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Α. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ   

1. Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

  ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ εκ. 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

Δλζψκαηα πάγηα 7.1  25.784.350   26.285.006   25.784.350   26.285.006  

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα   247.500   247.500   247.500   247.500  

Aυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   107.760   163.347   107.760   163.347  

Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο   46.673   42.184   46.673   42.184  

   26.186.283   26.738.037   26.186.283   26.738.037  

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

Απνζέκαηα 7.2  3.324.454   2.354.044   3.324.454   2.354.044  

Πειάηεο (αλνηθηφ ππφινηπν) 7.3  2.420.837   3.631.703   2.463.439   3.631.703  

Πειάηεο (θαιπκκέλν κε επηηαγέο) 7.3  2.229.931   2.211.307   2.229.931   2.211.307  

Λνηπέο απαηηήζεηο 7.3  461.995   380.912   409.644   376.952  

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα 

ζηελ εχινγε αμία κεζσ απνηειεζκάησλ 7.4  20.728   20.026   20.728   20.026  

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.5  2.498.899   2.561.560   2.495.128   2.557.981  

   10.956.845   11.159.553   10.943.324   11.152.014  

ύλνιν ελεξγεηηθνύ   37.143.127   37.897.590   37.129.607   37.890.051  

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ          

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο     

Μεηνρηθφ Κεθάιαην   15.747.184   15.747.184   15.747.184   15.747.184  

Τπέξ ην άξηην   31.953.519   31.953.519   31.953.519   31.953.519  

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο   2.615.271   2.615.271   2.615.271   2.615.271  

Λνηπά απνζεκαηηθά   217.200   217.200   217.200   217.200  

Απνηειέζκαηα εηο λένλ  (30.968.627) (31.127.402) (30.907.988) (31.062.544) 

   19.564.548   19.405.773   19.625.187   19.470.631  

Με ειεγρνχζεο ζπκκεηνρέο  - - - - 

ύλνιν Ιδίσλ θεθαιαίσλ   19.564.548   19.405.773   19.625.187   19.470.631  

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ      

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 7.6  4.464.359   5.440.371   4.464.359   5.440.371  

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο   1.888.072   1.829.604   1.888.072   1.829.604  

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο   642.729   634.276   642.729   634.276  

Λνηπέο πξνβιέςεηο   133.000   133.000   133.000   133.000  

Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7.7  1.958.900   2.056.048   1.958.900   2.056.048  

   9.087.060   10.093.299   9.087.060   10.093.299  

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Πξνκεζεπηέο 7.8  3.481.470   4.155.188   3.467.997   4.082.791  

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 7.8  732.322   788.636   671.635   788.636  

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 7.6  4.277.727   3.454.694   4.277.727   3.454.694  

   8.491.520   8.398.518   8.417.359   8.326.121  

ύλνιν ππνρξεώζεσλ   17.578.580   18.491.817   17.504.420   18.419.420  

ύλνιν Ιδίσλ θεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ   37.143.127   37.897.590   37.129.607   37.890.051  

 

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 10 έσο 42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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2. Καηάζηαζε πλνιηθνύ εηζνδήκαηνο (θαηά ιεηηνπξγία) 

  

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  

01.01-

30.09.2013 

01.01-

30.09.2012 

01.01-

30.09.2013 

01.01-

30.09.2012 

Πσιήζεηο 7.9 

 

12.592.210  

 

11.018.061  

 

12.592.210   11.018.061  

Κφζηνο πσιήζεσλ 7.10 (9.472.627) (9.208.281) (9.472.627) (9.208.281) 

Μηθηό θέξδνο   3.119.583   1.809.779   3.119.583   1.809.779  

Άιια έζνδα   218.196   662.287   217.114   415.328  

Έμνδα δηαζέζεσο 7.11 (1.443.644) (907.921) (1.443.644) (907.921) 

Έμνδα δηνηθήζεσο 

 

(1.145.184) (1.034.462) (1.132.594) (1.021.063) 

Έμνδα έξεπλαο & αλάπηπμεο 

 

(61.100) (17.572) (61.100) (17.572) 

Άιια έμνδα 

 

(22.667) (112.836) (38.394) (134.257) 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 

 

(447.941) (446.766) (447.941) (446.766) 

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ 

 
 217.243  (47.491)  213.025  (302.472) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 

 

(58.469) (198.378) (58.469) (198.378) 

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο (Α) 

 
 158.774  (245.870)  154.556  (500.850) 

      Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο (Β) 

 

- - - - 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από 

θόξνπο (Α+Β) 

 

 158.774  (245.870)  154.556  (500.850) 

Kαηαλέκνληαη ζε: 

     Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο 

     Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 

 

 158.774  (245.870)  154.556  (500.850) 

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 

 

- - - - 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 

     Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 

 

 158.774  (245.870)  154.556  (500.850) 

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 

 

- - - - 

      Κέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή 7.12 0,0031 (0,0048) 0,0030 (0,0099) 

 

 

 

 

 

εκείσζε: Σα θνλδχιηα «Πσιήζεηο», «Μηθηφ θέξδνο» θαη «Έμνδα δηαζέζεσο» ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ 

έρνπλ αλακνξθσζεί ζε ζρέζε κε ηα δεκνζηεπζέληα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε 

ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.  Αλάιπζε παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 6.8 
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3. Καηάζηαζε πλνιηθνύ εηζνδήκαηνο Γ’ ηξηκήλνπ  

 

  

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  

01.07 - 

30.09.2013 

01.07 - 

30.09.2012 

01.07 - 

30.09.2013 

01.07 - 

30.09.2012 

Πσιήζεηο 

 

 4.533.412   4.266.364   4.533.412   4.266.364  

Κφζηνο πσιήζεσλ 

 

(3.361.369) (3.587.282) (3.361.369) (3.587.282) 

Μηθηό θέξδνο 

 

 1.172.042   679.082   1.172.042   679.082  

Άιια έζνδα 

 

 107.445   329.508   106.364   82.549  

Έμνδα δηαζέζεσο 

 

(670.288) (269.391) (670.288) (269.391) 

Έμνδα δηνηθήζεσο 

 

(397.528) (416.125) (392.846) (411.076) 

Έμνδα έξεπλαο & αλάπηπμεο 

 

(21.370) (17.572) (21.370) (17.572) 

Άιια έμνδα 

 

(1.726) (63.466) (10.702) (68.992) 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 

 

(151.941) (131.672) (151.941) (131.672) 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 

 
 36.634   110.364   31.259  (137.072) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 

 

(123.281) (102.926) (123.281) (102.926) 

Καζαξά θέξδε/ (δεκηέο) ρξήζεο (Α) 

 
(86.647)  7.439  (92.022) (239.997) 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από 

θόξνπο (Β) 

 

- - - - 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 

κεηά από θόξνπο (Α+Β) 

 

(86.647)  7.439  (92.022) (239.997) 

      Kαηαλέκνληαη ζε: 

     Καζαξά θέξδε/ (δεκηέο) ρξήζεο 

     Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 

 

(86.647)  7.439  (92.022) (239.997) 

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 

 

- - - - 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 

     Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 

 

(86.647)  7.439  (92.022) (239.997) 

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 

 

- - - - 

 

 

 

 

 

εκείσζε: Σα θνλδχιηα «Πσιήζεηο», «Μηθηφ θέξδνο» θαη «Έμνδα δηαζέζεσο» ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ 

έρνπλ αλακνξθσζεί ζε ζρέζε κε ηα δεκνζηεπζέληα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε 

ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.  Αλάιπζε παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 6.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 10 έσο 42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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4. Καηάζηαζε κεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

                

ΟΜΙΛΟ 

ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΙΚΗ   

Μεηνρηθό 

θεθάιαην 

Τπέξ ην 

άξηην 

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα ύλνιν 

Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

  

εηο λένλ   

Τπόινηπα 1.1.2012  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (31.047.065)  19.486.110    

Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο     (245.870) (245.870)   

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο - - - - (245.870) (245.870)   

Τπόινηπα 30.09.2012  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (31.292.934)  19.240.241    

          

Τπόινηπα 1.1.2013  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (31.127.402)  19.405.773    

Καζαξά θέξδε ρξήζεο      158.774   158.774    

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά 

εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο - - - -  158.774   158.774    

Τπόινηπα 30.09.2013  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (30.968.627)  19.564.548    

 
εκείσζε:  Γελ ππάξρνπλ κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 10 έσο 42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην Τπέξ ην άξηην 

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 

ύλνιν 

  

εηο λένλ   

Τπόινηπα 1.1.2012  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (30.729.263)  19.803.912    

Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο     (500.850) (500.850)   

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά 

από θόξνπο - - - - (500.850) (500.850)   

Τπόινηπα 30.09.2012  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (31.230.113)  19.303.062    

          

Τπόινηπα 1.1.2013  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (31.062.544)  19.470.631    

Καζαξά θέξδε ρξήζεο      154.556   154.556    

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά 

από θόξνπο - - - -  154.556   154.556    

Τπόινηπα 30.09.2013  15.747.184   31.953.519   2.615.271   217.200  (30.907.988)  19.625.187    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 10 έσο 42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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5. Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ (Έκκεζε Μέζνδνο) 

  ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

  

01.01-

30.09.2013 

01.01-

30.09.2012 

01.01-

30.09.2013 

01.01-

30.09.2012 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Κέξδε /(Εεκηέο) πξν θφξσλ   217.243  (47.491)  213.025  (302.472) 

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:      

Απνζβέζεηο   1.014.192   995.450   1.014.192   995.450  

Πξνβιέςεηο  (341.210) (209.494) (325.373)  58.886  

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ  (97.148) (331.878) (97.148) (331.878) 

(Έζνδα) / Έμνδα επελδχζεσλ  (702)  422  (702)  422  

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο - (θαζαξφ)   447.941   446.766   447.941   446.766  

   1.240.316   853.774   1.251.936   867.174  

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:      

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ  (691.089)  439.401  (691.089)  439.401  

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ   1.118.573   63.012   1.166.964   64.077  

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)  (671.592) (1.283.892) (731.795) (1.298.012) 

Μείνλ:      

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα  (421.479) (374.258) (421.479) (374.258) 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α)   574.728  (301.962)  574.536  (301.618) 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ  (462.953) (638.150) (462.953) (638.150) 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ   5.005   208   5.005   208  

      

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β)  (457.948) (637.942) (457.948) (637.942) 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα   813.766   157.963   813.766   157.963  

Δίζπξαμε επηρνξήγεζεο  -  953.250  -  953.250  

Δμνθιήζεηο δαλείσλ  (849.263) (1.741.479) (849.263) (1.741.479) 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

(ρξενιχζηα)  (143.944) (302.990) (143.944) (302.990) 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ)  (179.441) (933.256) (179.441) (933.256) 

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)  (62.661) (1.873.160) (62.853) (1.872.816) 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ έλαξμε ηεο 

ρξήζεο   2.561.560   4.468.309   2.557.981   4.464.168  

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηε ιήμε ηεο 

ρξήζεο   2.498.899   2.595.149   2.495.128   2.591.352  

εκείσζε: Σα θνλδχιηα ηεο 31.12.2012 «Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο», 

«Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο», «χλνιν ηδίσλ Κεθαιαίσλ» θαη «απνηειέζκαηα εηο λένλ», πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εκθαλίδνληαη αλακνξθσκέλα κε βάζε ην 

λέν ΓΛΠ 19, φπσο αλαιχεηαη ζηε ζεκείσζε 6.7. 

 

Οη ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 10 έσο 42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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6. εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

6.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ ΠΑΠΟΤΣΑΝΖ A.B.E.E. ηδξχζεθε ην 1960 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 
παξαγσγή, εηζαγσγή, εμαγσγή, πξνψζεζε (Marketing) θαη ελ γέλεη εκπνξία 
θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, φπσο εηδψλ ζαπσλνπνηίαο, πξντφλησλ θαιιπληηθψλ θαη 
άιισλ εηδψλ πξνζσπηθήο πεξηπνίεζεο, θαζψο θαη ησλ πξψησλ πιψλ παξαζθεπήο 
απηψλ, θαη ινηπά. 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζην 71
ν
 ρικ ηεο Δζληθήο νδνχ Αζελψλ-

Λακίαο ζηελ πεξηνρή Ρηηζψλαο Ν. Δπβνίαο. 

Ζ εηαηξεία ΠΑΠΟΤΣΑΝΖ A.B.E.E. έρεη ηελ κνξθή ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο θαη 
σο έδξα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Υαιθηδέσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηεξεάο 
Διιάδνο.  Ζ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε:www.papoutsanis.gr. 
Ζ εηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην. Οη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 18

ε
  Ννεκβξίνπ 2013. 

6.2. Γνκή ηνπ Οκίινπ 

Ο Όκηινο ΠΑΠΟΤΣΑΝΖ απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο εηαηξείεο: 

Δπσλπκία Δδξα 
Πνζνζηό πκκεηνρήο 

Ακεζν Δκκεζν 

Παπνπηζάλεο A.B.E.E. Γήκνο Υαιθηδέσλ Μεηξηθή  

Plias Δκπνξηθή Α.Δ. Γήκνο Υαιθηδέσλ 100%  

Ζ Mεηξηθή Δηαηξεία ΠΑΠΟΤΣΑΝΖ A.B.E.E. ραξαθηεξίδεηαη σο πιήξσο 

θαζεηνπνηεκέλε βηνκεραλία παξαγσγήο ζαπνπληψλ θαη πξντφλησλ πξνζσπηθήο 

πεξηπνίεζεο, γηα ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, μελνδνρεία, θιπ. 

Ζ PLIAS Eκπνξηθή Α.Δ. πνπ ήηαλ εηαηξεία δηαλνκήο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ  

ηνπ νκίινπ ζηελ ειιεληθή αγνξά, δηέθνςε ηε ρξήζε 2008 ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, 

ρσξίο κέρξη ζήκεξα λα έρνπλ ιεθζεί νξηζηηθέο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηεο. 

ηηο 31 Απγνχζηνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ε νξηζηηθή δηαθνπή ηεο Π.Γ. 

ΠΑΠΟΤΣΑΝΖ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ  Δ.Π.Δ. 

6.3. Σύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ 

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Απηέο νη αξρέο έρνπλ εθαξκνζζεί κε 

ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά. 

http://www.papoutsanis.gr/
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6.3.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο κε εμαίξεζε ηα θηήξηα θαη νηθφπεδα, ηα επελδπηηθά αθίλεηα θαη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνηηκεζεί ζε εχινγε αμία.  Ζ ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε 

Γηνίθεζε θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

6.3.2. Δγρώξην δεκόζην ρξένο θαη ξεπζηόηεηα. 

Γελ έρνπλ κεηαβιεζεί νπζηαζηηθά νη βαζηθέο εθηηκήζεηο κε ηνπο θηλδχλνπο απηνχο 

απφ ηηο πξφζθαηεο εηήζηεο δεκνζηεπκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2012. 

6.3.3. Κίλδπλνο κε ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Αμηνινγήζεθαλ ηα γεγνλφηα, νη ζπλζήθεο θαη ζρεηηθνί επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξή ακθηβνιία γηα ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ επφκελε ρξήζε.  Ο Όκηινο εκθαλίδεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, ζεηηθέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη θεθάιαην θίλεζεο. 

Δπίζεο ε Δηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηα απαξαίηεηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα απφ ηηο 

ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο γηα λα επηηχρεη ηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο. Άξα 

ν θίλδπλνο κε ζπλέρηζεο δξαζηεξηφηεηαο δελ πθίζηαηαη. 

6.3.4. Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο 

πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, 

ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

 

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη 

ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ 

πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 

2013 

 

ΓΛΠ 1  (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ- 

Παξνπζίαζε  ησλ  ζηνηρείσλ  ησλ  ινηπώλ  ζπλνιηθώλ  εζόδσλ» 

 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε  

Ηνπιίνπ 2012. 
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Ζ θχξηα αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

Καηάζηαζε Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ ζε δχν νκάδεο, ψζηε λα θαίλεηαη αλ απηά 

είλαη δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε πεξίνδν . 

 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο –  Αλαβαιιόκελνο  θόξνο:  

Αλάθηεζε  ππνθείκελσλ  πεξηνπζηαθώλ  ζηνηρείσλ» 

Δθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά  ην  αξγφηεξν,  απφ  ηελ  εκεξνκελία  έλαξμεο  ηνπ  

πξψηνπ  νηθνλνκηθνχ  έηνπο   πνπ  αξρίδεη  απφ ηελ 11 Γεθεκβξίνπ 2012 ή 

κεηαγελέζηεξα. 

Σν ΓΛΠ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα απνηηκά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα 

αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κέζσ ρξήζεο ή κέζσ 

πψιεζεο. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη ππνθεηκεληθφ λα εθηηκεζεί θαηά πφζν ε 

αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν απνηηκάηαη κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε 

Αθίλεηα». Ζ ηξνπνινγία παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή 

ηεο ππφζεζεο φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο. H ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο  θαη ηνπ Οκίινπ.  

 

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013.  

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ ηξνπνπνίεζε ην ΓΛΠ 19 θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή 

πνπ επηηξέπεη ζε κηα εηαηξεία λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ-«κέζνδνο 

πεξηζσξίνπ»). Οη εηαηξείεο πιένλ ζα αλαθέξνπλ απηέο ηηο αιιαγέο φηαλ απηέο 

ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ έιιεηκκα ή 

πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

Δπίζεο, απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ππεξεζίαο θαη 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο 

επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 19  

απαηηεί αλαδξνκηθή εθαξκνγή θαη ε επίδξαζε απφ ηελ  πηνζέηεζή ηνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηε εκείσζε  6.7  ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο –  νβαξόο  ππεξπιεζσξηζκόο  θαη  άξζε  

θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληώλ  γηα  πηνζεηνύληεο  γηα  πξώηε  θνξά» 

 

Δθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά  ην  αξγφηεξν,  απφ  ηελ  εκεξνκελία  έλαξμεο  ηνπ  

πξψηνπ  νηθνλνκηθνχ  έηνπο   πνπ  αξρίδεη  απφ ηελ 11 Γεθεκβξίνπ 2012 ή 

κεηαγελέζηεξα. 

Σελ 20.12.2010 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε 

ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία κία εηαηξία πνπ γηα πξψηε θνξά 

εθαξκφδεη ηα ΓΠΥΑ θαη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα είλαη λφκηζκα 
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ππεξπιεζσξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη αλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

κεηάβαζεο νη ζπλζήθεο πιεζσξηζκνχ έρνπλ «νκαινπνηεζεί». Αλ νη ζπλζήθεο έρνπλ 

«νκαινπνηεζεί», δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο εμαίξεζεο λα απνηηκήζεη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δηαζέηεη πξηλ ηελ «νκαινπνίεζε» ηνπ 

λνκίζκαηνο, ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία  κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αμία απηή σο ην ηεθκαξηφ θφζηνο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηνλ 

ηζνινγηζκφ έλαξμεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία «νκαινπνίεζεο» ηνπ 

λνκίζκαηνο ηνπνζεηείηαη θαηά ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν, ε εηαηξία δχλαηαη λα 

παξνπζηάζεη σο ζπγθξηηηθή κία πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ. Δπίζεο 

θαηαξγνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (1.1.2004 θαη 25.10.2002) πνπ νξίδεη ην 

πξφηππν αλαθνξηθά κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε παχζε αλαγλψξηζεο 

θαη ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Οη εκεξνκελίεο απηέο αληηθαζίζηαληαη απφ ηε θξάζε 

«εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ». Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο-Κξαηηθά Γάλεηα» 

 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013. 

Σελ 13.3.2012 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε 

ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ 

ΓΠΥΑ, κία εηαηξία δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ΓΠΥΑ 9 (ή ΓΛΠ 39) θαη ΓΛΠ 20 αλαθνξηθά κε ηα πθηζηάκελα, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, δάλεηα πνπ έρεη ιάβεη απφ ην θξάηνο θαη θαηά ζπλέπεηα 

δελ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη σο θξαηηθή ρνξεγία ην φθεινο απφ ην γεγνλφο φηη ην 

δάλεην έρεη ρνξεγεζεί κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο αγνξάο. πλεπψο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ δάλεην δελ είρε αλαγλσξηζηεί θαη απνηηκεζεί πξηλ ηε 

κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ θαηά ηξφπν ζπλεπή κε ηα ΓΠΥΑ, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα 

ζεσξήζεη σο ινγηζηηθή ηνπ αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο ηε ινγηζηηθή 

αμία πνπ είρε ην δάλεην κε βάζε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. Ωζηφζν, κία 

εηαηξία πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ δχλαηαη λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηα 

ΓΠΥΑ 9 (ή ΓΛΠ 39) θαη ΓΛΠ 20 γηα ηα θξαηηθά δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε 

πθίζηαλην θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ δαλείσλ απηψλ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

Οκίινπ. 

 

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε  Δύινγεο  Αμίαο» 

 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη 

ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε 

ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε 

πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν 
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ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά 

κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, 

αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. 

Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη 

φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφηππν δελ έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 20 «Κόζηνο   απνθάιπςεο  ζηε  θάζε  ηεο  παξαγσγήο  ζε  νξπρείν  

επηθαλείαο» 

 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ζ δηεξκελεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ην θφζηνο (striping cost) πνπ πξνθχπηεη  απφ 

ηε δξαζηεξηφηεηα απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε εμνξπθηηθέο εξγαζίεο 

επηθάλεηαο,  γηα λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζε κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα.  

 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 

 

Σν ΓΛΠ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Μάην 

ηνπ 2012 ηξνπνπνηήζεηο ζε 5 πθηζηάκελα πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ 

εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.  Οη 

θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο» 

 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα εθαξκφζεη ην 

ΓΠΥΑ 1 πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο 

κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα επηιέμεη λα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 23 είηε ηελ 

εκεξνκελία κεηάβαζεο είηε απφ κία πξνγελέζηεξε εκεξνκελία. 

 

ΓΛΠ 1   «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ζπγθξηηηθή 

πιεξνθφξεζε φηαλ κηα νληφηεηα παξνπζηάδεη θαη ηξίην Ηζνινγηζκφ είηε γηαηί 

απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 είηε εζεινληηθά. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη κηα νηθνλνκηθή 

νληφηεηα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ επηπιένλ ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε, ψζηε λα 

εμεγεζεί θαιχηεξα ε επίπησζε απφ ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ. 

 

ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα Πάγηα» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο θαη ηα αληαιιαθηηθά 

κπνξεί λα ηαμηλνκεζνχλ σο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φρη σο απνζέκαηα, αλ 

ζπλαληνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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ΓΛΠ 32  «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» 

 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε δηαλνκέο πξνο ηνπο κεηφρνπο θαη κε ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ θαζαξήο 

ζέζεο. 

 

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» 

 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ πιεξνθφξεζεο ζηηο ελδηάκεζεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά 

από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία 

(ή θαη ηνλ Όκηιν)   

 

Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί 

αιιά  είλαη ππνρξεσηηθά γηα  πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ  Δηαηξεία θαη ν Όκηινο  δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα 

θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΑ 7  

(Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο-πκςεθηζκόο  

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  πεξηνπζηαθώλ  ζηνηρείσλ  θαη  ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  

ππνρξεώζεσλ» 

 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 αθνξά ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζρεηηθά κε 

ηνλ ζπκςεθηζκφ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη ζην ΓΠΥΑ 7 ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο .  

 

 

ΓΠΥΑ 7  (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  

 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Σελ 16.12.2011, ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7 κε  ηελ νπνία  πξνζηέζεθαλ ζην πξφηππν γλσζηνπνηήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηε κεηάβαζε ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ 

ηελ επξσπατθή Έλσζε. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη 

ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
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ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ 

ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα 

επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε 

ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ Δηαηξεία (ή θαη ν Όκηινο) βξίζθεηαη 

(βξίζθνληαη)  ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπ θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ην ΓΠΥΑ 9 

λσξίηεξα δηφηη απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ 

πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. 

 

Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο από θνηλνύ ζπκθσλίεο  

 

Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην  ΓΛΠ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΠΥΑ 10 

«Δλνπνηεκέλεο  νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα  ππφ  θνηλφ  

έιεγρν» θαη ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε  ζπκκεηνρψλ  ζε  άιιεο  νληφηεηεο»   θαη 

ηξνπνπνίεζε ηα ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο  νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο»  θαη ΓΛΠ 28 

«Δπελδχζεηο  ζε  ζπγγελείο  επηρεηξήζεηο  θαη  θνηλνπξαμίεο». Σα λέα απηά  πξφηππα 

θαη νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 11 

Γεθεκβξίνπ 2012 θαη εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά   ην  αξγφηεξν,  απφ  ηελ  

εκεξνκελία  έλαξμεο  ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπο έηνπο πνπ αξρίδεη  ηελ  1ε  

Ηαλνπαξίνπ  2014  ή  κεηά  απφ  απηήλ. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν 

εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε. Ο Όκηινο εθηηκά φηη δελ ζα ππάξμεη 

ζεκαληηθή επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: 

 

ΓΛΠ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

 

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο  

νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο» .Σα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 

«Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 

27 πεξηέρεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα 

επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν Πξφηππν 

απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα 

ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 ή ΓΠΥΑ 9 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα».  
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ΓΛΠ 28 (ηξνπνπνηεκέλν) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη 

Κνηλνπξαμίεο» 

 

Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά 

ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη 

λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο 

θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην  ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα  ππφ  θνηλφ  έιεγρν». 

 

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

 

Σν ΓΠΥΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή 

πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο ελνπνίεζεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ 

ζθνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 10 ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ 

έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο. Σν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί.  

 

ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα  ππό  θνηλό  έιεγρν» 

 

Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΜΔΓ 13 

«Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο — Με ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο 

απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ (joint arrangements) εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη 

ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο 

αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε 

θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο 

ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ 

επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα 

ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. 

 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε  ζπκκεηνρώλ  ζε  άιιεο  νληόηεηεο» 

 

Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο 

επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε 

θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ 
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ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία 

νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο 

παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 

ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. 

 

Σξνπνπνίεζεο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 - Οδεγίεο  κεηάβαζεο 

 

Οη ηξνπνπνηήζεηο εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2012 θαη παξέρνπλ 

επηπξφζζεηε ειάθξπλζε φζνλ αθνξά ηε κεηάβαζε  ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη 

ΓΠΥΑ 12, πεξηνξίδνληαο ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε 

κφλν ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κε  ελνπνηνχκελεο  δνκεκέλεο νληφηεηεο (structured entities) νη 

ηξνπνπνηήζεηο άξνπλ ηελ απαίηεζε λα παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα 

πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 12. Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ 

εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014.  

 

Σξνπνπνίεζεο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 – Δμαηξέζεηο ελνπνίεζεο γηα 

ηηο Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ  

 

Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2012  

παξέρνπλ κηα εμαίξεζε απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο 

Δπελδχζεσλ θαη αλη’ απηνχ απαηηνχλ νη Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο 

επελδχζεηο ηνπο ζε ζπγαηξηθέο, σο κηα θαζαξή επέλδπζε πνπ επηκεηξάηαη ζηελ 

εχινγε αμία κε ηηο κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο νη 

νπνίεο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηε Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ εθαξκνγή ζε 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» 

 

Ζ Γηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη ην «γεγνλφο πνπ δεζκεχεη» θαη δεκηνπξγεί κηα 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ ελεξγνπνηεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία 

εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε. Ζ δηεξκελεία 

δελ αλακέλεηαη λα  έρεη ζεκαληηθή επίπησζε  ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -

Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκνπ πνζνύ γηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία» 

 

Ζ ηξνπνπνίεζε εηζαγάγεη ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην 

αλαθηήζηκν πνζφ ησλ απνκεησκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ην πνζφ 

βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο δηάζεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη 

ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 

θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη 
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λα  έρεη ζεκαληηθή επίπησζε  ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

Οκίινπ. 

 

ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη 

επηκέηξεζε» -Αλαλέσζε παξαγώγσλ θαη ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο 

αληηζηάζκηζεο» 

 

Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο  ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ζε κηα 

θαηάζηαζε φπνπ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, 

αλαλεψλεηαη ψζηε λα εθθαζαξηζηεί κε έλαλ λέν θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν, σο 

απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

επξσπατθή Έλσζε. Ζ δηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα  έρεη επίπησζε  ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

6.3.5. Δλνπνίεζε 

Θπγαηξηθέο 

Θπγαηξηθέο είλαη νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ν Όκηινο αζθεί, άκεζα ε έκκεζα έιεγρν επί 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο πνιηηηθήο ηνπο θαη πνπ γεληθά ζπλνδεχεηαη 

απφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο άλσ ηνπ 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ χπαξμε 

ελδερφκελσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ κπνξνχλ άκεζα λα εμαζθεζνχλ ή λα 

κεηαηξαπνχλ, ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ φηαλ αμηνινγείηαη θαηά πφζνλ ν Όκηινο ειέγρεη 

κηα εηαηξία. Οη εηαηξίεο απηέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε). Οη 

ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο 

κεηαβηβάδεηαη ζηνλ Όκηιν θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη πιένλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηά ηελ νπνία παχεη λα πθίζηαηαη ν έιεγρνο.  

Ζ ινγηζηηθή κέζνδνο ηεο εμαγνξάο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ινγηζκφ εμαγνξάο 

ζπγαηξηθψλ. Σν θφζηνο εμαγνξάο κηαο ζπγαηξηθήο ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ 

εχινγσλ αμηψλ, θαηά ηελ εκεξνκελία αληαιιαγήο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ πθίζηαληαη ή ηεθκαίξνληαη θαη ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ 

ηνλ Όκηιν, κε αληάιιαγκα ηνλ έιεγρν ηνπ εμαγνξαδφκελνπ. Σα έμνδα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαγνξά θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σα απνθηψκελα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε 

κηα επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε, επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε ηνπο αμία θαηά ηελ 

εκεξνκελία εμαγνξάο, αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο κεηνςεθίαο (κε 

ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο). 

Σν πνζφ θαηά ην νπνίν ην θφζηνο εμαγνξάο ππεξβαίλεη ηελ εχινγε αμία ηεο θαζαξήο 

ζέζεο ηεο ζπγαηξηθήο πνπ εμαγνξάζηεθε, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. ηηο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην ζπλνιηθφ θφζηνο εμαγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ 

εχινγε αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο ζπγαηξηθήο πνπ απνθηήζεθε, ε δηαθνξά 

αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.  

Οη ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ηα ππφινηπα θαη κε δεδνπιεπκέλα θέξδε ζηηο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη. Οη κε δεδνπιεπκέλεο 
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δεκίεο απαιείθνληαη εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην θφζηνο ηνπο είλαη κε 

αλαθηήζηκν. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί, 

φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην, ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηνλ Όκηιν. 

πλαιιαγέο κε θαηφρνπο κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ 

O φκηινο έρεη πηνζεηήζεη ηελ πνιηηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ρεηξίδεηαη ηηο 

ζπλαιιαγέο κε ηνπο θαηφρνπο ησλ κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

ρεηξίδεηαη ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο θχξηνπο κεηφρνπο ηνπ Οκίινπ. Όζνλ αθνξά ηηο 

αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ, 

ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ θαηαβιήζεθε θαη ηνπ απνθηεζέληνο ζρεηηθνχ 

κεξηδίνπ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ζπγαηξηθήο αθαηξείηαη απφ 

ηα ίδηα θεθάιαηα. Κέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε ζηνπο θαηφρνπο 

ησλ κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ θαηαρσξνχληαη επίζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα. Όζν 

αθνξά ηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο θαηφρνπο ησλ κε ειεγρνπζψλ 

ζπκκεηνρψλ, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ιεθζέλησλ πνζψλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ κεξηδίνπ 

ησλ θαηφρσλ ησλ κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνζψλ θαηαρσξείηαη επίζεο ζηα ίδηα 

θεθάιαηα. ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, νη επελδχζεηο ζηηο 

ζπγαηξηθέο εηαηξίεο παξνπζηάδνληαη σο ην απνηέιεζκα ηνπ θφζηνπο εμαγνξάο απηψλ, 

κείνλ ηπρφλ απνκείσζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

6.3.6. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Οη ηνκείο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλεη ε 

Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε 

απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. O Όκηινο Παπνπηζάλεο έρεη έλα θαη κφλν 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, απηφλ ηεο παξαγσγήο (ζηελ Διιάδα) 

θαηαλαισηηθψλ εηδψλ θαη δηάζεζεο ηνπο ζηηο αγνξέο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. 

6.3.7. Σπλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο  

Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ππνινγίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην 

νπνίν ιεηηνπξγεί θάζε εηαηξία (θαινχκελν «ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, αιιά θαη ηεο 

ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθήο.  

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη 

ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θάζε ζπλαιιαγήο. ηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ αλαγλσξίδνληαη θέξδε θαη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ 

ηε κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ζε μέλν 

λφκηζκα κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ. 
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6.3.8. Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα πάγηα ζηνηρεία (θηίξηα, νηθφπεδα) απνηηκψληαη 

ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία πνπ απνηειείηαη απφ ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκέξα 

ηεο αλαπξνζαξκνγήο κεησκέλε κε ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. Ζ εχινγε αμία 

πξνζδηνξίδεηαη κεηά απφ εθηίκεζε επαγγεικαηηψλ εθηηκεηψλ θαη ε ζεηηθή δηαθνξά 

θαηαρσξείηαη ζε ινγαξηαζκφ θαζαξήο ζέζεο «Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο». Δλψ ε 

αξλεηηθή, θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ζην βαζκφ πνπ δελ ζπκςεθίδεη 

αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο. Σέηνηεο εθηηκήζεηο δηελεξγνχληαη φηαλ 

ππάξρνπλ ζηνηρεία αγνξάο γηα κεηαβνιή εχινγεο αμίαο θαη ην αξγφηεξν θάζε 5 

ρξφληα. Ζ ηειεπηαία ηέηνηα εθηίκεζε έγηλε κε εκεξνκελία 31/12/2010. 

Σα ινηπά ζηνηρεία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ (κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο θιπ) 

παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ 

απνκείσζε. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ απφθηεζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο είηε 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ή εθφζνλ θξηζεί πην 

θαηάιιειν, αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην, κφλν φηαλ ζεσξείηαη πηζαλφλ φηη ζα 

πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ Όκηιν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ην θφζηνο ηνπ παγίνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη 

ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ην 

ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ δαλεηζκφ ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε αγνξάο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, 

θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ παγίνπ γηα κειινληηθή ρξήζε. Λνηπέο θαηεγνξίεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ απφ δαλεηζκφ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο σο έμνδα. 

Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη.Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κε ηζφπνζεο εηήζηεο 

επηβαξχλζεηο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ 

ζηνηρείνπ, έηζη ψζηε λα δηαγξαθεί ην θφζηνο ζηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία. Ζ 

εθηηκψκελε δηάξθεηα δσήο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαηεγνξηψλ παγίσλ είλαη ε εμήο: 

 Έηε 

Βηνκεραληθά θηίξηα 45-60 

Λνηπά θηίξηα 50 

Μεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 2-40 

Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 2-7 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 2-11 
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Σν θφζηνο κεηαγελέζηεξσλ δαπαλψλ απνζβέλεηαη ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο 

σθέιηκεο δσήο θάζε ζηνηρείνπ. Όηαλ έλα κεράλεκα απαξηίδεηαη απφ κεγάια 

εμαξηήκαηα κε δηαθνξεηηθή σθέιηκε δσή, ηφηε ηα εμαξηήκαηα ιακβάλνληαη σο 

μερσξηζηά ζηνηρεία. 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ κπνξνχλ λα 

αλαζεσξεζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ, εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν, ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

Όηαλ ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ θαη ην πάγην θαηαρσξείηαη ζηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

Σα θέξδε θαη νη δεκίεο απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ 

δηαθνξά ηνπ εζφδνπ θαη ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο απηψλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ελζψκαηα πάγηα πνπ 

απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία πσιεζνχλ, ηα ζρεκαηηζκέλα απνζεκαηηθά εχινγεο 

αμίαο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ. 

6.3.9. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Έμνδα Δξεπλώλ 

Σν θφζηνο έξεπλαο ινγίδεηαη σο έμνδν θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ. 

Έμνδα αλαπηύμεσο 

Σν θφζηνο ησλ έξγσλ αλάπηπμεο (πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζρεδηαζκφ θαη δνθηκή λέσλ ή 

βειηησκέλσλ πξντφλησλ) αλαγλσξίδεηαη σο θαηεγνξία ησλ αζψκαησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ κφλνλ φηαλ ππάξρεη πηζαλφηεηα επηηπρίαο ησλ έξγσλ απηψλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ην βαζκφ εκπνξηθήο θαη ηερλνινγηθήο βησζηκφηεηαο ηνπο θαη εθφζνλ ην 

θφζηνο κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία. Λνηπέο δαπάλεο αλάπηπμεο 

θαηαρσξνχληαη σο δαπάλεο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Κφζηε αλάπηπμεο 

ζηνηρείσλ κε πεπεξαζκέλε σθέιηκε δσή, ηα νπνία έρνπλ θεθαιαηνπνηεζεί, 

απνζβέλνληαη απφ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ πνπ 

αλαθέξνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο ζε ηζφπνζεο εηήζηεο επηβαξχλζεηο 

ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ζηνηρείνπ, ε νπνία ζε θάζε 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 5 έηε. 

Γελ  έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηέηνηα έμνδα ζηελ πεξίνδν.  

 

Λνγηζκηθό ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

Οη θεθαιαηνπνηεκέλεο άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ 

ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο, κείνλ νπνηαδήπνηε ζπζζσξεπκέλε απνκείσζε. Οη 

απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζην δηάζηεκα ηεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 5 έηε. Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ή ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 
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6.3.10. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

θνπφο ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα είλαη είηε ε ελνηθίαζε είηε ε θεθαιαηνπρηθή 

ελίζρπζε. Απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε ηηο δηαθνξέο απφ ηελ πξνεγνχκελε 

απνηίκεζε λα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο. Γελ δηελεξγνχληαη 

απνζβέζεηο.  

6.3.11. Απνκείσζε αμίαο κε-ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Πάγηα πνπ έρνπλ αφξηζηε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο δελ ππφθεηληαη ζε απνζβέζεηο 

αιιά ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο ή ζπρλφηεξα φηαλ γεγνλφηα ή 

κεηαβνιή ζπλζεθψλ ππνδεηθλχνπλ φηη ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπο ελδέρεηαη λα κελ 

είλαη αλαθηήζηκε. Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απνζβέζεηο, 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε 

αλαπφζβεζηε ινγηζηηθή ηνπο αμία δελ ζα αλαθηεζεί. 

Οη δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ακέζσο σο έμνδα θαη ηζνχληαη κε ηελ δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο αλαπφζβεζηεο θαη ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ παγίνπ. 

Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζχγθξηζε 

κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο θαη 

ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ παγίνπ. Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα πάγηα 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν ψζηε λα ζπλδεζνχλ κε 

μερσξηζηέο αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ). 

6.3.12. Χξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Ο Όκηινο θαηαηάζζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζηηο 

θάησζη θαηεγνξίεο: απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 

δάλεηα θαη απαηηήζεηο, θαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε εμαξηάηαη 

απφ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. Ζ δηνίθεζε νξίδεη ηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία ζα εληαρζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαηά ηελ αξρηθή εκεξνκελία αλαγλψξηζεο θαη επαλαμηνινγεί απηή ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

(α) Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ 

κε θχξην ζθνπφ ηελ πψιεζε ηνπο ζε βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο θαη φζα έρνπλ 

νξηζζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία απφ ηε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ. Σα παξάγσγα πξντφληα 

θαηεγνξηνπνηνχληαη επίζεο σο θαηερφκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ νξηζηεί σο κέζα αληηζηάζκηζεο. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. 

(β) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο απνηεινχλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνθαζνξηζκέλεο πιεξσκέο πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη 

ζε κία ελεξγή αγνξά. πκπεξηιακβάλνληαη ζηα βξαρππξφζεζκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 
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εθηφο απφ απηά κε σξίκαλζε άλσ ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηέινπο ηεο 

ρξήζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απηά ραξαθηεξίδνληαη σο καθξνπξφζεζκα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Οη απαηηήζεηο εληάζζνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ είηε ζηελ 

θαηεγνξία «εκπνξηθέο απαηηήζεηο» είηε ζηελ θαηεγνξία «κεηξεηά θαη ηζνδχλακα 

κεηξεηψλ» θαη παξνπζηάδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ν 

Όκηινο δελ είρε απαηηήζεηο απφ ζπκβάζεηο δαλείσλ. 

(γ) Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε 

Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηεινχλ κε 

παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε έρνπλ νξηζζεί ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία είηε δελ εληάζζνληαη ζε θακία απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. 

πκπεξηιακβάλνληαη ζηα καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθηφο εάλ ε 

δηνίθεζε ζθνπεχεη λα πσιήζεη ηηο ζπκκεηνρέο εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ηέινπο ηεο ρξήζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ην 

θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ν 

Όκηινο θαη ε Δηαηξία δελ θαηέρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. 

Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο 

ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή 

παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ 

ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Οη δεκηέο απνκείσζεο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα δελ 

αλαζηξέθνληαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Γηα ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ε απνκείσζε 

εμεηάδεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε 6.3.15. 

 

πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ζπκςεθίδνληαη θαη ην 

θαζαξφ πνζφ παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, φηαλ ππάξρεη 

λνκηθφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ησλ πνζψλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαη παξάιιεια 

ππάξρεη ε πξφζεζε λα γίλεη δηαθαλνληζκφο ζε θαζαξή βάζε ή ε απφθηεζε ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ν δηαθαλνληζκφο ηεο ππνρξέσζεο λα γίλνπλ ηαπηφρξνλα. 
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6.3.13. Μηζζώζεηο 

Όηαλ ν κηζζσηήο είλαη εηαηξία ηνπ Οκίινπ 

Οη κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θίλδπλνπο, 

αιιά θαη ηηο σθέιεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαηαρσξνχληαη 

σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ (θαζαξέο απφ ηπρφλ άιια θίλεηξα πνπ έιαβε ν 

εθκηζζσηήο) θαηαρσξνχληαη αλαινγηθά ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Ωο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ινγίδνληαη νη κηζζψζεηο αθηλήησλ, κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαηά ηηο νπνίεο κία απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ 

Οκίινπ νπζηαζηηθά θέξεη ην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ σθειεηψλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ παγίνπ. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηελ ρακειφηεξε αμία πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο 

εχινγεο αμίαο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ 

κηζζσκάησλ. Κάζε πιεξσκή ηνπ κηζζψκαηνο επηκεξίδεηαη κεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ 

θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην 

ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. 

Οη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ ην κίζζσκα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ρξεψζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Σν κέξνο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο πνπ αθνξά ζην επηηφθην θαηαρσξείηαη ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εθκίζζσζεο ψζηε λα 

πξνθχπηεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ πνζνζηφ επηηνθίνπ επί ηνπ ππφινηπνπ ησλ 

ππνρξεψζεσλ γηα θάζε πεξίνδν. Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ ζηα 

πιαίζηα ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ απνζβέλνληαη ζηελ κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ 

ηεο δηάξθεηαο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ζηνηρείνπ, θαη ηεο πεξηφδνπ δηάξθεηαο ηεο 

κίζζσζεο, εάλ δελ ππάξρεη ινγηθή βεβαηφηεηα φηη ν Όκηινο ζα απνθηήζεη θπξηφηεηα 

ησλ παγίσλ ζηε ιήμε ηεο κίζζσζεο. 

Όηαλ ν εθκηζζσηήο είλαη εηαηξία ηνπ Οκίινπ 

Καηά ηελ εθκίζζσζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο, ε παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ ησλ κηζζσκάησλ 

αλαγλσξίδεηαη σο απαίηεζε. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο κεηθηήο αμίαο θαη ηεο παξνχζαο 

αμίαο ηεο απαίηεζεο αλαγλσξίδεηαη σο κε εηζπξαρζέλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν. Σν 

έζνδν απφ ηηο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο κε ρξήζε 

ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο επέλδπζεο (net investment), ε νπνία αληαλαθιά ζηαζεξφ 

πεξηνδηθφ πνζνζηφ απφδνζεο. 

ηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ εθκηζζσζεί ζε ηξίηνπο ζηα πιαίζηα ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη σο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. Ζ 

απφζβεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηηο αλακελφκελεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπο, ε νπνία θαζνξίδεηαη κεηά απφ ζχγθξηζε κε παξφκνηαο θχζεο ελζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο ηδηνθηεζίαο ηνπ Οκίινπ. Σν εηζφδεκα απφ εθκηζζψζεηο (εθηφο 

ελδερφκελσλ θηλήηξσλ πξνο ηνπο κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο. 
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6.3.14. Απνζέκαηα  

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη 

θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. 

Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηε ζπλήζε 

πνξεία ησλ εξγαζηψλ, κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ εμφδσλ δηάζεζεο. 

Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ηεο παξαγσγήο ζε εμέιημε πξνζδηνξίδεηαη κε 

ηε κέζνδν ηνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο θαη απνηειείηαη απφ ηηο πξψηεο χιεο, ην άκεζν 

θφζηνο εξγαζίαο θαη ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα ηα νπνία θαηαλέκνληαη κε βάζε 

ηελ θαλνληθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα. 

Καηάιιειε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηα άρξεζηα, απαμησκέλα θαη κε πνιχ ρακειή 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζέκαηα εθφζνλ απηά ππεξβαίλνπλ ηα πξνβιεπφκελα. Ζ 

κείσζε ηεο αμίαο απφ ηελ ινγηζηηθή ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε θαη νη δεκίεο ζηα 

απνζέκαηα, εμνδνπνηνχληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ε ππνηίκεζε. 

6.3.15. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη 

κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, κε ηελ κέζνδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, εθηφο εάλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνεμφθιεζεο δελ είλαη 

ζεκαληηθφ, κεησκέλν κε ηπρφλ πξφβιεςε απνκείσζεο. Οη πξνβιέςεηο απνκείσζεο 

αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε εηαηξία ηνπ Οκίινπ δελ 

είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα νθεηιφκελα πνζά κε βάζε ηνπο αξρηθνχο φξνπο 

ηεο ζπκθσλίαο. 

εκαληηθέο ηακεηαθέο δπζθνιίεο ηνπ πειάηε, βεβαηφηεηα φηη ν πειάηεο ζα θεξχμεη 

πηψρεπζε ή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε, αζέηεζε ή παξάιεηςε ηεο 

θαηαβνιήο ησλ πιεξσκψλ (γηα πεξηζζφηεξεο απφ 270 εκέξεο θαζπζηέξεζεο) 

ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο είλαη απνκεησκέλεο. 

Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. 

Ζ αλαθηήζηκε αμία, εθφζνλ ην νθεηιφκελν πνζφ εθθξεκεί γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε 

ηνπ ελφο έηνπο, είλαη ε παξνχζα αμία ησλ πξνζδνθψκελσλ ηακηαθψλ ξνψλ 

πξνεμνθινχκελσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη 

σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

6.3.16. Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηνηρεία 

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, 

ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη ηξεηο κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο. Οη ππέξ-

αλαιήςεηο εκπεξηέρνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο 

δαλεηζκφο. 
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6.3.17.  Μεηνρηθό θεθάιαην 

Οη θνηλέο κεηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σα άκεζα έμνδα γηα ηελ 

έθδνζε λέσλ κεηνρψλ εκθαλίδνληαη ζηε θαζαξή ζέζε αθαηξεηηθά, θαζαξά απφ 

θφξνπο. Όηαλ ε Δηαηξία ή νη ζπγαηξηθέο ηεο αγνξάδνπλ ίδηεο κεηνρέο, ην πνζφ πνπ 

πιεξψζεθε, πεξηιακβαλνκέλσλ νπνηνλδήπνηε επηπιένλ εμφδσλ θαη θαζαξφ απφ 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο, εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπο ππφ 

κνξθή ηδίσλ κεηνρψλ, έσο φηνπ νη κεηνρέο απηέο αθπξσζνχλ ή επαλεθδνζνχλ. Όηαλ 

νη ελ ιφγσ κεηνρέο κεηέπεηηα πσιεζνχλ ή επαλεθδνζνχλ, ε αμία νπνηαζδήπνηε 

ηέηνηαο ζπλαιιαγήο ζα πεξηιεθζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

6.3.18. Γαλεηζκόο 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο σο εηζπξαρζέληα πνζά 

κείνλ ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

Μεηαγελέζηεξα, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξνχ 

απφ ζρεηηθά έμνδα ζπλαιιαγψλ) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, εθηφο εάλ ν 

Όκηινο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα 

ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

6.3.19.  Τξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη πάλσ ζηε βάζε ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ 

πνπ ζεζπίδνληαη ή νπζησδψο ζεζπίδνληαη ηελ εκέξα ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ δηνίθεζε 

πεξηνδηθά αμηνινγεί ηα ζεκεία εθείλα ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ππφθεηληαη ζε 

δηαθνξεηηθή εξκελεία θαη ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο φπνπ απαηηείηαη πάλσ ζηε βάζε 

ησλ πνζψλ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο νξίδεηαη ν θφξνο ν νπνίνο αλακέλεηαη λα είλαη πιεξσηένο ή 

αλαθηήζηκνο γηα δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

θαη ππνρξεψζεσλ ζε επίπεδν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

θνξνινγηθψλ βάζεσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ 

θέξδνπο, θαη ινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ κε βάζεη ηνλ 

ηζνινγηζκφ. 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή άιιε εθηφο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο θαη ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ην 

ινγηζηηθφ, νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη 

πηζαλφλ λα ππάξμνπλ κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο. 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο κε εμαίξεζε ηελ 
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αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε αλαζηξνθή ησλ 

πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ Όκηιν θαη είλαη πηζαλφλ φηη νη πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνζερέο κέιινλ. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ είραλ ηεζεί ζε ηζρχ ή είραλ νπζησδψο ηεζεί ζε ηζρχ κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηελ πεξίνδν πνπ νη 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα θαηαζηνχλ απαηηεηέο θαη νη ππνρξεψζεηο 

πιεξσηέεο. 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζηα απνηειέζκαηα εθηφο εάλ 

αθνξά ζηνηρεία πνπ ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη απεπζείαο ζηα ινηπά ζπλνιηθά 

εηζνδήκαηα νπφηε θαη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία ινγηζηηθνπνηείηαη απεπζείαο ζηα 

ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. 

6.3.20. Πξνκεζεπηέο 

Οη πξνκεζεπηέο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα 

ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

6.3.21. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

πληαμηνδνηηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Οκίινπ  πεξηιακβάλνπλ ηφζν 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ. 

Ωο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ζεσξείηαη ην ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα 

ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ε εηαηξία ηνπ Οκίινπ πνπ ην εθαξκφδεη θαηαβάιιεη πάγηεο 

εηζθνξέο ζε μερσξηζηφ λνκηθφ πξφζσπν (ππφ κνξθή ηακείνπ) θαη δελ βαξχλεηαη κε 

πεξαηηέξσ, λνκηθή ή ζπκβαηηθή ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ εάλ ην ηακείν δελ 

δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο ψζηε λα πιεξψλεη ηηο παξνρέο πξνο φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηα έηε ππεξεζίαο ηνπο, ηξέρνληα θαη 

πξνεγνχκελα. Σν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 

θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. 

Ωο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ νξίδεηαη ην ζπληαμηνδνηηθφ ή αληίζηνηρν 

πξφγξακκα απνρψξεζεο, ην νπνίν νξίδεη θαηαβνιή ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ ζχληαμεο 

ή απνδεκίσζεο, ζπλήζσο ζε ζπλάξηεζε κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο φπσο 

είλαη ε ειηθία, ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ν κηζζφο θάζε εξγαδφκελνπ. 

Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ 

εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα) θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε 

αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ 

δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη θαηά πεξηνδηθά δηαζηήκαηα πνπ 

δελ ππεξβαίλνπλ ηα δχν έηε απφ απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). 
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Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε 

ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο 

ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ 

αλακελφκελν ελαπνκείλαληα κέζν αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

πξφγξακκα. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε 

εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ 

ελαπνκείλαληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο 

πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ 

πεξίνδν σξίκαλζεο. 

Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο 

Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο είλαη πιεξσηέεο φηαλ ε απαζρφιεζε ελφο 

εξγαδφκελνπ ιήμεη πξηλ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο ή φηαλ ν 

εξγαδφκελνο δέρεηαη λα απνρσξήζεη εζεινχζηα κε αληάιιαγκα απηέο ηηο παξνρέο. Ο 

Όκηινο αλαγλσξίδεη ηηο παξνρέο απηέο φηαλ έρεη θαηαθαλψο δεζκεπηεί είηε λα 

ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην 

νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα αλαθιεζεί, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο 

σο θίλεηξν εζεινχζηαο απνρψξεζεο. Παξνρέο απφιπζεο ή εζεινχζηαο απνρψξεζεο, 

νη νπνίεο θαζίζηαληαη πιεξσηέεο ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ 12 κήλεο κεηά απφ 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία. 

6.3.22. Πξνβιέςεηο  

Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ: α) κηα εηαηξία - κέινο ηνπ Οκίινπ έρεη κηα 

ηξέρνπζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε πνπ απνξξέεη απφ παξειζφληα γεγνλφηα· 

β) είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο 

θαη γ) ην απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Μειινληηθέο δεκίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ δελ εγγξάθνληαη σο 

πξνβιέςεηο. 

Όπνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο παξφκνηεο ππνρξεψζεηο, ε πηζαλφηεηα φηη ζα απαηηεζεί 

εθξνή θαηά ηελ εθθαζάξηζε πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο 

ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθά. Πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκα θαη εάλ ε πηζαλφηεηα 

εθξνήο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία 

ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα είλαη κηθξή. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε επηρείξεζε 

κέινο ηνπ Οκίινπ αλακέλεη κηα πξφβιεςε λα θαιπθζεί απφ ηξίην, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζπκβαίλεη κε ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ε θάιπςε αλαγλσξίδεηαη σο 

μερσξηζηή απαίηεζε αιιά κφλν φηαλ ε θάιπςε είλαη νπζηαζηηθά εμαζθαιηζκέλε. 

Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη ζηε παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ ηα νπνία, βάζε ηεο 

θαιχηεξεο εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο, απαηηνχληαη γηα λα θαιπθζεί ε παξνχζα 

ππνρξέσζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο αληηθαηνπηξίδεη ηηο 

ηξέρνπζεο εχινγεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε. 
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6.3.23.  Δπηρνξεγήζεηο  

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ αλακέλεηαη 

κε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ν Όκηινο ζα ζπκκνξθσζεί κε 

φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο. 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα, αλαβάιινληαη θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα έηζη ψζηε λα αληηζηνηρίδνληαη κε ηηο δαπάλεο πνπ πξννξίδνληαη λα 

απνδεκηψζνπλ. 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

επνκέλσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη σο έζνδα (πηζηψλνληαη) ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο 

σθέιηκεο δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ. 

6.3.24. Αλαγλώξηζε Δζόδσλ  

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία απφ ηε πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 

θαζαξή απφ ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο θαη αθνχ 

απαιεηθζνχλ νη πσιήζεηο κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο . Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:  

Πσιήζεηο αγαζψλ 

Σα έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα 

νθέιε απφ ηελ θπξηφηεηα ησλ αγαζψλ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή ηνπο (ζπλήζσο 

θαηά ηελ παξάδνζε θαη απνδνρή ηνπο απφ ηνλ πειάηε) θαη εθφζνλ έρεη εμαζθαιηζηεί 

ζε εχινγν βαζκφ ε δπλαηφηεηα είζπξαμεο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. 

Παξνρή ππεξεζηψλ 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη 

ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε 

ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Έζνδα απφ ηφθνπο 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία 

απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν ηζνχηαη κε ηελ παξνχζα αμία 

ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινχκελσλ κε ην αξρηθφ 

πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηε ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο 

απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

6.3.25.  Κόζηνο δαλεηζκνύ  

Σν θαζαξφ ρξεκαηνδνηηθφ θφζηνο απνηειείηαη απφ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο επί 
ησλ ζπλαθζέλησλ δαλείσλ, πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ 
επηηνθίνπ.  

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ δαλεηζκφ ησλ θεθαιαίσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε αγνξάο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, 
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θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ παγίνπ γηα κειινληηθή ρξήζε. Λνηπέο θαηεγνξίεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ απφ δαλεηζκφ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 
ρξήζεο σο έμνδα. 

6.3.26.  Μεξίζκαηα 

Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα φηαλ ην δηθαίσκα γηα ηελ είζπξαμε ηνπο έρεη 

ζεκειησζεί. 

6.3.27. Γηαλνκή Μεξηζκάησλ 

Σα κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ πεξίνδν πνπ 

εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. 

6.3.28. Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία θαηερόκελα πξνο πώιεζε 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερφκελα πξνο πψιεζε, απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε 

κεηαμχ ινγηζηηθήο θαη εχινγεο αμίαο κείνλ ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ζπλαιιαγή πψιεζεο, εάλ ε ινγηζηηθή αμία είλαη αλαθηήζηκε θπξίσο κέζσ κηαο 

ζπλαιιαγήο πψιεζεο παξά κέζσ ηεο ζπλερηδφκελεο ρξήζε ηνπο. 

6.3.29. Κέξδε αλά κεηνρή 

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε πνπ 

αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο  ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ 

θνηλψλ κεηνρψλ πνπ είλαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα θάζε έηνπο, εμαηξψληαο 

ηνλ κέζν φξν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ σο ίδηεο κεηνρέο. 

Σα απνκεηνχκελα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο πνπ 

απνδίδεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο (αθνχ αθαηξεζεί ν ηφθνο επί ησλ 

κεηαηξέςηκσλ κεηνρψλ, κεηά θφξσλ) κε ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ 

ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (πξνζαξκνζκέλν γηα ηελ επίδξαζε ησλ 

απνκεηνχκελσλ κεηαηξέςηκσλ κεηνρψλ). 

Ο κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ θαη γηα φιεο ηηο παξνπζηαδφκελεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πξνζαξκφδεηαη γηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ κεηαβάιεη ηνλ αξηζκφ ησλ θνηλψλ 

κεηνρψλ ζε θπθινθνξία ρσξίο αληίζηνηρε κεηαβνιή ζηνπο πφξνπο. 

6.3.30. Σπγθξηηηθά ζηνηρεία θαη ζηξνγγπινπνηήζεηο 

Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. Δπηπιένλ 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ αλαηαμηλνκνχληαη γηα λα θαηαζηνχλ νκνεηδή κε ηα ζηνηρεία 

ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Γελ ζπλέηξεμε ε πεξίπησζε απηή ζηεο παξνπζηαδφκελεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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6.4. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Γελ έρνπλ κεηαβιεζεί νπζηαζηηθά νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη θαη νη πνιηηηθέο 

δηαρείξηζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αλαιπηηθά αλαθεξζέληα ζηηο πην πξφζθαηεο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Ηδηαίηεξα ζεκεηψλνπκε φηη:  

Ζ εηαηξεία θαη ν φκηινο δελ θαηέρνπλ νπζηαζηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ 

λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ 

πνπ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. ε 

θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά, θξίλεηαη εάλ νη ηερληθέο απηέο απνηίκεζεο θαη 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ εχινγσλ αμηψλ, ζα εθαξκνζζνχλ απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

ηνπ Οκίινπ ή απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. 

Ζ νλνκαζηηθή αμία κείνλ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ 

εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμίαο. 

 

6.5. Σεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη 
ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη 
εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

 

6.5.1. Σεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Ο Όκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ηελ αλάγθε επαλεθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο 
ησλ αθηλήησλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ, ηελ αλαγλψξηζε ησλ 
ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα 
πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο: 

Φόξνο εηζνδήκαηνο  
 

Οη θνξνινγηθέο δειψζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο δελ έρνπλ εμεηαζζεί 

απφ ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο σο εμήο: 

 

Δπσλπκία 
Αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθέο ρξήζεηο 

Παπνπηζάλεο A.B.E.E. 5 

 Plias Δκπνξηθή Α.Δ. 2 

Π.Γ.Παπνπηζάλεο ΔΠΔ 2 
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εκεηψλεηαη φηη ζηηο αλσηέξσ αλέιεγθηεο ρξήζεηο πεξηιακβάλνληαη:  

 Γηα ηε κεηξηθή θαη γηα ηε ζπγαηξηθή θαη ε ρξήζε 2012, γηα ηελ νπνία έρεη 

εθδνζεί έθδνζε Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ 

Διεγθηή Λνγηζηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 παξ. 5 Ν. 2238/1994, κε 

ζπκπεξαζκα ρσξίο επηθχιαμε, ηφζν γηα ηε κεηξηθή, φζν θαη γηα ηε 

ζπγαηξηθή.  

 

ηηο αλσηέξσ αλέιεγθηεο ρξήζεηο δελ πεξηιακβάλεηαη: 

 Γηα ηε ζπγαηξηθή Plias Δκπνξηθή Α.Δ. ε ρξήζε 2011, γηα ηελ νπνία έρεη 

εθδνζεί Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε ζπκπέξαζκα ρσξίο 

επηθχιαμε, απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 παξ. 5 Ν. 

2238/1994 θαη ζπλεπψο ε ρξήζε απηή έρεη πεξαησζεί νξηζηηθά. 

 

Ζ δηνίθεζε ζπλεθηηκψληαο φηη, ππάξρεη κεγάιν χςνο θνξνινγηθψλ δεκηψλ 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ηθαλφ λα θαιχςεη ηηο φπνηεο ελδερφκελεο ινγηζηηθέο 

δηαθνξέο πξνθχςνπλ απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ, ζεσξεί 

φηη δελ ζα πξνθχςεη πξφζζεηε επηβάξπλζε απφ δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ 

αλέιεγθησλ ρξήζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δηελήξγεζε θακία ζρεηηθή πξφβιεςε ζηηο 

παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

To χςνο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ ηεο εηαηξείαο, πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκςεθηζηνχλ κε θνξνινγηθά θέξδε επνκέλσλ ρξήζεσλ, αλέξρεηαη ζην πνζφ 16.430 

ρηι €. Με βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο επφκελεο 

πεληαεηίαο εθηηκάηαη βάζηκα φηη πνζφ θφξνπ 956 ρηι € ησλ επνκέλσλ ρξήζεσλ δελ 

ζα θαηαβιεζεί ιφγσ ησλ αλσηέξσ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ 16.430 ρηι. €. Σν πνζφ 

απηφ έρεη αλαγλσξηζζεί σο θνξνινγηθή απαίηεζε ε νπνία ζπκςήθηζε αληίζηνηρεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο.  

Γηα ηε ζπγαηξηθή, θαλέλα πνζφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο  πνπ 

πξνθχπηεη απφ αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο δελ έρεη αλαγλσξηζζεί, επεηδή 

δελ ππάξρεη βάζηκε εθηίκεζε φηη απηέο ζα αλαθηεζνχλ, κε ζπκςεθηζκφ ηνπο κε 

θφξν επνκέλσλ ρξήζεσλ.  

 

Πξνβιέςεηο γηα επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 

Ζ Γηνίθεζε ζρεκαηίδεη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

φηαλ εθηηκά πσο ε έθβαζε ηεο ππφζεζεο ζα είλαη εηο βάξνο ηνπ Οκίινπ θαη φηαλ ε 

επηβάξπλζε κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Λφγσ ηεο αβέβαηεο θχζεο ησλ 

δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ, ε ηειηθή έθβαζε ή ην ηειηθφ θφζηνο δηαθαλνληζκνχ ησλ 

ππνζέζεσλ κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο.  

6.5.2. Καζνξηζηηθέο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ 

αξρώλ 

Γελ ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ ρξεηάζζεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθηηκήζεηο ηεο 

Γηνίθεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. 
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6.6. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

O Όκηινο Παπνπηζάλεο έρεη έλα θαη κφλν επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, 

απηφλ ηεο παξαγσγήο (ζηελ Διιάδα) θαηαλαισηηθψλ εηδψλ θαη δηάζεζεο ηνπο ζηηο 

αγνξέο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. 

Όια ηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζηελ 

Διιάδα. 

 

6.7. Δπηδξάζεηο από ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 19 ζηα ζπγθξηηηθά 

θνλδύιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2012 

Με βάζε ην λέν Γ.Λ.Π. (IAS) 19 ην νπνίν εθαξκφδεηαη απφ 1/1/2013, ην ζχλνιν 

ηεο αλαινγηζηηθήο δεκίαο / θέξδνπο πνπ πξνθχπηεη ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζε 

μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε άκεζν επεξεαζκφ ηεο 

θαζαξήο ζέζεο.  Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ αλακνξθψζεθαλ ηα ζπγθξηηηθά 

θνλδχιηα ησλ «ηδίσλ θεθαιαίσλ», ηνπ «αλαβαιιφκελνπ θφξνπ» θαη ησλ 

«πξνβιέςεσλ γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο» ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

31.12.2012, σο εμήο:  

 

 
 Δηαηξεία  Όκηινο 

 
Γεκνζηεπζέλ 

31.12.2012 
Μεηαβνιή 

Αλακνξθσκέλν 

31.12.2012 
 

Γεκνζηεπζέλ 

31.12.2012 
Μεηαβνιή 

Αλακνξθσκέλν 

31.12.2012 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 19.545.591 (74.960) 19.470.631  19.480.733 (74.960) 19.405.773 

Αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο 1.844.596 (14.992) 1.829.604  1.844.596 (14.992) 1.829.604 

Πξνβιέςεηο γηα 

παξνρέο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο κεηά 

ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία 544.324 89.952 634.276  544.324 89.952 634.276 

 

 

6.8. Δπηδξάζεηο από ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή λέαο κεζόδνπ ζηα ζπγθξηηηθά 

θνλδύιηα, ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 30.09.2012 θαη ησλ ελδηάκεζσλ 

πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ. 

ην Γ’ ηξίκελν ηνπ 2013 νξηζηηθνπνηήζεθε ν λένο ηξφπνο-κέζνδνο ηηκνιφγεζεο πξνο 

ηνλ βαζηθφ πειάηε ΔΛΓΔΚΑ ΑΔ, κε αλαδξνκηθή εθαξκνγή απφ 1/1/2013. Ζ 

ΔΛΓΔΚΑ έρεη αλαιάβεη ηε δηαλνκή ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 

αιπζίδεο Ληαληθήο. Ζ αιιαγή απηή είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ θαη ηζφπνζα ηελ κείσζε ησλ εμφδσλ δηάζεζεο γηα φιε ηελ πεξίνδν 1/1-

30/9/2013.  Ζ αιιαγή δελ έρεη επίδξαζε ζηα Καζαξά θέξδε, ζηελ Καζαξή Θέζε θαη 

ζηα ινηπά θνλδχιηα ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαζψο θαη ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ.   

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζνληαη νη απαηηνχκελεο αλαδηαηππψζεηο ησλ 

πξνγελέζηεξα δεκνζηεπκέλσλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ.  
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Α) Δπαλαδηαηύσζε ζπγθξηηηθώλ θνλδπιίσλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ: 

Καηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο 01.01 - 30.09.2012 

 
Δηαηξεία 

 
Όκηινο 

 

Γεκνζηεπζέλ  
Μεηαβνιή 

Αλακνξθσκέλν 

 

Γεκνζηεπζέλ  
Μεηαβνιή 

Αλακνξθσκέλν 

30.09.2012 30.09.2012 30.09.2012 30.09.2012 

Κχθινο εξγαζηψλ 11.595.362 (577.301) 11.018.061 
 

11.595.362 (577.301) 11.018.061 

Μηθηά θέξδε  2.387.080 (577.301) 1.809.779 
 

2.387.080 (577.301) 1.809.779 

Έμνδα δηάζεζεο (1.485.222) 577.301 (907.921) 
 

(1.485.222) 577.301 (907.921) 

 

Καηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο Γ' ηξηκήλνπ 2012 

 
Δηαηξεία 

 
Όκηινο 

 

Γεκνζηεπζέλ  
Μεηαβνιή 

Αλακνξθσκέλν 

 

Γεκνζηεπζέλ  
Μεηαβνιή 

Αλακνξθσκέλν 

30.09.2012 30.09.2012 30.09.2012 30.09.2012 

Κχθινο εξγαζηψλ 4.533.623 (267.258) 4.266.364 
 

4.533.623 (267.258) 4.266.364 

Μηθηά θέξδε  946.341 (267.258) 679.082 
 

946.341 (267.258) 679.082 

Έμνδα δηάζεζεο (536.649 267.258 (269.391) 
 

(536.649 267.258 (269.391) 

 

 

Β) Δπαλαδηζηύπσζε ησλ επεξεαδόκελσλ θνλδπιίσλ ησλ πξνεγνύκελσλ 

ελδηάκεζσλ πεξηόδσλ. 

 

Καηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο Α' ηξίκελν 2013-2012 

 
Δηαηξεία - Όκηινο 

 
Δηαηξεία - Όκηινο 

 

Γεκνζηεπζέλ  

Μεηαβνιή 

Αλακνξθσκέλν 

 

Γεκνζηεπζέλ  

Μεηαβνιή 

Αλακνξθσκέλν 

01.01-

31.03.2013 

01.01-

31.03.2013 

01.01-

31.03.2012 

01.01-

31.03.2012 

Κχθινο εξγαζηψλ 3.426.832 (120.477) 3.306.355 
 

3.282.026 (153.651) 3.128.375 

Μηθηά θέξδε  858.815 (120.477) 738.338 
 

618.943 (153.651) 465.292 

Έμνδα δηάζεζεο (512.063) 120.477 (391.586) 
 

(375.784) 153.651 (222.134) 

 

Καηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο Β' ηξίκελν 2013-2012 

 
Δηαηξεία - Όκηινο 

 
Δηαηξεία - Όκηινο 

 

Γεκνζηεπζέλ  

Μεηαβνιή 

Αλακνξθσκέλν 

 

Γεκνζηεπζέλ  

Μεηαβνιή 

Αλακνξθσκέλν 

01.04 - 

30.06.2013 

01.04 - 

30.06.2013 

01.04 - 

30.06.2012 

01.04 - 

30.06.2012 

Κχθινο εξγαζηψλ 4.899.313 (146.869) 4.752.444 
 

3.779.713 (156.392) 3.623.321 

Μηθηά θέξδε  1.356.072 (146.869) 1.209.203 
 

821.797 (156.392) 665.406 

Έμνδα δηάζεζεο (528.639) 146.869 (381.770) 
 

(572.788) 156.392 (416.397) 

 

Καηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο Α' εμάκελν 2013-2012 

 
Δηαηξεία - Όκηινο 

 
Δηαηξεία - Όκηινο 

 

Γεκνζηεπζέλ  

Μεηαβνιή 

Αλακνξθσκέλν 

 

Γεκνζηεπζέλ  

Μεηαβνιή 

Αλακνξθσκέλν 

01.01-

30.06.2013 

01.01-

30.06.2013 

01.01-

30.06.2012 

01.01-

30.06.2012 

Κχθινο εξγαζηψλ 8.326.144 (267.346) 8.058.799 
 

7.061.739 (310.042) 6.751.697 

Μηθηά θέξδε  2.214.887 (267.346) 1.947.541 
 

1.440.740 (310.042) 1.130.697 

Έμνδα δηάζεζεο (1.040.702) 267.346 (773.356) 
 

(948.573) 310.042 (638.530) 
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7. Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο επί θνλδπιίσλ ησλ Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ 

 

7.1. Δλζώκαηα Πάγηα-Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ κεηαβνιψλ ησλ ελζσκάησλ θαη αζσκάησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ 
 Όκηινο & Δηαηξία 

 χλνια Απνηηκ. ζε 

εχινγε αμία 

(αθίλεηα) 

Μηζζσκέλα Λνηπά 

Δλζψκαηα 

Αζψκαηα 

Πξνζζήθεο 462.953 - - 459.039 3.914 

Μεηψζεηο (5.005) - - (5.005) - 

Απνζβέζεηο (1.014.192) (79.213) (173.675) (703.318) (57.986) 

Μεηαβνιή (556.244) (79.213) (173.675) (249.284) (54.072) 

 

Έρνπλ δνζεί νη εμήο ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ, ην αλεμφθιεην ππφινηπν ησλ νπνίσλ ηελ 30.09.2013 αλέξρεηαη ζε πνζφ ησλ 

5.998 ρηι επξψ:  

Δπί νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ (εξγνζηάζην ΠΑΠΟΤΣΑΝΖ) 

Α΄ πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ € 1.467.351 

Β΄ πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ € 8.070.432 

Γ΄ πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ € 2.000.000 

Γ΄ πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ € 7.000.000 

 

Δπί νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ (εξγνζηάζην πξψελ GAGEO) 

Α΄ πξνζεκείσζε ππνζήθεο πνζνχ € 733.676 

 

7.2. Απνζέκαηα 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012 

Πξψηεο θαη 

βνεζεηηθέο χιεο 
 1.802.253   1.477.308   1.802.253   1.477.308  

Δκπνξεχκαηα  54.356   48.841   54.356   48.841  

Έηνηκα πξντφληα  1.740.271   1.379.643   1.740.271   1.379.643  

Πξνβιέςεηο 

απαμίσζεο 
(272.427) (551.748) (272.427) (551.748) 

  3.324.454   2.354.044   3.324.454   2.354.044  
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7.3. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο (θπθινθνξνύλ ζηνηρείν) 

Αλάιπζε: 

 
Όκηινο Δηαηξεία 

 
30-επ-13 31-Γεθ-12 30-επ-13 31-Γεθ-12 

Πειάηεο 3.809.247 5.987.023 3.851.849 5.987.023 

Δλδνεηαηξηθνί πειάηεο - - 9.302.424 9.243.984 

Eπηηαγέο εηζπξαθηέεο 2.229.931 2.211.307 2.229.931 2.211.307 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο 

πειάηεο (1.388.410) (2.355.320) (10.690.834) (11.599.304) 

πλνιηθέο απαηηήζεηο από πειάηεο 4.650.768 5.843.010 4.693.370 5.843.010 

     Λνηπέο θξαηήζεηο (ειιεληθφ Γεκφζην) 249.182 148.666 248.571 148.055 

Απαίηεζε ΦΠΑ ρξήζεο 43.083 30.024 33.923 26.782 

Πξνθαηαβνιέο 114.974 204.979 72.394 204.872 

Υξεψζηεο  51.724 488.640 51.724 488.640 

Λνηπέο απαηηήζεηο 8.220 128.330 8.220 128.330 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο 

ινηπέο απαηηήζεηο (5.189) (619.728) (5.189) (619.728) 

πλνιηθέο ινηπέο απαηηήζεηο 461.995 380.912 409.644 376.952 

     Γεληθό ζύλνιν απαηηήζεσλ πειαηώλ 

θαη ινηπώλ απαηηήζεσλ 5.112.763 6.223.922 5.103.014 6.219.962 

 

εκεηψλεηαη φηη νη ελδνεηαηξηθνί πειάηεο ηεο εηαηξείαο, αθνξνχλ απαίηεζε απφ ηε 

ζπγαηξηθή Plias Δκπνξηθή ΑΔ, ε νπνία έρεη απνκεησζεί ζην αλαθηήζηκν χςνο ηεο. Ζ 

ζρεηηθή πξφβεςε απνκείσζεο πεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη «Πξνβιέςεηο γηα 

επηζθαιείο πειάηεο». 

 

7.4.  Χξεκ/θά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 

Αθνξά κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ κεηνρψλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πνπ 

θαηέρνληαη απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία.  

 

7.5.  Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζηα ηακεία ηνπ 
Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκηαθνχο 
ινγαξηαζκνχο. 

 

 Όκηινο  Δηαηξεία 

 30.09.2013 31.12.2012  30.09.2013 31.12.2012 

Σακείν  778 6.356  528 6.298 

Καηαζέζεηο φςεσο ζε Δπξψ 990.358 165.144  986.837 161.623 

Καηαζέζεηο φςεσο ζε μέλν λφκηζκα 4.763 60  4.763 60 

Πξνζεζκηαθνί ινγαξηαζκνί 1.503.000 2.390.000  1.503.000 2.390.000 

 2.498.899 2.561.560  2.495.128 2.557.981 
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7.6. Μαθξνπξόζεζκα θαη Βξαρππξόζεζκα Γάλεηα 

Ζ εχινγε αμία ησλ δαλείσλ δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηε ινγηζηηθή, αθνχ ηα 

δάλεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ είλαη κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ. 

Σα δάλεηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 Όκηινο Δηαηξεία 

 30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012 

Μαθξνπξόζεζκα     

Σξαπεδηθά δάλεηα 3.657.116 4.480.567 3.657.116 4.480.567 

Τπνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 196.742 349.302 196.742 349.302 

Με ηξαπεδηθά δάλεηα 610.502 610.502 610.502 610.502 

ύλνιν 4.464.359 5.440.371 4.464.359 5.440.371 

     

Βξαρππξόζεζκα     

Σξαπεδηθά δάλεηα 4.075.164 3.260.748 4.075.164 3.260.748 

Τπνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 202.563 193.947 202.563 193.947 

ύλνιν 4.277.727 3.454.694 4.277.727 3.454.694 

     

ύλνιν δαλείσλ 8.742.087 8.895.065 8.742.087 8.895.065 

 

ηηο ζπκβάζεηο κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο ησλ καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ ησλ 
εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, πξνβιέπνληαη νη εμήο δεζκεχζεηο: 

 Γηα ζεκαληηθέο εμαγνξέο θαη πσιήζεηο ζπκκεηνρψλ θαη επελδχζεσλ παγίσλ 
ζηνηρείσλ, απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 
ηξαπεδψλ.  

 πλαίλεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξαπεδψλ απαηηείηαη θαη γηα ρνξήγεζε δαλείσλ 

ζε ηξίηνπο εθηφο νκίινπ, απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ. 

 Δπίηεπμε ηνπ δείθηε Ebitda/ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο άλσ ησλ νξηζκέλσλ 

νξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί αλά έηνο.  

Οη αλσηέξσ δεζκεχζεηο έρνπλ ηεξεζεί κέρξη ζήκεξα.  

7.7. Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αθνξνχλ ηε κεηξηθή Δηαηξεία θαη ζρεηίδνληαη κε 
επελδχζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ 1999 έσο 2006 θαη επηρνξεγήζεθαλ ζε 
πνζνζηφ 40% θαζψο θαη ιήςε πξνθαηαβνιήο επηρνξήγεζεο πνζνχ € 953.250, ηνπ 
επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ν.3299/2004, πνπ αθνξά επελδχζεηο πνπ έγηλαλ 
θαηά ηελ πεξίνδν απφ 2008 έσο 2012. 

Οη επηρνξεγήζεηο απηέο αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα παξάιιεια κε ηελ απφζβεζε ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ – θπξίσο κεραλεκάησλ – πνπ επηδνηήζεθαλ. 

Ζ θίλεζε εληφο ησλ ρξήζεσλ 2012 θαη ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ηνπ 2013 (1.1-
30.9.2013), ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ, πνπ ζα αλαγλσξηζζνχλ σο έζνδα 
ζε κειινληηθέο ρξήζεηο είρε σο εμήο: 
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 Όκηινο Δηαηξεία 

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2012 1.468.940 1.468.940 

Λήςε επηρνξήγεζεο 953.250 953.250 

Έζνδν αλαγλσξηζζέλ ζηε ρξήζε -366.141 -366.141 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012 2.056.048 2.056.048 

   

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2013 2.056.048 2.056.048 

Λήςε επηρνξήγεζεο - - 

Έζνδν αλαγλσξηζζέλ ζηε ρξήζε -97.148 -97.148 

Τπόινηπν 30 επηεκβξίνπ 2013 1.958.900 1.958.900 

7.8. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Oη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 Όκηινο   Δηαηξεία 

 30-Σεπ-13 31-Γεθ-12 

 

30-Σεπ-13 31-Γεθ-12 

Πξνκεζεπηέο (αλνηρηά ππφινηπα) 1.898.926 1.925.387  1.885.453 1.916.934 

Πξνκεζεπηέο (Δπηηαγέο πιεξσηέεο) 1.582.544 2.165.857  1.582.544 2.165.857 

Πηζησηέο δηάθνξνη 168.894 259.317  168.894 259.317 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε 73.874 135.799  73.671 135.620 

Αζθαιηζηηθά Σακεία 80.642 146.394  80.642 146.394 

Πηζησηηθά ππφινηπα πειαηψλ 128.647 113.081  73.180 57.613 

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 280.265 197.988  275.249 189.691 

ύλνιν Πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ 

ππνρξεώζεσλ 

4.213.792 4.943.824  4.139.632 4.871.427 

7.9. Πσιήζεηο 

O Δλνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) θαζψο θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη σο 

αθνινχζσο: 
 Όκηινο  Δηαηξεία 

 1.1 -30.9.2013 1.1 -30.9.2012  1.1 -30.9.2013 1.1 -30.9.2012 

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 218.908 209.690  218.908 209.690 

Πσιήζεηο πξντφλησλ 12.332.539 10.765.377  12.332.539 10.765.377 

Πσιήζεηο ινηπψλ 

απνζεκάησλ 31.127 26.662 

 

31.127 26.662 

Παξνρή ππεξεζηψλ 9.636 16.332  9.636 16.332 

ύλνιν 12.592.210 11.018.061  12.592.210 11.018.061 

7.10. Κόζηνο Πσιήζεσλ 

Σν θφζηνο πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

 

Όκηινο Δηαηξεία 

 

2013 2012 2013 2012 

Κφζηνο εκπνξεπκάησλ 125.589 120.478 125.589 120.478 

Κφζηνο πξντφλησλ 9.347.038 9.087.804 9.347.038 9.087.804 

ύλνιν 9.472.627 9.208.281 9.472.627 9.208.281 

 



 

 
Δλλεακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε 

1 Ηαλνπαξίνπ – 30 επηεκβξίνπ 2013 
(Όια ηα πνζά ζε Δπξψ) 

 

 40 

7.11. Έμνδα Γηάζεζεο 

Σα έμνδα δηάζεζεο απμήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012 ιφγσ 

αχμεζεο ησλ κεηαβιεηψλ εμφδσλ ζαλ ζπλέπεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

θαη ιφγσ αχμεζεο δαπαλψλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο (Marketing) ησλ πξντφλησλ 

ηεο Δηαηξείαο.  

 

7.12. Κέξδε αλά κεηνρή 

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί 
ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ 
ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ 
αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο κεηνρέο), γεγνλφο πνπ δελ ζπληξέρεη. 

 
  Όκηινο Δηαηξεία 

  
01.01-

30.09.2013 

01.01-

30.09.2012 

01.01-

30.09.2013 

01.01-

30.09.2012 

Κέξδε / (δεκηέο)   158.774  (245.870)  154.556  (500.850) 

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ   50.797.369   50.797.369   50.797.369   50.797.369  

Βαζηθά θέξδε /(δεκίεο) αλα κεηνρή   0,0031  (0,0048)  0,0030  (0,0099) 

7.13. Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο 

Ο κέζνο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, θαηά ηελ 30 
επηεκβξίνπ 2013 θαη 30 επηεκβξίνπ 2012, θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο εξγνδφηεζεο 
ηνπο, θαηά ηηο ρξήζεηο ηνπ 2013 θαη 2012 ήηαλ: 
 Όκηινο  Δηαηξεία 

 

01.01-

30.09.2013 

01.01-

30.09.2012  
01.01-

30.09.2013 

01.01-

30.09.2012 

Άηνκα 105 96  105 96 

Κφζηνο 2.450.827 2.203.437  2.450.827 2.203.437 

 

7.14. Eλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Γηα ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο απφ θνξνινγηθνχο ειέγρνπο αλέιεγθησλ ρξήζεσλ 

αλαθεξφκαζηε ζηε ζεκείσζε 6.5.1.  

ρεηηθά κε ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο, νη κεηαβνιέο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2012 

είλαη νη εμήο: 

α) ρεηηθά κε ηελ ππφζεζε ηεο επηβνιήο θφξνπ χςνπο 695.743,53 κε βάζε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 56960/2009 απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ΔΟΦ, εθδφζεθε απφθαζε 

απνδνρήο ηεο αλαθνπήο θαη αθχξσζε ηεο ππ’ αξ 9133/2009 ηακεηαθήο βεβαίσζεο 

ηνπ αλσηέξνπ πνζνχ απφ ην Γηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν Υαιθίδαο. Σν γεγνλφο απηφ δελ 

είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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β) Έρνπλ αζθεζεί αγσγέο απφ δπν πξψελ ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίνη 

δηεθδηθνχλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο αθπξφηεηαο ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

ηνπο. Ζ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ είλαη φηη ζα είλαη ζεηηθή 

ε έθβαζε ησλ δπν απηψλ ππνζέζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ δελ έρνπκε θάλεη πξφβιεςε 

γηα ηπρφλ θαηαβνιή νθεηιφκελσλ ακνηβψλ θαη ηφθσλ ππεξεκεξίαο. 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ δελ ππάξρνπλ άιιεο κεηαβνιέο ζηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

7.15. Σπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

α) Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο  

Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηεηαηξηθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηφζν ζηε ηξέρνπζα φζν 

θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. ηε πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2013 

δφζεθε ρξεκαηηθή δηεπθφιπλζε, ζηε ζπγαηξηθή, πνζνχ  58.439,56 €. 

 

β) Γηεηαηξηθά ππόινηπα 

Γελ πθίζηαληαη κε απνκεησκέλα δηεηαηξηθά ππφινηπα ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο ελψ δελ έρνπλ επίδξαζε ζηνλ Δλνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ 

 

γ) πλαιιαγέο κε βαζηθά κε δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο. 

 
Όκηινο Δηαηξεία 

ζε επξώ 
1.1-

30.09.2013 

1.1-

30.09.2012 

1.1-

30.09.2013 

1.1-

30.09.2012 

Ακνηβέο εθηειεζηηθψλ κειψλ Γ. θαη 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (βάζεη εηδηθήο ζρέζεο 

κηζζψζεσο εξγαζίαο) 

 238.745   178.771   238.745   178.771  

Ακνηβέο εθηειεζηηθψλ κειψλ Γ. (βάζεη 

εληνιήο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ) 

-  80.000  -  80.000  

Ακνηβέο εηαηξείαο ειεγρφκελεο απφ εθηειεζηηθφ 

κέινο ηνπ Γ.. 

 183.939   153.555   183.939   153.555  

Ακνηβέο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο ειεγρφκελεο απφ 

ζπγγεληθφ πξφζσπν εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ Γ.. 

23.888 - 23.888 - 

Ακνηβέο κε εθηειεζηηθψλ κειψλ Γ.  33.533   32.000   29.033   27.500  

 
 480.104   444.326   475.604   439.826  

Απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απφ θαη πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο δελ ππάξρνπλ ηφζν ζηελ ηξέρνπζα φζν θαη ζηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. 

 

δ) πλαιιαγέο κε κεηόρνπο 

Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο ζηελ πεξίνδν. Ο κέηνρνο Thrush 

Enterprises LTD ρνξήγεζε ζηε ρξήζε 2009 δάλεην πξνο ηελ κεηξηθή εηαηξεία πνζνχ 

€1.056.000 ηνπ νπνίνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο απνπιεξψζεθε ζην 2010. ήκεξα ην 

ππφινηπν ηνπ δαλείνπ πνπ νθείιεηαη ζηε Thrush Enterprises LTD είλαη € 82.502.  Ο 

κέηνρνο Tanaca Holdings Ltd, ρνξήγεζε ζηε ρξήζε 2010 δάλεην πξνο ηε κεηξηθή 

εηαηξεία πνζνχ €1.228.000 ηνπ νπνίνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο απνπιεξψζεθε ζην 
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2010. ήκεξα ην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ πνπ νθείιεηαη ζηε Tanaca Holdings Ltd είλαη 

€ 528.000.   

Οη ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ γίλνληαη ππν φξνπο πνπ ηζνδπλακνχλ κε 

εθείλνπο πνπ επηθξαηνχλ ζε ζπλαιιαγέο ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε.  

7.16. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

Μεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ νινθιεξψζεθε ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ 

επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ θαη πξνζδηνξίζηεθε ην 

χςνο ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί ζε απηέο.  Σν ππνιεηπφκελν πνζφ γηα 

είζπξαμε αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 612 ρηι επξψ. 

Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο παξνπζηαδφκελεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή λα απαηηνχλ γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην εθαξκνδφκελν 

πιαίζην. 

 

 Υαιθίδα, 18
ε
  Ννεκβξίνπ 2013 

 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..     Ο Αληηπξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

 

    _______________________ _______________________ 

  

          Γεώξγηνο Γθάηδαξνο Μελέιανο Σαζόπνπινο 
 

 

 

 

 Ζ Οηθνλνκηθή Γ/ληξηα Οκίινπ Ο Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ 

 

 ___________________ _______________________ 

 Μαίξε Ιζθαιαηηάλ Αιέμαλδξνο Γεσξγηάδεο  
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Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1.1 – 30.09.2013 

  


