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ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT Α.Δ.Π.Δ.Τ.
Έκθεζη επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT
Α.Δ.Π.Δ.Τ., νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε
ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο
επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Εςθύνη ηηρ Διοίκηζηρ για ηιρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε
λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ
νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Εςθύνη ηος Ελεγκηή
Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό
καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα
ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ
απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε
αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά
θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ
ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ,
πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο
εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο,
αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο
έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο
ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε
ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο.
Γνώμη
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε,
ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT Α.Δ.Π.Δ.Τ. θαηά ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί
από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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Αναθοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Θεμάηων
Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Έδξα ηνπ ειεγθηή Αζήλα, 29 Φεβξνπαξίνπ 2016

Πξόδξνκνο . Γεσξγηάδεο
Αξ Μ ΟΔΛ 10321
ΩΡΙΩΝ Α.Δ. ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΙΣΔ
Αλεμάξηεην Μέινο ηεο AGN International
Βιαρεξλώλ 10, Μαξνύζη, Σ.Κ. 151 24
Αξ Μ ΟΔΛ Δηαηξείαο 146
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

31/12/2015

6.1
6.2
6.3

21.901,16
0,00
42.005,00
0,00
63.906,16

6.4

19.764,17

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
Κε Θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Θπθινθνξνύληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία
Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

6,5

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ

0,00
3.295,92
23.060,09
86.966,25

Ίδηα Θεθάιαηα & πνρξεώζεηο
Ίδηα Θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Ξνζά πξννξηδφκελα γηα αχμεζε Κ.Θ
Απνηειέζκαηα εηο λένλ

6.6
6.7
6.8

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ

67.302,84

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ
ηελ ππεξεζία
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν Καθξνπξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ
Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ

100.000,00
29.000,00
-61.697,16

0,00
0,00
0,00
0,00

6.9
6.10

15.791,43
0,00
3.871,98
19.663,41

Πύλνιν πνρξεώζεσλ

19.663,41

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ

86.966,25
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ

Ξσιήζεηο
Θφζηνο πσιεζέλησλ
Κεηθηό Θέξδνο
Έμνδα δηνίθεζεο
Έμνδα δηάζεζεο
Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ
Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Εεκηέο πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Εεκηέο πεξηόδνπ
Εεκηέο κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε
Eπξώ)

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

18/06/2015- 31/12/2015

6.11
6.12

28.481,25
26.458,07
2.023,18
49.107,81
14.519,60

6.13
6.14
6.15
6.16

-61.604,23
92,93
-61.697,16
0,00
-61.697,16

6.17

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ

-6,17

18/06/2015 - 31/12/2015

Zεκηέο πεξηόδνπ

-61.697,16

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά θφξσλ
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ

0,00
-61.697,16

Αζήλα, 22 Φεβξνπαξίνπ 2016

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.

Ρν Κέινο ηνπ Γ.Π

Ν Ινγηζηήο

Κπνπθνπβάιαο Φίιηππνο
Α.Γ.T. ΑΔ 037641

Κέξνο Γεψξγηνο
Α.Γ.T. ΑΒ 265284

Θνχηξαο Ληθφιανο
Α.Γ.T. ΑΒ 599236
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
ΚΔΡΑΒΝΙΖ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΣΟΖΠΖΠ 18/06/-31/12/2015
Κεηνρηθό
Απνηειέζκαηα
Απνζεκαηηθά
θεθάιαην
ζε λέν
πόινηπα θαηά ηελ 18/06/2015
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ
18/06-31/12/2015
Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ
πόινηπα θαηά ηελ 31/12/2015

Πύλνιν

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

(61.697,16)

(61.697,16)

29.000,00
129.000,00

0,00
0,00

0,00
(61.697,16)

29.000,00
67.302,84
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
Καηάζηαζη Ταμειακών ποών (έμμεζη μέθοδορ)
(Ποζά ζε €)
Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Κέξδε πξν θόξσλ
Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Υξεσζηηθνί ηόθνη

31/12/2015
-61.697,16
1.219,91
92,93
-60.384,32

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ, θόξνπ εηζνδήκαηνο
θαη κεξηζκάησλ)
(Μείνλ):
Σύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)
Επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Δηζθνξά ζην πλεγγπεηηθό Κεθάιαην
Πιεξσκέο εγγπήζεσλ
Σύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β)
Χπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Υξεσζηηθνί ηόθνη πιεξσζέληεο
Σύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)
Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα
και ιζοδύναμα πεπιόδος (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος
Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος

-19.764,17
19.663,41
-60.485,08
-23.121,07
-40.000,00
-2.005,00
-65.126,07
100.000,00
29.000,00
-92,93
128.907,07
3.295,92
0,00
3.295,92
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ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΔΠ ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ
1.

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΗΑ

Ζ Δηαηξία Universal Asset Management ΑΔΞΔ παξνπζηάδεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο καδί κε ηηο ζεκεηψζεηο επί απηψλ ησλ
Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν απηψλ γηα ηε ρξήζε 18/06/2015 – 31/12/2015.
Ζ Δηαηξεία Universal Asset Management ΑΔΞΔ ηδξχζεθε ην 2015 (ΓΔΚΖ 135001260000/18/06/2015), έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ
άδεηα ζπζηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο (Αξηζκφο Αδείαο: 8/711/14.5.2015), θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Λ.3606/2007, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 17/481/30-7-2008 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο κε ηελ νπνία έγηλε ηξνπνπνίεζε ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ.
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξίαο www.uniam.gr
Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο νξίδεηαη ζε ελελήληα ελλέα (99) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΚΖ ηεο δηνηθεηηθήο
απφθαζεο γηα ηελ παξνρή άδεηαο ζχζηαζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο.
Ζ Δηαηξία απαζρφιεζε ηε ρξήζε 18/06 – 31/12/15, θαηά κέζα φξν ηξία (3) άηνκα.
Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε 17/481/30.7.2008 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 3606/2007, ε
εηαηξεία δχλαηαη λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο:




Ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ
Γηαρείξηζε Σαξηνθπιαθίσλ
Ξαξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ.

2.

ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ

Νη παξνχζεο εηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ ηε ρξήζε 2015. Έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Γηνίθεζε ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα ΓΞΣΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Ππκβνχιην
Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (ΠΓΙΞ).
Όια ηα αλαζεσξεκέλα ή λενεθδνζέληα πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία θαη ήηαλ ζε ηζρχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2015, ειήθζεζαλ ππφςε ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα.
Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ είλαη ζχκθσλεο κε
ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015,
φπσο δεκνζηεχηεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο, πιελ ηεο πεξίπησζεο ηεο επαλεθηίκεζεο ζε εχινγε αμία ησλ
άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο.
Νη παξνχζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο εθηίκεζεο
ζε εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ, ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη νξηζκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ (ζπκκεηνρηθνί ηίηινη) ηα νπνία απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο.
Ζ ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) απαηηεί ηελ ρξήζε
αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηηο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπο. Ξαξά ην γεγνλφο
φηη νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη ηειηθά λα
δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο.
2.1 Αξρή ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο. Ρα ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηε
ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 είλαη θαηψηεξν ηνπ ½ ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, νπφηε ζπληξέρνπλ πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο
ηνπ Αξ. 47 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 ελψ επίζεο νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο απφ ην
θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο. Ζ πξφζεζε φκσο ηεο Γηνίθεζεο είλαη λα ζηεξίμεη ηελ Δηαηξία ψζηε λα πξνρσξήζεη απξφζθνπηα ζην κέιινλ.
Ππγθεθξηκέλα νη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο ζε εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηεο απφ 20/10/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρνπλ
πξνβεί ήδε ζε θαηάζεζε πνζνχ 29.000 € θαη δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Αξ. 47 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Δπηπιένλ ε Δηαηξία
ιακβάλεη δξαζηηθά κέηξα κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο θαη ήδε έρεη πξνβεί ζε ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ
πειαηνινγίνπ ηεο.
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3.

ΒΑΠΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ

Νη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζνχληαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ.
Θπγαηξηθέο:
Ζ Δηαηξία δελ αλήθεη ζε φκηιν.
3.1 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο ηνπο, κεησκέλεο κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο ηνπο.
Ρν θφζηνο θηήζεσο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπο.
Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ θαηά ηελ
έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ πάγηνπ
ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Ρν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα
φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Νη απνζβέζεηο ινγίδνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κείνλ ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ζχκθσλα κε
ηελ εθηηκνχκελε σθέιηκε δσή ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επζεία κέζνδν.
Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα δσήο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ είλαη νη εμήο:
Θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ
Κεηαθνξηθά κέζα
Έπηπια,
ζθεχε,
κεραλέο
γξαθείνπ
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο
Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ
Ινηπά Ξάγηα

7 έηε
5-6,5 έηε
1-5 έηε
3 έηε
3-7 έηε
3-7 έηε

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία Νηθνλνκηθήο Θέζεο.
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη
άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
Θαηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο
θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.
3.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο άδεηεο ινγηζκηθνχ (software). Νη άδεηεο ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο
θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ
απηψλ ε νπνία ππνινγίδεηαη έσο 5 ρξφληα.
3.3 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη
φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη
ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία
είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο (εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο) θαη ηεο
αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο άκεζα αλαθηεκέλεο αμίαο ηνπ
ππνθεηκέλνπ παγίνπ ζπληζηά δεκηά απνκείσζεο. Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα πάγηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν
δπλαηφ επίπεδν ψζηε λα ζπλδεζνχλ κε μερσξηζηέο αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ).
3.4 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Σξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε κία επηρείξεζε θαη κηα
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε επηρείξεζε.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξίαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην 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 ηεο Νηθνλνκηθήο
Θέζεο.
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Ξξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
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Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνθηψληαη κε ζθνπφ λα πνπιεζνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ή αλ έρνπλ
ραξαθηεξηζηεί έηζη απφ ηελ δηνίθεζε (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη
απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο, απηά πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά θαη ηέινο
απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα).

Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ
κεηαβνιψλ ζηα απνηειέζκαηα.
Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ είηε εμαηηίαο ηνπ φηη πξννξίδνληαη πξνο
πψιεζε είηε πξννξίδνληαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο.


Ρα Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηα
θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζηα θνλδχιηα «Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ», «Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα» θαη «Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο».
Ρα ηακεηαθά ηζνδχλακα, αθνξνχλ βξαρπρξφληεο, πςειήο επθνιίαο ξεπζηνπνίεζεο επελδχζεηο, πνπ είλαη εχθνια κεηαηξέςηκεο ζε κεηξεηά
θαη είλαη ηφζν θνληά ζηε ιήμε ηνπο πνπ εκθαλίδνπλ ακειεηέν θίλδπλν γηα αιιαγέο ηελ απνηίκεζή ηνπο θαηά ην ρξφλν ηεο ξεπζηνπνίεζήο
ηνπο θαη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ αθνξά ην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξείαο θαη πεξηιακβάλεη
κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ΣΑ, νη νπνίεο απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ ξεπζηνπνίεζή ηνπο ζην άκεζν κέιινλ. Ζ εχινγε αμία ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο ρξεκαηαγνξέο (π.ρ. παξάγσγα, κεηνρέο, νκφινγα, ακνηβαία
θεθάιαηα), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Ζ εχινγε αμία ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο
θαη παξαδνρψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο.
Νη ινηπέο απαηηήζεηο αθνξνχλ θπξίσο εγγπήζεηο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Ππλεγγπεηηθφ θαη Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην, ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο
ηεο εηαηξείαο θαη ε πξφζνδνο απφ ηηο παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο.
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ
δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη:

Απαηηήζεηο πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηε κεηαβίβαζε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.

Ξξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο αγαζψλ, ελζψκαησλ θαη άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή ππεξεζηψλ, επεηδή δελ πξνβιέπνληαη απηέο λα
θαιπθζνχλ κε κεηξεηά ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, αιιά κε ζηνηρεία απνζεκάησλ, ελζψκαησλ ή άπισλ
αθηλεηνπνηήζεσλ ή παξνρή ππεξεζηψλ.

Ξξνπιεξσζέληα
έμνδα πνπ δελ ζπληζηνχλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ιήςε ή παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιισλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.

Απαηηήζεηο πνπ δελ είλαη ζπκβαηηθέο, αιιά επηβάιινληαη απφ θξαηηθέο ξπζκίζεηο.

Απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην θξάηνο,

Νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή άιισλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ.
Ρα Γάλεηα θαη νη Απαηηήζεηο κε ηαθηή ιήμε απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ελψ ηα
Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο ρσξίο ηαθηή ιήμε απνηηκψληαη ζην θφζηνο. Ρα πξνθχπηνληα θαηά ηελ απνηίκεζε έζνδα ή έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα.
Ρα Γάλεηα θαη νη Απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, ζην θνλδχιη
«Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο» .
Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ.
Ζ Δηαηξία δελ θαηέρεη θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηελ ιήμε
Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα
νπνία ε εηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο.
Ζ Δηαηξία δελ θαηέρεη θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο
Ξεξηιακβάλεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα:

Ξαξάδνζε κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε άιιε επηρείξεζε

Αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε άιιε επηρείξεζε, κε φξνπο πηζαλά δπζκελείο.

Κηα ζχκβαζε ε νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ή ελδέρεηαη λα δηαθαλνληζηεί κε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη: (α) έλα κε
παξάγσγν γηα ην νπνίν ε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε ή ελδέρεηαη λα ππνρξεσζεί λα παξαδψζεη κεηαβιεηφ αξηζκφ ηδίσλ
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο επηρείξεζεο ή (β) έλα παξάγσγν ην νπνίν ζα δηαθαλνληζηεί κε θάζε άιιν ηξφπν εθηφο απφ ηελ
αληαιιαγή ελφο θαζνξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απαίηεζεο κε έλα θαζνξηζκέλν αξηζκφ
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο επηρείξεζεο.
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Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ (κείνλ) ηα έμνδα πνπ είλαη
άκεζα απνδνηέα ζηε δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο. Ωο εχινγε αμία, θαηά θαλφλα, ζεσξείηαη ε θαζαξή ηακεηαθή εηζξνή απφ
ηελ έθδνζε ηνπ κέζνπ ή ε εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ πνπ απνθηάηαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο ππνρξέσζεο.
Δθηφο απφ θάπνηεο εμαηξέζεηο (φπσο ηεο πεξίπησζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κέζσ απνηειεζκάησλ), ζηηο νπνίεο δελ
εκπίπηνπλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε
ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζηα θνλδχιηα «Ξξνκεζεπηέο θαη
ινηπέο ππνρξεώζεηο» θαη «Βξαρπρξόληεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο» θαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζην θνλδχιη «Ινηπέο
καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο».
3.5 Κεηνρηθό θεθάιαην
Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε
ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο.
3.6 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο – αλαβαιιόκελε θνξνινγία
Ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ
θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
Ν ηξέρσλ (πιεξσηένο) θφξνο εηζνδήκαηνο βαζίδεηαη ζηα θνξνινγεηέα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Ρα θνξνινγεηέα θέξδε φκσο κπνξεί λα
δηαθέξνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ή ζηελ θαηάζηαζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, θαζψο
δελ πεξηιακβάλνπλ αθνξνιφγεηα έζνδα ή κε εθπηπηφκελα θνξνινγηθά έμνδα, ελψ επίζεο δελ πεξηιακβάλνπλ έζνδα ή έμνδα πνπ είλαη
θνξνινγεηέα ή εθπηπηφκελα ζε επφκελεο ρξήζεηο.
Ν ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξίαο, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάο, επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ινγίδεηαη ζαλ κία απαίηεζε (γηα θφξνπο πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ ή λα ζπκςεθηζηνχλ κειινληηθά κε
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο), θαη ζαλ ππνρξέσζε (γηα θφξνπο πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ κειινληηθά), γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο (απφ
θνξνινγηθή άπνςε) δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ινγηζηηθά ππφινηπα θαη ζηε θνξνινγηθή βάζε ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ, κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ππνρξέσζεο.
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ινγίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο (απφ θνξνινγηθή άπνςε) δηαθνξέο, ελψ
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ινγίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο θνξνινγηθά δηαθνξέο, ζην βαζκφ πνπ αλακέλνληαη θνξνινγεηέα
θέξδε απφ ηα νπνία απηέο νη δηαθνξέο ζα κπνξνχζαλ λα εθπέζνπλ.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξρνπλ θαηά ην ρξφλν
πνπ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα ηαθηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα ξεπζηνπνηεζνχλ ή
ζπκςεθηζηνχλ.
Ζ Δηαηξία ινγηζηηθνπνηεί ηηο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ θαη θαηά επέθηαζε ην πνζφ ηεο αλαβαιιφκελεο
θνξνινγίαο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ινγηζηηθνπνηεί ηηο ίδηεο ηηο ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα. Έηζη, γηα ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ
αλαγλσξίδνληαη ζην θέξδνο ή ζηε δεκηά, νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη επίζεο ζην θέξδνο ή ζηε δεκία.
Γηα ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ αλαγλσξίδνληαη εθηφο ησλ απνηειεζκάησλ (είηε ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα είηε απεπζείαο ζηα ίδηα
θεθάιαηα), νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη επίζεο εθηφο ησλ απνηειεζκάησλ (είηε ζηα ινηπά ζπλνιηθά
έζνδα είηε απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, αληίζηνηρα).
Νη θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ αθνξνχλ κία πξνζσξηλή (απφ θνξνινγηθή άπνςε) δηαθνξά πνπ
πξνθχπηεη απφ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο ίδηαο θχζεο.
3.7 Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό
Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο:
Νη βξαρπρξφληεο παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο πεξηιακβάλνπλ:

Ζκεξνκίζζηα, κηζζνχο, εηζθνξέο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ

Βξαρχρξνλεο απνδεκησκέλεο απνπζίεο, φπσο εηήζηα άδεηα κε απνδνρέο θαη άδεηα αζζελείαο κε απνδνρέο, φηαλ νη απνπζίεο
αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζε 12 κήλεο, κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη παξέρνπλ ηε ζρεηηθή
ππεξεζία
Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Ρπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ
ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε
επηζηξνθή.
Απνδνρέο ιήμεσο εξγαζηαθήο ζρέζεσο:
Νη παξνρέο απηέο δεκηνπξγνχληαη, φηαλ ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη απνδεδεηγκέλα:

Λα ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε εξγαδνκέλνπ ή εξγαδνκέλσλ, πξηλ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία απνρψξεζεο
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Νη παξνρέο απηέο θαηαρσξνχληαη σο κία ππνρξέσζε θαη κία δαπάλε φηαλ θαη κφλν φηαλ ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα ηηο ρνξεγήζεη. Όηαλ
νη παξνρέο απηέο ιήγνπλ πέξαλ ησλ 12 κελψλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο πξέπεη λα πξνεμνθινχληαη. Πηελ πεξίπησζε κηαο
πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εθνχζηα απφζπξζε, ε απνηίκεζε ησλ παξνρψλ ιήμεσο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεσο πξέπεη λα
βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα δερζνχλ ηελ πξνζθνξά
Όηαλ νη παξνρέο απηέο θαζίζηαληαη πιεξσηέεο ζε πεξηφδνπο πέξα ησλ δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, ηφηε
απηέο πξνεμνθινχληαη κε βάζε ηηο απνδφζεηο ησλ πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ή ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ.
Πηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ
παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ σο ελδερφκελε ππνρξέσζε.
Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Νη παξνρέο απηέο αθνξνχλ ζηε λνκηθή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ εθάπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμφδνπ θάζε
εξγαδνκέλνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.
Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ην πξφγξακκα απηφ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή
αλάινγα κε ην δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζεί.
Νη θξαηηθά θαζνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, ινγίδνληαη ζαλ ππνρξεψζεηο, φπσο θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηα
πξνζδηνξηζκέλα πξνγξάκκαηα παξνρψλ. Ζ Δηαηξία ινγίδεη ζαλ ππνρξέσζε ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ γηα λνκηθέο ή εζηθέο
ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηφλ γηα ζπληαμηνδφηεζε, απφιπζε ή εζεινχζηα έμνδν. Ζ παξνχζα αμία ηεο θάζε ζρεηηθήο
ππνρξέσζεο, ππνινγίδεηαη απφ αλαινγηζηή γηα ηελ εκεξνκελία ηεο θάζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Απμήζεηο ή κεηψζεηο ζε απηέο ηηο θξαηηθά
θαζνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, ινγίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα απνηειέζκαηα θάζε ρξήζεο.
Νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία πεξί απνδεκηψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνζδηνξίδεηαη απφ αλαινγηζηή θαη
ινγηζηηθνπνηείηαη κε πίζησζε ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο.
3.8 Ξξνβιέςεηο
Νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ:

ππάξρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ

είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί κηα εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο

ην απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα
Όπνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο παξφκνηεο ππνρξεψζεηο, ε πηζαλφηεηα φηη ζα απαηηεζεί εθξνή θαηά ηελ εθθαζάξηζε πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ
εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθά. Ξξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκα θη αλ ε πηζαλφηεηα εθξνήο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε
ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα είλαη κηθξή.
Νη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ ηα νπνία, βάζε ηεο θαιχηεξεο εθηίκεζεο ηεο δηνίθεζεο, απαηηνχληαη λα
θαιχςνπλ ηελ παξνχζα ππνρξέσζε θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ρν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη απμήζεηο πνπ
αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε.
3.9 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ
Νη πξνκήζεηεο θαη ηα ζπλαθή έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία παξαζρέζεθαλ νη
ζρεηηθέο κε απηά ππεξεζίεο. Ξξνκήζεηεο θαη ζπλαθή έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα θαηά ην ρξφλν πεξαίσζεο ηεο ζπλαιιαγήο. Ακνηβέο γηα ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ, ζπλήζσο ζε αλαινγηθή βάζε.
Κεξίζκαηα: Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλήζσο
είλαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
Ρα έμνδα θαη νη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.
3.10
Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Ωο ζπλδεδεκέλα κέξε λννχληαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή Δηαηξεία αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηε δηαρείξηζε θαη νηθνλνκηθή
πνιηηηθή ηνπο. Δπίζεο σο ζπλδεδεκέλα κέξε ζεσξνχληαη ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο, ζπγγεληθά κε απηά πξφζσπα 1νπ βαζκνχ, θαζψο θαη
εηαηξείεο πνπ θαηέρνληαη απφ απηά ή εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθνχλ νπζηψδε επηξξνή ζηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.
Όιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξψλ δηελεξγνχληαη κε ηνπο ίδηνπο νηθνλνκηθνχο
φξνπο, πνπ δηελεξγνχληαη παξφκνηεο ζπλαιιαγέο κε κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή.
3.11
Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε
δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
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3.12
Θέξδε αλά κεηνρή
Ρα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε 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.
3.13
Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο
επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπεξεάδνπλ
επίζεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο
θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ.
Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ
ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ.
Νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο αθνξνχλ:

Φόξνη εηζνδήκαηνο
Ζ Δηαηξία ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε θαη απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο. πάξρνπλ πνιιέο
ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ
αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη εθηηκήζεσλ γηα ην ελδερφκελν πνπ ζα ηεο επηβιεζνχλ επηπιένλ θφξνη. Δάλ ην ηειηθφ
απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ
πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ.
Ζ Δηαηξία εθηηκά επίζεο ηελ έθηαζε πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ αρξεζηκνπνίεηεο
θνξνινγηθέο δεκηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Ζ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληαλαθιά ηηο
επαθφινπζεο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Όκηινο αλακέλεη, θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάο λα αλαθηήζεη ή λα ηαθηνπνηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ.

Δμέηαζε γηα ηπρόλ απνκείσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ζ Δηαηξία εμεηάδεη ηα γεγνλφηα θαη ελδείμεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ θαηά πφζν ε ινγηζηηθή αμία ησλ αζψκαησλ θαη ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Πηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ζρεηηθφο έιεγρνο απνκείσζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε
αλαθηήζηκε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξείηαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο
θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ (αλ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά) θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπ.

Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ
Ζ Δηαηξία εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο. Θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάο ησλ ζπλλεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ.

Αλαθηεζηκόηεηα ησλ απαηηήζεσλ
Όηαλ ε Δηαηξία έρεη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη δελ ζα εηζπξάμεη φια ηα νθεηιφκελα ζ’ απηήλ πνζά, ζρεκαηίδεη πξφβιεςε γηα ηελ
απνκείσζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ. Ρν χςνο ηεο πξφβιεςεο δηακνξθψλεηαη απφ ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο
αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο πξνεμνθινχληαη κε ην πξαγκαηηθφ
επηηφθην. Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα.
4.

ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΔ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ

4.1 Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Ρξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη
έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΞΣΑ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2015 ή κεηαγελέζηεξα.
Δηήζηεο Βειηηψζεηο Ξξνηχπσλ Θχθινο 2011-2013 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015)
Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
Θχθινο 2011 - 2013», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 4 Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο
εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ
2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Ρα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη
ηα εμήο: ΓΞΣΑ 1: Ζ έλλνηα ησλ πθηζηάκελσλ ΓΞΣΑ, ΓΞΣΑ 3: Δμαηξέζεηο γηα θνηλνπξαμίεο, ΓΞΣΑ 13: Ξεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 52
(εμαίξεζε ραξηνθπιαθίνπ), θαη ΓΙΞ 40: Απνζαθήληζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 3 Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΙΞ 40 Δπελδχζεηο
15
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ζε αθίλεηα θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αθηλήησλ σο επελδχζεηο ζε αθίλεηα ή σο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία.
Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 19: «Ξξφγξακκα Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρψλ: Δηζθνξέο εξγαδνκέλσλ» (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2014)
Ρν Λνέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» κε
ηίηιν Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ (Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 19). Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή
ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ν ζθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα
απινπνηήζεη ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο εηζθνξέο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη γηα
παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ
παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία.
Δηήζηεο Βειηηψζεηο Ξξνηχπσλ Θχθινο 2010-2012 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2014)
Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
Θχθινο 2010 - 2012», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 8 Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο
εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ
2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Ρα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη
νη εμήο: ΓΞΣΑ 2: Νξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο, ΓΞΣΑ 3: Ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζε
ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ΓΞΣΑ 8: Ππλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, ΓΞΣΑ 8: Ππκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ΓΞΣΑ 13: Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο,
ΓΙΞ 7: Θαηαβιεζέληεο ηφθνη πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη, ΓΙΞ 16/ΓΙΞ 38: Κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ
ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ΓΙΞ 24: Βαζηθά Γηεπζπληηθά Πηειέρε. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 27: «Κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016):
Ρνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, ην IASB έθδσζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 27 «Κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε αηνκηθέο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, κία εηαηξεία έρεη ηελ επηινγή λα επηκεηξήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ζπγαηξηθέο,
θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, θάηη ην νπνίν έσο θαη ηελ
έθδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο, δελ ίζρπε. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία.
Δηήζηεο Βειηηψζεηο Ξξνηχπσλ Θχθινο 2012-2014 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2014 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
Θχθινο 2012 - 2014», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 4 Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο
εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2016, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Ρα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ
θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΞΣΑ 5: Αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο ηεο Ξψιεζεο, ΓΞΣΑ 7: Ππκβάζεηο ππεξεζίαο θαη εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
ΓΞΣΑ 7 ζηηο Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ΓΙΞ 19: Δπηηφθην πξνεμφθιεζε, θαη ΓΙΞ 34: Γλσζηνπνηήζεηο πιεξνθνξηψλ ζηελ
ελδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ
αλακέλεηαη λα έρεη θακία.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 16 θαη ζην ΓΙΞ 41: «Γεσξγία: Θαξπνθφξεο Φπηείεο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 01/01/2016)
Ρν Ηνχλην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ αιιάδεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθά αλαθνξά θαξπνθφξσλ
θπηεηψλ. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, απνθαζίζηεθε φηη νη θαξπνθφξεο θπηείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγήο, ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ην ίδην ηξφπν φπσο ηα ελζψκαηα πάγηα (ΓΙΞ 16). Ππλεπψο νη ηξνπνπνηήζεηο
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θαξπνθφξεο θπηείεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 16 αληί ηνπ ΓΙΞ 41. Ζ παξαγσγή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο
θαξπνθφξεο θπηείεο παξακέλεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 41. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία.

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 11: «Ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ απνθηήζεσλ ζπκκεηνρψλ ζε απφ θνηλνχ ιεηηνπξγίεο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρν Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΞΣΑ 11. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο πξνζζέηνπλ λέεο νδεγίεο
ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία νηθνλνκηθή
νληφηεηα θαη δηεπθξηλίδνπλ ην θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηέηνηεο απνθηήζεηο. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ
παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1: «Ξξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2016)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΙΞ 1. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίιπζε
ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο θξίζεο
απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ
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παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 16 θαη ζην ΓΙΞ 38: «Γηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε Απνδεθηέο Κεζφδνπο Απνζβέζεσλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρν Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΙΞ 16 θαη ΓΙΞ 38. Ρν ΓΙΞ 16 θαη ην ΓΙΞ 38 θαζηεξψλνπλ ηηο αξρέο
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη νη απνζβέζεηο ζην ξπζκφ ηεο αλακελφκελεο αλάισζεο ησλ
κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ρν IASB έρεη δηεπθξηλίζεη φηη ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ
πνπ βαζίδνληαη ζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζβεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη θαηάιιειε, δηφηη ηα έζνδα πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γεληθά αληαλαθινχλ άιινπο παξάγνληεο
θαη φρη ηελ αλάισζε ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία.
4.2 Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί
ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Ξξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα Ξξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί
αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ππγθεθξηκέλα:
ΓΞΣΑ 14 «Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Οπζκηδφκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» ( εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
01/01/2016)
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΞΣΑ 14. Πηφρνο ηνπ ελδηάκεζνπ απηνχ πξνηχπνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο
ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Πε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ
θιάδνη πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θπβεξλεηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο
Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 10 θαη ζην ΓΙΞ 28: «Ξσιήζεηο ή Δηζθνξέο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ κεηαμχ ελφο Δπελδπηή θαη ηεο Ππγγελνχο
ή ηεο Θνηλνπξαμίαο ηνπ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρν Πεπηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ «Ξσιήζεηο ή Δηζθνξέο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ κεηαμχ
ελφο Δπελδπηή θαη ηεο Ππγγελνχο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο» (ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10 θαη ΓΙΞ 28). Ζ ηξνπνπνίεζε ζα εθαξκφδεηαη απφ ηηο
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κειινληηθά γηα πσιήζεηο ή εηζθνξέο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016. Ξξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη, κε απαξαίηεηε ηε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε απηήο ζηηο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ
αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28: «Δπελδπηηθέο νληφηεηεο: Δθαξκφδνληαο ηελ εμαίξεζε απφ ηελ Δλνπνίεζε»
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016)
Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28. Νη ελ
ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ νληνηήησλ, ελψ παξέρνπλ
εμαηξέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο ζα κεηψζνπλ ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ. Ζ εηαηξία ζα
εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 12 Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία “ Ζ αλαγλψξηζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο γηα κε
πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017)
Ρν Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 12. Ν ζηφρνο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα
απνζαθεληζηεί ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο απφ ρξεφγξαθα
πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ
αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα απφ Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017)
Ρνλ Κάην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΞΣΑ 15. Ρν ελ ιφγσ πξφηππν είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο
φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ηφζν θάησ απφ ηηο αξρέο ησλ ΓΞΣΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (US GAAP).
Ρν λέν πξφηππν έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 18 Έζνδα, ΓΙΞ 11 Θαηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο θαη θάπνηεο δηεξκελείεο πνπ είλαη
ζρεηηδφκελεο κε ηα έζνδα. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ
αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018)
Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 9. Νη βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην λέν πξφηππν αθνξνχλ ηελ χπαξμεο
ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα εληαίν πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ απνκείσζε θαη
επίζεο κηα νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ
παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
ΓΞΣΑ 16 “Κηζζψζεηο” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2019)
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Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB δεκνζίεπζε ην λέν Ξξφηππν, ΓΞΣΑ 16. Ν ζθνπφο ηνπ έξγνπ ηνπ IASB ήηαλ ε αλάπηπμε λένπ Ξξνηχπνπ
γηα κηζζψζεηο πνπ θαζνξίδεη ηηο αξρέο ηηο νπνίεο εθαξκφδνπλ θαη ηα δχν κέξε ζε κηα ζχκβαζε - δειαδή θαη ν πειάηεο («ν κηζζσηή») θαη ν
πξνκεζεπηήο («ν εθκηζζσηήο») - γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κηζζψζεηο κε ηνλ ηξφπν πνπ πηζηά θαηαγξάθεη απηέο ηηο
ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ηε κίζζσζε. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, αλ θαη δελ
αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

5.

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΗΛΓΛΩΛ

5.1 Σξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
Ζ Δηαηξία ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα εκπνξηθνχο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη επελδπηηθνχο ζθνπνχο, φπσο επίζεο θαη γηα
αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ Δηαηξία επεξεάδεη νπζησδψο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή
θαηάζηαζε, ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο.
Πηηο ζεκεηψζεηο παξαηίζεηαη αλάιπζε ηεο αμίαο θαη ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξία θαζψο θαη ησλ
ινγαξηαζκψλ ηεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία. Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηελ θαηνρή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.
Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ
Νη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξεία είλαη θπξίσο νη εμήο:

Ξηζησηηθφο Θίλδπλνο

Θίλδπλνο Αγνξάο (ζπλαιιαγκαηηθφο, επηηνθίσλ θαη ινηπψλ ηηκψλ αγνξάο)

Θίλδπλνο Οεπζηφηεηαο
Νη εξγαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην «Ρκήκα Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ» ηεο εηαηξείαο. Ρν ελ ιφγσ ηκήκα έρεη
απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα πξνζδηνξίδεη, λα εθηηκά θαη λα αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Ξξν ηεο δηελέξγεηαο ηπρφλ ζπλαιιαγψλ αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ ιακβάλεηαη
έγθξηζε απφ ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνπο αληηζπκβαιιφκελνχο ηνπ.
5.2 Ξηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο είλαη ν θίλδπλνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο λα αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά
πνπ νθείιεη φηαλ απηά πξνθχπηνπλ.
Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ξεπζηά θεθάιαηα (ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα) ζεσξείηαη ακειεηένο, γηαηί νη αληηζπκβαιιφκελνη είλαη
ηξάπεδεο εγλσζκέλεο θήκεο κε πςειήο πνηφηεηαο πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα.
Ζ δηαρείξηζε ηεο έθζεζεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, γίλεηαη ζπλππνινγηδνκέλεο ηεο πηζαλήο έθζεζεο ζε δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο.
5.3 Γεζκεύζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πίζησζε
Ρεξνχληαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ επνπηεπφλησλ αξρψλ.
5.4 Θίλδπλνο αγνξάο
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν αγνξάο ν νπνίνο είλαη ν θίλδπλνο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία ή νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο.
Ν ελ ιφγσ θίλδπλνο γηα ηελ εηαηξεία εζηηάδεηαη θπξίσο ζηνπο εμήο εηδηθφηεξνπο θηλδχλνπο: (Η) ζηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν (ΗΗ) ζηνλ
θίλδπλν επηηνθίσλ θαη (ΗΗΗ) ζηνλ θίλδπλν ινηπψλ αγνξαίσλ ηηκψλ.
5.5 Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Νη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο γίλνληαη ζε Δπξψ, ελψ ε εηαηξεία δελ δηαζέηεη επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ. Ππλεπψο ν ζπλαιιαγκαηηθφο
θίλδπλνο δελ πθίζηαηαη.
5.6 Θίλδπλνο επηηνθίνπ
Γελ πθίζηαληαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ Δηαηξεία ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πθίζηαηαη θαη θίλδπλνο απφ ηηο
κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ.
5.7 Θίλδπλνο ινηπώλ αγνξαίσλ ηηκώλ
Ν ελ ιφγσ θίλδπλνο εζηηάδεηαη θπξίσο ζην θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο εχινγεο αμίαο ή ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ
ησλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ίδην ινγαξηαζκφ (κεηνρέο θ.α.). Γηα ηελ ελ κέξεη αληηζηάζκηζε ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ ε Δηαηξία δελ θάλεη
ρξήζε παξαγψγσλ.
Ζ Δηαηξία δελ θαηέρεη εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην θαη σο εθ ηνχηνπ ν βαζκφο έθζεζεο ηεο Δηαηξίαο ζηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν δελ πθίζηαηαη.
5.8 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο ηεο Δηαηξίαο λα αληηκεησπίζεη κηα δπζθνιία ζην λα εθπιεξψζεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο, νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο.
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Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζε θαζεκεξηλνχο θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο θαη γη’ απηφ δηαηεξεί επαξθείο πφξνπο κεηξεηψλ γηα λα θαιχςεη ηνλ ελ ιφγσ
θίλδπλν θαζψο ε εκπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη ην ειάρηζην επίπεδν επαλεπέλδπζεο ησλ θεθαιαίσλ πξνο ιήμε κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε θάπνην
πνζνζηφ βεβαηφηεηαο. Ππγθεθξηκέλα πξνζδηνξίδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα ειάρηζηα θεθάιαηα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα,
πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη φξηα ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ θεθαιαίσλ πξνο ιήμε.
Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη ζηνηρεία ηεο ιεθηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο ηελ 31/12/2015.
5.9 Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (Γ.Π.) έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ αλάιεςε απφ ηελ Δηαηξία παληφο είδνπο θηλδχλσλ θαζψο θαη γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε. Δπηπιένλ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο ηεο Δηαηξίαο.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη νξίζεη ππεχζπλν Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ κε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
α) Ν πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ είλαη αξκφδηνο γηα ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ επηηξέπνπλ
ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο
(ηδίσο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αγνξάο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν). Ρν αλεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην λ. 3606/2007 θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο (βι. ηδίσο ηηο απνθάζεηο 1/459/27.12.2007 έσο
8/459/27.12.2007 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο).
(β) Ν πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ,
δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε ησλ Θηλδχλσλ.
(γ) Ν πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ κεξηκλά ψζηε ε Δηαηξία λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερληθή θαη κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε γηα ηελ
παξαθνινχζεζε, επνπηεία θαη ηελ ηήξεζε εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο θαη ηελ ελ γέλεη
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλέρνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
(δ) Ν πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο Δζσηεξηθήο Γηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο ηεο Θεθαιαηαθήο
Δπάξθεηαο (ΔΓΑΘΔ) ηεο Δηαηξίαο. Δηδηθφηεξα, νη βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ σο πξνο θάζε επηκέξνπο θίλδπλν, παξαηίζεληαη
παξαθάησ.
5.10 Αξρέο δηαρείξηζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ
Πην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ν πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ δηακνξθψλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ θαη ηδίσο:
Ξξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξίαο ζε ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν
θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο .
Ξξνβαίλεη ζην δηαρσξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη ινηπψλ αλνηγκάησλ ζε: α) απαηηήζεηο ππφ θαζπζηέξεζε (past due) θαη β) επηζθαιείο
απαηηήζεηο (impaired).

εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αλνηγκάησλ (π.ρ. standardized,
marked to market method, original exposure method, internal model method) θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο θαη ησλ
πξνβιέςεσλ απηψλ.

πξνζδηνξίδεη ηηο ηερληθέο κείσζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ

πξνζδηνξίδεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπκςεθηζκνχ ησλ εληφο θαη εθηφο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ην
βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ε Δηαηξία θάλεη ρξήζε ησλ ζπκςεθηζκψλ απηψλ.

πξνζδηνξίδεη ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη ην είδνο ησλ εμαζθαιίζεσλ
πνπ απνδέρεηαη ε Δηαηξία.

πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλνηγκάησλ αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή είδνο
αληηζπκβαιινκέλνπ (π.ρ. Ρξάπεδεο, επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα θηι.)

πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλνηγκάησλ κε βάζε ηελ ελαπνκέλνπζα ιεθηφηεηα ηνπο.

αμηνινγεί ηηο αζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη ππέξ ηεο Δηαηξίαο.

εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ Σξεκαηνδνηηθνχ Αλνίγκαηνο.

ειέγρεη ηελ αθεξαηφηεηα, αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία
επηθαηξνπνηήζεσο απηψλ.

εθηηκά ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ.

εθαξκφδεη πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress testing).
Γηα ηελ κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ιακβάλνληαη ππφςε ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, ν θίλδπλνο ηεο
ρψξαο αιιά θαη ν ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζψο θαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ ηεο Δηαηξίαο γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, ελψ γλσζηνπνηείηαη πξνο ηελ Δπηηξνπή
Θεθαιαηαγνξάο θάζε ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα πνπ ππεξβαίλεη ην 10% ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηελ
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 7/459/27.12.2007.
5.11 Αξρέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δειψλεη ηνλ θίλδπλν αδπλακίαο επξέζεσο επαξθψλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ
ηεο Δηαηξίαο.
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα κε ηε δηαηήξεζε επαξθψλ δηαζεζίκσλ θαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ
ρξενγξάθσλ.
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5.12 Αξρέο δηαρείξηζεο θηλδύλνπ αγνξάο
Νη επελδχζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ίδην ινγαξηαζκφ ζε θηλεηέο αμίεο είλαη εθηεζεηκέλεο ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ Δηαηξία
ππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν αγνξάο ησλ ζέζεσλ πνπ θαηέρνληαη γηα ίδην ινγαξηαζκφ εθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν VaR (Value at Risk)
ζηεξηδφκελε ζε δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ κεηαβνιή ηεο αγνξάο.
Δπηπιένλ, ππνινγίδεη ηνλ εηδηθφ θαη γεληθφ θίλδπλν ηεο ζέζεο ηνπ ηδίνπ ραξηνθπιαθίνπ, γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ κε βάζε ηελ
απφθαζε 4/459/27.12.2007 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο.
Πην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, ν πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ δηακνξθψλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνθείκελνπ θηλδχλνπ. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ θαη ηδίσο:

κεξηκλά ψζηε ε επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα αλνίγκαηα ηεο Δηαηξίαο λα θηλείηαη ζηα λφκηκα φξηα.

θαηαγξάθεη ηελ πνιηηηθή ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αλνηγκάησλ (π.ρ. standardized,
mark to market method, original exposure method, internal model method) θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο θαη ησλ
πξνβιέςεσλ απηψλ.

εθαξκφδεη πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress testing).
6.

ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΘΝΛΓΙΗΩΛ ΘΑΗ ΑΙΙΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ

6.1. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απνηηκήζεθαλ ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο
ηνπο πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ηνπο. Δπί ησλ παγίσλ ηεο Δηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.
Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξνζά ζε €
Α. Αμίεο Θηήζεο

Δγθαηαζηάζεηο
θηηξίσλ ζε αθίλεηα
ηξίησλ

πόινηπα 18.06.2015
Ξξνζζήθεο
Κεηψζεηο
πόινηπα 31.12.2015

Έπηπια &
Ινηπόο Δμνπιηζκόο

Πύλνιν

0,00
5.816,63
0,00
5.816,63

0,00
17.304,44
0,00
17.304,44

0,00
23.121,07
0,00
23.121,07

πόινηπα 18.06.2015
Απνζβέζεηο
Κεηψζεηο

0,00
138,53
0,00

0,00
1.081,38
0,00

0,00
1.219,91
0,00

πόινηπα 31.12.2015

138,53

1.081,38

1.219,91

Αλαπόζβεζην ππόινηπν
18.06.2015

0,00

0,00

0,00

Αλαπόζβεζην ππόινηπν
31.12.2015

5.678,10

16.223,06

21.901,16

Β. Απνζβέζεηο

6.2. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο-ππνρξεώζεηο
Γελ έρνπλ ππνινγηζηεί αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο επί ηεο δηαθνξάο ησλ απνζβέζεσλ επί ησλ παγίσλ κεηαμχ ΔΙΞ θαη
ΓΞΣΑ, θαζφηη αθελφο ην πνζφ ζα ήηαλ ακειεηέν, αθεηέξνπ ζεσξείηαη δχζθνιε ε αλάθηεζε ηπρφλ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο
απαίηεζεο, ιφγσ ησλ πςειψλ δεκηψλ πνπ έρεη θαηαγξάςεη ε Δηαηξεία.

6.3. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

Δηζθνξά ζην Ππλεγγπεηηθφ Θεθάιαην
Ινηπέο Δγγπήζεηο

31/12/2015
40.000,00
2.005,00
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Πύλνιν

42.005,00

Πεκεηψλεηαη φηη ε Δηζθνξά πξνο ην Ππλεγγπεηηθφ Θεθάιαην ζα έπξεπε λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ € 50.000,00. Ζ θάιπςε ηνπ
ππνιεηπφκελνπ πνζνχ ησλ € 10.000,00 νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2016.
6.4. Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Νη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

31/12/2015
7.888,07
7.888,07

Ξειάηεο (ρξεσζηηθά ππφινηπα)
Πύλνιν

Ινηπέο Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Ξξνθαηαβνιέο πξνκεζεπηψλ πηζησηψλ
Πύλνιν
Γεληθό Πύλνιν

31/12/2015
10.257,79
1.574,15
44,16
11.876,10
19.764,17

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.
6.5. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο εμήο:

31/12/2015
106,09
3.189,83
3.295,92

Ρακείν
Θαηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο
Πύλνιν

6.6. Κεηνρηθό θεθάιαην
Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε αγνξά. Ζ αλάιπζε ζε αξηζκφ θαη αμία ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έρεη σο εμήο:

πόινηπα ηελ
31/12/2015

Αξηζκόο
Κεηνρώλ
10.000

Νλνκαζηηθή
Αμία
10,00

Κεηνρηθό
Θεθάιαην
100.000,00

6.7. Ξνζά πξννξηδόκελα γηα αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ
Πηελ απφ 20/10/2015 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απνθαζίζζεθε ε ηακεηαθή δηεπθφιπλζε ησλ Κεηφρσλ πξνο ηελ
Δηαηξεία, ε νπνία ζα ελζσκαησζεί ζε αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ πνπ ζα ιάβεη ρψξα κέρξη ηελ 30/04/2016.

Ξνζά πξννξηδφκελα γηα αχμεζε Κ.Θ.
Πύλνιν

31/12/2015
29.000,00
29.000,00

6.8. Απνηειέζκαηα εηο λένλ
Ρν θνλδχιη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 18/06/2015 – 31/12/2015.

31/12/2015
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Απνηειέζκαηα εηο λένλ
Πύλνιν

-61.697,16
-61.697,16

6.9. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Ρν ππφινηπν ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη σο εμήο:

Ξξνκεζεπηέο & Ινηπέο πνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο
Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο

31/12/2015
14.879,66
911,77
15.791,43

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.
6.10. Ξξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Ρν ππφινηπν ησλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη σο εμήο:

Ξξνκεζεπηέο & Ινηπέο πνρξεώζεηο
Ξηζησηέο δηάθνξνη
πνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε
πνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο
ηξάπεδεο

31/12/2015
796,70
669,25
2.369,10
36,93
3.871,98

6.11. Ξσιήζεηο
Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

18/0631/12/2015

Προμήθειεσ Ομολόγων άνευ Φ.Π.Α.
Πωλήςεισ υπηρεςιών επενδυτικών
υπηρεςιών ΦΠΑ 23%
Πωλήςεισ υπηρεςιών εςωτερικοφ
λιανικώσ
Πύλνιν

17.094,88
1.128,58
10.257,79
28.481,25

6.12. Θόζηνο πσιεζέλησλ
Ρν θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο:

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Απνζβέζεηο παγίσλ
Πύλνιν

18/0631/12/2015
4.673,35
20.869,79
914,93
26.458,07

6.13. Έμνδα δηνίθεζεο
Ρα έμνδα δηνίθεζεο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ

18/0631/12/2015
5.310,62
5.665,66
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Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη - Ρέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
Πύλνιν

8.284,41
3.055,58
26.486,56
304,98
49.107,81

6.14. Έμνδα δηάζεζεο
Ρα έμνδα δηάζεζεο αλαιχνληαη σο εμήο:

18/0631/12/2015
11.258,52
3.261,08
14.519,60

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Γηάθνξα έμνδα
Πύλνιν

6.15. Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:

18/0631/12/2015
92,93
92,93

Γηάθνξα έμνδα ηξαπεδψλ
Πύλνιν

6.16. Φόξνο εηζνδήκαηνο
Πηελ θιεηφκελε ρξήζε δελ πξνέθπςε θφξνο εηζνδήκαηνο.
6.17. Βαζηθά Θέξδε/Εεκηέο αλά Κεηνρή
Ν ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ Θεξδψλ/(Εεκηψλ) αλά κεηνρή έρεη σο εμήο:

Θέξδε/Εεκηέο κεηά απφ θφξνπο
Πηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ
κεηνρψλ
Βαζηθά Θέξδε/δεκηέο αλά κεηνρή
(Δπξώ αλά κεηνρή)

18/0631/12/2015
-61.697,16
10.000
-6,17

6.18. Θαηεγνξηνπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ θαηείρε ν Όκηινο θαη ε εηαηξεία ηελ 31/12/2015 θαη 31/12/2014 έρνπλ σο εμήο:
Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Θνλδύιηα
Ηζνινγηζκνύ
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε
αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

31/12/2015

31/12/2014

0,00
19.764,17

0,00
0,00

0,00

0,00

3.295,92

0,00

23.060,09

0,00

19.663,41
0,00

0,00
0,00

πνρξεώζεηο
Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζην
απνζβεζκέλν θφζηνο

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
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Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ππνρξεώζεσλ

19.663,41

0,00

6.19. Ξηζησηηθόο θίλδπλνο
Ν Ξίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κέγηζην βαζκφ έθζεζεο ηεο εηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν έλαληη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο έρεη σο εμήο:

H ΔΡΑΗΟΗΑ
31/12/2015
Ξνζά πνπ
θαιύπηνληαη από
αμία
ραξηνθπιαθίνπ

Ξνζά πνπ
θαιύπηνληαη
από
αζθαιηζηηθά
ζπκβόιαηα

Ξνζά πνπ
θαιύπηνληαη από
εγγπήζεηο
ηξαπεδώλ/δεκνζίνπ
ή άιινπο
νξγαληζκνύο

Ξνζά πνπ
θαιύπηνληαη
από
αληίζηνηρε
ππνρξέσζε
(*)

Ινηπά πνζά

Πύλνιν

Γάλεηα θαη
απαηηήζεηο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΠΛΝΙΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.20. Θίλδπλνο Οεπζηόηεηαο
Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχεηαη ε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ξαξάιιεια παξαηίζεληαη ζηνηρεία ζε ζρέζε
κε ηελ ξεπζηφηεηα ή ηε δπλαηφηεηα ξεπζηνπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο.

Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ
Ιεθηόηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
κέζσλ
31/12/2015
(α) Σξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ
εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Πύλνιν (α)

Βξαρππξόζεζκεο
Δληόο
6 έσο
6 κελώλ
12 κήλεο
0,00

Καθξνπξόζεζκεο
Από 1
Αξγόηεξα από
έσο 5 έηε
5 έηε
0,00

0,00

0,00
0,00

Πύλνιν

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Νη παξαπάλσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο γηα ηηο νπνίεο νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο απεηθνλίδνπλ ηηο κηθηέο
ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο
αλαθνξάο 31/12/15. Ζ αλάιπζε ηεο ιεθηφηεηαο ησλ ππνρξεψζεσλ παξνπζηάδεη κηθηέο θαη κε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο. Γηα ην
ιφγν απηφλ, ηα ζρεηηθά πνζά ζπλήζσο δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα πνζά ηνπ ηζνινγηζκνχ.
6.21. Αλάιπζε επαηζζεζίαο θηλδύλνπ επηηνθίνπ
Ρελ 31/12/2015 ε εηαηξία δελ έρεη δάλεηα θαη έηζη δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ.
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7.

ΞΝΙΝΗΞΑ ΘΑΗ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ

Γελ ππήξραλ ζπλαιιαγέο κε κέιε ηεο δηνίθεζεο.
8.

ΑΠΛΖΘΔΗΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ

Γελ ζπληξέρεη πεξίπησζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ, θαζαξήο ζέζεο, θαζαξψλ θεξδψλ ή ηακεηαθψλ ξνψλ ηα νπνία λα
είλαη αζπλήζε ιφγσ ηεο θχζεο, ηνπ κεγέζνπο ή ηεο πεξίπησζήο ηνπο.
9.

ΓΔΠΚΔΠΔΗΠ

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο θαη ηεο εηαηξίαο.
10. ΔΛΓΔΣΝΚΔΛΔΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ –ΑΛΔΙΔΓΘΡΔΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΑ ΣΟΖΠΔΗΠ
Ζ Δηαηξία δηαλχεη ηελ πξψηε ηεο δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ε νπνία ιήγεη ζηηο 31/12/2015.
11. ΙΝΗΞΔΠ ΓΛΩΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ
Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη
αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
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