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ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ 
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Πίνακας περιεχομένων 

 
ΈΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΩΝ  
  
1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  
  
  
2.            ΤΝΔΥΙΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ  
  
  
3. ΒΑΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΑΡΥΔ 
 

 

3.1. Βάζε ελνπνίεζεο  
3.2. Δλζώκαηα, βηνινγηθά θαη άπια πάγηα ζηνηρεία  
3.3. Απνζβέζεηο παγίσλ  
3.4. Απνκείσζε παγίσλ  
3.5. Παύζε αλαγλώξηζεο παγίσλ  
3.6. Φξεκαηνδνηηθή κίζζσζε  
3.7. Λεηηνπξγηθή κίζζσζε  
3.8. Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
3.9. Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  
3.10. Παύζε αλαγλώξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  
3.11.       Τακεηαθά δηαζέζηκα 
3.12.       Ίδηα θεθάιαηα 
3.13.      Υπνρξεώζεηο- Φξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 
3.14.       Τόθνη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 
3.15.      Παύζε αλαγλώξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο 
3.16.      Τξνπνπνίεζε ησλ όξσλ πθηζηάκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο 
3.17.      Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 
3.18.      Πξνβιέςεηο 
3.19.      Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 
3.20.      Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 
3.21.      Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 
3.22.      Φόξνο εηζνδήκαηνο 
3.23.      Αλαβαιιόκελνη θόξνη 
3.24.       Μεηαηξνπή ζηνηρείσλ ζε μέλν λόκηζκα 
3.25.      Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 
3.26.      Παξνρή ππεξεζηώλ 
3.27.      Έζνδα από ηόθνπο 
3.28.      Έζνδα από κεξίζκαηα 
 

 

4. ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
 

 

4.1. Παξεθθιίζεηο από δηαηάμεηο ησλ Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ  
4.2. Σπζρεηηζκνί (& ζπκςεθηζκνί) ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ  
4.3. Πάγην Δλεξγεηηθό  
4.4. Δπηκέηξεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζε εύινγε αμία   
4.5. Δπηκέηξεζε ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ ζε ηηκή θηήζεο  
4.6. Ίδηα θεθάιαηα  
4.7. Φνξεγεκέλεο εμαζθαιίζεηο 
4.8.         Υπνρξεώζεηο πιεξσηέεο πάλσ από 5 ρξόληα 
4.9.         Γηαθαλνληζκνί ηεο εηαηξείαο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό 
4.10.       Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη πξνβιέςεηο 
4.11.        Αλαβαιιόκελνη θόξνη 
4.12        Απνηειέζκαηα ρξήζεσο 
4.13.       Ακνηβέο, πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνίθεζεο 
4.14.       Σπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
4.15         Καηερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο πξνο πώιεζε 
4.16.        Λνηπέο πιεξνθνξίεο  
4.17.        Σεκαληηθά γεγνλόηα πνπ έρνπλ επέιζεη κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ.  
 

 

  
5. ΠΡΩΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  
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Αξ.Παξ ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

  

 1.ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

29.3α • FIRST CALL Α.Δ. 

29.3β • Αλψλπκε Δηαηξία 

29.3γ • Πεξίνδνο αλαθνξάο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 1.1 -31.12.2015 

29.3δ • Γηεχζπλζε: Πεηξαηψο 40, Μνζράην 

29.3ε • ΑΡΜΑΔ: 51728/01ΝΣ/Β/02/59 (2010) 

29.3ζη • Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί κε ηελ παξαδνρή ηεο ζπλέρηζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο  Δηαηξείαο  

29.3.δ • Ζ Δηαηξία δελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε. 

29.3.ε • χκθσλα κε ηνλ Ν. 4308/2014 ε Δηαηξία έρεη εληαρζεί ζηελ κηθξή θαηεγνξία 

29.3.ζ 
 

 

 
 

 

29.4.α 

• Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα Ν. 4308/2014 

 

2. YNEXΙΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

• Γελ ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ 

Οκίινπ σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 

29.5 3. ΒΑΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΑΡΥΔ 

Γεληθά 

Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. 

3.1 Βάζε ελνπνίεζεο 

Γελ έρεη εθαξκνγή 

3.2 Δλζώκαηα θαη άπια πάγηα ζηνηρεία  

Αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζην απνζβέζηκν 

θφζηνο θηήζεσο. Δηδηθφηεξα, ζηα πάγηα πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ: 

α) Ζ ππεξαμία, σο άπιν ζηνηρείν. 

β)  Οη δαπάλεο βειηίσζεο παγίσλ. 

γ)  Οη δαπάλεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο, κφλν φηαλ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, νη ζρεηηθέο δαπάλεο αλαγλσξίδνληαη σο 

έμνδν. 

δ)  Οη δαπάλεο αλάπηπμεο, αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, 

πιεξνχληαη φιεο νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο 
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 Τπάξρεη πξφζεζε θαη ηερληθή δπλαηφηεηα εθ κέξνπο ηεο νληφηεηαο λα νινθιεξψζεη 

ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, νχησο ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε ή δηάζεζε. 

 Δθηηκάηαη σο ζθφδξα πηζαλφ φηη ηα ζηνηρεία απηά ζα απνθέξνπλ κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε. 

 Τπάξρεη αμηφπηζην ζχζηεκα επηκέηξεζεο ησλ απνδνηέσλ ζε απηά πνζψλ θφζηνπο 

 

3.3 Απνζβέζεηο παγίσλ  

Ζ αμία ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνζβέζηεθαλ βάζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ. 

 

3.4 Απνκείσζε παγίσλ 

Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππεξαμίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ 

πθίζηαηαη έλδεημε απνκείσζεο ηνπο. Αλ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε, γίλεηαη εθηίκεζε ηεο 

αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ έηζη ψζηε λα θαζνξηζηεί ην χςνο ηεο δεκηάο απφ 

ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ (αλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε). Ο έιεγρνο απνκείσζεο γίλεηαη ζε 

εηήζηα βάζε ή/θαη νπνηεδήπνηε ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ. Αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο 

εχινγεο αμίαο ηνπ κείνλ ηα έμνδα γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πψιεζή ηνπ θαη ηεο αμίαο ρξήζεο 

ηνπ. Αλ ε αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 

ξνψλ εθηηκάηαη φηη είλαη κηθξφηεξε απφ ην αλαπφζβεζην ππφινηπφ ηνπ, ην ππφινηπν απηφ 

κεηψλεηαη κέρξη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Ζ δεκηά απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ αλαγλσξίδεηαη 

απεπζείαο σο έμνδν, ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Όηαλ, κεηαγελέζηεξα, ε δεκηά απνκείσζεο 

αληηζηξέθεηαη, ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ απμάλεηαη κέρξη ηελ αλαζεσξεκέλε εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία ηνπ, έηζη 

ψζηε ην απμεκέλν απηφ ινγηζηηθφ ππφινηπν πνπ ζα πξνζδηνξηζζεί λα κελ μεπεξλά εθείλν ην 

ινγηζηηθφ ππφινηπν πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζζεί αλ δελ είρε αλαγλσξηζζεί θακία δεκηά 

απνκείσζεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ) ζηα 

πξνεγνχκελα έηε. Ζ σο άλσ αληηζηξνθή ηεο δεκηάο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο σο 

έζνδν, ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο.  

Ζ δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο αλαγλσξίδεηαη ακέζσο ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαη δελ αλαζηξέθεηαη ζε επφκελεο πεξηφδνπο. 

 

3.5 Παύζε αλαγλώξηζεο παγίσλ 

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παχνπλ λα αλαγλσξίδνληαη φηαλ πνπιεζνχλ ή φηαλ δελ 

αλακέλνληαη πιένλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ή ηε δηάζεζή ηνπο. Σν θέξδνο ή 

δεκία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλσηέξσ παχζε πξνζδηνξίζζεθε σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 
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θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ θαη ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

3.6 Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

Πιεξνθνξίεο από πιεπξάο κηζζσηή.  

Οη κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ν Όκηινο δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο 

ηεο ηδηνθηεζίαο ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ 

παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη 

κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα 

ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Οη αληίζηνηρεο 

ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο. Σν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Πιεξνθνξίεο από πιεπξάο εθκηζζσηή  

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο  εκθαλίδνληαη αξρηθά 

σο απαηηήζεηο κε πνζφ ίζν κε ηελ θαζαξή επέλδπζε ζηε κίζζσζε. Μεηαγελέζηεξα ε απαίηεζε 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αληηκεησπίδεηαη σο ρνξεγεκέλν δάλεην, ην δε κίζζσκα δηαρσξίδεηαη 

ζε ρξενιχζην, ην νπνίν κεηψλεη ην δάλεην, θαη ζε ηφθν πνπ αλαγλσξίδεηαη σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν. 

Πώιεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη επαλακίζζσζε κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε  

Γελ έρεη εθαξκνγή. 

 

3.7 Λεηηνπξγηθή κίζζσζε 

Πιεξνθνξίεο από πιεπξάο εθκηζζσηή:  

Οη κηζζψζεηο παγίσλ κε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζχκθσλα κε ηε 

θχζε ηνπ θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηα κηζζψκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ζηα 

απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Πιεξνθνξίεο από πιεπξάο κηζζσηή. 

Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ 

εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο κίζζσζεο 

 

3.8 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο. Μεηαγελέζηεξα ηεο 

αξρηθήο αλαγλψξηζεο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ 
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δεκίεο απνκείσζεο.  

Δθφζνλ ππάξρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο 

επηκεηξνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή ηε ζηαζεξή 

κέζνδν).  

Σα έληνθα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο 

επηκεηξψληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή 

κε ηε ζηαζεξή κέζνδν).  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο κε 

θπθινθνξνχληα ή σο θπθινθνξνχληα, αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο νληφηεηαο 

θαη ην ζπκβαηηθφ ή εθηηκψκελν ρξφλν δηαθαλνληζκνχ ηνπο. 

 

3.9 Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο, φηαλ ππάξρνπλ 

ζρεηηθέο ελδείμεηο. Εεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο θαηαζηνχλ 

κεγαιχηεξεο απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ θαη αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη 

αλαζηξέθνληαη σο θέξδε ζε απηή, φηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ πάςνπλ λα πθίζηαληαη. 

Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ 

θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε 

ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα 

απνηειέζκαηα Αλαζηξνθή γίλεηαη κέρξη ηεο αμίαο πνπ ζα είρε ην ζηνηρείν, εάλ δελ είρε 

αλαγλσξηζηεί δεκία απνκείσζεο. Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ κε θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ νη δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ εθηηκάηαη φηη ε απνκείσζε είλαη 

κφληκνπ ραξαθηήξα.) 

 

3.10 Παύζε αλαγλώξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ζ νληφηεηα παχεη λα αλαγλσξίδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φηαλ θαη κφλνλ 

φηαλ: 

α)  Δθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ή 

β)  κεηαβηβάζεη φινπο νπζηαζηηθά ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θπξηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. 

Καηά ηελ παχζε αλαγλψξηζεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλαγλσξίδεηαη 

σο θέξδνο ή δεκία ζηα απνηειέζκαηα, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηνπ 

αληαιιάγκαηνο πνπ ιακβάλεηαη (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε λένπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ 

απνθηάηαη κείνλ θάζε λέα ππνρξέσζε πνπ αλαιακβάλεηαη). 
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3.11 Σακεηαθά δηαζέζηκα  

Σα δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηα ηζνδχλακα ησλ ηακεηαθψλ δηαζέζηκσλ, φπσο νη 

θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο βξαρείαο δηάξθεηαο (κέρξη 3 κήλεο) θαη αιιειφρξενπο 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο.  

Σακεηαθά δηαζέζηκα 31/12/2015   1.206.647,80€ 

ποσά σε ευρώ       

  31.12.2015   31.12.2014 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα       

Ταμείο  836 {a} 299 

Τράπεζες - Λoγαριασμός Όψεως 1.205.812 {a} 861.713 

Τράπεζες - Λoγαριασμός Προθεσμιακός 0   75.000 

  1.206.648  F 937.012  

 

 3.12 Ίδηα θεθάιαηα  

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί. Οη θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε 

κεηνρψλ εκθαλίδνληαη ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. 

Ίδηα θεθάιαηα 31/12/2015 1.415.759,12€ 

 

3.13 Τπνρξεώζεηο - Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην νθεηιφκελν πνζφ ηνπο. Πνζά 

πνπ αθνξνχλ ππέξ ή ππφ ην άξηην έθδνζε, θαζψο θαη ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ αληηκεησπίδνληαη σο έμνδα ή έζνδα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία νη 

ππνρξεψζεηο αλαγλσξίζζεθαλ αξρηθά.  

Μεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο επηκεηξψληαη 

ζηα νθεηιφκελα πνζά. 

Δθφζνλ ππάξρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξψληαη κεηαγελέζηεξα ζην 

απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ή ηε ζηαζεξή κέζνδν).  

Γειαδή ε αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γίλεηαη ζην θαζαξφ πνζφ 

πνπ αλαιακβάλεηαη, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πνζψλ πνπ αθνξνχλ ππέξ ή ππφ ην άξηην 

έθδνζε, ηφθνπο, θαζψο θαη ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάιεςε απηψλ. 

 

3.14 Σόθνη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ  

Οη πξνθχπηνληεο ηφθνη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ζηα 

απνηειέζκαηα, κε εμαίξεζε ηνπο ηφθνπο πνπ βαξχλνπλ ην θφζηνο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

3.15 Παύζε αλαγλώξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο 
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Ζ Δηαηξία παχεη λα αλαγλσξίδεη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ε 

ζπκβαηηθή δέζκεπζε εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή εθπλέεη. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ εμνθιείηαη ή κεηαβηβάδεηαη ζε έλα ηξίην κέξνο 

θαη ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηπρφλ 

άιισλ, εθηφο κεηξεηψλ, κεηαβηβαδφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηπρφλ λέσλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

3.16 Σξνπνπνίεζε ησλ όξσλ πθηζηάκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο  

Αληηκεησπίδεηαη σο εμφθιεζε ηεο αξρηθήο θαη αλαγλψξηζε λέαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ππνρξέσζεο αλεμάξηεηα αλ νθείιεηαη ζε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ νθεηιέηε είηε φρη. 

 

3.17 Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξψληαη 

κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. 

 

3.18 Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξψληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ 

πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. Δθφζνλ ππάξρεη ζεκαληηθή επίπησζε 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά θαη επηκεηξψληαη 

κεηαγελέζηεξα ζηελ παξνχζα αμία ησλ πνζψλ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ γηα ην 

δηαθαλνληζκφ ηνπο. 

 

3.19 Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο 

ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. 

Σπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε. 

 

3.20 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία  

Οη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, αλαγλσξίδνληαη 

θαη επηκεηξψληαη ζηα πξνθχπηνληα απφ ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Δλαιιαθηηθά: 

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 θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε 

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

ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηεο 
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κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ην επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο ησλ επξσπατθψλ νκνιφγσλ IBoxx AA. Σα 

αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά 

δεδνκέλα θαηαρσξνχληαη ζηνλ πίλαθα κεηαβνιήο θαζαξήο ζέζεο θαηά παξέθθιηζε πξνθεηκέλνπ 

λα ηθαλνπνηεζεί ε αξρή ηεο εχινγεο παξνπζίαζεο. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη 

άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην 

θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ 

πεξίνδν σξίκαλζεο. 

Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην δηαθαλνληζκφ ησλ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ, αλαγλσξίδνληαη 

σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. 

 

3.21 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

Γελ έρεη εθαξκνγή 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο εμόδσλ. 

Γελ έρεη εθαξκνγή 

 

3.22 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Έμνδν θφξνπ είλαη ην ζπγθεληξσηηθφ πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θαζαξνχ θέξδνπο ή δεκίαο ηεο πεξηφδνπ θαη αθνξά ηνλ ηξέρνληα θφξν βάζεη ηεο ηζρχνπζαο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.  

Σξέρσλ θφξνο είλαη ην πνζφ ηνπ πιεξσηένπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αθνξά ζην θνξνινγεηέν 

θέξδνο ηεο πεξηφδνπ. Σν θνξνινγεηέν θέξδνο δηαθέξεη απφ ην θαζαξφ ινγηζηηθφ θέξδνο, φπσο 

απηφ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, δηφηη απνθιείεη έζνδα ή έμνδα πνπ 

θνξνινγνχληαη ή εμαηξνχληαη απφ ηνλ θφξν ζε άιιεο ρξήζεηο θαη επηπιένλ απνθιείεη ζηνηρεία 

πνπ πνηέ δελ θνξνινγνχληαη ή εμαηξνχληαη απφ ηνλ θφξν. Ο θφξνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

Έμνδν θφξνπ   179.720,37€ 

 

3.23 Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

Με αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο. 

Ζ νληφηεηα δελ αλαγλσξίδεη αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο. 
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3.24 Μεηαηξνπή ζηνηρείσλ ζε μέλν λόκηζκα 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ (€), ην νπνίν είλαη ην 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο εηαηξείαο. 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε επξψ βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά 

ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο.  

 

3.25 Αλαγλώξηζε εζόδσλ & εμόδσλ  

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, 

θαζαξά απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  

 

3.26 Παξνρή ππεξεζηώλ 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο θαη ε 

είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εμαζθαιηζκέλε. 

 

3.27 Έζνδα από ηόθνπο 

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

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

κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ 

ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο 

 

3.28 Έζνδα από κεξίζκαηα 

Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ έρεη θαηνρπξσζεί ην δηθαίσκα είζπξαμεο ησλ 

κεξηζκάησλ. Απηή είλαη ε εκεξνκελία θαηνρχξσζεο ησλ κεξηζκάησλ, ηα νπνία απεηθνλίδνληαη 

μερσξηζηά ζηνλ ινγαξηαζκφ «Έζνδα απφ κεξίζκαηα κεηνρηθψλ ηίηισλ» 

 

 4. ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
  

  4.1  Παξεθθιίζεηο από δηαηάμεηο ησλ Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 

Γελ ππάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

  

 

4.2 πζρεηηζκνί (& ζπκςεθηζκνί) ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ  

Γελ ππάξρνπλ ή γλσζηνπνηείηαη ε ζρέζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ κε ηα ζρεηηδφκελα θνλδχιηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

  

 

4.3 Πάγην Δλεξγεηηθό 

Σα ελζψκαηα θαη άπια ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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 4.4 Δπηκέηξεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζε εύινγε αμία 

Γελ έρεη εθαξκνγή 

 4.5 Δπηκέηξεζε ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ ζε ηηκή θηήζεο 

Γελ έρεη εθαξκνγή 

 

 

29.12 

 
 

4.6 Ίδηα θεθάιαηα 

 

 

Σαθηηθό απνζεκαηηθό: Βάζεη ηνπ Διιεληθνχ εκπνξηθνχ λφκνπ Κ.Ν. 2190/1920, νη εηαηξείεο 
ππνρξενχληαη λα κεηαθέξνπλ ην 5% ηνπιάρηζηνλ ησλ εηήζησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηνπο ζε ηαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ. θνπφο ηνπ είλαη λα θαιχςεη ηπρφλ δεκίεο θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

άιιε αηηία. Ο ζρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθφο, κέρξηο φηνπ ην 
ζπζζσξεπκέλν πνζφ γίλεη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  

 

Δηδηθά απνζεκαηηθά: Σα εηδηθά απνζεκαηηθά ζρεκαηίδνληαη κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. Δίλαη πιήξσο θνξνινγεκέλα θαη ειεχζεξα πξνο δηαλνκή θαηφπηλ 
ζρεηηθήο απφθαζεο 

 

Αθνξνιόγεην απνζεκαηηθό (ζθνπόο) 

Ζ θίλεζε ησλ απνζεκαηηθψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα κεηαβνιψλ ηεο θαζαξήο ζέζεο 

 

 

29.13 4.7 Υνξεγεκέλεο εμαζθαιίζεηο 

Γελ έρεη εθαξκνγή 
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29.14 4.8 Τπνρξεώζεηο πιεξσηέο πάλσ από 5 ρξόληα 

Γελ έρεη εθαξκνγή 

 

 

29.15 4.9 Γηαθαλνληζκνί ηεο Δηαηξίαο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκό 

Γελ έρεη εθαξκνγή 

 

29.16 4.10 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη πξνβιέςεηο 

Οη ππνρξεψζεηο θαη νη  πξνβιέςεηο αλαιχνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 
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Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη θακία πξφβιεςε. 

29.16 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο 

Γελ έρεη εθαξκνγή 

 

 

  
29.22 4.11 Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

Γελ αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

 4.12 Απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

 

 

 

29.18 

 

Κεθαιαηνπνίεζε ηόθσλ 

Γελ ππάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε 

 

29.25 

&30 
4.13 Ακνηβέο, πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνίθεζεο 

 
 

29.31 4.14 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζπλήζεηο φξνπο αγνξάο. 

 
29.33 4.15 Καηερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο πξνο πώιεζε 

Γελ ππάξρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ησλ ζπλδεφκελσλ κε απηά ππνρξεψζεσλ, ηα νπνία ε δηνίθεζε 

ηεο νληφηεηαο έρεη ήδε ιάβεη απφθαζε λα δηαζέζεη ζην πξνζερέο δηάζηεκα, θαη νπσζδήπνηε ζηνπο 
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επφκελνπο 12 κήλεο. 

 

4.16 Λνηπέο πιεξνθνξίεο 

 

29.32 

 

 

 

Ακνηβέο ειεγθηηθνύ γξαθείνπ                                                                                                                                                                                                 

Γελ έρεη εθαξκνγή. 

 

29.19 Γηάζεζε θεξδώλ 

Ζ πξνηεηλφκελε απφ ηνλ Γ. πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 30.06.2016 δηάζεζε θεξδψλ ηεο  

Δηαηξίαο έρεη ψο εμήο: 

29.20 Μεξίζκαηα θαηαβιεζέληα 

Καηά ηε παξνχζα ρξήζε κεηά ηελ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 30.06.2015 δελ 

θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα, 

29.21 Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο δεκηώλ ρξήζεσο 

Γελ έρεη εθαξκνγή 

29.26 πκκεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ζε Δηαηξίεο σο απεξηόξηζηα επζπλόκελνο εηαίξνο 

Γελ ππάξρεη Δηαηξία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπκε σο εηαίξνη θαη επζπλφκεζα απεξηφξηζηα 

29.27 

&28 

&29 

Δλνπνίεζε ηεο Δηαηξίαο ζε άιιν Όκηιν ή ππό όκηιν 

Γελ έρεη εθαξκνγή 

29.9 4.17 εκαληηθά γεγνλόηα πνπ έρνπλ επέιζεη κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ησλ εηήζησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Δάλ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θαη ηα νπνία δελ αληηθαηνπηξίδνληαη 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ή ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ θαη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπο θαη γηα ηα νπνία ε κε απνθάιπςή ηνπο ζα επεξέαδε ηε 

δπλαηφηεηα εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα λα θάλνπλ ζσζηέο εθηηκήζεηο 

θαη λα πάξνπλ ζσζηέο απνθάζεηο, ηφηε ηα γεγνλφηα απηά αλαθέξνληαη π.ρ. πηψρεπζε πειάηε, πψιεζε 

απνζεκάησλ θάησ ηνπ θφζηνπο, επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο ζηα θέξδε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο βάζεη 

λφκνπ πνπ εθδφζεθε κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θ.α.. 

 Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έρνπλ επέιζεη κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ εηήζησλ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 
  5. ΠΡΩΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 
37 Ζ εηαηξία, ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ επηκέηξεζεο θαη ζχληαμεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ΔΛΠ (Ν.4308/2014), ηελ αληηκεηψπηζε  σο αιιαγή 

ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα φιεο νη απαηηνχκελεο απφ ηα ΔΛΠ 

(Ν.4308/2014) πξνζαξκνγέο έγηλαλ αλαδξνκηθά, σο αλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζπληάζζνληαλ αλέθαζελ βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ησλ ΔΛΠ (Ν.4308/2014) 

ε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχηεθαλ κε βάζε ην 

πξνεγνχκελν ινγηζηηθφ πιαίζην (ΔΓΛ & ΚΝ 2190/20) έγηλαλ νη παξαθάησ πξνζαξκνγέο:  
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Μνζράην,  21/12/2016 

 

 

Ο  Πξόεδξνο & Γ./λσλ 

ύκβνπινο ηνπ Γ.. 

Ο Αληηπξόεδξνο Ο Τπεύζπλνο Λνγηζηεξίνπ 
 

   
   
   

 

 


