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Καηάζηαζε πλνιηθνύ Εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε 
Δεθεκβξίνπ 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 37 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. 

εκείωζε 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010

Κύθινο εξγαζηώλ 4 257.348 247.818

Κόζηνο πσιεζέλησλ (238.342) (227.467)

Κεηθηό απνηειέζκαηα 19.006 20.352

Έμνδα δηάζεζεο 5 (19.373) (20.390)

Έμνδα δηνίθεζεο 5 (599) (795)

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 6 621 213

Λνηπά θέξδε/ δεκηέο 7 138 26

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο (207) (595)

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 8 (315) (217)

Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 8 1 1

Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξωλ (521) (811)

Φόξνο εηζνδήκαηνο 9 261 (417)

Θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο (260) (1.228)
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο  ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 37 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ. 

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ εκείωζε 31/12/2011 31/12/2010

Πάγην Δλεξγεηηθό

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10 580 617

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 11 4 8

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 20 221 -

Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 14 2 -

ύλνιν Παγίνπ Δλεξγεηηθνύ 807 626

Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 15 5.183 4.687

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 16 3.620 3.720

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 17 2.186 1.642

ύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 10.989 10.049

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 11.796 10.675

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Ίδηα Θεθάιαηα

Μεηνρηθό θεθάιαην 18 1.175 1.175

Απνζεκαηηθά 19 435 435

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 137 397

ύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ 1.747 2.007

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Καθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 20 - 385

Πξνβιέςεηο 22 51 386

ύλνιν Καθξνπξόζεζκωλ Τπνρξεώζεωλ 51 771

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 23 9.998 7.642

Τξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 9 - 255

ύλνιν Βξαρππξόζεζκωλ Τπνρξεώζεωλ 9.998 7.897

ύλνιν Τπνρξεώζεωλ 10.049 8.668

ύλνιν Ηδίωλ Θεθαιαίωλ θαη Τπνρξεώζεωλ 11.796 10.675
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε     
Δεθεκβξίνπ 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 37 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. 

εκείωζε

Κεηνρηθό 

θεθάιαην θαη 

ππέξ ην άξηην

Ινηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

ύλνιν ηδίωλ 

θεθαιαίωλ

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 1.175 435 1.625 3.235

Καζαξή δεκηά ρξήζεσο (1.228) (1.228)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 1.175 435 397 2.007

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 1.175 435 397 2.007

Καζαξή δεκηά ρξήζεσο (260) (260)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 1.175 435 137 1.747
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 
2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 8 έσο 37 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. 

εκείωζε 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θαζαξέο δεκηέο (260) (1.228)

Πξνζαξκνγέο γηα:

Φόξν εηζνδήκαηνο 9 (261) 417

Απνζβέζεηο ελζώκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 10 74 71

Απνζβέζεηο άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 11 6 8

Πξνβιέςεηο (211) 114

Έζνδα ηόθσλ 8 (0) (1)

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 8 315 217

(338) (402)

Κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο

(Αύμεζε)/ κείσζε απνζεκάησλ (496) (1.070)

(Αύμεζε)/ κείσζε απαηηήζεσλ (11) 23

Αύμεζε/ (κείσζε) ππνρξεώζεσλ 2.327 2.304

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1.482 854

Καηαβιεζέληεο ηόθνη (300) (217)

Δηζπξαρζέληεο ηόθνη 0 1

Καηαβιεζείο θόξνο εηζνδήκαηνο (599) (1.291)

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 583 (654)

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζώκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (37) (118)

Αγνξέο άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (2) (4)

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (39) (122)

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Γάλεηα αλαιεθζέληα - -

Απνπιεξσκή δαλεηζκνύ - -

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - -

Θαζαξή (κείωζε)/ αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 544 (775)

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ  έλαξμε ηεο ρξήζεο 1.642 2.418

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο 17 2.186 1.642
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εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα 
Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ 

ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ, (ε «Δηαηξεία») δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ζηνλ θιάδν ησλ 
πεηξειαηνεηδώλ θαη νη θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο αθνξνύλ ζηελ εκπνξία πξντόλησλ πεηξειαίνπ θαη 

ζπλαθώλ πξντόλησλ, θαζώο θαη ηελ παξνρή ζπλαθώλ ππεξεζηώλ, νη νπνίεο ζπκπιεξώλνπλ ή 

εμππεξεηνύλ ηνπο ζθνπνύο ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ή ηνπο γεληθνύο ζθνπνύο ηεο Δηαηξείαο.  

Ζ Δηαηξεία είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο CORAL ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΥΖΚΗΘΩΛ 

ΠΡΟΪΟΛΣΩΛ. Από ηνλ Ηνύιην 2010, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο εμαγνξάο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ Shell ζηελ Διιάδα από ηε ΚΟΣΟΡ ΟΗΙ (ΔΙΙΑ) ΓΗΤΙΗΣΖΡΗΑ ΘΟΡΗΛΘΟΤ A.E., ε 

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ 
ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ πεξηέξρεηαη ζηνλ Όκηιν ΚΟΣΟΡ ΟΗΙ (ΔΙΙΑ) ΓΗΤΙΗΣΖΡΗΑ ΘΟΡΗΛΘΟΤ 

A.E. 

Ζ Δηαηξεία εδξεύεη ζηελ Διιάδα, Καξνύζη – Ζξώδνπ Αηηηθνύ 12Α. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
Δηαηξείαο δεκνζηεύνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο Κεηξηθήο Coral A.E.,http://www.coralenergy.gr./ 

Οη νηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 
Δηαηξείαο ηελ 14ε Καξηίνπ 2012 θαη ηεινύλ ππό ηελ έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηόρσλ. 

 

2. ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

Πιαίζην θαηάξηηζεο  

Οη παξνύζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011.  Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ 

ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») θαη ηηο 
δηεξµελείεο ησλ ΓΠΥΑ (IFRIC), πνπ είραλ εθδνζεί από ην πκβνύιην ησλ Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ 

Πξνηύπσλ (IASB) θαη ηελ  Δπηηξνπή Γηεξκελεηώλ ησλ ΓΠΥΑ (IFRIC) αληίζηνηρα, θαη ηα νπνία έρνπλ 
πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2010 ππόθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 1 “Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ”, γηαηί απνηεινύλ ηηο 
πξώηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ αθνύ έσο ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2009 ζπληάζζνληαλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηηο Διιεληθέο Γεληθά 
Παξαδεθηέο Ινγηζηηθέο Αξρέο («ΓΠΙΑ»).  Οη ΓΠΙΑ δηαθέξνπλ ζε θάπνηα ζεκεία από ηα ΓΠΥΑ.  Θαηά 

ηε ζύληαμε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε Γηνίθεζε ηξνπνπνίεζε θάπνηεο από ηηο κεζόδνπο 

ινγηζηηθήο θαη απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ζύκθσλα κε ηηο ΓΠΙΑ ώζηε λα ζπλάδνπλ κε ηα 
ΓΠΥΑ.  

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 1 θαη ησλ άιισλ ζρεηηθώλ πξνηύπσλ, ε Δηαηξεία εθάξκνζε ηα 
ΓΠΥΑ πνπ ηζρύνπλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία από 1 

Ηαλνπαξίνπ 2009. 

http://www.coralenergy.gr./
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Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο.  

Ζ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα µε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ 
ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο από ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκώλ θαη ππνζέζεσλ πνπ 
επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε 

ελδερόκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμόδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππό αλαθνξά. Παξά ην 
γεγνλόο όηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιύηεξε δπλαηή γλώζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε µε 

ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζµαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ από 
απηνύο ηνπο ππνινγηζκνύο. Οη πεξηνρέο πνπ αθνξνύλ πεξίπινθεο ζπλαιιαγέο θαη εκπεξηέρνπλ κεγάιν 

βαζκό ππνθεηκεληθόηεηαο, ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 3. 

Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο  

Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξόηππα, 
ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα θαη έρνπλ εθαξκνγή 
ζηελ εηαηξεία.  Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε από ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ 

πξνηύπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ Δηαηξεία παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Πξόηππα ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε.  

 

ΔΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο – Μεηαβηβάζεηο 
Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2011) 

Ζ παξνύζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο. 

ΔΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011)  

Ζ παξνύζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηώζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγώλ αλάκεζα ζε 
ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ 

ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ δεκνζίνπ 
λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο όισλ ησλ ζπλαιιαγώλ κε ην δεκόζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα 

κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκό ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ 
γλσζηνπνίεζε όρη κόλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα 

ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεύζεσλ ηόζν ζηηο αηνκηθέο όζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 
2010 ηνπ ΓΙΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθόηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ 

σο επαθόινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηώζεσλ ηνπ ΓΙΠ πνπ 
δεκνζηεύηεθε ηνλ Κάην 2010. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθόζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρύνπλ 
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γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011.  Δπίζεο, 

εθόζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή 
επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.   

Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ αθόκε πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΔΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ηελ παξνρή πξόζζεησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο 
εύινγεο αμίαο, θαζώο θαη ηνπ θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο.  πγθεθξηκέλα ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί 

γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο κέζσ κηαο ηεξάξρεζεο ηξηώλ επηπέδσλ.  Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά ζε πξόζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο  νη νπνίεο θαη παξέρνληαη θαηά πεξίπησζε. 

ΔΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη όηη νη νηθνλνκηθέο νληόηεηεο κπνξνύλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηώζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.  

ΔΛΠ 27 «Ελνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνύλ ζε αιιαγέο  πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο ζε 
ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνύληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξόηππν κεηαβάιιεη ην 

ινγηζηηθό ρεηξηζκό γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζώο θαη ηεο 

απώιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. πκπιεξσκαηηθά ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη όηη νη ηξνπνπνηήζεηο 
ησλ ΓΙΠ 21, ΓΙΠ 28 θαη ΓΙΠ 31 πνπ απνξξένπλ από ηελ αλαζεώξεζε ηνπ ΓΙΠ 27 (2008) πξέπεη λα 

εθαξκόδνληαη κειινληηθά. Όιεο νη αλσηέξσ αιιαγέο ηνπ πξνηύπσλ ζα εθαξκνζηνύλ κειινληηθά θαη 
ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηόρνπο κεηνςεθίαο. Ζ Δηαηξεία ζα 

εθαξκόζεη απηέο ηηο αιιαγέο,  από ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή, εθόζνλ βεβαίσο πξνθύςεη 
πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθώλ πξνηύπσλ. 

 

Πξόηππα ππνρξεσηηθά από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ηαλνπαξίνπ 2012. 

 

ΔΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα 
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη ησλ ελδηάκεζσλ ζε 

απηέο πεξηόδνπο) 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηελ γλσζηνπνίεζε  πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζπκςεθηζκνύ ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ πνπ ππόθεηληαη ζε εθηειεζηέο θύξηεο ζπκθσλίεο ζπκςεθηζκνύ ή 

παξόκνηεο ζπκθσλίεο.  

ΔΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνύλ ηελ αλαβνιή ηεο εκεξνκελίαο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9, γηα ηηο εηήζηεο 
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 κε ην δηθαίσκα πξνγελέζηεξεο 

εθαξκνγήο θαη απνθιείνπλ ηελ δηόξζσζε ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο θαηά ηελ αξρηθή εθαξκνγή 
ηνπ ΓΠΥΑ 9.  
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Δηδηθόηεξα, ε νηθνλνκηθή νληόηεηα νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ηηο αιιαγέο ζηελ ηαμηλόκεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο, 
παξνπζηάδνληαο  μερσξηζηά ηηο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο  επηκέηξεζήο 

ηνπο, ζύκθσλα κε ην ΓΙΠ 39, θαη ηηο αιιαγέο ζηηο  ινγηζηηθέο αμίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αιιαγή 
ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ επηκέηξεζεο  θαηά ηε κεηάβαζε ζην ΓΠΥΑ 9. 

Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ ζα 

αλαηαμηλνκεζνύλ  ώζηε λα επηκεηξεζνύλ ζην απνζβεζκέλν θόζηνο ηνπο, ε νηθνλνκηθή νληόηεηα 
πξέπεη λα γλσζηνπνηεί: α) ηελ εύινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ θαηά ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο, β) ηελ εύινγε αμία ηνπ 
θέξδνπο ή ηεο δεκηάο πνπ ζα είρε αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, εάλ 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ είραλ επαλαηαμηλνκεζεί, γ) ην πξαγκαηηθό επηηόθην 
πνπ θαζνξίζηεθε θαηά ηελ εκεξνκελία επαλαηαμηλόκεζεο, θαη δ) ηα αλαγλσξηζκέλα έζνδα ή έμνδα 

από ηόθνπο. 

Δπηπιένλ, αλ κηα νηθνλνκηθή νληόηεηα- θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9 - 
επηκεηξά ηελ εύινγε αμία ελόο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην απνζβεζκέλν θόζηνο ηεο, ηόηε ην πξαγκαηηθό επηηόθην πνπ 
θαζνξίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο επαλαηαμηλόκεζεο θαη ην επηηόθην ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εζόδσλ 

ή εμόδσλ από ηόθνπο πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη γηα θάζε πεξίνδν αλαθνξάο κεηά ηελ 

επαλαηαμηλόκεζε, κέρξη ηελ παύζε αλαγλώξηζεο ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο. 

ΔΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξώην κέξνο ηεο πξώηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΙΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ 

Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΠ 39. Σν ΓΠΥΑ 9 νξίδεη όηη όια ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξώληαη αξρηθά ζηελ εύινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ 

πεξίπησζε ελόο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εύινγε αμία κέζσ 

ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θόζηε ζπλαιιαγώλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θόζηνο είηε ζηελ εύινγε 

αμία θαη εμαξηάηαη από ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληόηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεύεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηόο από 

ζπάληεο πεξηπηώζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληόηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ 
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληόηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα 

επεξεαδόκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, όιεο νη 
επελδύζεηο ζε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξώληαη ζε εύινγε αμία. Δληνύηνηο, ε δηνίθεζε 

έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε 

πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εύινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθώλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο 
εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηόο ν πξνζδηνξηζκόο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε γηα θάζε έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθό κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εύινγεο αμίαο 
δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελώ ηα έζνδα από κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θόζηνο γηα 
ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα 

ην πόηε ην θόζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εύινγεο αμίαο.  Ζ Δηαηξεία 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σν 
ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία δηόηη δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Κόλν όηαλ πηνζεηεζεί, ε Δηαηξεία ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκόζεη ην ΓΠΥΑ 9 
λσξίηεξα από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015.  
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ΔΠΥΑ 13 «Επηκέηξεζε Εύινγεο Αμίαο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ δελ δηεπξύλνπλ ηε ρξήζε ησλ εύινγσλ αμηώλ αιιά 
παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη 

ππνρξεσηηθά από άιια πξόηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκό ηεο εύινγεο αμίαο, θαζώο θαη 

νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, 
αλεμάξηεηα από ην πξόηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εύινγσλ αμηώλ. Δπηπιένλ, νη 

απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιύπηνπλ όια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 
ππνρξεώζεηο πνπ επηκεηξνύληαη ζηελ εύινγε αμία θαη όρη κόλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξόηππν 

δελ έρεη πηνζεηεζεί αθόκε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

ΔΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί από ηηο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δύν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη 
πηζαλό λα κεηαθεξζνύλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή όρη. Δπηπιένλ, δηαηεξεί ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ 

ζην ΓΙΠ 1 ην 2007, νη νπνίεο απαηηνύλ ηα απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο θαη ηα ινηπά ζπλνιηθά 

εηζνδήκαηα λα εκθαλίδνληαη καδί. Σέινο, απαηηείηαη ν θόξνο λα εκθαλίδεηαη ρσξηζηά γηα θάζε κηα από 
ηηο δπν θαηεγνξίεο ηνπ ινηπνύ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθόκε από 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

ΔΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη Εηζνδήκαηνο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο 
πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012) 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιόκελσλ 

θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ θαη αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ όηαλ 
επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξώληαη κε ηε κέζνδν εύινγεο αμίαο ζύκθσλα κε ην ΓΙΠ 40 «Δπελδύζεηο 

ζε αθίλεηα». ύκθσλα κε ην ΓΙΠ 12, ε επηκέηξεζε ηεο αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο εμαξηάηαη από 
ηνλ ηξόπν πνπ ε νηθνλνκηθή νληόηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθό ζηνηρείν: κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηνπ ή κέζσ ηεο πώιεζεο.  Ιόγσ ηεο δπζθνιίαο θαη ππνθεηκεληθόηεηαο ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ 

ηξόπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο όηαλ ην επελδπηηθό αθίλεην επηκεηξάηαη ζε εύινγε αμία ζύκθσλα κε ην 
ΓΙΠ 40, ε ηξνπνπνίεζε απηή εηζαγάγεη ηελ ππόζεζε όηη ην επελδπηηθό αθίλεην ζα αλαθηεζεί 

εμ’νινθιήξνπ κέζσ ηεο πώιεζεο.  Απηή ε ππόζεζε θαηαξξίπηεηαη εάλ ην επελδπηηθό αθίλεην 
απνζβέλεηαη θαη απνηειεί κέξνο ελόο επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ όπνπ ν ζθνπόο είλαη λα αλαθηεζνύλ 

ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ εκπεξηθιείνληαη ζην επελδπηηθό αθίλεην κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θαη όρη κέζσ 

ηεο πώιεζεο.  Ζ ππόζεζε απηή δελ θαηαξξίπηεηαη γηα γήπεδα πνπ είλαη επελδπηηθά αθίλεηα, επεηδή ε 
αμία ησλ γεπέδσλ κπνξεί λα αλαθηεζεί κόλν κέζσ πώιεζεο.   Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθόκε 

πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΔΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σν Πξόηππν απηό δεκνζηεύζεθε ηαπηόρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκό, ηα δύν πξόηππα 

αληηθαζηζηνύλ ην ΓΙΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν 
ΓΙΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθό ρεηξηζκό θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο 

ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο όηαλ κία νηθνλνκηθή νληόηεηα εηνηκάδεη 
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αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη απαηηήζεηο γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πεξηιακβάλνληαη ηώξα ζην ΓΠΥΑ 10 « Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». 

Σν Πξόηππν απαηηεί από κηα νηθνλνκηθή νληόηεηα θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ αηνκηθώλ ηεο νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ επελδύζεώλ ηεο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη από θνηλνύ 
ειεγρόκελεο εηαηξείεο, είηε ζην θόζηνο, είηε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ην ΓΠΥΑ 9 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα». 

Οη νληόηεηεο  πνπ ζα πηνζεηήζνπλ πξόσξα ην παξόλ πξόηππν πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαη ηα άιια 
πξόηππα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην «παθέην ησλ πέληε» πξνηύπσλ γηα ηελ ελνπνίεζε, ηηο από θνηλνύ 

ζπκθσλίεο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο: ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 
«Από Θνηλνύ πκθσλίεο», ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» θαη 

ΓΙΠ 28« Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο (2011)». 

 

ΔΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Ζ ηξνπνπνίεζε αθνξά  ην ΓΙΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα».  Σν ηξνπνπνηεκέλν πξόηππν 

δηεπζεηεί  αλαθνινπζίεο ζηελ ζπλήζε πξαθηηθή θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπκςεθηζκνύ ηνπ 
ΓΙΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Παξνπζίαζε. 

 

Επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο  

Θπγαηξηθέο είλαη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία θαηέρεη πεξηζζόηεξν από 50% ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ ή έρεη έιεγρν ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο πνιηηηθέο. 

Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί ηηο επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε θόζηνο 

θηήζεσο κείνλ απνκείσζε. Ζ Δηαηξεία θάλνληαο ρξήζε ησλ εμαηξέζεσλ ησλ ΓΙΠ 27 θαη ΓΙΠ 28 δελ 

θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη δελ εθαξκόδεη ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.   

Ζ Δηαηξεία γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηελ πξνεγνύκελε δελ είρε 

επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο. 

Επελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο  

πγγελείο είλαη νη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία έρεη νπζηώδε επηξξνή, αιιά όρη έιεγρν, ην νπνίν 

γεληθά ηζρύεη όηαλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θπκαίλνληαη κεηαμύ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ 
ςήθνπ. 

Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί ηηο επελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ζε θόζηνο θηήζεσο κείνλ απνκείσζε. 

Ζ Δηαηξεία γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηελ πξνεγνύκελε δελ είρε 

επελδύζεηο ζε ζπγγελείο. 
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πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

(α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηµεηξώληαη µε βάζε ην θύξην λόµηζµα ηνπ 

θύξηνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθό λόµηζµα»). Οη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη ην λόκηζκα 
παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. 

(β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθό λόκηζκα κε ηζνηηκίεο πνπ ηζρύνπλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγώλ.  Θέξδε θαη δεκηέο από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο 

πξνθύπηνπλ από ηελ ηαθηνπνίεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ θαη από ηε 
κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα κε ηηο ηζρύνπζεο ηζνηηκίεο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, θαηαρσξνύληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

Ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ελζώκαηα πάγηα επηκεηξώληαη ζην θόζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκείσζε.  Σν θόζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 
απόθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.  

Δπηπιένλ δαπάλεο πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή θαηαρσξνύληαη σο 
μερσξηζηό πάγην κόλνλ εάλ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία θαη 

ην θόζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηόπηζηα.  Σν θόζηνο επηζθεπώλ θαη ζπληεξήζεσλ 

θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη. 

Σα νηθόπεδα δελ απνζβέλνληαη.  Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ 

ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο σο εμήο: 

 

- Θηίξηα 
10-40 έηε 

- Κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 5-30 έηε 

- Κεηαθνξηθά κέζα 5-20 έηε 

- Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 4-25 έηε 

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππόθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε 

θάζε ηέινο ρξήζεσο. 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά 

(απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

Σν θόζηνο θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ελόο παγίνπ δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πώιεζε ή 
απόζπξζή ηνπ όηαλ δελ αλακέλνληαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ζπλερηδόκελε ρξήζε ηνπ. 



ΜΤΡΣΕΑ Α.Ε. 

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2011 ζύκθσλα κε 
ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΔΠΥΑ) 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Επξώ) 

 

15 
 

Θέξδε ή δεµίεο από ηελ πώιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, θαζνξίδνληαη από ηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ 

ηηκήκαηνο πνπ ιαµβάλεηαη κείνλ ηε ινγηζηηθή αλαπόζβεζηε αμία απηώλ κείνλ ηα έμνδα πώιεζεο ησλ 
παγίσλ.  Σα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ πώιεζε πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο ρξήζεο πνπ πσιείηαη ή δηαγξάθεηαη. 

Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

(α) Η Εηαηξεία σο κηζζσηήο 

Κηζζώζεηο όπνπ νπζησδώο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνύληαη από ηνλ εθκηζζσηή 
ηαμηλνκνύληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο.  Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ζύκθσλα κε ηα κηζζσηήξηα ζπκβόιαηα θαζώο ζεσξείηαη 

πην αληηπξνζσπεπηηθόο ηξόπνο αλαγλώξηζεο ησλ ελ ιόγσ εμόδσλ.  

(β) Η Εηαηξεία σο εθκηζζσηήο  

Αθίλεηα πνπ εθκηζζώλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηα ελζώκαηα πάγηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.  Σν έζνδν ηνπ ελνηθίνπ 

αλαγλσξίδεηαη ζύκθσλα κε ηα κηζζσηήξηα ζπκβόιαηα θαζώο ζεσξείηαη πην αληηπξνζσπεπηηθόο 

ηξόπνο αλαγλώξηζεο ησλ ελ ιόγσ εζόδσλ. 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Λνγηζκηθά 

Σα αγνξαδόκελα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απνηηκώληαη ζην θόζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο.  Οη 

απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ 

απηώλ ε νπνία θπκαίλεηαη από 4 έσο 8 ρξόληα.  Γαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε 
ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα όηαλ πξαγκαηνπνηνύληαη.   

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

(i) Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ καθξνπξόζεζκνπ ελεξγεηηθνύ ειέγρνληαη γηα ζθνπνύο απνκείσζεο 

όηαλ γεγνλόηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειώλνπλ όηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη 
αλαθηήζηκε.  Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζό 

ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία απνκείσζήο ηνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ 

αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιύηεξε αμία κεηαμύ ηεο θαζαξήο ηηκήο πώιεζεο θαη ηεο 
αμίαο ρξήζεσο. Δύινγε αμία κείνλ έμνδα πώιεζεο είλαη ην πνζό πνπ κπνξεί λα ιεθζεί από ηε 

πώιεζε ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνύο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα 
κέξε έρνπλ πιήξε γλώζε θαη πξνζρσξνύλ νηθεηνζειώο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξόζζεηνπ άκεζνπ 

θόζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, ελώ, αμία ρξήζεο είλαη ε θαζαξή παξνύζα αμία ησλ 
εθηηκώκελσλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηε ζπλερή 

ρξήζε ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ θαη από ηελ πξόζνδν πνπ αλακέλεηαη λα πξνθύςεη από ηε 

δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκώκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνύο πξνζδηνξηζκνύ ηεο 
απνκείσζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ νκαδνπνηνύληαη ζην ρακειόηεξν επίπεδν γηα ην νπνίν νη 

ηακεηαθέο ξνέο δύλαηαη λα πξνζδηνξηζηνύλ μερσξηζηά. 
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(ii) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πόζνλ έλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππόθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο (εθόζνλ 
πθίζηαληαη ζρεηηθέο ελδείμεηο) είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζην θόζηνο θηήζεσο θαη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζην αλαπόζβεζην θόζηνο. 

Ζ αλαθηήζηκε αμία ησλ ζπκκεηνρώλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ 
ίδην ηξόπν όπσο γηα ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Ζ αλαθηήζηκε/εηζπξάμηκε αμία ησλ ινηπώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ 
λα δηελεξγεζνύλ νη ζρεηηθνί έιεγρνη απνκείσζεο, πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο παξνύζαο αμίαο ησλ 

εθηηκώκελσλ κειινληηθώλ ρξεκαηνξνώλ, πξνεμνθιεκέλσλ είηε κε ην αξρηθό πξαγκαηηθό επηηόθην 
πξνεμόθιεζεο ηνπ εθάζηνηε ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ, ή κε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή απόδνζεο 

ελόο παξόκνηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζηνηρείνπ.  Οη πξνθύπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνύληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο.  

Ζ ηαμηλόκεζε εμαξηάηαη από ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε επέλδπζε.  Ζ Γηνίθεζε 
πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλόκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλόκεζε ζε θάζε 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. 

(α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε 
αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπό ηελ πώιεζε 
ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ή πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία από ηε Γηνίθεζε.  

ηνηρεία ελεξγεηηθνύ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνύληαη ζην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθνύ εάλ 
θαηέρνληαη γηα εκπνξία ή αλακέλεηαη λα πνπιεζνύλ εληόο 12 κελώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνύκελεο ρξήζεο, ε Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδύζεηο απηήο 
ηεο θαηεγνξίαο. 

(β) Δάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 
πιεξσκέο, ηα νπνία δε δηαπξαγκαηεύνληαη ζε ελεξγνύο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξόζεζε πώιεζεο 

ηνπο.  Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό, εθηόο από εθείλα κε ιήμεηο κεγαιύηεξεο ησλ 
12 κελώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.  Σα ηειεπηαία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.   

Σα δάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπόζβεζην θόζηνο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη δαλεηαθέο 

ππνρξεώζεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε. 
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(γ) Επελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηε ιήμε 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο 
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξόζεζε θαη ηε δπλαηόηεηα λα ηα 

θξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο.  Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνύκελεο ρξήζεο, ε Δηαηξεία 
δελ θαηείρε επελδύζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

(δ) Δηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη 
ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δε κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζε θάπνηα από ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. 

Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθόζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ 

πξόζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.  Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνύκελεο ρξήζεο, ε Δηαηξεία 

δελ θαηείρε επελδύζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.  

Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδύζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ 

είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξεία δεζκεύεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν.  Οη 
επελδύζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ δαπαλώλ ζπλαιιαγήο, κε 

εμαίξεζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ.  Οη 

επελδύζεηο δηαγξάθνληαη όηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο από ηηο επελδύζεηο ιήγεη ή 
κεηαβηβάδεηαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδώο όινπο ηνπο θηλδύλνπο θαη ηα νθέιε πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 

ηε ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώληαη ζηελ 

εύινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνύληαη ζε απνζεκαηηθό ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

κέρξη ηα ζηνηρεία απηά πσιεζνύλ ή ππνζηνύλ απνκείσζε.  Θαηά ηελ πώιεζε ή απνκείσζε, ηα θέξδε 
ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα 

απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ. 

Σα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο κεηαβνιέο 

ηεο εύινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία 
ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ πνπ 

πξνθύπηνπλ. 

Οη εύινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζε 
ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη από ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο.  Γηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία 

δε δηαπξαγκαηεύνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, νη εύινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε 
ηερληθώλ απνηίκεζεο όπσο αλάιπζε πξόζθαησλ ζπλαιιαγώλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ 

δηαπξαγκαηεύνληαη θαη πξνεμόθιεζε ηακεηαθώλ ξνώλ. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε εύινγε αμία δελ 

κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηόπηζηα απνηηκάηαη ζην θόζηνο θηήζεο.  

Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηηκώληαη ζηε ρακειόηεξε αμία κεηαμύ θόζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο 
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θόζηνο ζπκπεξηιακβάλεη ηα άκεζα πιηθά θαη, όπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, 

ηα άκεζα εξγαηηθά θόζηε θαη ηα αλαινγνύληα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ παξνύζα ηνπο ζέζε θαη θαηάζηαζε. Σν θόζηνο 
πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κεληαίνπ κέζνπ ζηαζκηθνύ θόζηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 

εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πώιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο 
δξαζηεξηόηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρόλ εμόδσλ πώιεζεο.  
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Πξόβιεςε γηα βξαδέσο θηλνύκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίδεηαη εθόζνλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. 

Εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο από πειάηεο θαηαρσξνύληαη αξρηθά ζηελ εύινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα 
απνηηκώληαη ζην αλαπόζβεζην θόζηνο, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηώλ απνκείσζεο.  Οη δεκηέο 

απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη όηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε όηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εηζπξάμεη όια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο.  Σν πνζό ηεο δεκηάο 
απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

Σακεηαθά δηαζέζηκα  

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο όςεσο θαη ηηο βξαρππξόζεζκεο 
κέρξη 3 κήλεο επελδύζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινύ ξίζθνπ.   

Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Οη θνηλέο κεηνρέο 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρώλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνύ θόξνπ 
εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντόληνο ηεο έθδνζεο.  

Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο ηξέρσλ θόξνο ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζην 

βαζκό πνπ δελ έρεη αθόκα εμνθιεζεί θαη σο απαίηεζε ζην βαζκό πνπ ηα πνζά από θνξνινγηθέο 

δεκηέο μεπεξλνύλ ην νθεηιόκελν θόξν. Σν όθεινο πνπ πξνθύπηεη από ηπρόλ θνξνινγηθή δεκηά κπνξεί 
λα αλαγλσξηζηεί σο απαίηεζε. Σα πνζά ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ ή ησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο πνπ ζα ηζρύνπλ ην 
ρξόλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο θαη έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεζεί ηελ εκέξα 

ζύληαμεο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο  

Ωο αλαβαιιόκελεο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο θνξνινγηθήο 

βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο. Τπάξρνπλ ηξεηο εμαηξέζεηο ζηελ αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελεο 
ππνρξέσζεο:  

1. Τπνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ηεο ππεξαμίαο γηα ηελ νπνία ε 

απόζβεζε δελ είλαη εθπηπηόκελε γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο 

2. Τπνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε κηαο απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο, 

εθηόο από επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε, όηαλ θαηά ην ρξόλν ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξέαδε νύηε 
ηα ινγηζηηθά νύηε ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα. 

3. Τπνρξεώζεηο πνπ πξνέξρνληαη από αδηαλέκεηα θέξδε από επελδύζεηο, όηαλ ε Δηαηξεία είλαη 

ζε ζέζε λα ειέγμεη ην ρξόλν αληηζηξνθήο ηεο δηαθνξάο θαη είλαη πηζαλό όηη ε αληηζηξνθή 
απηή λα κε ιάβεη ρώξα ζην πξνβιέςηκν κέιινλ. 
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Ωο αλαβαιιόκελεο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμύ θνξνινγηθήο βάζεο θαη 

ινγηζηηθήο αμίαο, νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ ζην βαζκό πνπ 
είλαη πηζαλό θνξνινγηθά θέξδε λα είλαη δηαζέζηκα ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο, 

εθηόο εάλ νη αλαβαιιόκελεο απαηηήζεηο πξνέξρνληαη από ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ελόο πεξηνπζηαθνύ 
ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο, εθηόο από επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε, όηαλ θαηά ην ρξόλν ηε ζπλαιιαγήο 

δελ επεξέαδε νύηε ηα ινγηζηηθά νύηε ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα. 

Αλαβαιιόκελεο απαηηήζεηο γηα εθπηπηόκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνέξρνληαη από επελδύζεηο 
ζε ζπγαηξηθέο, ζπλδεδεκέλεο, ππνθαηαζηήκαηα θαη θνηλνπξαμίεο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκό 

πνπ είλαη πηζαλό νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο λα αληηζηξαθνύλ ζην πξνβιέςηκν κέιινλ θαη ηα 
θνξνινγηθά θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνζσξηλώλ δηαθνξώλ. 

Σν κεηαθεξόκελν πνζό ησλ αλαβαιιόκελσλ απαηηήζεσλ πξέπεη λα επαλειέγρεηαη ζην ηέινο θάζε 
πεξηόδνπ αλαθνξάο θαη λα κεηώλεηαη θαηά ην πνζό πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλό λα ππάξρνπλ επαξθή 

θνξνινγηθά θέξδε ώζηε λα επηηξέςνπλ ηελ σθέιεηα ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ηεο αλαβαιιόκελεο 

απαίηεζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί. Κηα ηέηνηα κείσζε ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα αληηζηξαθεί ζην βαζκό 
πνπ γίλεηαη πηζαλό όηη επαξθή θνξνινγηθά θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα. 

Αλαβαιιόκελν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη θαη γηα αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο 
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ αλ θαη κόλν αλ ζεσξείηαη πηζαλό όηη ζα ππάξρνπλ επαξθή κειινληηθά 

θνξνινγηθά θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ζα κπνξνύλ ρξεζηκνπνηεζνύλ νη θνξνινγηθέο δεκηέο. 

Οη αλαβαιιόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο πνπ 
αλακέλεηαη λα ηζρύνπλ ζηελ πεξίνδν όπνπ ε απαίηεζε ζα ξεπζηνπνηεζεί ή ε ππνρξέσζε ζα 

ηαθηνπνηεζεί, βάζεη ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ή νπζηαζηηθά 
ζεζκνζεηεζεί κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο. Σα κεγέζε ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ εκέξα ζύληαμεο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, σο πξνο ηνλ 
ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην κεηαθεξόκελν πνζό ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ή ζα ηαθηνπνηεζεί. 

Οη αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεώζεηο δελ πξνεμνθινύληαη. 

Ο ηξέρνλ θαη ν αλαβαιιόκελνο θόξνο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν ή έμνδν θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο , εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο 
πνπ ν θόξνο πξνθύπηεη από:  

1. πλαιιαγέο ή γεγνλόηα πνπ ηα πνζά αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ Θαζαξή Θέζε. 

2. Κηα επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε πνπ ινγίδεηαη σο απόθηεζε. 

Αλ ν θόξνο αθνξά πνζά πνπ ρξεώζεθαλ ή πηζηώζεθαλ απεπζείαο ζηε Θαζαξή Θέζε, ηόηε θαη ν 

θόξνο ζα πηζησζεί ή ζα ρξεσζεί αληίζηνηρα απεπζείαο ζηελ Θαζαξή Θέζε. 

Αλ ν θόξνο πξνθύπηεη από κηα επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε πνπ ινγίδεηαη σο απόθηεζε, ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηεί σο κηα αλαγλσξίζηκε θνξνινγηθή απαίηεζε ή ππνρξέσζε θαηά ηελ εκεξνκελία 

απόθηεζήο ηεο βάζεη ησλ ΓΠΥΑ 3 - Δπηρεηξεκαηηθέο πλελώζεηο. 

Οη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο πξέπεη λα ζπκςεθηζηνύλ ζηελ θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο ζέζεο κόλν αλ ε Δηαηξεία έρεη ην λόκηκν δηθαίσκα θαη ηελ πξόζεζε λα ηηο ζπκςεθίζεη. 
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Οη αλαβαιιόκελεο απαηηήζεηο ή ππνρξεώζεηο πξέπεη λα ζπκςεθηζηνύλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 

ζέζεο κόλν αλ ε Δηαηξεία έρεη ην λόκηκν δηθαίσκα λα ηηο ζπκςεθίζεη θαη επηβάιινληαη από ηελ ίδηα 
θνξνινγηθή αξρή. 

Εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο  

Οη εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εύινγε αμία θαη απνηηκώληαη κεηαγελέζηεξα 

ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ αλαπόζβεζηνπ θόζηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ. 

Παξνρέο ζην πξνζσπηθό κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Ζ Δηαηξεία θαηά ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31.12.2011 θαη ηελ 31.12.2010 δελ απαζρνινύζε κόληκν 

πξνζσπηθό. 

Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη όηαλ ππάξρεη κία παξνύζα λνκηθή ή ηεθκαηξόκελε δέζκεπζε σο 

απνηέιεζκα παξειζνληηθώλ γεγνλόησλ, είλαη πηζαλόλ όηη ζα απαηηεζεί εθξνή πόξσλ γηα ηνλ 
δηαθαλνληζκό ηεο δέζκεπζεο θαη ην απαηηνύκελν πνζό κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηόπηζηα.  Οη πξνβιέςεηο 

επηκεηξνύληαη ζηελ θαιύηεξε δπλαηή εθηίκεζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ε Γηνίθεζε ζε όηη αθνξά ζην 

θόζηνο πνπ ζα πξνθύςεη γηα ηνλ δηαθαλνληζκό ηεο ππνρξέσζεο.   

Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εύινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζώλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ, θαζαξά 
από Φόξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηώζεηο θαη επηζηξνθέο.  Ζ αλαγλώξηζε ησλ εζόδσλ γίλεηαη σο 

εμήο: 

(α) Πσιήζεηο 

Οη πσιήζεηο πξντόλησλ θαη εκπνξεπκάησλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα όηαλ ηα πξντόληα θαη 

εκπνξεύκαηα έρνπλ παξαδνζεί θαη ν ηίηινο ηδηνθηεζίαο ηνπο έρεη κεηαβηβαζηεί. 

(β) Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ 

Σα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην 

ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ παξερόκελσλ 
ππεξεζηώλ.   

(γ) Έζνδα από ηόθνπο 

Σα έζνδα από ηόθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνύ 
επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηώλ κεηώλεηαη ζην 

αλαθηήζηκν πνζό ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνύζα αμία ησλ αλακελόκελσλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ 
ξνώλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθό πξαγκαηηθό επηηόθην θαη θαηαλέκεη ηελ έθπησζε ζαλ έζνδν από 

ηόθνπο.  

(δ) Μεξίζκαηα 

Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα, όηαλ ζεκειηώλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 
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Δηαλνκή κεξηζκάησλ 

Γηαλνκή κεξίζκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε όηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη από ηελ Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ. 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή 
ηνπο. 

 

3. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθώο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά 

δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλόηα, πνπ θξίλνληαη εύινγεο ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα. 

Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθώλ 

γεγνλόησλ. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθό θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηώδεηο 
πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνπο 

επόκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο: 

(α) Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πξόβιεςεο γηα θόξν εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελε 

θνξνινγία δηόηη ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ 
θόξνπ είλαη αβέβαηνο. 

Ο αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη µε ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο θαη λόµνπο 
πνπ αλαµέλεηαη λα ηζρύζνπλ όηαλ νη αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ή 

νη αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ζα απνπιεξσζνύλ, όπσο απηνί (νη κειινληηθνί 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο) είλαη γλσζηνί θαηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο 
ζέζεο. Οη αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα 

ππάξμεη κειινληηθό θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ 
δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε θαη επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηεο 

θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Κε βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη θαλεξό όηη ε αθξίβεηα ηεο εθηίκεζεο ηεο 

αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο, εμαξηάηαη από ζεηξά παξαγόλησλ πνπ είηε βξίζθνληαη εθηόο ειέγρνπ ηεο 
Δηαηξείαο (π.ρ. κεηαβνιή θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ, κεηαβνιέο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ 

ελδερνκέλσο επεξεάδνπλ ηε θνξνινγηθή βάζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ή ηηο θαηεγνξίεο ησλ 
πξνζσξηλώλ δηαθνξώλ), είηε βαζίδνληαη ζε πξνβιέςεηο γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο 

πνπ εμ νξηζκνύ ελέρνπλ ζεκαληηθό θίλδπλν. Ζ αλαβαιιόκελε θνξνινγία επαλεθηηκάηαη ζε θάζε 

εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηπρόλ δεκίεο απνκείσζεο 
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο. 

Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεώζεηο από αλακελόκελνπο θνξνινγηθνύο ειέγρνπο, βάζεη εθηηκήζεσλ 
γηα ην εάλ ζα επηβιεζνύλ επηπιένλ θόξνη.  Δάλ ην ηειηθό απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθό 

από ην αξρηθώο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξόβιεςε γηα 
αλαβαιιόκελε θνξνινγία ηεο ρξήζεο. 

(β) πληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

Σν παξόλ δελ έρεη εθαξκνγή γηα ηελ Δηαηξεία θαζώο δελ απαζρνιεί κόληκν πξνζσπηθό. 
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(γ) Επίδηθεο Τπνζέζεηο 

Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη πξόβιεςε γηα επίδηθεο ππνζέζεηο βάζεη ζηνηρείσλ από ηε Λνκηθή ηεο 
Τπεξεζία. 

 

4. Κύθινο εξγαζηώλ 

Ζ αλάιπζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ είλαη σο θάησζη: 

 

 

 

 

 

 

5. Έμνδα αλά θαηεγνξία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ αθνξνύλ θπξίσο ζε ακνηβέο ησλ δηαρεηξηζηώλ πξαηεξίσλ. Σα ιεηηνπξγηθά 
έμνδα θαηαλέκνληαη  σο θάησζη  ζηηο ιεηηνπξγίεο : 

 

1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010

Πσιήζεηο:

Δκπνξεπκάησλ 254.532 244.523

Υπεξεζηώλ 2.816 3.295

ύλνιν 257.348 247.818

Καηαλνκή αλά ιεηηνπξγία: 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010

  Έμνδα δηάζεζεο 19.373 20.390

  Έμνδα δηνίθεζεο 599 795

ύλνιν 19.972 21.185

εκείωζε 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010

Απνζβέζεηο ελζώκαησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 74 71

Απνζβέζεηο άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 6 8

Έμνδα επηδηόξζσζεο θαη ζπληήξεζεο ελζώκαησλ παγίσλ 102 183

Μηζζώκαηα βάζεη ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ 2.822 3.216

Έμνδα γηα ηε ρξήζε ζεκάησλ 1.084 1.335

Αζθάιηζηξα 67 130

Φόξνη-Τέιε 210 219

Πξνβιέςεηο γηα εμαηξεηηθνύο θηλδύλνπο θαη έμνδα 10 6

Πξόβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 114 48

Μεηαθνξηθά θαη έμνδα ηαμηδίσλ 6 7

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 11.983 12.178

Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 187 173

Λνηπά 3.307 3.612

ύλνιν 19.972 21.185
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6. Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα  

 

 

 

 

 

 

7.  Λνηπά θέξδε/ (δεκηέο)  

 

 

 

Σα ινηπά θέξδε αθνξνύλ θπξίσο ζε έζνδα από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο θαη έμνδα πξνεγνύκελσλ 
ρξήζεσλ. 

 

8. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα)  

 

1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010

Λνηπά θέξδε/ (δεκίεο) 138 26

ύλνιν 138 26

1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010

Έζνδα από ελνίθηα 15 14

Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ 559 168

Λνηπά 47 31

ύλνιν 621 213

1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

- Έμνδα/Πξνκήζεηεο Τξαπεδώλ 315 217

315 217

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

Έζνδα ηόθσλ (1) (1)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα) - θαζαξά 314 217
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9. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

 

 

 

 

Γελ πξνέθπςε ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε 01.01.2011-31.12.2011 ιόγσ θνξνινγηθώλ 
δεκηώλ. 

ηε ρξήζε 2011 ην πνζό ησλ 22 ρηι επξώ πξνέξρεηαη από ην ηέινο επηηεδεύκαηνο  πνπ επηβιήζεθε 
ζηελ Δηαηξεία βάζεη ηνπ Λ 3986/2011 κεησκέλν από εθπηώζεηο θόξσλ. 

Γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2010, νινθιεξώζεθε πξνζσξηλόο θνξνινγηθόο έιεγρνο από ηνλ νπνίν 

πξνέθπςαλ πξόζζεηνη θόξνη θαη πξνζαπμήζεηο ύςνπο 335 ρηιηάδσλ επξώ. Σν πνζό ησλ 323 ρηιηάδσλ 
επξώ αθνξά δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ, ελώ ην πνζό ησλ 12 ρηιηάδσλ επξώ αθνξά ηηο ζρεηηθέο 

πξνζαπμήζεηο. 

Σν πνζό ησλ 606 ρηιηάδσλ επξώ αθνξά έζνδν αλαβαιιόκελνπ θόξνπ. 

Αληίζηνηρα ζηε ρξήζε 2010 ην πνζό ησλ 255 ρηιηάδσλ επξώ αλαθέξεηαη ζηελ Έθηαθηε εηζθνξά 
βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ3845/2010 θαη ην πνζό ησλ 204 ρηιηάδσλ επξώ ζηνλ αλαβαιιόκελν θόξν 

πνπ πξνέθπςε κέζα ζηε ρξήζε. 

Ο θόξνο εηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε 01.01.2011-31.12.2011, νηθνλνκηθό έηνο 2012 είλαη 
ππνινγηζκέλνο κε ην θνξνινγηθό ζπληειεζηή 20%, ελώ γηα ηε ρξήζε 01.01.2010-31.12.2010, 

νηθνλνκηθό έηνο 2011 κε ην θνξνινγηθό ζπληειεζηή 24%. 

Ο θόξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο πξνθύπηεη αθνύ ππνινγηζζνύλ πάλσ ζην ινγηζηηθό θέξδνο, νη 

θαησηέξσ θνξνινγηθέο επηδξάζεηο. 

 

 

 

 

 

 

Ζ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε γηα ηελ Δηαηξεία είλαη κόλν ε ρξήζε 2011, γηα ηελ νπνία ε Δηαηξεία 
εθαξκόδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λόκνπ 3842/2010 (ΠΟΙ.1159/2011) ζύκθσλα κε ην 

νπνίν, ε Δηαηξεία ππόθεηληαη ζε θνξνινγηθό έιεγρν από ηνλ Λόκηκν Διεγθηή ηεο. 

1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010

Φόξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο ρξήζεο 22 (10)

Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 323 (32)

Έθηαθηε εηζθνξά Ν 3808/2009 - 255

Αλαβαιιόκελνο θόξνο (606) 204

ύλνιν (261) 417

1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010

(Εεκηέο πξν θόξωλ) / Θέξδε πξν θόξωλ (521) (811)

Φόξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρύνληεο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο (104) (195)

Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνεγ. ρξήζεσλ 323 (32)

Έθηαθηε Δηζθνξά N. 3808/2009 - 255

Έμνδα κε εθπεζηέα θνξνινγηθά 38 75

Απαιιαζζόκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα - (54)

Λνηπέο (αιιαγή ζπληειεζηή-αλαβαιιόκελε θνξνινγία) (518) 367

ύλνιν (261) 417
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10. Ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ζ θίλεζε ησλ ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 1/1/2010 – 
31/12/2010 θαη θαηά ηελ ρξήζε 01/1/2011 – 31/12/2011 παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Κερ/θόο 

εμνπιηζκόο

Κεηαθνξηθά 

κέζα  

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο ύλνιν

Θόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 4 636 491 1.132

Πξνζζήθεο 89 - 29 118

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 92 636 520 1.249

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 92 636 520 1.249

Πξνζζήθεο - 2 35 37

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 92 638 555 1.286

πζζωξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 3 171 387 561

Απνζβέζεηο 1 32 38 71

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 4 203 425 632

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 4 203 425 632

Απνζβέζεηο 7 32 34 74

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 11 235 459 706

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 89 433 95 617

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 81 403 96 580
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11. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ζ θίλεζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 1/1/2010 – 31/12/2010 
θαη θαηά ηελ ρξήζε 01/1/2011 – 31/12/2011 παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

 

 
Ινγηζκηθό Ινηπά ύλνιν

Θόζηνο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 82 21 103

Πξνζζήθεο 4 - 4

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 86 21 106

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 86 21 106

Πξνζζήθεο 2 - 2

Μεηώζεηο - (21) (21)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 87 - 87

πζζωξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 69 21 90

Απνζβέζεηο 8 - 8

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 77 21 98

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 77 21 98

Απνζβέζεηο 6 - 6

Μεηώζεηο - (21) (21)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 83 - 83

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 8 - 8

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 4 - 4
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12. Επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο 

Ζ Δηαηξεία γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηελ πξνεγνύκελε, δελ είρε 
επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο. 

 

 

13. Επελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο  

Ζ Δηαηξεία γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηελ πξνεγνύκελε, δελ είρε 
επελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. 

 

 

14. Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Απνζέκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2011 31/12/2010

Γνζκέλεο εγγπήζεηο 2 -

ύλνιν 2 -

31/12/2011 31/12/2010

Δκπνξεύκαηα 5.183 4.687

ύλνιν 5.183 4.687
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16. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Οη πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο απνηεινύληαη θπξίσο από απαηηήζεηο 
από ηελ πώιεζε αγαζώλ. Αθνινπζεί αλάιπζε πειαηώλ θαη ινηπώλ βξαρππξόζεζκσλ απαηηήζεσλ: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σν ζύλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011 

είλαη ζε Δπξώ. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν. 

Ζ κέζε πηζησηηθή πεξίνδνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ πώιεζε αγαζώλ γηα ηελ Δηαηξεία είλαη 4 εκέξεο, 

ελώ γηα ην 2010 ήηαλ 3 εκέξεο. Κεηά ηελ πξνθαζνξηζκέλε πηζησηηθή πεξίνδν ρξεώλεηαη ηόθνο θαηά 
πεξίπησζε. 

Αλάιπζε ελειηθίσζεο ιεμηπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ ηεο Eηαηξείαο.  

 

 

 

 

 

 

31/12/2011 31/12/2010

Πειάηεο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1.320 1.890

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο (559) (450)

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ.26) 658 122

Σειηθέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 1.419 1.562

Πξνθαηαβνιέο πξνκεζεπηώλ 179 -

Πξνθαηαβεβιεκέλνη  & Λνηπνί Φόξνη 356 742

Τξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 707 706

Πξνπιεξσζέληα έμνδα 7 7

Λνηπέο απαηηήζεηο 952 703

ύλνιν 3.620 3.720

31/12/2011 31/12/2010

< 30 κέξεο 289 232

30-60 κέξεο 60 303

60-90 κέξεο 37 58

90-120 κέξεο 14 173

120 + κέξεο 437 608

ύλνιν 837 1.375
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ηηο αλσηέξσ ιεμηπξόζεζκεο απαηηήζεηο ζπλνιηθήο αμίαο € 837 ρηιηάδσλ, δελ έρεη γίλεη θάπνηα 

πξόβιεςε θαζώο δελ ππάξρεη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ θεξεγγπόηεηά ηνπο θαη ζεσξνύληαη 
αλαθηήζηκεο, ελώ ζεκαληηθό κέξνο απηώλ θαιύπηεηαη από εγγπήζεηο. 

Γηα ηελ θάιπςε πηζαλώλ δεκηώλ από επηζθαιείο πειάηεο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δηελήξγεζε, εληόο 
ηνπ 2011, πεξαηηέξσ πξόβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, πνζνύ € 114 ρηιηάδεο, απμάλνληαο ην 

ύςνο ηεο ζπλνιηθήο πξόβιεςεο ζε € 559 ρηιηάδεο. 

 

Ζ κεηαβνιή ηεο πξόβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο αλαιύεηαη σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη νη ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο γηα ζθνπνύο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθώλ 

ξνώλ, πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 

 

 

 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ πξνζεγγίδεη ηελ εύινγε αμία ηνπο. 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη πξνεγνύκελε ρξήζε είλαη εθθξαζκέλα 

ζε Δπξώ. 

 

18. Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2011 αλέξρεηαη € 1.175 ρηι, παξέκεηλε ακεηάβιεην 

από ηελ 31/12/2010 θαη απνηειείηαη από 23.500 κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 50,00 εθάζηε. 

31/12/2011 31/12/2010

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 1.409 784

Βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 777 858

ύλνιν 2.186 1.642

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 593

Πξόβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 48

Γηαγξαθή εηζπξαθηέσλ κέζα ζηε ρξήζε (191)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 450

Πξόβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 114

Γηαγξαθή εηζπξαθηέσλ κέζα ζηε ρξήζε (5)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 559
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19. Απνζεκαηηθά 

Σα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2011 δελ παξνπζίαζαλ κεηαβνιή από ηελ 31/12/2010 θαη 
αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε € 435 ρηι. Σν πνζό απηό αλαιύεηαη ζε Σαθηηθό Απνζεκαηηθό € 392 ρηι θαη ζε 

Αθνξνιόγεηα Απνζεκαηηθά € 43 ρηι. 

(α) Σαθηηθό απνζεκαηηθό 

Σν Σαθηηθό Απνζεκαηηθό ζρεκαηίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο 

(Λ.2190/20, άξζξα 44 θαη 45) θαηά ηελ νπνία πνζό ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 5% ησλ εηεζίσλ θαζαξώλ 
(κεηά θόξσλ) θεξδώλ, είλαη ππνρξεσηηθό λα κεηαθεξζεί ζην Σαθηηθό Απνζεκαηηθό κέρξη ην ύςνο ηνπ 

λα θζάζεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Σν Σαθηηθό Απνζεκαηηθό κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε δεκηώλ κεηά από απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηόρσλ, θαη σο εθ ηνύηνπ δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν.  

(β) Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκσλ 

Παξαθνινπζνύληαη ηα απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίδνληαη από θαζαξά θέξδε, ηα νπνία κε βάζε εηδηθέο 
δηαηάμεηο αλαπηπμηαθώλ λόκσλ, πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά, δελ θνξνινγνύληαη, γηαηί ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ απόθηεζε λένπ πάγηνπ παξαγσγηθνύ εμνπιηζκνύ. Γειαδή, ζρεκαηίδνληαη από θαζαξά θέξδε 
γηα ηα νπνία δελ ππνινγίδεηαη θαη δελ θαηαβάιιεηαη θόξνο. 

Απνζεκαηηθά από απαιιαζζόκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη από έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθό 

ηξόπν 

Πεξηιακβάλεηαη ην κέξνο ησλ αδηαλέκεησλ θαζαξώλ θεξδώλ θάζε ρξήζεο πνπ πξνέξρεηαη από 

απαιιαζζόκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη από έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθό ηξόπν κε 
εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. 

Σα αλσηέξσ απνζεκαηηθά κπνξνύλ λα θεθαιαηνπνηεζνύλ θαη λα δηαλεκεζνύλ (αθνύ ιεθζνύλ ππόςε 

νη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα ηζρύνπλ θάζε θνξά) κε απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 
κεηόρσλ.  ε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ή δηαλνκήο ππόθεηληαη ζε θόξν εηζνδήκαηνο κε ηνλ 

ηξέρνληα θνξνινγηθό ζπληειεζηή. 

 

20. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη θπξηόηεξεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο από αλαβαιιόκελε θνξνινγία πνπ 
ινγηζηηθνπνηήζεθαλ θαη νη θηλήζεηο  ησλ ρξήζεσλ 2010 θαη 2011: 

 

 

 

 
 

 

31/12/2011 31/12/2010

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο: (92) (385)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: 313 -

221 (385)
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Ο αλαβαιιόκελνο θόξνο είλαη ππνινγηζκέλνο κε 20%. Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιόκελν 

θόξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2011-31.12.2011 θαη 01.01.2010-
31.12.2010: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

21. Δάλεηα 

Θαηά ηηο ρξήζεηο πνπ έθιεηζαλ ηελ 31.12.2011 θαη ηελ 31.10.2010, ε Δηαηξεία δελ είρε δαλεηαθέο 

ππνρξεώζεηο. 

 

22. Πξνβιέςεηο 

 

 

 

ηα αλσηέξσ θνλδύιηα πεξηιακβάλνληαη πξνβιέςεηο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε Δηαηξεία γηα επίδηθεο 

ππνζέζεηο. 

Ζ κεηαβνιή ησλ πξνβιέςεσλ αλαιύεηαη όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

 

 

 

Ο αληηινγηζκόο ησλ πξνβιέςεσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο όπσο εκθαλίδεηαη αλσηέξσ, αθνξά ζηνλ 
αληηινγηζκό πξόβιεςεο γηα ελδερόκελεο απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ηεο Δηαηξείαο. 

31/12/2011 31/12/2010

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 51 386

ύλνιν 51 386

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία από:

Τπόινηπν 1 

Ηαλνπαξίνπ 

2010

Υξέωζε/ 

(πίζηωζε) 

ζηελ 

θαηάζηαζε 

ζπλνιηθνύ 

εηζνδήκαηνο

Τπόινηπν 31 

Γεθεκβξίνπ 

2010

Τπόινηπν 1 

Ηαλνπαξίνπ 

2011

Υξέωζε/ 

(πίζηωζε) 

ζηελ 

θαηάζηαζε 

ζπλνιηθνύ 

εηζνδήκαηνο

Τπόινηπν 31 

Γεθεκβξίνπ 

2011

Γηαθνξά θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ (99) (5) (104) (104) 12 (92)

Λνηπέο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμύ θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο (83) (199) (282) (282) 594 313

ύλνιν (182) (204) (385) (385) 606 221

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 272

Πξόζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο 114

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 386

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 386

Πξόζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο 10

Αληηινγηζκόο πξνβιέςεσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (345)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 51
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23. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη πξνκεζεπηέο θαη νη ινηπέο ππνρξεώζεηο αθνξνύλ θπξίσο αγνξέο θαη ιεηηνπξγηθά θόζηε. 

 

 

 

 

 

 

Ζ κέζε πηζησηηθή πεξίνδνο γηα ηηο αγνξέο είλαη 15 εκέξεο, ελώ γηα ην 2010 ήηαλ 12 εκέξεο. 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά όηη ην ππόινηπν ησλ ιεηηνπξγηθώλ ππνρξεώζεσλ πνπ απεηθνλίδεηαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνζεγγίδεη ηελ εύινγε αμία ηνπο. 

Οη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη πξνεγνύκελε ρξήζε είλαη 

εθθξαζκέλεο ζε Δπξώ. 

 

24. Δεζκεύζεηο 

Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεύζεηο 

Θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο δελ ππήξραλ θεθαιαηνπρηθέο δεζκεύζεηο. 

Δεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο – Εηαηξεία σο κηζζσηήο 

Οη κηζζώζεηο ηεο Δηαηξίαο αθνξνύλ θπξίσο ρώξνπο θαηάιιεινπο γηα πξαηήξηα θαπζίκσλ θαη ινηπό 
εμνπιηζκό.  

 

 

 

Θαηά ηελ 31/12/2011 θαη ηελ 31/12/2010, ε Δηαηξεία είρε αλαιεθζείζεο δεζκεύζεηο από ζπκβάζεηο 

ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ ρσξίο ηελ δπλαηόηεηα ή ρσξίο λα πξνηίζεηαη λα αθπξώζεη ηα ζρεηηθά 
κηζζσηήξηα, νη νπνίεο είλαη πιεξσηέεο σο εμήο: 

 

 

Πνζά ζε ρηι. ΕΤΡΩ 31/12/2011 31/12/2010

Διάρηζηα κηζζώκαηα από ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθώλ

κηζζώζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηεο ρξήζεο 2.822 3.216

Πνζά ζε ρηι. ΕΤΡΩ 31/12/2011 31/12/2010

Έσο 1 έηνο 2.673 3.068

Από 2-5 έηε 9.592 11.395

Πέξαλ ησλ 5 εηώλ 10.284 19.408

ύλνιν 22.549 33.872

31/12/2011 31/12/2010

Πξνκεζεπηέο 1.311 924

Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 80 -

Πνζά νθεηιόκελα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ.26) 8.296 6.396

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 259 316

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 52 6

ύλνιν 9.998 7.642
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Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο – Εηαηξεία σο εθκηζζσηήο 

Διάρηζηα κηζζώκαηα από ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ρξήζεο: 

 

 

 

Θαηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε Δηαηξεία θαηέρεη ζπκβόιαηα κε ηνπο 
κηζζσηέο πνπ ζα ηεο απνθέξνπλ θαη’ ειάρηζην ηα θάησζη πνζά σο κηζζώκαηα 

 

 

 

 

25. Ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο/ Εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 
 

Σελ 31.12.2011 πθίζηαληαη επίδηθεο απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 78 
ρηιηάδσλ πεξίπνπ νη νπνίεο αθνξνύλ ζε ππνρξεώζεηο ζρεηηδόκελεο κε ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα 

ηεο Δηαηξείαο. Δθ ηνπ ζπλόινπ ησλ επίδηθσλ απαηηήζεσλ ηξίησλ θαηά ηεο Δηαηξείαο, ην πνζό ησλ € 
21 ρηιηάδσλ πεξίπνπ βαξύλνπλ ηελ παιαηό κέηνρν Shell βάζεη ηεο ζπκθσλίαο πώιεζεο ηεο ειιεληθήο 

εηαηξίαο Shell Hellas A.E. (λπλ Coral A.E.) ζην λέν κέηνρν «Κόηνξ Ότι Διιάο Α.Δ. Γηπιηζηήξηα 

Θνξίλζνπ». 

Οη λνκηθνί ζύκβνπινη εθηηκνύλ όηη ε ηειηθή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο αλσηέξσ ππνζέζεηο ζα 

είλαη κεδεληθή. 

Δπίζεο ππάξρνπλ επίδηθεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηξίησλ ζπλνιηθνύ πνζνύ € 58 ρηιηάδσλ 

πεξίπνπ. Γηα όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξόβιεςε θαζώο ε ηειηθή έθβαζή 

ηνπο δελ κπνξεί πξνο ην παξόλ λα πξνβιεθζεί. 

Ζ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε γηα ηελ “ΚΤΡΣΔΑ ΑΔ” είλαη κόλν ε ρξήζε 2011, γηα ηελ νπνία ε 

Δηαηξεία εθαξκόδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λόκνπ 3842/2010 (ΠΟΙ.1159/2011) ζύκθσλα 
κε ην νπνίν, ε Δηαηξεία ππόθεηηαη ζε θνξνινγηθό έιεγρν από ηνλ Λόκηκν Διεγθηή ηεο. Γηα ηηο ρξήζεηο 

2009 θαη 2010, νινθιεξώζεθε πξνζσξηλόο θνξνινγηθόο έιεγρνο από ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ 
πξόζζεηνη θόξνη θαη πξνζαπμήζεηο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 334.860. Κέρξη ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ 

παξόληνο, ν θνξνινγηθόο έιεγρνο γηα ηελ ρξήζε 2011 δελ έρεη νινθιεξσζεί. Από ηνλ θνξνινγηθό 

έιεγρν ηεο ρξήζεο 2011 θαη από ηνλ νξηζηηθό θνξνινγηθό έιεγρν ησλ ρξήζεσλ 2009 θαη 2010 δελ 
αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ ζεκαληηθέο ππνρξεώζεηο.  

Σν πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ δόζεθαλ σο εμαζθάιηζε γηα ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο 
αλέξρεηαη ηελ 31/12/2011 ζε € 19 ρηιηάδεο (ηελ 31.12.2010 ήηαλ € 0). 

Πνζά ζε ρηι. ΕΤΡΩ 31/12/2011 31/12/2010

Διάρηζηα κηζζώκαηα από ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθώλ

κηζζώζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ηεο ρξήζεο 15 14

15 14

Πνζά ζε ρηι. ΕΤΡΩ 31/12/2011 31/12/2010

Δληόο 1 έηνπο (2012) - 9

Δληόο 2 έσο 5 έηε (2012-2016) - -

Κεηά από 5 έηε ( 2017…) - -

- 9
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26. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο, αθνξνύλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε: 

 

 

 

 

 

 

Οη ππεξεζίεο από θαη πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζώο θαη νη πσιήζεηο θαη αγνξέο αγαζώλ, γίλνληαη 

ζύκθσλα κε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνύο όξνπο. Σα ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνύλ θπξίσο ζε 

ζπγγελείο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη θαη αζθεί νπζηώδε επηξξνή ν βαζηθόο κέηνρνο 
ηεο Δηαηξείαο. 

Σα ππόινηπα ηέινπο ρξήζεο πνπ πξνέξρνληαη από ηηο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο 
εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ γίλεη κε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνύο όξνπο πνπ 

αθνινπζεί ε Δηαηξεία γηα αληίζηνηρεο ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο. 

 

i) πλαιιαγέο

1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010

Πωιήζεηο ππεξεζηώλ θαη αγαζώλ:

Πξνο κεηξηθή 813 346

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 39 39

852 386

Αγνξέο  ππεξεζηώλ θαη αγαζώλ:

Από κεηξηθή 240.552 232.074

Από ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 2.055 954

242.607 233.028

ii) Τπόινηπα ηέινπο ρξήζεο πνπ πξνέξρνληαη από πωιήζεηο-αγνξέο αγαζώλ/ππεξεζηώλ

31/12/2011 31/12/2010

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε: 

Από κεηξηθή 596 122

Από ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 62 -

658 122

Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε: 

Πξνο κεηξηθή 8.296 6.373

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - 23

8.296 6.396
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27. Δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ  

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο όπσο θηλδύλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, θίλδπλν ηακεηαθώλ ξνώλ θαη εύινγεο αμίαο από κεηαβνιέο επηηνθίσλ θαη 

θίλδπλν ηηκώλ), πηζησηηθό θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηόηεηαο. Σν γεληθό πξόγξακκα δηαρείξηζεο 
θηλδύλσλ ηεο Δηαηξείαο επηδηώθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερόκελε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

κεηαβιεηόηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απόδνζε ηεο Δηαηξείαο.  

 

πλνπηηθά, νη κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ πνπ πξνθύπηνπλ αλαιύνληαη θαησηέξσ. 

(α) Κίλδπλνο αγνξάο 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο δηελεξγνύληαη ζην 
πξσηεύνλ λόκηζκα ηνπ νηθνλνκηθνύ ηεο πεξηβάιινληνο πνπ είλαη ην Δπξώ. πλεπώο, ε Δηαηξεία δελ 

είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν. 

Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ 
επηηνθίσλ 

Ζ Δηαηξεία ιόγσ ηεο θύζεο ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο ζε κεηξεηά, δηαηεξεί ζρεηηθά πςειά ξεπζηά 
δηαζέζηκα, ζπλεπώο δελ ζπληξέρεη ιόγνο δαλεηζκνύ θαη θίλδπλνο από ηε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. 

Κίλδπλνο ηηκήο 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν δηαθύκαλζεο ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ είλαη ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλε ιόγσ ηεο πςειήο θηλεηηθόηεηαο ησλ απνζεκάησλ ηεο θαη ιόγσ ηεο πνιηηηθήο ηεο λα 

ξπζκίδεη ηα απνζέκαηα ζηα θαηώηεξα δπλαηά επίπεδα. 

(β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη από ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ δηαζεζίκσλ, 

επηζεκαίλεηαη όηη ε Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κόλν κε ρξεκαηννηθνλνκηθνύο νξγαληζκνύο πνπ έρνπλ 
πςειό δείθηε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο.  

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξώζεηο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ. Ζ πνιηηηθή ηεο έγθεηηαη ζην λα 
εμαζθαιίζεη όηη νη πσιήζεηο γίλνληαη ζηελ πιεηνςεθία ζε πειάηεο ιηαληθήο ηνηο κεηξεηνίο. 

(γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ζ Δηαηξεία ζπληάζζεη θαη παξαθνινπζεί ζε κεληαία βάζε πξόγξακκα ηακεηαθώλ ξνώλ πνπ 
πεξηιακβάλεη ηόζν ηηο ιεηηνπξγηθέο όζν θαη ηηο επελδπηηθέο ρξεκαηνξνέο.  

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηόηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ ύπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνύ 
ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθώλ πηζηώζεσλ.  Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο 

θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ από έιιεηςε επαξθνύο ξεπζηόηεηαο θξνληίδνληαο λα 

ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηώζεηο πξνο ρξήζε.  Οη ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο 
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αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηώζεηο πξνο ηελ Δηαηξεία, είλαη επαξθείο ώζηε λα 

αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιύεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο ζύκθσλα κε ην ρξνληθό ππόινηπν από 

ηελ εκεξνκελία θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο κέρξη ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία ιήμεο.  Σα 
πνζά πνπ εκθαλίδνληαη αθνξνύλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο. 

 

 

 

 

Δηαρείξηζε θηλδύλσλ θεθαιαίνπ 

Οη ζηόρνη ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηόηεηα 

απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζην κέιινλ θαη λα δηαηεξήζεη ηδαληθή θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηώλνληαο 
θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ην θόζηνο θεθαιαίνπ. 

Πξνζδηνξηζκόο ησλ εύινγσλ αμηώλ 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζε ελεξγέο 

ρξεκαηαγνξέο (π.ρ. παξάγσγα, κεηνρέο, νκόινγα, ακνηβαία θεθάιαηα). H νλνκαζηηθή αμία κείνλ 

πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ησλ εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ από πειάηεο, εθηηκάηαη όηη απνηειεί θαη ηελ 
εύινγε αμία απηώλ.  

 
Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ ινηπώλ βξαρππξόζεζκσλ απαηηήζεσλ κείνλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο, 

εθηηκάηαη όηη πξνζεγγίδεη ηελ εύινγή ηνπο  αμία. 

 
 

28. Ακνηβέο Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ 

Οη ζπλνιηθέο ακνηβέο πνπ ρξέσζαλ, θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη πξνεγνύκελε ρξήζε, ηα λόκηκα ειεγθηηθά 
γξαθεία αλαιύνληαη σο αθνινύζσο (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ): 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2011 Ιηγόηεξν από 1 έηνο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 9.998

31/12/2010 Ιηγόηεξν από 1 έηνο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 7.642

1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2010

45 20

ύλνιν 45 20

Ακνηβέο γηα ηνλ ππνρξεσηηθό έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ
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29. Γεγνλόηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 
 
Γελ ππάξρνπλ γεγνλόηα ηα νπνία λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ 

επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ παξόληνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ζηηο 14 Καξηίνπ 2012 
 

             ΑΓΣ ΑΑ 075307/2005                

ΓΔΩΡΓΗΟ Λ. ΥΑΣΕΟΠΟΤΙΟ 

ΑΡ.ΑΓ.ΟΔΔ 2396/15.03.2000

  Γ/ΛΣΖ ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

 ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ Ζ. ΒΟΓΗΑΣΕΖ

ΑΓΣ Σ 082320/1999 ΑΓΣ Π 328797/1991            

 ΛΗΘΟΙΑΟ Α. ΓΘΗΟΘΑ          

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΟ Γ/ΛΣΖ Γ..                   Ο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ Γ/ΛΣΖ - ΚΔΙΟ Γ..                        



 

 

 

 

Έθζεζε Ειέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή 

 

 

 

 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο 

ΜΤΡΣΕΑ – ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  

ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΑΠΟΘΗΚΕΤΕΩ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΩΝ  

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
 

Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο “ΜΤΡΣΕΑ – ΑΝΩΝΤΜΟ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΑΠΟΘΗΚΕΤΕΩ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ” πνπ απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 

Δεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθώλ 

ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Επζύλε ηεο Δηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
 

Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 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. 

 

Επζύλε ηνπ Ειεγθηή 
 

Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 

ηνλ έιεγρό καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. 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 δηθιείδεο 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 δηθιείδσλ 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. 

 

 



 

 

 

 

Έθζεζε Ειέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή - πλερίδεηαη 

 

 

Γλώκε 
 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε 

νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο “ΜΤΡΣΕΑ – ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΑΠΟΘΗΚΕΤΕΩ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ” θαηά ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2011, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο 

ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 
 

Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 

43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αζήλα, 16 Μαξηίνπ 2012 

 

Ο Οξθσηόο Ειεγθηήο Λνγηζηήο 
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