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ΔΚΘΔΖ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

« ΜΟΕΑ  ΑΔ – ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ - ΤΝΔΡΓΔΗΑ  » 

πνπ εδξεχεη ζηε Λάξηζα 
 
Κύξηνη Μέηνρνη, 

 

χκθσλα κε ην Νφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ππνβάιινπκε ζηελ θξίζε ζαο ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο ρξήζεο 01.01.2012 – 31.12.2012, βάζεη ηνπ 
Κ.Ν.2190/1920 (άξζξν 135) θαη θαηά ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, καδί κε ηελ παξνχζα έθζεζε πεπξαγκέλσλ γηα 
ηελ ππφινγν ρξήζε. 
 
Τπνβάιινληαο γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο : 
 

1. ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 
Ζ νηθνλνκηθή χθεζε θαη νη λνκνζεηηθέο παιηλσδίεο δεκηνχξγεζαλ έλα ηδηαίηεξα αξλεηηθφ θιίκα ζηελ αγνξά ηνπ 
απηνθηλήηνπ γηα ην έηνο 2010 , 2011 θαη 2012, ην νπνίν ζπλερίδεηαη θαη ην έηνο 2013 κε ηηο πσιήζεηο λέσλ Η.Υ. λα 
ζπξξηθλψλνληαη. 
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε θαηά ην έηνο 2012 ζην 
πνζφ ησλ 1.193.240,47€ έλαληη  ησλ 2.666.002,20 € ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, δειαδή ζεκείσζε κείσζε θαηά 
55,24%. Ζ πηψζε ηνπ ηδίξνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ ησλ απηνθηλήησλ αιιά θαη ζηελ κείσζε 
ησλ πσιήζεσλ ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη  ηνπ ηδίξνπ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεξγείνπ. 
Σα νξγαληθά έζνδα θαη έμνδα γηα ηελ ρξήζε πνπ έθιεηζε 31/12/2012, ζπγθξηλφκελα κε ηα αληίζηνηρα ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεσο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

 

   ΟΡΓΑΝΗΚΑ  ΔΟΓΑ    ΥΡΖΖ 2012 ΥΡΖΖ 2011 

1. Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ Λ / 70 919.830,04 2.108.085,27 

2. Πσιήζεηο ινηπψλ απνζ/ησλ & άρξεζηνπ πιηθνχ Λ / 72 2.161,49 1.262,96 

3. Πσιήζεηο ππεξεζηψλ (έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ) Λ / 73 271.248,94 556.653,97 

  χλνιν νξγαληθψλ εζφδσλ   1.193.240,47 2.666.002,20 

          

          

  ΟΡΓΑΝΗΚΑ  ΔΞΟΓΑ   ΥΡΖΖ 2012 ΥΡΖΖ 2011 

1. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Λ / 60 594.671,23 795.799,89 

2. Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Λ / 61 26.716,98 29.089,27 

3. Παξνρέο ηξίησλ Λ / 62 97.334,56 143.024,09 

4. Φφξνη - ηέιε  Λ / 63 34.712,47 43.609,83 

5. Γηάθνξα έμνδα Λ / 64 37.552,29 65.219,91 

6. Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Λ / 65 298.546,12 347.890,34 

7. 
Απνζβ. Παγίσλ ζηνηρείσλ ελζσκαησκέλσλ ζην ιεηηνπξγηθφ 
θφζηνο Λ / 66 134.947,92 235.023,67 

8. Πξνβιέςεηο εθκεηαιιεχζεσο Λ / 68 0,00 0,00 

  χλνιν νξγαληθψλ εμφδσλ   1.224.481,57 1.659.657,00 

 
2. ΜΔΡΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  
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Ζ εηαηξεία δελ ζα δηαλείκεη κέξηζκα γηα ηελ ρξήζε απφ 01.01.2012 έσο 31.12.2012 

 
3. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΟ 2013 

 
Σν 2013 πξνβιέπεηαη λα είλαη κηα ρξνληά πξνθιήζεσλ θαη αλαθαηαηάμεσλ γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο ζηελ 
Διιάδα αιιά θαη Γηεζλψο, θπξίσο εμ αηηίαο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ηεο χθεζεο. Ο έληνλνο 
αληαγσληζκφο θαη ε κείσζε ησλ αγνξαζηψλ αιιάδεη ηα δεδνκέλα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνλ ζέηεη ζε λέεο βάζεηο. 
Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη ζα ζπλερηζηεί ε ζπξξίθλσζε ηεο αγνξάο απηνθηλήηνπ θαη νη εηαηξείεο πνπ απαζρνινχληαη κε 
ην εκπφξην απηνθηλήησλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζα γίλνπλ ιηγφηεξεο. 
Απηφ καο γελλά ηελ επθαηξία λα εδξαησζνχκε ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη λα απμήζνπκε ην κεξίδην αγνξάο καο 
ηφζν ζηελ ηνπηθή αγνξά φζν θαη ζην δίθηπν ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 
 

4. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  
 
Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2011 έρνπλ σο εμήο : 

 

I. Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 
 

ΥΡΖΖ 2012 = 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

= 
770.774,00 

= 13% 
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 6.143.744,42 

                

ΥΡΖΖ 2011 = 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

= 
820.428,17 

= 12% 
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 6.690.666,79 

                

ΥΡΖΖ 2012 = 
ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

= 
5.372.970,42 

= 87% 
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 6.143.744,42 

                

ΥΡΖΖ 2011 = 
ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

= 
5.870.238,62 

= 88% 
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 6.690.666,79 

 
 
Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε θπθινθνξηαθφ θαη πάγην ελεξγεηηθφ. 
 
 

II. Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο 
 

         ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ (ΑΜΔΖ)   
 

ΥΡΖΖ 2012 = 
ΚΤΚΛ.ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ - ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

= 
479.978,96 

= 17% ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 2.765.085,52 

                

ΥΡΖΖ 2011 = 
ΚΤΚΛ.ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ - ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

= 
493.620,15 

= 24% 
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 2.083.568,67 

 
 
          ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΛΤ ΣΑΥΔΗΑ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
 

ΥΡΖΖ 2012 = 
ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

= 
14.298,10 

= 1% 
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 2.765.085,52 

                

ΥΡΖΖ 2011 = 
ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

= 
66.733,25 

= 3% 
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 2.083.568,67 
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III. Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο 
 
 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΥΡΔΩΣΩΝ (ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ) 
 

ΥΡΖΖ 2012 = 
ΠΩΛΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ  & ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

= 
1.193.240,47 

= 2,56 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΌ ΠΔΛΑΣ.ΑΠΟΘ. & ΤΠΖΡ. 465.680,86 

                

ΥΡΖΖ 2011 = 
ΠΩΛΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ  & ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

= 
2.666.002,20 

= 6,25 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΌ ΠΔΛΑΣ.ΑΠΟΘ. & ΤΠΖΡ. 426.886,90 

       
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΠΛΖΡΩΜΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

ΥΡΖΖ 2012 = 
ΑΓΟΡΔ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ & ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

= 
687.207,00 

= 0,32 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΜ.ΑΠΟΘ. & 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

2.150.498,72 
 

                

ΥΡΖΖ 2011 = 
ΑΓΟΡΔ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ & ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

= 
1.578.969,40 

= 0,92 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΜ.ΑΠΟΘ. & 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

1.720.961,89 
 

 
ΜΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ 
 

ΥΡΖΖ 2012 = 

360 εκέξεο = 360 = 140,63 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΥΡΔΩΣΩΝ 
(ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ)   2,56     

                

ΥΡΖΖ 2011 = 
360 εκέξεο = 360 = 57,60 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΥΡΔΩΣΩΝ 
(ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ)   6,25     

 
ΜΔΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΛΖΡΩΜΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ 
 

ΥΡΖΖ 2012 
360 εκέξεο 

= 

360,00 

=      1.125 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΠΛΖΡΩΜΖ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

0,32 

ΥΡΖΖ 2011 
360 εκέξεο 

= 

360,00 

= 391,30 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΠΛΖΡΩΜΖ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

0,92 

 
 

5. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  
 
Ζ εηαηξεία δελ έρεη αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα έξεπλαο. 
 
 

6. ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ 
  
Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη ζπλάιιαγκα. 
 
 

7. ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
Ζ εηαηξεία  δελ έρεη ππνθαηάζηεκα.   
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8. ΑΚΗΝΖΣΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
Ζ εηαηξεία έρεη ζηελ θαηνρή ηεο αθίλεηα κε ηηο παξαθάησ αμίεο: 
 
 

  ΑΞΗΑ  ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ 

  ΚΣΖΔΩ ΑΠΟΒΔΔΗ ΑΞΗΑ 

ΟΗΚΟΠΔΓΑ € 2.235.500,00 0,00 2.235.500,00 

ΚΣΗΡΗΑ € 3.493.717,33 751.088,90 2.742.628,43 

  5.729.217,33 751.088,90 4.978.128,43 

 
 

9. ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
 
Σα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ 31.12.2012 αλέξρνληαη ζε -590.639,45 €, έλαληη 476.250,67 € ηεο πξνεγνχκελεο 
ρξήζεο. 
ηελ πξνο έιεγρν ρξήζε απφ 01/01/2012 έσο 31/12/12 ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ έθξηλε αλαγθαίν ην 
ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ε νπνία αλέξρεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ζε πνζφ € 
1.041.463,73. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη ζα εηζπξαρζεί πηζαλψο έλα κέξνο ησλ νθεηιψλ απηψλ. Οη δεκίεο 
πξν θφξσλ θαη πξνβιέςεσλ δηακνξθψζεθαλ ζε -799.218,48 γηα ην 2012 έλαληη  -714.631,11 γηα ηελ πξνεγνχκελε 
ρξήζε, ε κείσζε απηή ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη πξνβιέςεσλ νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηνπ ηδίξνπ ιφγσ ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
Σν ελεξγεηηθφ θαη ην παζεηηθφ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ απνηειεζκάησλ αλαθέξνληαη κε θάζε 
ιεπηνκέξεηα ζηνλ ππφ δεκνζίεπζε Ηζνινγηζκφ, ζηελ θαηάζηαζε  Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ζηελ θαηάζηαζε 
κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο, ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζηηο εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Καηαζηάζεσλ - Πξνζάξηεκα ηελ  31/12/2012. 

Μεηά ηελ αλσηέξσ παξνπζίαζε ησλ πεπξαγκέλσλ παξαθαινχκε φπσο εγθξίλεηε ηηο θαηά λφκν πξνβιεπφκελεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δειαδή ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο. 
 
 

Λάξηζα 30 / 04 / 2013 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΟΤ Δ..  &                                                             ΣΑ ΜΕΛΗ 

ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
                                                                     

 

   ΗΩΑΝΝ. ΜΟΕΑ                                                  ΓΖΜ. ΜΟΕΑ                               ΕΩΖ  ΜΟΕΑ 

 

Α. Γ. Σ.  ΑΚ 411851                                            Α. Γ. Σ.    462442                       Α. Γ. Σ. ΑΖ 768288 
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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΜΟΕΑ ΑΔ–ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ–ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ-ΤΝΔΡΓΔΗΑ» 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΜΟΕΑ ΑΔ-ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ–

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ-ΤΝΔΡΓΔΗΑ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2012, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη 

ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη 

είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ.  Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα 

ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη 

ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ 

έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ 

εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε 

Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1) ην ινγαξηαζκφ «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» 

πεξηιακβάλνληαη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην απφ θφξνπο θαη πξνο ηα Αζθαιηζηηθά 

Σακεία, ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 1.320.000 πεξίπνπ. Καηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε γηα πξφζηηκα θαη 

πξνζαπμήζεηο πνζνχ επξψ 235.000 πεξίπνπ, κε ζπλέπεηα νη ππνρξεψζεηο απηέο λα εκθαλίδνληαη ηζφπνζα 

κεησκέλεο, ελψ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηζφπνζα απμεκέλα. 2) ην ινγαξηαζκφ 

«Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο» πεξηιακβάλεηαη πνζφ επξψ 101.658,51 πνπ έρεη δνζεί, ζε  πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο, ζε φξγαλν δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε δηαθφξσλ ππνζέζεψλ ηεο, ην νπνίν εκπίπηεη ζηηο 

απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. 3) Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 27.3.2 

ησλ ζεκεηψζεσλ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο 

ρξήζεηο 2006-2010, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά 

ην ρξφλν πνπ ζα ειεγρζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Ζ έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνβιεθζνχλ ζην παξφλ ζηάδην θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο γηα ην ζέκα απηφ. 

Γλώκε κε Δπηθύιαμε 

Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλψκε 

κε Δπηθχιαμε’, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΜΟΕΑ ΑΔ-ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ–ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ-ΤΝΔΡΓΔΗΑ» θαηά ηελ 31
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Έκθαζε Θέκαηνο 

Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε σο πξνο ζηε γλψκε ηνπ ειέγρνπ, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη 

ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ ειέγρνπ, έρεη 

θαηαζηεί αξλεηηθφ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. 
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Ν. 2190/1920. Σν ζέκα απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, ππνδειψλεη ηελ χπαξμε νπζηψδνπο βεβαηφηεηαο 

πνπ κπνξεί λα εγείξεη ζεκαληηθή ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο.  

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 
Αζήλα, 30 Μαΐνπ 2013 

 
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο  Λνγηζηήο 

 
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Β. ΠΡΔΒΔΝΣΖ 

Αξ Μ ΟΔΛ 14501 
 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 
κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 
Αξ Μ ΟΔΛ 125 
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 εκείωζε  1/1-31/12/2012  1/1-31/12/2011 

 ΚΑΣΑΣΑΖ  ΤΝΟΛΗΚΩΝ  ΔΟΓΩΝ ΣΖ 31 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 
     

Έζνδα   1.193.240,47  2.666.002,20 

Μείνλ: Κφζηνο πσιήζεσλ 5  (1.114.483,88)  (2.302.660,13) 

Μηθηφ θέξδνο   78.756,59  363.342,07 

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 4  17.368,98  30.642,81 

   96.125,57  393.984,88 

      

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 6  (330.883,88)  (414.120,57) 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 7  (203.929,20)  (289.892,36) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα  8  (61.984,90)  (56.731,13) 

Εεκίεο εθκεηαιιεχζεσο   (500.672,41)  (366.759,18) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 9  (298.546,07)  (347.871,93) 

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ   (799.218,48)  (714.631,11) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο – ηξέρσλ 10  (10.006,35)  (10.006,35) 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη 10  (257.665,29)  137.326,83 

Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ    (1.066.890,12)  (587.310,63) 

      

      
 
 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΜΟΕΑ Α.Δ – ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ - ΤΝΔΡΓΔΗΑ γηα ηε ρξήζε 

2012 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 30 Απξηιίνπ 2013.  

 

Ο Πξόεδξνο Γ.   
Σν Μέινο ηνπ Γ.. 

      

& Γηεπζύλσλ ύκβνπινο         Σν Μέινο ηνπ Γ..    

             

             

             

             

             
ΜΟΕΑ ΗΩΑΝΝΖ   ΜΟΕΑ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 
  ΜΟΕΑ ΕΩΖ    

Α.Γ.Σ.   ΑΚ 411851   Α.Γ.Σ.   462442   Α.Γ.Σ.  ΑΖ  768288    
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ηεο 

31εο Γεθεκβξίνπ 2012 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

     

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκείωζε   31/12/2012   31/12/2011 
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 11  5.036.219,48  5.143.843,64 

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 12  6.817,87  34.052,25 

Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 13  102.928,97  262.628,97 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 10  227.004,10  429.713,76 

   5.372.970,42  5.870.238,62 

      

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

\Απνζέκαηα 14  290.795,04  326.808,02 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 15  465.680,86  426.886,90 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 16  14.298,10  66.733,25 

   770.774,00  820.428,17 

      

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ   6.143.744,42  6.690.666,79 

      

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ      

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά      

Μεηνρηθφ θεθάιαην 17  701.908,80  701.908,80 

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 18  182.662,43  182.662,43 

Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν   -1.475.210,68  -408.320,56 

   -590.639,45  476.250,67 

      

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ      

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 20  3.391.997,16  3.600.000,00 

Γηθαηψκαηα εξγαδνκέλσλ 21  74.236,47  81.339,24 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 10  466.687,60  411.731,97 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 22  36.377,12  37.776,24 

   3.969.298,35  4.130.847,45 

      

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 23  2.150.498,72  1.720.961,89 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 20  614.586,80  362.606,78 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο   0,00  0,00 

   2.765.085,52  2.083.568,67 

      

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
  6.143.744,42  6.690.666,79 

 
 
 
 
 
 
 



ΜΟΕΑ Α.Δ-  ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ - ΤΝΔΡΓΔΗΑ 

 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

γηα ηε ρξήζε από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έωο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ      

 
Μεηνρηθφ 

θεθάιαην 
Απνζεκαηηθά 

Τπφινηπν εηο 

λέν 
ύλνιν 

Τπόινηπα θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 701.908,80 182.662,43 178.990,08 1.063.561,31 

Μεηαβνιέο πεξηόδνπ 1/1-31/12/2011 
Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 

  
 

-587.310,63 
 

 
-587.310,63 

 

πλνιηθό θέξδνο (δεκία) πεξηόδνπ 701.908,80 182.662,43 408.320,56 476.250,67 

Κεθαιαηνπνίεζε Απνζεκαηηθώλ    0,00 

Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ    0,00 

Τπόινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2011 701.908,80 182.662,43 408.320,56 476.250,67 

Τπόινηπα ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 701.908,80 182.662,43 408.320,56 476.250,67 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ   -1.066.890,12 -1.066.890,12 

πλνιηθφ θέξδνο (δεκία) πεξηφδνπ     

Τπόινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2012 701.908,80 182.662,43 -1.475.210,68 -590.639,45 



ΜΟΕΑ Α.Δ-  ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ - ΤΝΔΡΓΔΗΑ 

 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

γηα ηε ρξήζε από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έωο 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ    

 
1/1/2012-

31/12/2012  
1/1/2011-

31/12/2011 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:    

Κέξδε πξν θφξσλ (799.218,48)  

 

(714.631,11) 

Πιένλ (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:    

Απνζβέζεηο 134.947,92  144.715,00 

Πξνβιέςεηο (7.102,77)  (15.904,34) 

Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ  (3.780,44)  1.145,17 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 298.546,12  347.890,34 

 (376.607,65)  (236.784,94) 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:    

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 36.012,98  257.046,25 

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 120.906,04  210.570,90 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 418.131,36  (252.619,31) 

(Μείνλ):    

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (298.546,12)  (347.890,34) 

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη 0,00  (10.006,35) 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (100.103,39)  125.554,83 

    

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 
Αχμεζε καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ    

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (2.460,00)  (54.253,23) 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 6.151,06  67.978,39 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 3.691,06  13.725,16 

    

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο:    

Δίζπξαμε απφ αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ    

Δηζπξάμεηο/εμνθιήζεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 43.977,18  (96.135,91) 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα    

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)  43.977,18  (96.135,91) 

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + 

(β) + (γ) -52.435,15  43.144,08 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 66.733,25  23.589,17 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 14.298,10  66.733,25 
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εκεηώζεηο επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ  

 

1. ύζηαζε θαη δξαζηεξηόηεηεο 
 

1.1  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 
 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ.  

Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ην 1991 ζηε Λάξηζα θαη εδξεχεη ζηελ Διιάδα, Ννκφο Λάξηζαο, Γήκνο Λάξηζαο 3
ν
 

Υηι. Δζληθήο Οδνχ Λάξηζαο - Θεζζαινλίθεο. Πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ «ΕΩΖ Γ. 

ΜΟΕΑ Δ.Δ.Δ.» θαη «ΕΩΖ ΚΑΗ ΗΩΑΝΝΖ ΜΟΕΑ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.». Ζ δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε ηξηάληα  

(30) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην βηβιίν «Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ» ηεο 

Γηεχζπλζεο Δκπνξίνπ, ηεο απφθαζεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. 

Με απφθαζε Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ κπνξεί λα παξαηαζεί  ή ζπληνκεπηεί ν ρξφλνο ηεο 

δηάξθεηαο.  
.    

1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 

 

Αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο είλαη ε εκπνξία εηδψλ απηνθηλήησλ, αληαιιαθηηθψλ θ.ιπ. ζπλαθψλ εηδψλ, ε 

αλάιεςε πάζεο θχζεσο αληηπξνζσπεηψλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, ε ίδξπζε θαη εθκεηάιιεπζε 

ζπλεξγείνπ επηζθεπήο απηνθηλήησλ θνξηεγψλ, επηβαηεγψλ, ιεσθνξείσλ θ.ι.π. θαζψο θαη θάζε άιιε 

ζπλαθήο εξγαζία θαη επηρείξεζε, ζρεηηθή κε ην απηνθίλεην. Δηδηθφηεξα ε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

κεηαπψιεζε απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ παξαγσγήο ηεο MERCEDES BENZ θαζψο θαη ζηελ 

ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ζπλεξγείνπ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ ηχπνπ MERCEDES 

BENZ. 

 

2.   Πιαίζην θαηάξηηζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

2.1 Γεληθά 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 1/1-31/12/2012 έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ 

ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο θαη ησλ 

εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB.  

 

2.2 Πξώηε εθαξκνγή ηωλ Γ.Π.Υ.Α. 

Με απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ νξίζζεθε φηη ε εηαηξεία ζα ζπληάζζεη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. γηα ηηο ρξήζεηο 

πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 θαη ζην εμήο. πλεπψο, ε Δηαηξεία εθάξκνζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Γ.Π.Υ.Π. 1 «Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο» κε 

εκεξνκελία κεηάβαζεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007. Οη πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ 

ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη θαλφλεο ησλ Γ.Π.Υ.Α. είλαη απηέο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2008. 
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2.3 Δθαξκνγή ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ θξίζεωλ, εθηηκήζεωλ θαη ππνζέζεωλ 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα παίξλεη απνθάζεηο, λα θάλεη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, θαζψο θαη ηα θαηαρσξεκέλα πνζά ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

Δλεξγεηηθνχ, Παζεηηθνχ, Δζφδσλ θαη Δμφδσλ. Δπεξεάδνπλ επίζεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελδερφκελσλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ θαηά πεξίπησζε απφ απηά πνπ έρνπλ εθηηκεζεί.   

Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο, βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε 

άιινπο παξάγνληεο θαη αλαζεσξνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Οη αλαζεσξήζεηο απηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ 

πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζηηο επφκελεο πεξηφδνπο. 

Οη βαζηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο αθνξνχλ: 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σθέιηκεο δηάξθεηαο δσήο θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ησλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Σελ έληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε θαηεγνξίεο. 

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο ξεπζηνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο 

επηζθάιεηαο. 

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο απαμίσζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξφβιεςεο 

απαμίσζεο. 

 Σελ έληαμε ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο κε ηξίηνπο ζε ρξεκαηνδνηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο. 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ κεηά ηελ απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία. 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο παξαγψγσλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ απφ ελδερφκελα γεγνλφηα. 

Πεξηνρέο  ζηηο νπνίεο εθαξκφζηεθαλ θξίζεηο θαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, κε επίδξαζε ζηα πνζά ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ζεκεηψζεηο, είλαη 

ν πξνζδηνξηζκφο ηεο σθέιηκεο δηάξθεηαο δσήο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαη ηα 

δηθαηψκαηα εξγαδνκέλσλ. 

2.4. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2012 

 

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο 
εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 ή 
κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ 
πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2012 

ΓΠΥΑ 7  (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο-Μεηαβηβάζεηο  
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  πεξηνπζηαθώλ  ζηνηρείσλ»  

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011. Ζ 
εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 
Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 
αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ην απνηέιεζκα ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο 
νληφηεηαο. θνπφο ηνπο είλαη λα πξνσζεζεί ε δηαθάλεηα ζηελ αλαθνξά ησλ ζπλαιιαγψλ ζρεηηθά κε 
ηηο κεηαβηβάζεηο, ηδίσο εθείλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηηηινπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε επζπγξακκίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο 
γλσζηνπνίεζεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ησλ 
Ακεξηθάληθσλ γεληθψο παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (GΑΑΡ). Ζ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 
θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
Οη θαησηέξσ δχν ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2012. Ωζηφζν 
εγθξίζεθαλ απφ  ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά  ην  
αξγφηεξν,  απφ  ηελ  εκεξνκελία  έλαξμεο  ηνπ  πξψηνπ  νηθνλνκηθνχ  έηνπο   πνπ  αξρίδεη  απφ ηελ 
εκεξνκελία απηή ή κεηαγελέζηεξα. 
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ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
αλαθνξάο –  νβαξόο  ππεξπιεζσξηζκόο  θαη  άξζε  θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληώλ  γηα  
πηνζεηεζέληεο  γηα  πξώηε  θνξά» 

 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011.  
Σελ 20.12.2010 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία κία εηαηξία πνπ γηα πξψηε θνξά εθαξκφδεη ηα ΓΠΥΑ θαη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο 
λφκηζκα είλαη λφκηζκα ππεξπιεζσξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη αλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία κεηάβαζεο νη ζπλζήθεο πιεζσξηζκνχ έρνπλ «νκαινπνηεζεί». Αλ νη ζπλζήθεο έρνπλ 
«νκαινπνηεζεί», δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο εμαίξεζεο λα απνηηκήζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ δηαζέηεη πξηλ ηελ «νκαινπνίεζε» ηνπ λνκίζκαηνο, ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ 
εκεξνκελία  κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αμία απηή σο ην ηεθκαξηφ θφζηνο ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ ζηνλ ηζνινγηζκφ έλαξμεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία «νκαινπνίεζεο» ηνπ 
λνκίζκαηνο ηνπνζεηείηαη θαηά ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν, ε εηαηξία δχλαηαη λα παξνπζηάζεη σο ζπγθξηηηθή 
κία πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ. Δπίζεο θαηαξγνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (1.1.2004 
θαη 25.10.2002) πνπ νξίδεη ην πξφηππν αλαθνξηθά κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε παχζε 
αλαγλψξηζεο θαη ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Οη εκεξνκελίεο απηέο αληηθαζίζηαληαη απφ ηε θξάζε «εκεξνκελία 
κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ». 
Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο –  Αλαβαιιόκελνο  θόξνο:  Αλάθηεζε  
ππνθείκελσλ  πεξηνπζηαθώλ  ζηνηρείσλ» 

 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012. 
Σν ΓΛΠ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα απνηηκά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κέζσ ρξήζεο ή κέζσ πψιεζεο. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη ππνθεηκεληθφ λα 
εθηηκεζεί θαηά πφζν ε αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε 
Αθίλεηα». Ζ ηξνπνινγία παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο φηη 
ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο. Ζ 
Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε, φηαλ πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή έλσζε, ζα έρεη 
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία  

 
Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά  είλαη 
ππνρξεσηηθά γηα  πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ  Δηαηξεία δελ έρεη 
εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. 
 

ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο-Κξαηηθά 
Γάλεηα» 

 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. 
Σελ 13.3.2012 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ, κία εηαηξία δελ ζα πξέπεη λα 
εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ 9 (ή ΓΛΠ 39) θαη ΓΛΠ 20 αλαθνξηθά κε ηα 
πθηζηάκελα, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, δάλεηα πνπ έρεη ιάβεη απφ ην θξάηνο θαη θαηά 
ζπλέπεηα δελ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη σο θξαηηθή ρνξεγία ην φθεινο απφ ην γεγνλφο φηη ην δάλεην 
έρεη ρνξεγεζεί κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο αγνξάο. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ελ 
ιφγσ δάλεην δελ είρε αλαγλσξηζηεί θαη απνηηκεζεί πξηλ ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ θαηά ηξφπν ζπλεπή κε 
ηα ΓΠΥΑ, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα ζεσξήζεη σο ινγηζηηθή ηνπ αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο 
ηε ινγηζηηθή αμία πνπ είρε ην δάλεην κε βάζε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. Ωζηφζν, κία εηαηξία 
πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ δχλαηαη λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηα ΓΠΥΑ 9 (ή ΓΛΠ 39) θαη 
ΓΛΠ 20 γηα ηα θξαηηθά δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ε απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε πθίζηαλην θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο αλαγλψξηζεο 
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ησλ δαλείσλ απηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε ελψ δελ έρεη 
εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
 

ΓΠΥΑ 7  (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  

 
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ 
εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 
Σελ 16.12.2011, ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
ΓΠΥΑ 7 κε  ηελ νπνία  πξνζηέζεθαλ ζην πξφηππν γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε κεηάβαζε ζην 
ΓΠΥΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε. Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο 
επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

 
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ 
εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 
Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο 
επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ 
απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο 
ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη ην 
ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα δηφηη απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, 
ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. 
 

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε  Δύινγεο  Αμίαο» 

 
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 
εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 
Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο 
γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά 
παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη 
ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη 
νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, 
αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη 
απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Ζ Δηαηξεία  
βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 13 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.  
 

ΓΛΠ 1  (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ- Παξνπζίαζε  ησλ  
ζηνηρείσλ  ησλ  ινηπώλ  ζπλνιηθώλ  εζόδσλ» 

 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε  Ηνπιίνπ 2012. 
Ζ θχξηα αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 
λα νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ, ψζηε 
λα θαίλεηαη αλ απηά είλαη δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε 
πεξίνδν . 
Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη  απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαη δελ 
αλακέλεη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
 

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

 
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 
εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ ηξνπνπνίεζε ην ΓΛΠ 19 θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή πνπ επηηξέπεη ζε 
κηα εηαηξεία λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 
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(πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ-«κέζνδνο πεξηζσξίνπ»). Οη εηαηξείεο πιένλ ζα αλαθέξνπλ 
απηέο ηηο αιιαγέο φηαλ απηέο ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ 
έιιεηκκα ή πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. 
Δπίζεο, απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ππεξεζίαο θαη ην 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα ινηπά 
ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 19  ζα έρεη ζεκαληηθή 
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.   
 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΑ 7  (Σξνπνπνίεζε) 
«Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο-πκςεθηζκόο  ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  
πεξηνπζηαθώλ  ζηνηρείσλ  θαη  ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  ππνρξεώζεσλ» 

 
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ 
εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 
Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 αθνξά ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζρεηηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ 
ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη ζην 
ΓΠΥΑ 7 ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο.  
 

ΔΓΓΠΥΑ 20 «Κόζηνο   απνθάιπςεο  ζηε  θάζε  ηεο  παξαγσγήο  ζε  νξπρείν  επηθαλείαο» 

 
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 
εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 
Ζ δηεξκελεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ην θφζηνο (striping cost) πνπ πξνθχπηεη  απφ ηε δξαζηεξηφηεηα 
απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε εμνξπθηηθέο εξγαζίεο επηθάλεηαο,  γηα λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζε 
κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα.  
 

Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο από θνηλνύ ζπκθσλίεο  

 
Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην  ΓΛΠ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο  νηθνλνκηθέο  
θαηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα  ππφ  θνηλφ  έιεγρν» θαη ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε  ζπκκεηνρψλ  
ζε  άιιεο  νληφηεηεο»   θαη ηξνπνπνίεζε ηα ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο  νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο»  θαη ΓΛΠ 28 
«Δπελδχζεηο  ζε  ζπγγελείο  επηρεηξήζεηο  θαη  θνηλνπξαμίεο». Σα λέα απηά  πξφηππα θαη νη αλσηέξσ 
ηξνπνπνηήζεηο, εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη εθαξκφδνληαη 
ππνρξεσηηθά   ην  αξγφηεξν,  απφ  ηελ  εκεξνκελία  έλαξμεο  ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπο έηνπο πνπ 
αξρίδεη  ηελ  1ε  Ηαλνπαξίνπ  2014  ή  κεηά  απφ  απηήλ . Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν 
εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 
επίδξαζεο ηνπο  ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη 
νη εμήο: 
 

ΓΛΠ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

 
Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο  νηθνλνκηθέο  
θαηαζηάζεηο» .Σα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 πεξηέρεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο 
γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ ε 
νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν Πξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή 
νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην 
θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 ή ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα».  
 
ΓΛΠ 28 (ηξνπνπνηεκέλν) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» 
 
Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 
«Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ 
ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα 
ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη 
θνηλνπξαμίεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην  ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα  ππφ  θνηλφ  έιεγρν». 
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ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

 
Σν ΓΠΥΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Σν ΓΠΥΑ 10 
αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο ελνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη 
Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 
εηδηθνχ ζθνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 10 ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ 
ειέγρνπ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί 
ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Σν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο 
νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί.  
 

ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα  ππό  θνηλό  έιεγρν» 

 
Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΜΔΓ 13 «Απφ θνηλνχ 
ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο — Με ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Σν ΓΠΥΑ 
11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ (joint arrangements) 
εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ 
ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ 
κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο 
εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ 
ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο 
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ 
έιεγρνο. 
 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε  ζπκκεηνρώλ  ζε  άιιεο  νληόηεηεο» 

 
Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο 
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο 
επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ 
θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή 
νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο 
λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα 
ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. 
 

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

 
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2012 θαη παξέρνπλ επηπξφζζεηε 
ειάθξπλζε φζνλ αθνξά ηε κεηάβαζε  ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12, πεξηνξίδνληαο ηελ 
ππνρξέσζε λα παξέρεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε κφλν ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή 
πεξίνδν. Γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε  ελνπνηνχκελεο  δνκεκέλεο νληφηεηεο 
(structured entities) νη ηξνπνπνηήζεηο άξνπλ ηελ απαίηεζε λα παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε 
γηα πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 12. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ 
πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηε Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.  
 

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

 
Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2012  παξέρνπλ κηα 
εμαίξεζε απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ θαη αλη’ απηνχ απαηηνχλ νη 
Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζε ζπγαηξηθέο, σο κηα θαζαξή επέλδπζε 
πνπ επηκεηξάηε ζηελ εχινγε αμία κε ηηο κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Οη ηξνπνπνηήζεηο 
απηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηε Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. 
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Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ 
βειηηώζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 

 
Σν ΓΛΠ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Μάην ηνπ 2012 
ηξνπνπνηήζεηο ζε 5 πθηζηάκελα πξφηππα . Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 
αθφκε απφ ηε Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 
Ηαλνπαξίνπ 2013.  Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη 
λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
 

ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» 

 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 1 
πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα 
κπνξεί λα επηιέμεη λα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 23 είηε ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο είηε απφ κία 
πξνγελέζηεξε εκεξνκελία. 
 

ΓΛΠ 1   «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα 
νληφηεηα παξνπζηάδεη θαη ηξίην Ηζνινγηζκφ είηε γηαηί απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 είηε εζεινληηθά. Δπίζεο 
δηεπθξηλίδεηαη φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ επηπιένλ ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε, ψζηε λα 
εμεγεζεί θαιχηεξα ε επίπησζε απφ ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ. 
 

ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα Πάγηα» 

 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο θαη ηα αληαιιαθηηθά κπνξεί λα 
ηαμηλνκεζνχλ σο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φρη σο απνζέκαηα, αλ ζπλαληνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ 
πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
 

ΓΛΠ 32  «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» 

 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε δηαλνκέο 
πξνο ηνπο κεηφρνπο θαη κε ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ θαζαξήο ζέζεο. 
 

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ πιεξνθφξεζεο ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
 
 

 

3. Αθνινπζνύκελεο Λνγηζηηθέο Αξρέο 

 
Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ δηαηππψλνληαη παξαθάησ: 
 

3.1 Νόκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο θαη Μεηαηξνπή Ξέλωλ Ννκηζκάηωλ 

 
Ζ εηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά βηβιία ζε Δπξψ. πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα 
κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ  λνκίζκαηνο πνπ ίζρπε ηελ εκέξα ηεο 
ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία 
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ είλαη εθθξαζκέλα ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε 
ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο ζε 
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μέλα λνκίζκαηα αιιά θαη απφ  ηελ απνηίκεζε ηέινπο ρξήζεσο λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζε μέλα 
λνκίζκαηα, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 
 

3.2 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο 
θηήζεψο ηνπο. Οη αμίεο απηέο απεηθνλίδνληαη κεησκέλεο: (α) θαηά ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 
(β) ηελ ηπρφλ δεκία απνκείσζεο. 
Σν αξρηθφ θφζηνο θηήζεο παγίσλ απνηειείηαη απφ ηελ ηηκή αγνξάο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δαζκψλ εηζαγσγήο θαη ησλ κε επηζηξεθφκελσλ θφξσλ αγνξάο, ησλ απνδεκηψζεσλ ιφγσ 
απαιινηξηψζεσλ αθηλήησλ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε αλαγθαίν θφζηνο ψζηε λα θαηαζηνχλ ηα πάγηα 
ιεηηνπξγηθά θαη έηνηκα γηα ηελ θαηά πξννξηζκφ ρξήζε ηνπο. Σα γήπεδα απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε 
αμία σο ηεθκαηξφκελν θφζηνο ηελ 1/1/2007. Ζ εχινγε αμία πξνζδηνξίζηεθε απφ αλεμάξηεηνπο 
πξαγκαηνγλψκνλεο εθηηκεηέο. 
Οη κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο, πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 
θεθαιαηνπνηνχληαη κφλνλ φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ αλακέλεηαη φηη ζα 
πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επεξεαδφκελσλ ζηνηρείσλ. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο επηζθεπψλ, 
ζπληεξήζεσλ θ.ι.π. ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο 
πξαγκαηνπνηνχληαη. 
Καηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή 
ηεο πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 
Οη απνζβέζεηο επηβαξχλνπλ ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν 
απφζβεζεο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ. Οη εδαθηθέο εθηάζεηο δελ απνζβέλνληαη. Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο, θαηά 
θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο εμήο: 
Κηίξηα – εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ                                                                                     50     έηε  
Μεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο       7 έηε 
Μεηαθνξηθά κέζα    7 έηε 
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο  3-7 έηε 
 
Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε 
θάζε εηήζην ηζνινγηζκφ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ 
αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο (απνµείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. 



ΜΟΕΑ Α.Δ-  ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ - ΤΝΔΡΓΔΗΑ 

 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
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3.3 Απνκείωζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ 

Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη άιια κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εμεηάδνληαη γηα πηζαλή 

δεκία απνκείσζεο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία δελ ζα αλαθηεζεί,  δειαδή φηαλ ε 

ινγηζηηθή ηνπο αμία ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ αλαθηάηαη απφ ηελ ρξήζε ή πψιεζή ηνπο. Οπνηεδήπνηε ε 

ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία 

απνκείσζήο ηνπ, θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εθηηκψκελεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο 

ρξήζεσο απηνχ. Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ε εθηθηή πξφζνδνο απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κίαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη 

ελεξγνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηε 

δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Δάλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εθηηκεζεί ην 

αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ, 

ηφηε πξνζδηνξίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο κνλάδαο πνπ δεκηνπξγεί ηακεηαθέο ξνέο ζηελ νπνία αλήθεη 

ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 

Αλαζηξνθή δεκίαο απνκείσζεο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ινγίζζεθε ζε πξνεγνχκελα έηε, 

γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο φηη ε απνκείσζε απηή δελ ππάξρεη πιένλ ή έρεη κεησζεί. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ε αλαζηξνθή ηεο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν.  

 

3.4 Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απεηθνλίδνληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ ζηαζκηθνχ 

κέζνπ φξνπ θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμία αγνξάο θαη φιεο ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κέρξη λα απνζεθεπηνχλ θαη λα είλαη έηνηκα γηα πψιεζε. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ απνζεκάησλ 

είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο ηνπο ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο, κεησκέλε κε ηα 

εθηηκψκελα αλαγθαία θφζηε γηα ηελ πψιεζή ηνπο. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, εμεηάδνληαη σο πξνο 

ηελ απνκείσζή ηνπο ηα απνζέκαηα πνπ είλαη απαμησκέλα, άρξεζηα θαη κε πνιχ ρακειή θπθινθνξηαθή 

ηαρχηεηα.  

 

3.5 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία θαη χζηεξα απνηηκψληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο κείνλ ηηο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. Όηαλ ε εηαηξεία έρεη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη δελ ζα εηζπξάμεη φια ηα νθεηιφκελα ζε απηήλ 

πνζά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θάζε ζπκθσλίαο, ζρεκαηίδεη πξφβιεςε γηα απνκείσζε εκπνξηθψλ 

απαηηήζεσλ. Σν χςνο ηεο πξφβιεςεο δηακνξθψλεηαη απφ ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηηο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, 

νη νπνίεο πξνεμνθινχληαη κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη σο δαπάλε 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

3.6 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά, θαηαζέζεηο φςεσο, επελδχζεηο ζε άκεζα 

ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ιήμεο κέρξη ηξεηο κήλεο. Σα ζηνηρεία ησλ δηαζεζίκσλ θαη ηακηαθψλ ηζνδχλακσλ 

έρνπλ αζήκαλην θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο. 

 

3.7 Μεηνρηθό Κεθάιαην 

Οη θνηλέο κεηνρέο ραξαθηεξίδνληαη σο θεθάιαην. Σν άκεζα απνδνηέν θφζηνο γηα ηελ έθδνζε λέσλ 

κεηνρψλ εκθαλίδεηαη ζην θεθάιαην αθαηξεηηθά ηνπ εηζπξαθηένπ πνζνχ.  
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3.8 Γάλεηα 

Όια ηα δάλεηα αξρηθψο θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο, ην νπνίν είλαη ε εχινγε αμία ηεο παξνρήο πιελ ησλ 

εμφδσλ απφθηεζεο ησλ δαλείσλ. Σα δάλεηα απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα ζηελ απνζβεζζείζα ηηκή θηήζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο παξνρήο 

(πιελ ησλ εμφδσλ απφθηεζεο) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ δαλείσλ. 
 

3.9 Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο 

Μηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλαγλσξίδνληαη σο ιεηηνπξγηθά κηζζψκαηα. Οη πιεξσκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

κηζζσκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

3.10 Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρωλ θαη αλαβαιιόκελνο) 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο απνηειείηαη απφ ηνλ ηξέρνληα θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν. Ο ηξέρσλ θφξνο 

εηζνδήκαηνο αθνξά θφξν επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο Δηαηξείαο φπσο αλακνξθψζεθαλ ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ θαη ππνινγίζηεθε κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα.  

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξεψζεσο (liability method) ζε 

φιεο ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαμχ ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Οη 

αλακελφκελεο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πξνζδηνξίδνληαη θαη 

εκθαλίδνληαη είηε σο κειινληηθέο (αλαβαιιφκελεο) θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, είηε σο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. 

Καηαρσξνχληαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη 

ηηο κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο θαηά ηελ έθηαζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν 

θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ ε εθπεζηέα πξνζσξηλή δηαθνξά κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ αλαζεσξείηαη ζε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη ζην βαζκφ πνπ δελ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξμνπλ αξθεηά θνξνινγεηέα θέξδε 

έλαληη ησλ νπνίσλ λα ρξεζηκνπνηεζεί κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. 

Οη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο 

απνηηκψληαη ζην πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο (ή λα αλαθηεζεί απφ απηέο), 

κε ηε ρξήζε θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ (θαη θνξνινγηθψλ λφκσλ) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί, ή νπζηαζηηθά 

ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

 

3.11 Μεξίζκαηα 
 

Σα πιεξσηέα κεξίζκαηα απεηθνλίδνληαη σο ππνρξέσζε θαηά ηνλ ρξφλν έγθξηζήο ηνπο απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. 

 

3.12  Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

 

3.12.1  Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο 
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ 

θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

 

3.12.2 Πξόγξακκα θαζνξηζκέλωλ εηζθνξώλ  
Σν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηνλ θχξην Κξαηηθφ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνπ αθνξά 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Η.Κ.Α.), ν νπνίνο ρνξεγεί ζπληαμηνδνηηθέο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο. Κάζε 

εξγαδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεηζθέξεη κέξνο ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ ζην ηακείν, ελψ ηκήκα 

ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο θαιχπηεηαη απφ ηελ Δηαηξεία. Καηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε ην ζπληαμηνδνηηθφ 

ηακείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Οη 

ππνρξεψζεηο γηα εηζθνξέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηα 

απνηειέζκαηα θαηά ην ρξφλν πνπ νθείινληαη. Καηά ζπλέπεηα ε Δηαηξεία δελ έρεη θακία λνκηθή ή ηεθκαξηή 

ππνρξέσζε γηα ηελ πιεξσκή κειινληηθψλ παξνρψλ κε βάζε απηφ ην πξφγξακκα.  
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3.12.3 Πξνγξάκκαηα Καζνξηζκέλωλ Παξνρώλ 

Σα πξνγξάκκαηα γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο φζνλ αθνξά ηελ απνδεκίσζε θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία, εκπίπηνπλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19 – «Παξνρέο 

Δξγαδνκέλσλ». 

 

Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο πνπ απνξξέεη απφ ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ  πξνο ην πξνζσπηθφ 

γηα ηε κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο πξνζκεηξάηε 

θαη απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχκελν ζηελ παξνχζα ηνπ αμία, ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ. Σν ρξεζηκνπνηνχκελν επηηφθην πξνεμφθιεζεο είλαη ίζν κε ηελ 

απφδνζε, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ησλ καθξνπξφζεζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ. 

 

3.13 Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 
 

Σα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, νη 

βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαη ηα δάλεηα ηξαπεδψλ. Γεδνκέλεο ηεο βξαρππξφζεζκεο 

θχζεσο ησλ εξγαιείσλ απηψλ, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη ε εχινγε αμία ηνπο νπζηαζηηθά 

ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Δηαηξείαο.  

 

3.14 Αλαγλώξηζε εζόδωλ 
Σα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ βαζίδνληαη ζην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

αλαθνξά ζηηο έσο ηψξα απνδνζείζεο ππεξεζίεο, σο πνζνζηφ επί ησλ ζπλνιηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη. Σα έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ κεηαθέξνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη 

ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ αγαζψλ. 

Σα έζνδα ηφθσλ αλαγλσξίδνληαη ζε βάζε ρξνληθήο αλαινγίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ην ππφινηπν ηνπ 

αξρηθνχ πνζνχ θαη ηνπ ηζρχνληα ζπληειεζηή ηεο πεξηφδνπ έσο ηε ιήμε, φηαλ θαζνξίδεηαη φηη ηέηνηα έζνδα 

ζα είλαη πιεξσηέα ζηελ Δηαηξεία.  

 

3.15 Έμνδα 

3.15.1 Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 
Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. 

 

3.15.2 Κόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο 
Σν θαζαξφ ρξεκαηνδνηηθφ θφζηνο απνηειείηαη απφ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο επί ησλ ζπλαθζέλησλ 

δαλείσλ, πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

3.16 Κέξδε αλά κεηνρή  
Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε ηεο πεξηφδνπ κε ην κέζν 

ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ είλαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηφδνπ. 

 

3.17 Σκεκαηηθή αλάιπζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηεο Δηαηξείαο 
«Σνκέαο» ή «ηκήκα» ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο είλαη θάζε δηαθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη (επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο). Αλάινγε δηάθξηζε γίλεηαη κε 

βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε δξαζηεξηφηεηα (γεσγξαθηθφο ηνκέαο). 

Ζ Δηαηξεία ηε ρξήζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ κεηαπψιεζε 
Απηνθηλήησλ ηχπνπ MERCEDES BENZ θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ζπλεξγείνπ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 
απηνθηλήησλ. 
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             εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

4. Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεωο 

Σα ινηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 
1/1/2012 - 

31/12/2012 

1/1/2011 - 

31/12/2011 

Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ 6.182,21 
 

2.057,20 

Δπηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα ππεξεζηψλ 0,00 0,00 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 215,82 3.504,10 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα θέξδε 3.868,18 9.177,17 

Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγ. Υξήζεσλ 7.102,77 15.904,34 

  17.368,98 30.642,81 

 

5. Κόζηνο πωιήζεωλ 

 

  

1/1/2012 - 
31/12/2012 

1/1/2011 - 
31/12/2011 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 332.452,20 479.898,95 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 5.084,39 6.733,69 

Παξνρέο ηξίησλ 4.532,66 7.936,65 

Γηάθνξα έμνδα 8.667,74 8.192,17 

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 0,00 0,00 

Έμνδα απνζβέζεσλ 40.385,38 14.683,60 

Κφζηνο πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ 723.361,51 1.785.215,07 

  1.114.483,88 2.302.660,03 

 

6. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:     

  

1/1/2012 - 
31/12/2012 

1/1/2011 - 
31/12/2011 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 94.596,40 106.950,49 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 20.264,29 14.599,90 

Παξνρέο ηξίησλ 87.978,72 128.869,33 

Έμνδα απφ θφξνπο – ηέιε 34.712,47 43.609,83 

Γηάθνξα έμνδα 27.203,63 46.036,43 

Έμνδα απνζβέζεσλ 66.128,37 74.054,59 

Τπόινηπν 330.883,88 414.120,57 

 

 

 

 

 



 

  
25 

7. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο     

      

Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:     

  

1/1/2012 - 
31/12/2012 

1/1/2011 - 
31/12/2011 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 167.622,63 208.950,45 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 1.368,30 7.755,68 

Παξνρέο ηξίησλ 4.823,18 6.218,11 

Γηάθνξα έμνδα            1.680,92         10.991,31 

Έμνδα απνζβέζεσλ 28.434,17 55.976,81 

Πξνβιέςεηο εθκεηαιιεχζεσο 0,00 0,00 

Τπόινηπν 203.929,20 289.892,36 

 

8. Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα     

      

Σα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:     

  

1/1/2012 - 
31/12/2012 

1/1/2011 - 
31/12/2011 

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 61.941,03 46.408,79 

Έθηαθηεο δεκίεο 43,87 0,00 

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 
     

0,00 
     

10.322,34 

Τπόινηπν 61.984,90 56.731,13 

 

9. Κόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο      

      

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (έζνδα) αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:     

  

1/1/2012 - 
31/12/2012 

1/1/2011 - 
31/12/2011 

Υξεσζηηθνί ηφθνη ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ 298.546,12 347.890,34 

Πηζησηηθνί ηφθνη θαηαζέζεσλ 0,05 18,41 

ύλνιν θόζηνπο ρξεκαηνδόηεζεο 298.546,07 347.871,93 

 

10. Φόξνη Δηζνδήκαηνο 

 

Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνζδηνξίζζεθε σο αθνινχζσο: 

     
  31/12/2012  31/12/2011 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη  (10.006,35)  10.006,35 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο  (257.665,29)  (137.326,83) 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεωο  (267.671,64)  (127.320,48) 

     

  31/12/2012  31/12/2011 

Εεκίεο πξν θφξσλ  (799.218,48)  (714.631,11) 

     

Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 

ηεο Δηαηξείαο (2012: 20 %, 2011: 20 %) 

 
(159.843,70)  (142.926,22) 

Φφξνο κφληκσλ δηαθνξψλ (113.869,43*20%)  22.7773,89  23.298,94 

Φφξνο πξνζαξκνγψλ   (140.608,18)  (17.699,55) 

Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη θφξνη  10.006,35  10.006,35 

Φόξνο Δηζνδήκαηνο ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο 
  

(267.671,64) 
 (127.320,48) 
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Σν γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έζνδα θαη έμνδα αλαγλσξίδνληαη ινγηζηηθά ζε ρξφλν δηαθνξεηηθφ απφ 

ην ρξφλν πνπ ηα έζνδα απηά θνξνινγνχληαη ή ηα έμνδα εθπίπηνληαη, γηα ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ηεο ινγηζηηθήο αλαγλψξηζεο εηεξνρξνληζκέλσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ (deferred tax assets ή deferred tax liabilities). Ζ αλαγλσξηζζείζα απφ 

ηελ Δηαηξεία εηεξνρξνληζκέλε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

 

 

 

 

 

   

 31/12/2012  31/12/2011 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 227.004,10  429.713,76 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (466.687,60)  (411.731,97) 

ύλνιν αλαβαιιόκελωλ θόξωλ ζηνλ Ηζνινγηζκό (239.683,50)  17.981,79 
    

 31/12/2012  31/12/2011 
Τπφινηπν έλαξμεο 17.981,79  (119.345,05) 
Φφξνο απνηειεζκάησλ (257.665,29)  137.326,83 

Τπόινηπν ηέινπο (239.683,50)  17.981,78 

 
 

        

        

        

   

                         
31/12/2011  

Υξεώζεηο 
(Πηζηώζεηο) 

Απνηειεζκάησλ  

                         
31/12/2012 

        

Δπίδξαζε απφ ελζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο   -411.731,97  -54.955,63  -466.687,60 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεώζεηο   -411.731,97  -54.955,63  -466.687,60 

        

        

Γηαγξαθή εμφδσλ εγθαηαζηάζεσο   8.415,98  -4.551,93  3.864,05 

Φνξνινγηθέο δεκίεο   196.737,17  -196.737,17  0,00 

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία   16.267,85  -1.420,55  14.847,30 

Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ   208.292,75    208.292,75 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο    429.713,75  -202.709,65  227.004,10 

        

Καζαξέο αλαβαιιόκελεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο    17.981,78  -257.665,29  -239.683,50 
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11. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο             

              

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο  αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:       

              

ΔΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ              

  

Γήπεδα  
νηθόπεδα 

Κηίξηα  
εγθαη/ζεηο 

Μερ/καηα    
κερ/γηθέο 
εγθαη/ζεηο 

Μεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια  
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
ύλνιν 

1/1/2011-31/12/2011             

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο             

Καηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 2.235.500,00 3.493.717,33 228.672,15 89.000,00 359.260,30 6.406.149,78 

Αγνξέο ρξήζεο 1/1/2011-31/12/2011   0,00 0,00 54.253,21 0,00 54.253,21 

Πσιήζεηο/ Γηαγξαθέο ρξήζεο 1/1/2011-31/12/2011     88.536,59  88.536,59 

ύλνιν θαηά ηελ 31/12/2011 2.235.500,00 3.493.717,33 228.672,15 54.716,62 359.260,30 6.371.866,42 

              

σξεπκέλεο απνζβέζεηο             

Καηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 0,00 611.340,20 170.832,69 34.062,14 313.766,48 1.130.001,51 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 1/1/2011-31/12/2011   69.874,35 15.527,32 8.968,33 23.064,30 117.434,30 

Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο ρξήζεο 1/1/2011-31/12/2011       19.413,03   19.413,03 

ύλνιν θαηά ηελ 31/12/2011 0,00 681.214,55 186.360,01 23.617,44 336.830,78 1.228.022,78 

              

Αλαπόζβεζηε αμία             

Καηά ηελ 31/12/2011 2.235.500,00 2.812.502,78 42.312,14 31.099,18 22.429,52 5.143.843,64 
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ΔΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ (ζπλέρεηα)             

  

Γήπεδα  
νηθόπεδα 

Κηίξηα  
εγθαη/ζεηο 

Μερ/καηα    
κερ/γηθέο 
εγθαη/ζεηο 

Μεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια  
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
ύλνιν 

1/1/2012-31/12/2012             

Αμία θηήζεσο ή απνηίκεζεο             

Καηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 2.235.500,00 3.493.717,33 228.672,15 54.716,62 359.260,30 6.371.866,40 

Αγνξέο ρξήζεο 1/1/2012-31/12/2012   0 0 2.460,00 0 2.460,00 

Πσιήζεηο/ Γηαγξαθέο ρξήζεο 1/1/2012-31/12/2012       2.460,00 550,00 3.010,00 

ύλνιν θαηά ηελ 31/12/2012 2.235.500,00 3.493.717,33 228.672,15 54.716,62 358.710,30 6.371.316,42 

              

σξεπκέλεο απνζβέζεηο             

Καηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 0,00 681.214,55 186.360,01 23.617,44 336.830,78 1.228.022,78 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 1/1/2012-31/12/2012   69.874,35 12.684,15 6.707,50 17.808,16 107.074,16 

Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο ρξήζεο 1/1/2012-31/12/2012             

ύλνιν θαηά ηελ 31/12/2012 0,00 751.088,90 199.044,16 30.324,94 354.638,94 1.335.096,94 

              

Αλαπόζβεζηε αμία             

Καηά ηελ 31/12/2012 2.235.500,00 2.742.628,43 29.627,99 24.391,68 4.071,36 5.036.219,48 

       
Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο πθίζηαηαη πξνζεκείσζε ππνζεθψλ ππέξ ηξάπεδαο PROBANK πνζνχ € 5.000.000,00 γηα εμαζθάιηζε δαλείνπ χςνπο 

3.649.140,00 €.
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12. Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αληηπξνζσπεχνπλ αγνξά πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ θαη ινηπά έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεσο € 114.760,04. 
Αθαηξψληαο ηηο απνζβέζεηο χςνπο € 107.942,17 πξνθχπηεη ππφινηπν αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ € 
6.817,87. 
.    
 

13. Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο 

Οη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αληηπξνζσπεχνπλ δνζκέλεο εγγπήζεηο χςνπο € 102.928,97 

. 

 

14. Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

   

 31/12/2012 31/12/2011 

   

Δκπνξεχκαηα 290.795,04 326.808,02 

  290.795,04 326.808,02 

 

Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ απνζεκάησλ. Γηα ηε ρξήζε 1/1-31/12/2012 δελ πξνέθπςε 

αλάγθε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ. 

 

15. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Οη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

    
 31/12/2012  31/12/2011 

Πειάηεο 391.185,16  362.266,89 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 19.741,96  23.741,96 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 1.030.426,48  1.061.790,13 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 1.187,97  9.117,33 

Πξνθαηαβνιέο 55.904,56  11.434,32 

  Δπηζθαιείο - Δπίδηθνη Πειάηεο θαη Υξεψζηεο 7.531,56  0,00 

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 1.166,90  0,00 

Τπόινηπν 1.507.144,59  1.468.350,63 

Μείνλ: ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ (1.041.463,73)  (1.041.463,73) 

ύλνιν 465.680,86  426.886,90 

 

 
Αλάιπζε πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 

      

       

  31/12/2012  31/12/2011 

       

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 1.041.463,73 
 

1.041.463,73 

Πξνβιέςεηο πεξηφδνπ 0,00 
 

0,00 

  1.041.463,73  1.041.463,73 
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Όιεο νη απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ.  Γελ ζρεκαηίζζεθαλ πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο. 

 

 

 

 

16. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 
Σα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζηα ηακεία ηεο Δηαηξείαο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο δηαζέζηκεο 

ζε πξψηε δήηεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

    

 31/12/2012  31/12/2011 
Σακείν 8.501,23  41.550,76 

Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 5.796,87  25.182,49 

Τπόινηπν 14.298,10  66.733,25 

 

 

17. Μεηνρηθό Κεθάιαην θαη Κεθάιαην ππέξ ην άξηην 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ 13.960 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο 

αμίαο € 50,28 εθάζηε. 

 

ΜΔΣΟΥΟΗ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΔΣΟΥΩΝ 

ΠΟΤ 

ΚΑΣΔΥΔΗ 

ΜΔΣΟΥΗΚΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΚΑΣΑ ΣΖΝ                

31/12/2011 

    

ΗΩΑΝΝΖ ΜΟΕΑ 9.772 491.336,16 70,00% 

ΕΩΖ ΜΟΕΑ 4.188 210.672,64 30,00% 

 13.960 701.908,80 100,00% 

 

 

18. Απνζεκαηηθά 
 

Σα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

    

 31/12/2012  31/12/2011 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 12.694,30  12.694,30 

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ 169.968,13  169.968,13 

Τπόινηπν 182.662,43  182.662,43 

 

 
19. Μεξίζκαηα  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο, νη αλψλπκεο εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο 

λα δηαλέκνπλ θάζε έηνο σο πξψην κέξηζκα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 35% ησλ θεξδψλ κεηά θφξσλ θαη 

κεηά ην ζρεκαηηζκφ ηνπ θαηά λφκν ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Ζ δηαλνκή κεξίζκαηνο ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε 

ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

 

 

20. Γάλεηα 

 

Σα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη εθπεθξαζκέλα ζε επξψ. Σα πνζά πνπ είλαη πιεξσηέα εληφο ελφο έηνπο απφ 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζκα ελψ ηα πνζά, πνπ είλαη πιεξσηέα 

ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ραξαθηεξίδνληαη σο καθξνπξφζεζκα.  
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Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο πθίζηαηαη πξνζεκείσζε ππνζεθψλ ππέξ ηξάπεδαο PROBANK πνζνχ € 

5.000.000,00 γηα εμαζθάιηζε δαλείνπ χςνπο € 3.649.140,00. 

 

21. Γηθαηώκαηα Δξγαδνκέλωλ 

 

Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα, γηα ηελ κειινληηθή θαηαβνιή 

παξνρψλ αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, πξνζκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην 

αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχκελν ζηελ παξνχζα ηνπ αμία, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο 

ηνπ. Σν ρξεζηκνπνηνχκελν εηήζην επηηφθην πξνεμφθιεζεο (4,70%) είλαη ίζν κε ηελ απφδνζε, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ησλ καθξνπξφζεζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Οη δνπιεπκέλεο 

παξνρέο θάζε πεξηφδνπ επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο 

ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο ππαιιήινπο πνπ 

απνρσξνχλ ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσο κεηψλνπλ αληίζηνηρα ηε ζπληαμηνδνηηθή ππνρξέσζε.  

 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ ζηελ Δηαηξεία πξνζσπηθνχ θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ, 

έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

 31/12/2012   31/12/2011   

Άηνκα:    

Μφληκεο απαζρνιήζεσο 21  28 

Δπνρηαθήο απαζρνιήζεσο 0  0 

ύλνιν 21  28 

    

Αλάιπζε θόζηνπο εξγαδνκέλωλ:    

Έμνδα κηζζνδνζίαο θαη παξεπφκελεο παξνρέο πξνζσπηθνχ 44.327,84  608.084,38 

Έμνδα απνδεκηψζεσλ πξνζσπηθνχ 23.080,84  14.077,67 
Έμνδα αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 126.102,55  173.637,84 

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (7.102,77)  (15.904,34) 

πλνιηθό θόζηνο 186.408,46  779.895,55 

 

Πνζά ζε ΔΤΡΩ 31/12/2012 

Σξάπεδα 
Βξαρππξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 
Μαθξνπξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 

      

ΣΡΑΠΔΕΑ PROBANK Α.Δ. 257.142,84     3.391.997,16 

ΣΡΑΠΔΕΑ PROBANK Α.Δ.  45.101,75                0,00 

ΣΡΑΠΔΕΑ ALPHA ΒΑΝΚ 312.342,21                0,00 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 569.485,05      3.391.997,16 

Πνζά ζε ΔΤΡΩ 31/12/2011 

Σξάπεδα 
Βξαρππξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 
Μαθξνπξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 

      

ΣΡΑΠΔΕΑ PROBANK Α.Δ. 56.701,42      3.600.000,00 

ΣΡΑΠΔΕΑ ALPHA ΒΑΝΚ 305.905,26                0,00 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 362.606,78      3.600.000,00 
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 31/12/2012   31/12/2011 

Τπνρξέωζε πληαμηνδόηεζεο    

Τπνρξέσζε ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 81.339,24  97.243,58 

Έμνδα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα   (7.102,77)    (15.904,34) 

ύλνιν 74.236,47  81.339,24 

    

 

22. Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ γξακκάηηα πιεξσηέα καθξνπξφζεζκεο ιήμεσο πνζνχ € 36.377,12. 

 

 

23. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 
Οη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνο πξνκεζεπηέο θαη ινηπνχο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο 

αθνινχζσο: 

 

 31/12/2012 31/12/2011 

Πξνκεζεπηέο 399.551,08 225.338,50 

Γξακκάηηα πιεξσηέα 105.989,32 40.835,95 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 46.573,43 87.059,58 

Τπνρξεψζεηο απφ ινηπνχο θφξνπο 638.024,75 207.701,52 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 733.662,00 528.332,64 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 149.902,24 180.496,88 

Πηζησηέο δηάθνξνη 76.795,90  

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 0,00 0,00 

Τπόινηπν 2.150.498,72 1.720.961,89 

 

 

24. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 1/1-  1/1 - 

31/12/2011  31/12/2012 

Ακνηβέο κειψλ Γ. θαη ινηπέο παξνρέο : 0,00  0,00 
 

25. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλωλ 

 
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, νη θπξηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν 

θίλδπλνο επηηνθίνπ, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. Οη πνιηηηθέο δηαρεηξίζεσο ησλ 

ζρεηηθψλ θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ νη θίλδπλνη απηνί ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 3.13, ηα θχξηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα 

κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαη ηα δάλεηα 

ηξαπεδψλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμεηάδεη θαη αλαζεσξεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο ζρεηηθέο 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: 

 

 

 

Η. Κίλδπλνο αγνξάο 

 

 Κίνδυνος επιτοκίου: Ο θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ καθξνπξφζεζκεο 

θαη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. Καηά ηελ 31/12/2012 ην ζχλνιν ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

θαη βξαρππξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ αθνξνχζαλ δάλεηα ζε επξψ. Ζ Γηνίθεζε 
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παξαθνινπζεί, ζε ζπλερή βάζε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο 

Δηαηξείαο θαη αμηνινγεί θαηά πεξίπησζε ηε δηάξθεηα ησλ δαλείσλ θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ζηαζεξνχ θαη 

αλαπξνζαξκνδφκελνπ επηηνθίνπ. 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ζ Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαζψο ην ζχλνιν 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο είλαη ζε επξψ.  

 

ΗΗ. Πηζηωηηθόο θίλδπλνο  

H έθζεζε ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κέζα) ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 31.12.2012 31.12.2011 

Μεηξεηά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 14.298,10 66.733,25 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 465.680,86 426.886,90 

 479.978,96 493.620,15 

 

Ζ εηαηξεία ειέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηεο θαη παξαθνινπζεί ηηο εηζπξάμεηο θαζεκεξηλά. 

 

ΗΗΗ. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη πξνο ην παξφλ ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη πηζησηηθψλ νξίσλ. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηνλ 

θιάδν απηνθηλήησλ θαη εθηηκά φηη ε εηαηξεία δελ ζα αληηκεησπίζεη απμεκέλν θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

  

Καηά ηελ 31/12/2012 Μέρξη 1 έηνο  
Από 1 έωο 

θαη 2 έηε 
 

Από 2 έωο 

θαη 5 έηε 
 

Πάλω από 5 

έηε 

Γάλεηα 306.282,84  514.285,68  1.285.714,20  1.542.857,28 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 2.150.498,72       

Καηά ηελ 31/12/2011 Μέρξη 1 έηνο  
Από 1 έωο 

θαη 2 έηε 
 

Από 2 έωο 

θαη 5 έηε 
 

Πάλω από 5 

έηε 

Γάλεηα 362.606,78  514.285,68  771.428,52  2.314.285,80 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 1.720.961,89       

 

26. Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 

26.1 πκθωλία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εξγαιείωλ θαηά θαηεγνξία παξνπζίαζεο 

ηνηρεία ελεξγεηηθνύ όπωο εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκό ηεο 

31εο Γεθεκβξίνπ 2012 

Γάλεηα θαη 

απαηηήζεηο 

Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ - 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 465.680,86  

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο 

κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο - 

ύλνιν 426.886,90 

 

ηνηρεία ελεξγεηηθνύ όπωο εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκό ηεο 

31εο Γεθεκβξίνπ 2011 

Γάλεηα θαη 

απαηηήζεηο 

Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ - 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 426.886,90 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο 

κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο - 

ύλνιν 426.886,90 
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Τπνρξεώζεηο όπωο εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκό ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2012 

Λνηπέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθ

έο ππνρξεώζεηο 

Γάλεηα                                                                                                         4.006.583,96 

ύλνιν 4.006.583,96 

 

 

 

 

Τπνρξεώζεηο όπωο εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκό ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2011 

Λνηπέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεώζεηο 

Γάλεηα                                                                                                         3.962.606,78 

ύλνιν 3.962.606,78 

 

27. Γεζκεύζεηο θαη Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο 

27.1 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο από επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 

 
Γελ πθίζηαληαη θαηά ηεο εηαηξείαο αγσγέο γηα απνδεκηψζεηο νχηε άιιεο κνξθήο εθθξεκνδηθίεο. 

 

27.2 Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Σα έμνδα 

ελνηθίσλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηα νπνία θαηαρσξήζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο αλήιζαλ ζε  € 33.450,60. Οη κειινληηθέο ειάρηζηεο πιεξσκέο ελνηθίσλ ιεηηνπξγηθψλ 

κηζζψζεσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ βάζεη κε αθπξψζηκσλ ζπκβάζεσλ 

ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

 31/12/2012   31/12/2011 

Μέρξη 1 έηνο 16.789,44  33.450,60 

Απφ 2 έσο θαη 5 έηε 19.587,68  99.912,00 

 
     

36.377,12 
 

     

133.362,60 

27.3  Γεζκεύζεηο θαη Λνηπέο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

 

27.3.1  Λνηπέο Γεζκεύζεηο 

 

 

Τπνρξεώζεηο 
31/12/2012 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πειαηψλ 0,00 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνκεζεπηψλ 50.000,00 

ύλνιν 50.000,00 

 

 

Απαηηήζεηο 
31/12/2011 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πειαηψλ  0,00 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνκεζεπηψλ 50.000,00 

ύλνιν 50.000,00 
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27.3.2 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

 

Ζ εηαηξεία έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2005 θαηά ζπλέπεηα, νη θνξνινγηθέο 

ηεο ππνρξεψζεηο γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. 

Απφ ηε ρξήζε 2011 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νφκηκσλ Διεγθηψλ πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994. Ζ έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε γηα ηε ρξήζε 2011 απφ ηελ .Ο.Λ. α.ε.ν.ε ζηελ εηαηξεία ήηαλ κε επηθχιαμε θαη ζέκαηα έκθαζεο. 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2012 ε εηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία .Ο.Λ. α.ε.ν.ε ζηα πιαίζηα ηεο 

έθδνζεο ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82, παξ.5 ηνπ Ν. 2238/1994 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ.1159/22-7-2011 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ νηθνλνκηθψλ. Ο έιεγρνο ζα 

νινθιεξσζεί ηνπο επφκελνπο κήλεο. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςνπλ πξφζζεηεο 

επηβαξχλζεηο κεηά ηε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. 

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο κέρξη θαη ην 2010 ζα ειεγρζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο βάζεη ησλ 

θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ίζρπαλ κέρξη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξναλαθεξζέληνο λφκνπ. 

 

28. εκαληηθά γεγνλόηα  
Δπεηδή ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. Ζ δηνίθεζε ηεο 
εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο  γηα ηελ άξζε εθαξκνγήο 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 
 

29. Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ηζνινγηζκνύ Γεγνλόηα 

 
Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4110/2013 ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ζηελ Διιάδα, απμήζεθε απφ 20% ζε 26% γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 
2013. 
Ζ κεηαβνιή απηή ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εθηηκάηαη φηη ζα θέξεη ηηο εμήο κεηαβνιέο ζηνλ 
αλαβαιιφκελν θφξν:  Αχμεζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο θαηά 68.101,23.€ θαζψο 
επίζεο θαη αχμεζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο  θαηά 140.006,28 €. 
Πέξαλ ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ εηαηξεία, ζηα νπνία λα επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα 
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 
 Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ΜΟΕΑ Α.Δ. επαλεμεηάδεη ζπλερψο ηηο εθηηκήζεηο ηεο κε βάζε ηζηνξηθά 
δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα πξνβιεπφκελα κειινληηθά γεγνλφηα ζρεηηθά κε ηελ ζπλνιηθή πνξεία θαη 

θαηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο θαη βεβαίσο ηηο αλαζεσξεί φπνπ απαηηείηαη. 
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