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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο Ν.ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.
Έθζεζε επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο Ν.ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ
ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο
31εο Γεθεκβξίνπ 2016, 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 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο
απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 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 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 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 ρξεκαηννηθνλνκηθέο 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 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε
δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 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 δηθιείδσλ 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
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη
επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε
άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Ν.ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ., θαηά ηελ
31εο Γεθεκβξίνπ 2016 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.
Έθζεζε επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ
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 43 α
(παξ3α) θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Αζήλα, 24 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2017
O Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Μ.ΛΟΤΚΡΔΕΖ
Αξ Μ ΟΔΛ 31511
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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1.1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ
(πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ)
εκείσζε

01.01.-31.12.2016

01.01.-31.12.2015

Κχθινο εξγαζηψλ

5.1

151.893,92

242.838,26

Κφζηνο πσιήζεσλ

5.2

-289.165,59

-322.771,65

-137.271,67

-79.933,39

Μηθηά απνηειέζκαηα πεξηφδνπ
Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο

5.3

245,00

524,09

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο

5.4

-377.555,42

-360.442,65

Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηαζέζεσο

5.5

-4.482,82

-6.251,20

-519.064,91

-446.103,15

Απνηειέζκαηα δεκηέο εθκεηαιιεχζεσο πεξηφδνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα

5.6

-327.981,16

686.307,15

Λνηπά έμνδα/ έζνδα

5.7

15.856,06

-4.207,17

-831.190,01

235.996,83

-301.403,58

138.549,23

-1.132.593,59

374.546,06

745.405,19

196.919,36

-387.188,40

571.465,42

-14,16

4,68

Απνηειέζκαηα δεκηέο πεξηφδνπ πξν θφξσλ
Φφξνη εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί

5.8

Απνηειέζκαηα θέξδε πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο
Γηαθνξά απνηίκεζεο Γηαζεζίκσλ πξνο Πψιεζε
πλνιηθά απνηειέζκαηα δεκίεο (θέξδε) πεξηφδνπ
Βαζηθά δεκηέο (θέξδε) αλά κεηνρή κεηά απφ

5.9

θφξνπο

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 8 - 39) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
(πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ)
εκείσζε

31.12.2016

31.12.2015

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο

5.10

668.594,89

710.101,73

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

5.11

385.736,62

392.333,38

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

5.12

0,00

0,00

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

5.13

1.772.794,29

1.949.983,99

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο

5.14

1.495.942,88

1.287.699,79

4.323.068,68

4.340.118,89

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο & ρξεκαηηζηήξην

5.15

275.312,69

214.899,68

Λνηπέο απαηηήζεηο

5.16

94.760,11

120.071,95

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία

5.17

249.537,86

609.634,00

Δπελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηε ιήμε

5.18

4.730.520,07

2.981.680,90

Σακηαθά δηαζέζηκα πειαηψλ

5.19

808.803,73

296.578,14

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

5.19

9.754.982,75

11.214.811,30

15.913.917,21

15.437.675,97

20.236.985,89

19.777.794,86

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Ίδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθφ Κεθάιαην

5.20

7.117.600,00

7.117.600,00

Απνζεκαηηθφ Απνηίκεζεο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε

5.21

1.520.294,01

774.888,82

Λνηπά Απνζεκαηηθά

5.22

8.718.590,37

8.718.590,37

1.318.514,62

2.451.108,21

18.674.999,00

19.062.187,40

Απνηειέζκαηα εηο λένλ
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
Τπνρξεώζεηο
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

5.23

410.726,87

110.323,29

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ

5.24

113.869,80

110.000,00

Λνηπέο πξνβιέςεηο

5.25

3.400,00
527.996,67

3.400,00
223.723,29

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο

5.26

1.747,91

711,31

Πειάηεο θαη ρξεκαηηζηήξην

5.27

931.096,56

343.272,68

Λνηπέο ππνρξεψζεηο

5.28

101.145,75

147.900,18

ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ

1.033.990,22

491.884,17

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

1.561.986,89

715.607,46

20.236.985,89

19.777.794,86

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ & Τπνρξεώζεσλ
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1.3 ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ)

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο)
Πιένλ /(κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα :
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζη/ηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο
ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Απνηέιεζκα απφ πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
Έζνδα ρξενγξάθσλ εηζπξαρζέλησλ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο(β)

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδχλακα πεξηφδνπ (α)+(β)+(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

01.01.-31.12.2016

01.01.-31.12.2015

-831.190,01

235.996,83

49.952,62
3.869,80
433.264,29
17.197,31

58.639,60
4.000,00
-253.074,81
23.498,38

-2.045.047,79
542.106,05

-2.839.827,85
-836.703,01

-17.197,31
-1.000,00
-1.848.045,04

-23.498,38
143.981,95
-3.486.987,29

-1.849,02
355.340,75
-240.580,86
233.361,39
41.944,23
388.216,49

-1.350,00
250.031,48
-182.064,79
164.039,89
105.366,14
336.022,72

0,00
0,00

-124.866,81
-124.866,81

-1.459.828,55
11.214.811,30
9.754.982,75

-3.275.831,38
14.490.642,68
11.214.811,30

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 8 – 39) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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1.4 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
(πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ)

Πνζά

Απνζεκαηηθά

πξννξηζκέλα

Απνηίκεζεο

Μεηνρηθό

γηα αύμεζε

Γηαζεζίκσλ

Λνηπά

Κέξδε

Κεθάιαην

Μεη.Κεθαι.

πξνο Πώιεζε

Απνζεκαηηθά

Δηο λέν

6.616.800,00

625.666,81

577.969,46

500.800,00

-625.666,81

0,00

0,00

196.919,36

Τπόινηπα ιήμεο πεξηόδνπ 31.12.2015

7.117.600,00

0,00

774.888,82

8.718.590,37 2.451.108,21 19.062.187,40

Τπόινηπα έλαξμεο πεξηόδνπ 01.01.2016

7.117.600,00

0,00

774.888,82

8.718.590,37

Τπόινηπα έλαξμεο πεξηόδνπ 01.01.2015
Μεηαβνιή θεθαιαίνπ

8.718.590,37

ύλνιν

2.076.562,15 18.615.588,79
-124.866,81

Μεηαβνιέο ινηπψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
01.01-31.12.2015

0,00

374.546,06

571.465,42

2.451.108,21 19.062.187,40

Μεηαβνιή θεθαιαίνπ
Μεηαβνιέο ινηπψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
01.01-31.12.2016
Τπόινηπα ιήμεο πεξηόδνπ 31.12.2016

745.405,19
7.117.600,00

0,00

1.520.294,01

-1.132.593,59
8.718.590,37

-387.188,40

1.318.514,62 18.674.999,00

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 8 - 39) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.

Αζήλα, 20 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2017
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ

Γεώξγηνο Ν. Υξπζνρντδεο

Νηθόιανο Γ. Υξπζνρντδεο

Βαζίιεηνο Ο. Καθαξίθνο

Α.Γ.Σ. ΑΙ 193830

Α.Γ.Σ. ΑΙ 132457

Α.Γ.Σ. ΑΗ 039179
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ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
1.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία

Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί ζήκεξα κε ηελ επσλπκία «Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν
«Ν.ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.» εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο νθνθιένπο 7-9
θαη είλαη θαηαρσξεκέλε ζην ΓΔΜΖ κε αξηζκφ 1340501000.
Ζ δηάξθεηά ηεο είλαη εθαηνληαεηήο ππνινγηδφκελε απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγθξηηηθήο απνθάζεσο
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξεηψλ δειαδή κέρξη 2-01-2091.
θνπφο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη ε παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ.
Ζ Δηαηξεία κπνξεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο λα παξέρεη επελδπηηθέο
ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο σο εμήο:
(α) Δπελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο :
1.Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ.
2.Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ.
3.Γηαπξαγκάηεπζε γηα ίδην ινγαξηαζκφ,
4.Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ,
5.Σνπνζέηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ρσξίο δέζκεπζε αλάιεςεο.
(β) Παξεπφκελεο ππεξεζίεο
1. Φχιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεκαηνθχιαθα θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ
φπσο ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ή παξερφκελσλ αζθαιεηψλ.
2. Παξνρή πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε επελδπηή πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα
ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζηα νπνία κεζνιαβεί ε ΑΔΠΔΤ, ε νπνία παξέρεη ηελ πίζησζε ή ην
δάλεην.
3. Παξνρή ππεξεζηψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο εθφζνλ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ
ζπκβνπιψλ,
4. Έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ή άιιεο κνξθέο γεληθψλ
ζπζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα.
5. Παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ αλαδνρή
6. Παξνρή επελδπηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηα ππνθείκελα κέζα ησλ
παξαγψγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο έ έσο δ΄ θαη ί ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
λ.3606/2007, εθφζνλ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ή παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ.
πλνπηηθά, νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία έρνπλ σο εμήο:
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ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Γεψξγηνο Ν. Υξπζνρντδεο (Πξφεδξνο)

Σξάπεδεο
ΑLPHA BANK GR & LONDON

Νηθφιανο Γ. Υξπζνρντδεο (Γηεπζχλσλ χκβνπινο)

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ

Αλαζηαζία Γάθλνπ - Βηιηψηε (Μέινο)

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ

ππξίδσλ Θ. Φαζνχιεο (Μέινο)

EUROBANK

Κσλζηαληίλνο Κξησλάο (Μέινο)

TΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμειέγε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε PICTET
ηεο 30.6.2014 θαη ε ζεηεία ηνπ ιήγεη ηελ 30.6.2017.
Δπνπηεύνπζα αξρή
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο

Ννκηθόο ύκβνπινο
Λαβίδαο Γεκήηξηνο

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ

Διεγθηέο

094317250

Παλαγηψηεο Μ. Λνπθξέδεο

ΓΔΜΗ

Α.Μ..Ο.Δ.Λ. 31511

1340501000

ΟΛ Α.Δ.Ο.Δ.

2.

Οη θπξηόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία

Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη, πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2016 είλαη ίδηεο κε εθείλεο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ
αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2015 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ.
2.1

Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ Υξεκαηηζηεξηαθή Αλψλπκε
Δηαηξεία Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ» πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 – 31
Γεθεκβξίνπ 2016, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηελ
απνηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο (δηαζέζηκα
πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, αμηφγξαθα εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ), ηελ αξρή ηεο
ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ηελ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο.
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο
πνπ παξνπζηάδνληαη.
Οη ηειεπηαίεο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο είραλ ζπληαρζεί
ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ Ν. 2190/1920 φπσο ίζρπε ηφηε (Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα),
είλαη γηα ηε ρξήζε 2007, πνπ δηαθέξνπλ – ζε θάπνηεο πεξηνρέο– απφ ηα Γ.Π.Υ.Π. Ζ δηνίθεζε
ηξνπνπνίεζε θάπνηεο απφ ηηο κεζφδνπο ινγηζηηθήο απνηίκεζεο θαη παξνπζίαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε
ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηα Γ.Π.Υ.Π.
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2.2

Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ

Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ
Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο
εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 ή
κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη
δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2016
Δτήσιες Βελτιώσεις στα ΓΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2012-2014, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2014,
έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθαλ
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2015 κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 2343/2015. Οη
θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 5 θαη 7
θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 19 θαη 34 δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο .

ΓΠΥΑ 5 «Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Καηερόκελα πξνο Πώιεζε θαη
Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αιιαγή απφ κία κέζνδν δηάζεζεο ζε κηα άιιε (πρ πψιεζε ή
δηαλνκή ζηνπο ηδηνθηήηεο) δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ έλα λέν ζρέδην πψιεζεο αιιά κία ζπλέρηζε
ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. πλεπψο, δελ ππάξρεη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 5. Ζ
ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ δηάζεζεο δελ αιιάδεη ηελ εκεξνκελία
ηαμηλφκεζήο.

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Δμππεξέηεζε ζπκβάζεσλ κεηά ηελ κεηαβίβαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Δάλ κία επηρείξεζε κεηαβηβάδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ππφ φξνπο πνπ
επηηξέπνπλ ζηνλ κεηαβηβάδνληα λα απναλαγλσξίζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην Γ.Π.Υ.Α. 7 απαηηεί
λα γλσζηνπνηνχληαη φιεο νη κνξθέο ζπλερηδφκελεο αλάκεημεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε κεηαβηβάδνπζα
επί ησλ κεηαβηβαζζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν Γ.Π.Υ.Α. 7 παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ην ηη
ελλνεί κε ηνλ φξν «ζπλερηδφκελε αλάκεημε». Ζ ηξνπνπνίεζε πξφζζεζε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο
πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηηο δηνηθήζεηο λα πξνζδηνξίζνπλ εάλ νη φξνη κηαο ζχκβαζεο γηα
εμππεξέηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζπληζηά
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«ζπλερηδφκελε αλάκεημε». Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη ην δηθαίσκα ( φρη ηελ ππνρξέσζε) αλαδξνκηθήο
εθαξκνγήο.
Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη φηη ε επηπξφζζεηε γλσζηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη απφ ην Γ.Π.Υ.Α. 7
«Γλσζηνπνίεζε - πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ»
δελ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλα γηα φιεο ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο αλ απαηηείηαη απφ ην Γ.Λ.Π.
34. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ.

ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο από εξγαδόκελνπο»
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Φεβξνπαξίνπ 2015. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο ελεξγνχ αγνξάο
πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ην λφκηζκα ζην νπνίν εθθξάδεηαη ε
ππνρξέσζε θαη φρη κε βάζε ηε ρψξα πνπ ππάξρεη ε ππνρξέσζε. Όηαλ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά
πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζε απηφ ην λφκηζκα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηηφθηα ησλ
θξαηηθψλ νκνιφγσλ.

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα βξίζθνληαη είηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είηε λα ελζσκαηψλνληαη κε
παξαπνκπέο κεηαμχ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζεκείνπ φπνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε (π.ρ. ζηε έθζεζε Γηαρείξηζεο).
Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη νη άιιεο πιεξνθνξίεο, εληφο ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο πξέπεη λα
είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή φπσο θαη νη ελδηάκεζεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ νη ρξήζηεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο κε απηφλ ηνλ
ηξφπν, ηφηε ε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε είλαη ειιηπήο.

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) –Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ: Δθαξκνγή
ησλ εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο
ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ
28 γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο γηα ηηο
Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη δελ
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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ΓΛΠ
1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε
Πξσηνβνπιία Γλσζηνπνίεζεο

ησλ

Οηθνλνκηθώλ

Καηαζηάζεσλ» -

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014, απνζαθελίδνπλ
φηη ε ζεκαληηθφηεηα εθαξκφδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη φηη ε
ζπκπεξίιεςε ζε απηέο αζήκαλησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ
γλσζηνπνηήζεσλ. Δπηπιένλ, νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε, θαζνξίδνληαο ην πνπ
θαη κε πνηα ζεηξά
παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο
δηεπθξηλίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα ππνζχλνια θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ
ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επελδχζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν
ηεο θαζαξήο ζέζεο Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2015.

ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο)- Γηεπθξηλήζεηο γηα ηηο επηηξεπηέο
απόζβεζεο

κεζόδνπο

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ απφζβεζεο βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη
θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαζψο ηα έζνδα δελ
ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ
ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ αλσηέξσ ζέζε δελ ηζρχεη φηαλ ην άπιν
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθθξάδεηαη σο κέηξν ππνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ ή φηαλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη
ηα έζνδα θαη ε αλάισζε ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην άπιν πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα.
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2015.

ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 41 (Σξνπνπνηήζεηο)- Γεσξγία: Καξπνθόξα Φπηά
Οη ηξνπνπνηήζεηο θέξλνπλ ηα θαξπνθφξα θπηά (bearer plants), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα απμεζεί παξαγσγή, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16 έηζη ψζηε λα
αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη ηξνπνπνηήζεηο
εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, κε
ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 23
Ννεκβξίνπ 2015.

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»-Μέζνδνο ηεο Καζαξήο
Θέζεο ζηηο Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
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Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 27 ηελ νπνία εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 12 Απγνχζηνπ 2014, επηηξέπεη ζε
κία νληφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ
ηεο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο, ζηηο αηνκηθέο ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απηφ
ζπληζηά επηινγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο γηα θάζε θαηεγνξία επελδχζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη
ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2015.

ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «ρήκαηα ππό θνηλό έιεγρν» -Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο ηεο
απόθηεζεο κεξηδίνπ ζε κηα από θνηλνύ δξαζηεξηόηεηα
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη έλαο επελδπηήο εθαξκφδεη ηελ κέζνδν ηεο «απφθηεζεο» φηαλ απνθηά
ζπκκεηνρή ζε κία θνηλή επηρείξεζε. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 24
Ννεκβξίνπ 2015.

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο από εξγαδόκελνπο»
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Φεβξνπαξίνπ 2015. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο ζε
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ζηφρνο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη ε απινπνίεζε ηνπ
ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ εηζθνξψλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα, γηα ηηο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε έλα
ζηαζεξφ πνζνζηφ ηνπ κηζζνχ.

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ
εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία (ή θαη ηνλ Όκηιν)
Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά είλαη
ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ Δηαηξεία (ή θαη ν Όκηινο) δελ έρεη εθαξκφζεη
λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»
ηηο 24 Ηνπιίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9, ην νπνίν πεξηιακβάλεη
ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν πξφηππν ζα
αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 39 θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ, ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ην
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Δθηφο απφ ην ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο νληφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Ζ
Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ
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θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 Ννεκβξίνπ
2016.

ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο»
ηηο 28 Μαΐνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» θαη
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επί ηνπ πξνηχπνπ πνπ εθδφζεθαλ ζηηο 11
επηεκβξίνπ ηνπ 2015 είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη απνηειεί ην λέν πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ
εζφδνπ.
Σν ΓΠΥΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο ΔΓΓΠΥΑ 13, ΔΓΓΠΥΑ 15,
ΔΓΓΠΥΑ 18 θαη ΜΔΓ 31.
Σν λέν πξφηππν θαζηεξψλεη έλα κνληέιν πέληε βεκάησλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα έζνδα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ κηα ζχκβαζε κε έλαλ πειάηε (κε πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο), αλεμάξηεηα απφ ην
είδνο ηεο ζπλαιιαγήο εζφδσλ ή ηνλ θιάδν. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ζα εθαξκφδνληαη επίζεο γηα
ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ απφ ηελ πψιεζε νξηζκέλσλ κε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ απνηεινχλ παξαγσγή απφ ζπλήζεηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (π.ρ., πσιήζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη
εμνπιηζκνχ ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Θα απαηηνχληαη εθηεηακέλεο γλσζηνπνηήζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάιπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
ππνρξεψζεηο απφδνζεο, αιιαγέο ζηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκβαζεο θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο. Σν ΓΠΥΑ 15
πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 επηεκβξίνπ 2016.

ΓΠΥΑ 14 «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Ρπζκηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ»
ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην πξφηππν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο
απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηα ππφινηπα ησλ «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
Ρπζκηδφκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα παξέρεη αγαζά ή
ππεξεζίεο ζε πειάηεο, ζε ηηκή ή πνζνζηφ πνπ ππφθεηηαη ζε εηδηθή ξχζκηζε απφ ην θξάηνο.
Σν ΓΠΥΑ 14 επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ε νπνία πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ λα
ζπλερίζεη λα ινγηζηηθνπνηεί, κε κηθξέο αιιαγέο, ηα ππφινηπα ησλ «κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ
ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ» ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα, ηφζν θαηά ηελ
πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ φζν θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα ππφινηπα θαη
νη θηλήζεηο απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά ζηηο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο,
απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ελψ ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο
απαηηνχληαη. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο»
ηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2016 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 16 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο ηνπ
πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε
πνπ παξνπζηάδεη εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη
έλα εληαίν κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν
κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ
κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο
αμίαο. ρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη
νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο
ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν ζχκβαζεο. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.

ΓΠΥΑ 10 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28
(Σξνπνπνίεζε) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» - Πώιεζε ή
Δηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ηνπ Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνύο ή ηεο
Κνηλνπξαμίαο ηνπ
Ζ θχξηα ζπλέπεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο πνπ εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2014,
είλαη φηη νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη κηα
επηρείξεζε (είηε ζηεγάδεηαη ζε κηα ζπγαηξηθή ή φρη). Έλα κεξηθφ θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ
κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη αλ απηά
ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηεγάδνληαη ζε κηα ζπγαηξηθή. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) “Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε κε
πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο”
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ρξεσζηηθνχο
ηίηινπο πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.

ΓΛΠ 7 Καηαζηάζεηο ηακηαθώλ ξνώλ (Σξνπνπνίεζε) “Γλσζηνπνηήζεηο” Ζ ηξνπνπνίεζε
εηζάγεη ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα απαηηνχλ απφ ηηο νληφηεηεο λα παξέρνπλ
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γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηακεηαθέο ξνέο θαη κεηαβνιέο κε ηακεηαθήο θχζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη
ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη δελ έρεη
πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ (Σξνπνπνίεζε)
“Σαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από
ηελ αμία ησλ κεηνρώλ”
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε βάζε επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά παξνρέο πνπ
εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ
ζρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε κεηξεηά ή
ζε παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία εμαίξεζε φζνλ
αθνξά ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 2 κε βάζε ηελ νπνία κία παξνρή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα
επξφθεηην λα δηαθαλνληζηεί εμ’ νινθιήξνπ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν
εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά έλα πνζφ πξνο θάιπςε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη λα ην
απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.

ΓΠΥΑ 4 (Σξνπνπνίεζε) «Δθαξκνγή ηνπ λένπ ΓΠΥΑ 9 κε ην ΓΠΥΑ 4».
Σν πκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 επηεκβξίνπ ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΠΥΑ 4 ψζηε λα
αληηκεησπηζηνχλ νη αλεζπρίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (ΓΠΥΑ 9), πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ απφ ην
ζπκβνχιην ΓΠΥΑ 4. Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν πξνζεγγίζεηο: επηθάιπςε θαη αλαβνιή. Σν
ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα:
• δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξίεο πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα αλαγλσξίζνπλ ζηα
ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, θαη φρη ζην θέξδνο ή ηε δεκία, ηελ αζηάζεηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ ην
ΓΠΥΑ 9 εθαξκφδεηαη πξηλ απφ ηηο λέεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο.
• παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαηά θχξην ιφγν ζπλδένληαη κε ηηο
αζθάιεηεο, κηα πξναηξεηηθή πξνζσξηλή εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ΓΠΥΑ 9 κέρξη ην 2021.
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο»
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Σνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΠΥΑ 15. Οη ηξνπνπνηήζεηο
ηνπ ΓΠΥΑ 15 δελ κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ, αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο
πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
αλαγλσξίδεηαη κία δέζκεπζε εθηέιεζεο ζε κία ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κία νηθνλνκηθή
νληφηεηα απνηειεί ηνλ εληνιέα ή ηνλ εληνινδφρν, θαη πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ ην έζνδν απφ ηε
ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ εηαηξεία (Ο Όκηινο) ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Οηθνλνκηθέο ηεο (ηνπ) Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ζ ηξνπνπνίεζε
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Δτήσιες Βελτιώσεις στα ΓΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2014-2016, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016,
έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο (ή θαη ηνπ Οκίινπ) εθηφο αλ
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.

Γ.Π.Υ.Α. 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο
Ζ ηξνπνπνίεζε δηαγξάθεη ηηο «Βξαρππξφζεζκεο εμαηξέζεηο απφ ηα Γ.Π.Υ.Α.» πνπ πξνβιέπνληαλ
απφ ην Πξνζάξηεκα Δ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 κε ην αηηηνινγηθφ φηη έρνπλ ππεξεηήζεη πιένλ ηνλ ζθνπφ ηνπο
θαη δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηεο.

ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπηκέηξεζε πγγελώλ Δπηρεηξήζεσλ ή Κνηλνπξαμηώλ ζηελ
εύινγε αμία»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε επηινγή πνπ δίλεηαη νη επελδχζεηο ζε ζπγγελήο ή ζε θνηλνπξαμίεο
πνπ θαηέρεηαη απφ κηα νληφηεηα πνπ είλαη έλαο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ή
άιιεο νληφηεηαο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηκεηξεζνχλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ είλαη δηαζέζηκε γηα θάζε κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή ή θνηλνπξαμία μερσξηζηά θαηά
ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.

ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο νληόηεηεο: Γηεπθξίληζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ
πξνηύπνπ.
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξίληζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ πξνζδηνξίδνληαο φηη νη απαηηήζεηο
γλσζηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ, εθηφο απφ εθείλεο ησλ παξαγξάθσλ Β10-Β16, ηζρχνπλ γηα ηηο
ζπκκεηνρέο ηεο νληφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο
θαηερφκελα γηα πψιεζε, σο θαηερφκελα γηα δηαλνκή ή σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε
ην ΓΠΥΑ 5 «Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη
δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο».
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ΓΛΠ 40 « Δπελδπηηθά αθίλεηα» Μεηαθνξέο Δπελδπηηθώλ αθηλήησλ
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 40 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016 δηεπθξηλίδνπλ φηη
κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα δχλαηαη λα κεηαθέξεη έλα αθίλεην πξνο ή απφ ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα,
φηαλ, θαη κφλν φηαλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο αιιαγήο ηεο ρξήζεο. Μηα αιιαγή ηεο ρξήζεο πξνθχπηεη, εάλ
ην αθίλεην πιεξνί ή παχεη λα πιεξνί, ηνλ νξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. Μηα αιιαγή ζηηο
πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί έλδεημε κηαο αιιαγήο
ζηε ρξήζε.
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

ΔΓΓΠΥΑ 22 Γηεξκελεία «πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη Πξνθαηαβνιέο»
Ζ Γηεξκελεία 22 δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ
είζπξαμε ή ηελ πιεξσκή πξνθαηαβνιψλ ζε μέλν λφκηζκα. πγθεθξηκέλα, εθαξκφδεηαη γηα ηηο
ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη έλα κε λνκηζκαηηθφ
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα κε λνκηζκαηηθή ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πιεξσκή ή ηελ
είζπξαμε πξνθαηαβνιψλ πξηλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίζεη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν,
έμνδν ή έζνδν. χκθσλα κε ηε δηεξκελεία ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ
θαζνξηζκνχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, είλαη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ κε
λνκηζκαηηθψλ πξνπιεξσκψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο απφ ιήςε
πξνθαηαβνιήο. Δάλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο πξνθαηαβνιηθά, ε εκεξνκελία ηεο
ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη γηα θάζε πιεξσκή ή είζπξαμε.
Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

2.3

Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα

Ζ Δηαηξεία παξέρεη κφλν επελδπηηθέο ππεξεζίεο κε θχξην ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ρξεκαηηζηεξηαθψλ
ζπλαιιαγψλ. Οη επελδπηηθέο απηέο ππεξεζίεο είλαη ε κνλαδηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ην
ζχλνιν απηψλ παξέρεηαη εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ
αλάιπζε θαηά επηρεηξεκαηηθφ θαη γεσγξαθηθφ ηνκέα.
2.4

πλαιιαγέο ζε ζπλάιιαγκα

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηηκψληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζε
Δπξψ πνπ είλαη ην λφκηζκα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε Δηαηξεία. Οη ζπλαιιαγέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλάιιαγκα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ, κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο ηεο
εκεξνκελίαο ησλ ζπλαιιαγψλ.
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Καηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ζε
ζπλάιιαγκα, ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ησλ Τπνρξεψζεσλ απνηηκψληαη κε ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ηεο
εκεξνκελίαο απηήο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θέξδε ή δεκίεο, πνπ πξνθχπηνπλ, θαηαρσξνχληαη
ζηα απνηειέζκαηα.
2.5

Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κεησκέλα κε ηηο
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ
ζηνηρείσλ. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη. εκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζην
θφζηνο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ εθφζνλ πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ή θαη ηελ παξαγσγηθή
δπλακηθφηεηα ηνπ παγίνπ ή κεηψλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ
ζηνηρείσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο:
Αθίλεηα
Μεηαθνξηθά κέζα
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο
Ζ/Τ & Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα

33-43 έηε
6,6 έηε
5 έηε
3,3 έηε

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε
θάζε εηήζην ηζνινγηζκφ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ
αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο (απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’ απνηειέζκαηα. Καηά
ηελ απφζπξζε ή πψιεζε θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 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.
2.6

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο είλαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα .
Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ, πιηθά, ππεξεζίεο θαζψο θαη θάζε
δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε
θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο. Οη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ
ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε πνπ
πξνζηίζεηαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν θφζηνο αγνξάο θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ
αλαγλσξίδεηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνζβέλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ (3,3 έηε).
2.7

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη άιια κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εμεηάδνληαη γηα
πηζαλή δεκία απνκεηψζεσο, φπνηε γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή
αμία ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. 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. Αληηινγηζκφο 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
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πεξηπηψζεηο απηέο ν αλσηέξσ αληηινγηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ
ππάξρεη ζέκα απαμίσζεο ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη ππνινγηζκφ ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ.
2.8

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα

Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν
ελεξγεηηθνχ ζε κηα επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν
ζε κηα άιιε επηρείξεζε.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο εηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ
νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ.
2.8.1. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ ηνπ
ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ
Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη δχν ππνθαηεγνξίεο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
πξνο εκπνξία, θαη απηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ σο επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ
απνηειεζκάησλ, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ
θαηαρσξείηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία, φηαλ απνθηάηαη θπξίσο κε ην ζθνπφ βξαρππξφζεζκεο πψιεζεο
ή φηαλ πξνζδηνξίδεηαη σο ηέηνην. Δπίζεο ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηαρσξνχληαη ηα παξάγσγα κέζα
γηα εκπνξία, εθηφο αλ πξνζδηνξίδνληαη σο κέζα αληηζηάζκηζεο.
2.8.2

Δπελδύζεηο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε

∆ηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο, είλαη νη επελδχζεηο πνπ απνθηνχληαη γηα αθαζφξηζην ρξνληθφ
δηάζηεκα, νη νπνίεο κπνξεί λα πσιεζνχλ, ιφγσ αλάγθεο ξεπζηφηεηαο, ή αιιαγψλ ζηα επηηφθηα, ζηηο
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ή ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ.
Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο
Οη αγνξέο θαη πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηνπ
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο, δειαδή ηελ
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν
ελεξγεηηθνχ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζε εχινγε αμία
κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ησλ εμφδσλ
ζπλαιιαγήο.
Οη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε εχινγε
αμία κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο απνηηκψληαη θαη
παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία. Κέξδε θαη δεκίεο απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ηεο
θαηεγνξίαο «ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ινγαξηαζκνχ
απνηειεζκάησλ», πεξηιακβάλνληαη, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ, ζην ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ. Κέξδε θαη δεκίεο απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε
επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, κέρξη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν
ελεξγεηηθνχ λα απναλαγλσξηζηεί ή λα ππνζηεί απνκείσζε, νπφηε, ην ζπζζσξεπκέλν θέξδνο ή ε
δεκία πνπ αλαγλσξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο ζηα ίδηα θεθάιαηα, κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ. Μεξίζκαηα απφ επελδχζεηο, αλαγλσξίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ φηαλ
ην δηθαίσκα είζπξαμεο κεξίζκαηνο εγθξηζεί απφ ηνπο κεηφρνπο.
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Ζ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο
ηξέρνπζεο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο πξνζθνξάο. Ζ εχινγε αμία ησλ κε εηζεγκέλσλ ηίηισλ, θαη
άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αγνξά δελ είλαη
ελεξγή, πξνζδηνξίδεηαη κε ηερληθέο απνηίκεζεο. Απηέο νη ηερληθέο, πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε
πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, ηελ αλαθνξά ζηε ηξέρνπζα ηηκή
ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη, θαη ηηο κεζφδνπο πξνεμνθιεκέλσλ ηακηαθψλ
ξνψλ, απνηίκεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη άιιεο κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπρλά ζηελ αγνξά.
2.8.3.

Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηε ιήμε

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε εηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα
δηαθξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο.
Οη επελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηε ιήμε απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζε ηεο
κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα πξνθχπηνληα θαηά ηελ απνηίκεζε έζνδα ή έμνδα
αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
2.8.4. Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Παξάγσγα θαινχκε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία ζηελ έλαξμή ηνπο έρνπλ ζπλήζσο κηθξή ή
κεδεληθή αμία, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε κεηαβνιή πνπ ζεκεηψλεηαη ζε
θάπνην ππνθείκελν ζηνηρείν κε ην νπνίν ζπλδένληαη.
Όηαλ ην παξάγσγν απνθηά ζεηηθή αμία, θαηαρσξείηαη σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, ελψ αληίζεηα, φηαλ
απνθηά αξλεηηθή αμία θαηαρσξείηαη σο ζηνηρείν ππνρξεψζεσλ.
Σα παξάγσγα ρξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα ζθνπνχο αληηζηάζκηζεο, είηε γηα ζθνπνχο εκπνξηθνχο.
Όια ηα παξάγσγα, αλεμαξηήησο ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη, απνηηκψληαη ζηελ εχινγε
αμία ηνπο. Οη δηαθνξέο απνηηκήζεσο πνπ πξνθχπηνπλ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξάμεσλ. Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απηήο ηεο θαηεγνξίαο.

2.9

πκθσλίεο πώιεζεο, επαλαγνξάο ρξενγξάθσλ

(α) πκθσλίεο πψιεζεο, επαλαγνξάο
Σα ρξεφγξαθα πνπ πσινχληαη κε βάζε ζπκθσλίεο επαλαγνξάο (repos), θαηαρσξνχληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ελερπξηαζκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ φηαλ ν απνδέθηεο έρεη ην
δηθαίσκα, βάζεη ζπκβνιαίνπ, λα πσιήζεη ή λα επαλεθρσξήζεη ην ελερπξηαζκέλν ζηνηρείν. Ζ
ππνρξέσζε πξνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο πεξηιακβάλεηαη ζηα νθεηιφκελα πνζά ζε άιιεο
ηξάπεδεο, ή ζε πειάηεο, φπσο θξίλεηαη θαηαιιειφηεξν. Υξεφγξαθα πνπ αγνξάζηεθαλ κε ζπκθσλίεο
αλάζηξνθεο επαλαγνξάο αλαγλσξίδνληαη σο δάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε άιιεο ηξάπεδεο ή πειάηεο
αλαιφγσο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο ηηκήο επαλαγνξάο αλαγλσξίδεηαη σο ηφθνο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο ζπκθσλίαο επαλαγνξάο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
(β) ∆αλεηζκφο ρξενγξάθσλ
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Υξεφγξαθα πνπ δαλείδεη ε Δηαηξεία ζε ηξίηνπο παξακέλνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Υξεφγξαθα πνπ δαλείδεηαη ε Δηαηξεία δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο αλ
πσιεζνχλ ζε ηξίηνπο, νπφηε ε αγνξά θαη ε πψιεζε θαηαρσξνχληαη θαη ην θέξδνο ή δεκία
πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ. Ζ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ησλ
ρξενγξάθσλ θαηαρσξείηαη ζηελ εχινγε αμία σο εκπνξηθή ππνρξέσζε.
2.10

Απαηηήζεηο από πειάηεο

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ
νλνκαζηηθή αμία. Οη δεκίεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή
απφδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη. Σν πνζφ ηεο
δεκίαο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ
κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ.
Σν πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα.
2.11

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Σα Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν, θαηαζέζεηο φςεσο ζε
ηξάπεδεο, άιιεο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ, κε
αξρηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο ηξηψλ ή ιηγφηεξσλ κελψλ θαη ηξαπεδηθέο επηηαγέο.
2.12

Μεηνρηθό θεθάιαην

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ,
εκθαλίδνληαη αθαηξεηηθά ηνπ ππέξ ην άξηην θεθαιαίνπ αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ
νθέινπο.
2.13

Γαλεηζκόο

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο.
Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα
αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ.
Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη θαη δελ πεξηιακβάλνληαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
2.14

ζηηο

νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο

ηεο

Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο)

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεσο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηα απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε (ή δεκίεο), αιιά ηα νπνία ζα θαηαινγηζζνχλ ζε
κειινληηθέο ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηα Απνηειέζκαηα, εθηφο ηνπ θφξνπ
εθείλνπ, πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. ηελ πεξίπησζε
απηή θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη νη πιεξσηένη θφξνη, επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο
ρξήζεσο βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.
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Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ
θνξνινγηθήο αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαη αλαγλψξηζήο ηνπο γηα ζθνπνχο
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη θχξηεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ ζπληάμεηο
θαη άιια σθειήµαηα απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη απφ ηελ επαλεθηίµεζε νξηζκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο
θνξνινγηθέο δεκίεο θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγηθφ εηζφδεκα
γηα λα θαιχςεη ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ
ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα
ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν εηζφδεκα, πνπ ζα θαιχςεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
2.15

Πξνβιέςεηο

Πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο ππνρξεψζεηο λνκηθά ή κε άιιν ηξφπν
ηεθκεξησκέλεο, σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ
εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξεψζεσο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε
αμηνπηζηία.
Οη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηηο εκεξνκελίεο ζπληάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη
πξνζαξκφδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηηο βέιηηζηεο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο. Οη ελδερφκελεο
ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη πηζαλή ε εθξνή πφξσλ γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο εάλ δελ είλαη
ζεκαληηθέο.
Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη
εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή.
2.16

Μηζζώζεηο

ηελ Δηαηξεία δελ ππάξρνπλ πάγηα πνπ έρνπλ απνθηεζεί κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.
Δάλ ππήξραλ κηζζψζεηο ελζψκαησλ παγίσλ φπνπ ε εηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο
θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο, ζα ραξαθηεξίδνληαλ σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο
κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, κε ηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο
αμίαο ησλ κηζζσκέλσλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη ηεο παξνχζεο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ.
Κάζε κίζζσκα θαηαλέκεηαη ζηελ ππνρξέσζε θαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν, έηζη ψζηε λα
επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην πάλσ ζηελ αλεμφθιεηε ππνρξέσζε. Ζ ππνρξέσζε γηα ηα
πιεξσηέα κηζζψκαηα θαζαξή απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, πεξηιακβάλεηαη ζηα δάλεηα. Οη
ηφθνη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
ηεο κίζζσζεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην γηα ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο
ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.
Ζ εηαηξεία δελ έρεη κηζζψζεηο.
2.17 Τπνρξεώζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζηνπο εξγαδόκελνπο
(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο έμνδν
φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.
(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία
Γελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην
πξνζσπηθφ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία, γηα ζπληαμηνδφηεζε, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ δελ
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θξίζεθε απαξαίηεην απφ ηελ εηαηξεία λα γίλεη αλαινγηζηηθή κειέηε αιιά ν ππνινγηζκφο ηεο έγηλε κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Ν.2190.
2.18

Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
(α) Παξνρή ππεξεζηψλ:
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ηελ εκεξνκελία πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο.
(β) Έζνδα απφ ηφθνπο:
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ζε δεδνπιεπκέλε βάζε γηα
φια ηα ηνθνθφξα κέζα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
(γ) Μεξίζκαηα:
Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.
Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσκέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδν, θαηά ην
ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ.
2.19

Κέξδε αλά κεηνρή

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή, ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κε ην κέζν ζηαζκηθφ
αξηζκφ κεηνρψλ θάζε ρξήζεο.
2.20

Γηαλνκή κεξηζκάησλ

Σα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο, απεηθνλίδνληαη σο ππνρξέσζε ηε ρξνληθή ζηηγκή
θαηά ηελ νπνία εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.
2.21

πλδεδεκέλα κέξε

Με βάζεη ην ΓΛΠ24, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζπλδεφκελν κέξνο ζεσξείηαη εθείλν ην νπνίν έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ή λα εμαζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο
απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ε εηαηξία, αλαθέξνπκε ηα θαησηέξσ: ηελ εηαηξεία ηα ζπλδεδεκέλα κέξε
παξέρνπλ ππεξεζίεο ζαλ ζπλεξγάηεο, ζαλ κηζζσηνί κε ηελ εηαηξεία θαη ηέινο ζαλ πειάηεο.

3.

εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθώλ αξρώλ

Καηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο, ε ∆ηνίθεζε πξνβαίλεη ζε
εθηηµήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ επεξεάδνπλ ηα πνζά ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επφµελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Οη
εθηηµήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη
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ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο
ζπλζήθεο, αλαµέλεηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ .
3.1

Πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ

Ζ κεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζµφ ηνπ πνζνχ θαη ηεο
ρξνληθήο ζηηγµήο ησλ κειινληηθψλ ηαµηαθψλ ξνψλ, επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά, ψζηε λα κεηψλνπλ
νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθηηµήζεσλ γηα δεµίεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο εµπεηξίαο δεµηψλ. Ζ
Δηαηξεία εμεηάδεη δηαξθψο ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ πειαηψλ γηα λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν
έρνπλ ππνζηεί απνµείσζε. ηνλ πξνζδηνξηζµφ αλ πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ δεµία απνµείσζεο, ε Δηαηξεία, ρξεζηµνπνηψληαο ηελ θξίζε ηεο, εμεηάδεη θαηά πφζν
ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη πξνζδηνξίζηµε µείσζε ζηηο αλακελφκελεο
ηαµηαθέο ξνέο απφ έλα ραξηνθπιάθην πειαηψλ, πξηλ ε κείσζε µπνξέζεη λα ζπζρεηηζηεί µε έλα
ζπγθεθξηκέλν ππφινηπν πειάηε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Σέηνηα έλδεημε δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη
δεδνκέλα πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη ππνδειψλνπλ φηη ππήξμε αξλεηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε
δπλαηφηεηα απνπιεξσµήο απφ ηελ νµάδα ησλ πηζηνχρσλ, ή ζηηο εζληθέο ή ηνπηθέο νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο, πνπ ζρεηίδνληαη µε αζεηήζεηο ππνρξεψζεσλ έλαληη νµάδαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ
∆ηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί εθηηµήζεηο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία δεµηψλ απφ πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία µε παξφµνηα ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαη παξφµνηα αληηθεηκεληθή έλδεημε
απνµείσζεο µε απηά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, φηαλ πξνζδηνξίδεη ηηο µκειινληηθέο ηαµηαθέο ξνέο.

3.2

Φόξνο εηζνδήκαηνο

Ζ ∆ηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θάλεη εθηηµήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζµφ ηεο πξφβιεςεο θφξνπ
εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζµνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ξνήο
ησλ εξγαζηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζµφο θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Ζ Δηαηξεία
αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλαµελφµελα θνξνινγηθά ειεγθηηθά ζέµαηα, βάζεη εθηηµήζεσλ θαηά
πφζν ζα πξνθχςνπλ επηπξφζζεηνη θφξνη. Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζµα απηψλ ησλ
ππνζέζεσλ δηαθέξεη απφ ηα πνζά πνπ αλαγλσξίζηεθαλ αξρηθά, νη δηαθνξέο ζα επεξεάζνπλ ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ηελ πεξίνδν θαηά ηελ
νπνία γίλεηαη απηφο ν πξνζδηνξηζµφο.
4.

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ηελ εθζέηνπλ ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο:
πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν αγνξάο, ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, επηηνθηαθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν
ξεπζηφηεηαο. Ζ γεληθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη απνζθνπεί ζην λα ειαρηζηνπνηεί πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο
ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηακηαθή ξνή ηεο Δηαηξείαο.
4.1

Πηζησηηθόο θίλδπλνο

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, πνπ είλαη ν θίλδπλνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο λα
αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη φηαλ απηά πξνθχπηνπλ. Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
αλαγλσξίδνληαη γηα δεκίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
πλεπψο ε Γηνίθεζε δηαρεηξίδεηαη πξνζεθηηθά ηελ έθζεζή ηεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζηα πιαίζηα θαη
ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο επνπηηθήο αξρήο (Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο).
(α) ∆εζµεύζεηο πνπ ζρεηίδνληαη µε πίζησζε.
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Σεξνχληαη µε βάζε ηηο εθάζηνηε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ επνπηεπνπζψλ αξρψλ.
Ζ δπλαηφηεηα παξνρήο πηζηψζεσλ απφ ηα µέιε ηνπ Υξεµαηηζηεξίνπ Αμηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο
µε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα ρξεµαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ (margin account), ξπζµίζηεθε γηα πξψηε
θνξά µε ην λφµν 2843/2000.
Σν κνληέιν παξνρήο πηζηψζεσλ ζηεξίδεηαη ζηε γεληθή αξρή θαηά ηελ νπνία ε πίζησζε δίδεηαη µφλνλ
θαηφπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο ζχµβαζεο κεηαμχ µέινπο θαη πειάηε θαη εθφζνλ ν ηειεπηαίνο παξέρεη
ζην µέινο αληίζηνηρε εμαζθάιηζε ηεο πίζησζεο, επί ηεο νπνίαο πθίζηαηαη λφµηµν ελέρπξν ππέξ ηνπ
µέινπο.
Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθ µέξνπο ησλ µειψλ ηνπ Υ.Α παξνρή πηζηψζεσλ
νξίδνληαη ζην λφµν, αιιά θαη ζηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ
απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Πξάμεο ηνπ ∆ηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
Ωο εθ ηνχηνπ ε Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζεµαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηήο.
(β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο γηα Σ + 2
χκθσλα κε ην Ν. 2843/2000 θαη ηεv αξηζκ. 2/363/30.11.2005 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζκ.
8/370/26.1.06) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πξέπεη κέρξη ην πέξαο ηνπ Σ + 2, ν πειάηεο
λα έρεη εμνθιήζεη ην ηίκεκα ηεο αγνξάο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην κέινο ηνπ Υ.Α πξνθεηκέλνπ
λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν ηελ εκέξα Σ + 3 πξνβαίλεη ζε αλαγθαζηηθέο εθπνηήζεηο θαη έηζη δελ
εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν.
(γ) Καηαζέζεηο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ώξηκσλ πηζησηηθώλ ππνινίπσλ
Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηα ειεχζεξα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ησλ
πειαηψλ επέβαιε ζηα κέιε ηνπ Υ.Α, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 2/306/22.06.2004 φπσο ηζρχεη, λα
ηεξνχλ ηα ρξήκαηα ησλ πειαηψλ ηνπο, ζε μερσξηζηνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο αλαγλσξηζκέλεο
θήκεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
4.2

Κίλδπλνο αγνξάο

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν αγνξάο. Ο θίλδπλνο αγνξάο πξνθχπηεη απφ αλνηθηέο ζέζεηο ζε
κεηνρηθά πξντφληα, ηα νπνία εθηίζεληαη ζε γεληθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο δηαθπκάλζεηο ζηελ αγνξά. Ζ
Δηαηξία, γηα λα πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν απηφ, επηιέγεη ηηο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο επελδχεη ζχκθσλα κε
πνηνηηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Δπίζεο θξνληίδεη λα ππάξρεη δηαζπνξά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο.
Έηζη λα πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ηηκψλ απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.
4.3.

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο

Ο θχξηνο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο γίλνληαη ζε Δπξψ. Πηζαλή κεηαβνιή ησλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ δε ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηηο
Σακηαθέο Ρνέο ηεο Δηαηξείαο.
4.4

Κίλδπλνο επηηνθίνπ

Γελ ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ζηηο ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
ηεο εηαηξείαο δελ ππάξρεη θίλδπλνο επηηνθίνπ.
4.5

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ
ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ ηακηαθψλ ξνψλ θαη ζηελ
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εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ζηελ
χπαξμε ζεκαληηθνχ χςνπο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ.
4.6.

Κεθαιαηαθή επάξθεηα

Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζπγθξίλεη ηα επνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο κε ηνπο
θηλδχλνπο (ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ) πνπ απηή αλαιακβάλεη. Σα επνπηηθά θεθάιαηα πεξηιακβάλνπλ
ηα θχξηα βαζηθά θεθάιαηα (κεηνρηθφ θεθάιαην, απνζεκαηηθά, ζπκκεηνρή ζην πλεγγπεηηθφ
Κεθάιαην), θαζψο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα.
Σν ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ
θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ. Οη δηακνξθσζέληεο δείθηεο (βαζηθψλ
θεθαιαίσλ θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο) βξίζθνληαη ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα απφ ηα ειάρηζηα
(8%).
5

Αλαιύζεηο Λνγαξηαζκώλ

5.1

Κύθινο εξγαζηώλ
01.01.-31.12.2016

01.01.-31.12.2015

Πξνκήζεηεο, Μεηαβηβαζηηθά θαη
Έζνδα πλαιιαγψλ Υ.Α. θαη X-net

120.043,92

198.489,41

Έζνδα απφ πξνκήζεηεο παξαγψγσλ
χλνιν Κχθινπ Δξγαζηψλ

31.850,00
151.893,92

44.348,85
242.838,26

01.01.-31.12.2016
179.555,33
1.934,90
13.139,42
33.740,25
59.636,67
1.159,02
289.165,59

01.01.-31.12.2015
192.530,81
2.000,00
17.112,50
36.363,30
72.900,59
1.864,45
322.771,65

01.01.-31.12.2016
0,00
245,00
0,00
245,00

01.01.-31.12.2015
0,00
524,09
0,00
524,09

5.2

Κόζηνο πσιήζεσλ

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο

5.3

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο

Δπηρ/ζεηο – Δπηδνηήζεηο
Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ
Δλνίθηα θηηξίσλ
χλνιν Λνηπψλ εζφδσλ εθκεηαιιεχζεσο
5.4

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

01.01.-31.12.2016
176.667,02

01.01.-31.12.2015
166.933,75
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Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη θαη ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο

5.5

Πηζη. πλ/θεο Γηαθνξέο.
Έζνδα Δπηθνπξηθνχ/πλ/θνπ Κεθαιαίνπ
Σφθνη πηζησηηθνί ηξαπεδψλ (πξνζεζκηαθψλ θαη φςεσο)
Σφθνη πειαηψλ (MARGIN θαη 3DC)
Σφθνη ρξεσζηηθνί

01.01.-31.12.2015
6.251,20
6.251,20

01.01.31.12.2016
41.944,23
-31.188,36
0,00
12.060,18
-38.166,76
-820.579,31
-20.928,75
-856.858,77
213.448,44
99.265,09
219.800,26
13.561,13
-17.197,31
-327.981,16

01.01.31.12.2015
105.366,14
-1.666,12
-71.200,00
21.549,87
-32.206,89
0,00
14.934,61
36.777,61
508.775,87
212,16
146.339,22
17.700,67
-23.498,38
686.307,15

01.01.-31.12.2016
-135,87
15.592,28
666,40
-266,75
15.856,06

01.01.-31.12.2015
-3.453,44
0,00
0,00
-753,73
-4.207,17

Λνηπά έμνδα / έζνδα

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Έζνδα πξνεγ.ρξήζεσλ
Έθηαθηα Έζνδα
Έθηαθηα Έμνδα

5.8

01.01.-31.12.2016
4.482,82
4.482,82

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα

Έζνδα ρξενγξάθσλ
Έμνδα ρξεκ/θσλ ζηνηρείσλ
Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Κέξδε απφ πψιεζε ρξεκ/θσλ ζηνηρείσλ
Εεκία απφ πψιεζε ρξεκ/θσλ ζηνηρείσλ
Εεκηά απνκείσζεο Γηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε
Απνηίκεζε ρξενγξάθσλ

5.7

2.000,00
38.380,46
38.030,67
42.044,73
16.277,89
56.775,15
360.442,65

Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηαζέζεσο

Γηάθνξα έμνδα

5.6

1.934,90
37.165,12
34.739,40
61.613,16
16.642,22
48.793,60
377.555,42

Φόξνη Δηζνδήκαηνο θαη Λνηπνί θόξνη
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Σξέρσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο
Σέινο επηηεδεχκαηνο
Φφξνο απνζεκαηηθψλ παξ.11 αξζ.72 Ν.4172
Λνηπνί θφξνη κε ζπκςεθηδφκελνη
Γηαθνξά θφξνπ
Αλαβαιιφκελνο Φφξνο (έμνδν /έζνδν)

Ο αλαβαιιόκελνο θόξνο αθνξά ζε :
Γηαθνξά ελζψκαησλ παγίσλ
Γηαθνξά Αχισλ ζηνηρείσλ
Γηαθνξέο Απνηίκεζεο πλ/θσλ Ηζνη.
Απφ πξφβιεςε Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ

01.01.-31.12.2016
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
-300.403,58
-301.403,58

01.01.-31.12.2015
0,00
-1.985,00
0,00
0,00
145.966,95
-5.432,72
138.549,23

5.063,85
0,00
-306.589,67
1.122,24
-300.403,58

10.172,76
-400,04
0,00
-4.340,00
5.432,72

O θφξνο επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο εηαηξείαο, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα
πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπληειεζηή θφξνπ (29%), επί ησλ θεξδψλ ηεο.
Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηε ρξήζε 2016 αλέξρεηαη ζε 29%.
Γηα ηελ εηαηξεία δελ πξνθχπηεη ζηε ρξήζε θφξνο εηζνδήκαηνο γηαηί έρεη δεκηνγφλν απνηέιεζκα.
5.9

Γηαθνξά απνηίκεζεο Γηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε

Γηαθνξά απνηίκεζεο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.
Η δηαθνξά πξνέθπςε σο εμήο:
Απνζεκαηηθφ Απνηίκεζεο Γηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε:
Λήμεο πεξηφδνπ
Μείνλ: έλαξμεο πεξηφδνπ
Γηαθνξά απνηίκεζεο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε

01.01.-31.12.2016
745.405,19

01.01.-31.12.2015
196.919,36

1.520.294,01
-774.888,82
745.405,19

774.888,82
-577.969,46
196.919,36

Απφ ην πνζφ ηεο κεηαβνιήο επξψ 745.405,19, πνζφ επξψ 820.579,31 αθνξά δεκηά
απνκείσζεο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ε νπνία θξίλεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη
ζεκαληηθή θαη παξαηεηακέλε νπφηε θαη κεηαθέξζεθε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Σν
ππφινηπν πνζφ € -75.174,12 αθνξά ηελ κεηαβνιή ηεο ρξήζεσο (κείσζε εχινγεο αμίαο) πνπ
αλαγλσξίζηεθε απ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.

5.10

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο

Οηθόπεδα

Κηίξηα

Έπηπια & Λ. Μεηαθνξηθά
Δμνπιηζκόο
Μέζα

ύλνιν
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Κόζηνο Κηήζεσο
1ε Ιαλνπαξίνπ 2015
Πξνζζήθεο
31 Γεθεκβξίνπ 2015
1ε Ιαλνπαξίνπ 2016
Πξνζζήθεο
31 Γεθεκβξίνπ 2016
σξεπκέλεο απνζβέζεηο
1ε Ιαλνπαξίνπ 2015
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
31 Γεθεκβξίνπ 2015
1ε Ιαλνπαξίνπ 2016
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
31 Γεθεκβξίνπ 2016
Αλαπόζβεζην ππόινηπν
31/12/2015
31/12/2016
5.11

68.952,17
0,00
68.952,17
68.952,17
0,00
68.952,17

68.952,17
68.952,17

896.983,62
0,00
896.983,62
896.983,62
0,00
896.983,62

341.022,20
1.350,00
342.372,20
342.372,20
1.849,02
344.221,22

156.854,02
0,00
156.854,02
156.854,02
0,00
156.854,02

1.463.812,01
1.350,00
1.465.162,01
1.465.162,01
1.849,02
1.467.011,03

238.101,76
31.117,50
269.219,26
269.219,26
31.117,50
300.336,76

330.706,39
5.956,29
336.662,68
336.662,68
4.562,72
341.225,40

135.748,10
13.430,24
149.178,34
149.178,34
7.675,64
156.853,98

704.556,25
50.504,03
755.060,28
755.060,28
43.355,86
798.416,14

627.764,36
596.646,86

5.709,52
2.995,82

7.675,68
0,04

710.101,73
668.594,89

Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα
Γήπεδα –
Οηθόπεδα

Κόζηνο Κηήζεσο ή Απνηηκήζεσο
1ε Ιαλνπαξίνπ 2015
Πξνζζήθεο
31 Γεθεκβξίνπ 2015
1ε Ιαλνπαξίνπ 2016
Πξνζζήθεο
31 Γεθεκβξίνπ 2016
σξεπκέλεο απνζβέζεηο
1ε Ιαλνπαξίνπ 2015
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
31 Γεθεκβξίνπ 2015
1ε Ιαλνπαξίνπ 2016
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
31 Γεθεκβξίνπ 2016
Αλαπόζβεζην Τπόινηπν
31/12/2015
31/12/2016

Κηίξηα
Δγθαηαζηάζεηο

ύλνιν

220.817,67

329.837,93

550.655,60

220.817,67
220.817,67

329.837,93
329.837,93

550.655,60
550.655,60

220.817,67

329.837,93

550.655,60

0,00

151.725,46
6.596,76

151.725,46
6.596,76

0,00
0,00
0,00

158.322,22
158.322,22
6.596,76
164.918,98

158.322,22
158.322,22
6.596,76
164.918,98

220.817,67
220.817,67

171.515,71
164.918,95

392.333,38
385.736,62

Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.

5.12

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Άπια ζηνηρεία

Κόζηνο Κηήζεσο
1ε Ιαλνπαξίνπ 2015

146.244,08
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Πξνζζήθεο
31 Γεθεκβξίνπ 2015

0,00
146.244,08

1ε Ιαλνπαξίνπ 2016
Πξνζζήθεο
31 Γεθεκβξίνπ 2016
σξεπκέλεο απνζβέζεηο
1ε Ιαλνπαξίνπ 2015
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
31 Γεθεκβξίνπ 2015
1ε Ιαλνπαξίνπ 2016
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
31 Γεθεκβξίνπ 2016
Αλαπόζβεζην Τπόινηπν
31/12/2015
31/12/2016

146.244,08
0,00
146.244,08
144.705,27
1.538,81
146.244,08
146.244,08
0,00
146.244,08
0,00
0,00

Σα άπια ζηνηρεία αθνξνχλ πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.
5.13

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο Πώιεζε

Α) Ζ Δηαηξεία έρεη ζηελ θαηνρή ηεο κεηνρέο εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ σο
πάγηα επέλδπζε φπσο αλαιχνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:
31 Γεθεκβξίνπ 2016

ΣΔΜΑΥΙΑ
χλνια κεηνρψλ εηζεγκ.ζην ΥΑ

427.831

ΑΞΙΑ

ΣΡΔΥΟΤΑ

ΓΙΑΦΟΡΑ

ΚΣΗΔΩ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ

1.847.968,41

1.772.794,29

75.174,12

Ζ δηαθνξά ηξέρνπζαο αμίαο θαη ηηκήο θηήζεο επξψ 75.174,12 (κείσζε εχινγεο αμίαο) γηα ηηο κεηνρέο
εκθαλίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ θαζαξήο ζέζεο ''Απνζεκαηηθφ απνηίκεζεο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε'',
φπσο νξίδνπλ ηα Γηεζλή Πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο.
Απφ ην ζχλνιν ησλ 427.831 κεηνρψλ έρνπλ δαλεηζηεί ζηελ ΔΣΔΔΠ 331.788 κεηνρέο.
Βιέπε θαη παξαπάλσ ζεκείσζε 5.9
31 Γεθεκβξίνπ 2015

ΣΔΜΑΥΙΑ
χλνια κεηνρψλ εηζεγκ.ζην ΥΑ

20.506.818

ΑΞΙΑ

ΣΡΔΥΟΤΑ

ΓΙΑΦΟΡΑ

ΚΣΗΔΩ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ

1.753.064,63

1.949.983,99

-196.919,36
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5.14

Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο

α) πκκεηνρή ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην
β) Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην
γ) Δηζθνξά Δπηθνπξηθνχ Κεθαιαίνπ γηα θάιπςε ζπλαιιαγψλ

31.12.2016
425.502,00

31.12.2015
211.482,91

30.000,00

30.000,00

645.521,08

651.297,08

200.000,00

200.000,00

30.000,00

30.000,00

161.434,00

161.434,00

37.270,23

37.270,23

-37.270,23

-37.270,23

3.485,80

3.485,80

1.495.942,88

1.287.699,79

δ) Μεξίδα ζπκκεηνρήο γηα θάιπςε ζπλαιιαγψλ ζε κεηνρέο
εμσηεξηθνχ κέζσ ηνπ δηθηχνπ X-Net
ε) Μεξίδα ΥΠΑ
ζη) Δηζθνξά εγγχεζεο ΥΠΑ
δ) Μεηνρέο: U.TRADE Πιεξνθνξηθήο Α.Δ.
Μείνλ ππνηίκεζε
ζη) Δγγχεζε ΓΔΖ

α) Σν ππφινηπν ηεο 31.12.2016 ηεο εηαηξείαο € 425.502,00 πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή ζπκκεηνρή
ηεο ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ αμίαο € 150.000,00, γηα
θάιπςε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ, θαη απφ ηελ ηαθηηθή εηζθνξά πνζνχ επξψ 275.502,00 ζε
κεηξεηά. Σα πνζά απηά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2533/1997 άξζξν 74 παξ. 4, ζε πεξίπησζε
δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, επηζηξέθνληαη ζ’ απηήλ απφ ην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην,
κεησκέλα κε ηηο απνδεκηψζεηο πνπ θαηέβαιε ή πηζαλνινγείηαη φηη ζα θαηαβάιεη.
β) Σν πνζφ ησλ Δπξψ 30.000,00 αθνξά ην πνζφ ηεο κεξίδαο καο ζην Δπηθνπξηθφ θεθάιαην φπσο έρεη
δηακνξθσζεί ζηελ 31/12/2015. Σν χςνο ηεο κεξίδαο έρεη δηακνξθσζεί απφ κεηξεηά θαη έζνδα απφ
ηφθνπο πνπ έρνπλ πηζησζεί ζ’ απηήλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εηζθνξέο απηέο θαηεβιήζεζαλ ζχκθσλα
κε ηνλ Nφκν 2471/1997 θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Eπηηξνπήο Kεθαιαηαγνξάο. Aπφ ηηο
απνθάζεηο απηέο δελ πξνθχπηεη εάλ θαη πφηε θαη ζε πνία έθηαζε ζα επηζηξαθνχλ νη εηζθνξέο ζηελ
εηαηξεία.
γ) Σν πνζφ ησλ Δπξψ 645.521,08 αθνξά ζε πνζφ πνπ έρεη θαηαβάιιεη ε εηαηξεία επηπιένλ ηεο
κεξίδαο ηεο γηα θάιπςε ζπλαιιαγψλ.
δ) Σν πνζφ ησλ Δπξψ 200.000,00 αθνξά ην πνζφ ηεο κεξίδαο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ θάιπςε
ζπλαιιαγψλ ζε κεηνρέο εμσηεξηθνχ κέζσ ηνπ Γηθηχνπ X-Net.
ε) Σν πνζφ 30.000,00 € αθνξά ην πνζφ ηεο κεξίδαο θεθαιαίνπ εθθαζάξηζεο ΥΠΑ
δ)Σν πνζφ ησλ € 161.434,00 είλαη ε εηζθνξά πξνο εγγ.ΥΠΑ.
5.15

Απαηηήζεηο από Πειάηεο θαη ρξεκαηηζηήξην

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Υ.Τ απφ Δθθαζάξηζε

31.12.2016
185.312,18
90.000,51
275.312,69

31.12.2015
214.899,68
0,00
214.899,68
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5.16

Λνηπέο Απαηηήζεηο
31.12.2016
20.457,54
2.099,87
0,00
0,00
72.202,70
94.760,11

Απαίηεζε απφ Φφξν Δηζνδήκαηνο
Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη
Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο
Πηζησηέο δηάθνξνη (Υ.Τ.)
Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
χλνιν ινηπψλ απαηηήζεσλ

5.17

31.12.2015
33.436,14
53.829,60
131,99
6.543,43
26.130,79
120.071,95

Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία

31 Γεθεκβξίνπ 2016

ΣΔΜΑΥΗΑ
χλνιν κηρ εηζεγκ. ζε Ξέλα Υξεκ/ξηα

11.805

ΑΞΗΑ

ΣΡΔΥΟΤΑ

ΓΗΑΦΟΡΑ

ΚΣΖΔΩ

ΑΞΗΑ

ΑΠΟΣΗΜΖΖ

270.466,61

249.537,86

20.928,75

Η δηαθνξά ηξέρνπζαο αμίαο θαη ηηκήο θηήζεο επξώ 20.928,75 (κείσζε εύινγεο αμίαο) γηα ηηο
κεηνρέο έρεη θαηαρσξεζεί ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο.
31 Γεθεκβξίνπ 2015

ΣΔΜΑΥΗΑ
χλνιν κηρ εηζεγκ. ζε Ξέλα Υξεκ/ξηα
Οκφινγν hellenic petroleum finance

11.008

ΑΞΗΑ

ΣΡΔΥΟΤΑ

ΓΗΑΦΟΡΑ

ΚΣΖΔΩ

ΑΞΗΑ

ΑΠΟΣΗΜΖΖ

237.392,51

252.327,12

-14.934,61

301.865,79

357.306,88

-55.441,09

539.258,30

609.634,00

-70.375,70

5.18 ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΣΔΥΟΜΔΝΔ Ω ΣΗ ΛΗΞΗ
ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ-

ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ-

ΑΝΑΠ/ΣΗ

ΑΝΑΠ/ΣΗ

31.12.2016

31.12.2015

ΟΜΟΛΟΓΑ
Οκφινγα ζε επξψ

4.730.520,07

2.981.680,90

ύλνιν

4.730.520,07

2.981.680,90
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5.19

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα
31.12.2016

31.12.2015

48.608,26

47.250,30

4.090.398,02

6.693.819,40

491.144,12

129.110,39

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο

5.124.832,35

4.344.631,21

Γηαζέζηκα εηαηξείαο

9.754.982,75

11.214.811,30

Καηαζέζεηο γηα ινγαξηαζκφ Πειαηψλ

519.409,96

196.538,13

Καηαζέζεηο γηα ινγαξηαζκφ Πειαηψλ ζε Ξ.Ν.

289.393,77

100.040,01

ύλνιν Σακεηαθώλ Γηαζεζίκσλ πειαηώλ

808.803,73

296.578,14

Σακείν
Καηαζέζεηο φςεσο
Καηαζέζεηο Όςεσο ζε Ξ.Ν.

5.20

Μεηνρηθό Κεθάιαην

Καηαβιεκέλν Μεηνρηθφ θεθάιαην 31/12/2016

7.117.600,00

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε Δπξψ 7.117.600,00 δηαηξνχκελν ζε 80.000,00 θνηλέο
νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 88,97 επξψ.
.
5.21

Απνζεκαηηθά Απνηίκεζεο δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε
31.12.2016

31.12.2015

1.520.294,01

774.888,82

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ

31.12.2016
883.616,81

31.12.2015
883.616,81

Έθηαθηα απνζεκαηηθά

7.049.588,74

7.049.588,74

445,88

445,88

Αθνξνιφγεηα Απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ

0,00

0,00

Απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο Φνξνινγίαο Έζνδα

0,00

0,00

Απνζεκαηηθά απφ έζνδα θνξνινγεζέληα θαη’ εηδηθφ ηξφπν

784.938,94

784.938,94

8.718.590,37

8.718.590,37

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο (Γηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε)
ρεηηθή ζεκείσζε : 5.13 θαη 5.9

5.22

Λνηπά Απνζεκαηηθά

Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο

Σα θαη΄ εηδηθφ ηξφπν θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά, ζε πεξίπησζε δηάζεζεο ή θεθαιαηνπνίεζεο ηνπο,
ζα θνξνινγεζνχλ κε ηνλ ηξέρνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή.
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5.23

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη, φηαλ ππάξρεη ηζρχνλ
λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζηνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ηελ ίδηα
θνξνινγηθή αξρή. Σα ζπκςεθηδφκελα πνζά είλαη ηα παξαθάησ:

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Γηαθνξέο Απνηίκεζεο
Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ
από ηελ ππεξεζία

5.24

31.12.2016
31.12.2015
Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο
137.159,44
142.223,29
306.589,67
0,00
33.022,24
33.022,24

443.749,11
-33.022,24
410.726,87

31.900,00
31.900,00

142.223,29
-31.900,00
110.323,29

Πξόβιεςε Απνδεκίσζεο Πξνζσπηθνύ

Πξόβιεςε Απνδεκίσζεο Πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία

31.12.2016
113.869,80

31.12.2015
110.000,00

χκθσλα κε ην Διιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, θάζε εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη εθάπαμ απνδεκίσζε ζε
πεξίπησζε απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο. Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν
πξνυπεξεζίαο θαη ηηο απνδνρέο ηνπ εξγαδφκελνπ ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ.
Αλ ν εξγαδφκελνο παξακείλεη ζηε Δηαηξία κέρξη λα ζπληαμηνδνηεζεί δηθαηνχηαη πνζφ εθάπαμ ίζν κε
ην 40% ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα έπαηξλε εάλ απνιπφηαλ ηελ ίδηα κέξα. Ο Διιεληθφο εκπνξηθφο
λφκνο, πξνβιέπεη φηη νη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ πξφβιεςε πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ππνρξέσζε πνπ δεκηνπξγείηαη επί απνρψξεζεο ιφγσ
ζπληαμηνδφηεζεο (40% επί ηεο ζπλνιηθήο ππνρξέσζεο).
5.25

Λνηπέο πξνβιέςεηο

Πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο αλέιεγθησλ ρξήζεσλ

5.26

31.12.2016
3.400,00
3.400,00

31.12.2015
3.400,00
3.400,00

31.12.2016
1.747,91

31.12.2015
711,31

Πξνκεζεπηέο

Πξνκεζεπηέο (Γεληθψλ εμφδσλ)
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5.27

Τπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο – Υξεκαηηζηήξην
31.12.2016

Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο απφ εθθαζαξηζκέλεο ζπλαιιαγέο ψξηκα
πηζησηηθά ππφινηπα
Τπφινηπα Πειαηψλ απφ ζπλαιιαγέο 2εκέξνπ
Πηζησηηθά ππόινηπα πειαηώλ
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Τπνρξέσζε ζε Δθθαζάξηζε
(α) Αλάιπζε
Καηαζέζεηο Όςεσο Πειαηψλ ζε €
Καηαζέζεηο Όςεσο πειαηψλ ζε Ξέλν Νφκηζκα

5.28

806.729,74
101.880,78
908.610,52
22.486,04
0,00
931.096,56
519.409,96
287.319,78
808.820,04

31.12.2015
296.573,51
29.060,41
325.633,92
9.054,02
8.584,74
343.272,68
196.538,13
100.040,01
296.578,14

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
31.12.2016
73.854,98

31.12.2015
113.854,98

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε

11.346,04

18.863,23

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί

14.533,29

15.181,97

1.411,44

0,00

101.145,75

147.900,18

Πηζησηέο δηάθνξνη

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

6.

Άιιεο πιεξνθνξίεο

6.1

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη δεζκεύζεηο

 Φνξνινγηθά ζέκαηα:

Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο δελ νξηζηηθνπνηείηαη πξηλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο
ειεγρζνχλ απφ ηηο Διιεληθέο Φνξνινγηθέο Αξρέο. Βάζεη ηνπ Ν3888/2010 ε εηαηξεία έρεη
πεξαηψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. Γηα ηε ρξήζε 20112015 ε εηαηξεία ππήρζεη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο θαη δελ πξνέθπςαλ
θνξνινγηθέο δηαθνξέο. Δθθξεκεί Φνξνινγηθφο Έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 2010 θαη γηα ηε ρξήζε
2016, απφ ηνλ νπνίν, θαηά ηελ εθηίκεζή καο, δελ ζα πξνθχςνπλ Φνξνινγηθέο Γηαθνξέο πνπ
ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.

 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα πξόζσπα
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Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε είλαη νη ακνηβέο πνπ δίλνληαη ζηα κέιε
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα παξνρή ππεξεζίαο ζηελ εηαηξεία είηε ζαλ ζπλεξγάηεο είηε
ζαλ κηζζσηνί θαζψο θαη νη ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ ηα ζπλδεδεκέλα κέξε ζαλ πειάηεο ηεο
εηαηξείαο θαη αλαιχνληαη:
ΔΜΦΑΝΙΗ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Ακνηβέο Γ σο κηζζσηνί
πλεξγάηεο
Πξνκήζεηεο ζπλδεδεκέλσλ
Λνηπέο ακνηβέο Γ..

01.01-31.12.2016
01.01-31.12.2015
Κύθινο
Έμνδα
Κύθινο
Έμνδα
εξγαζηώλ
Κόζηνο
δηνίθεζεο εξγαζηώλ
Κόζηνο δηνίθεζεο
92.753,24 90.372,61
94.308,05 92.218,96
2.808,39
42.990,63
4.926,55
54.062,06
6.076,33
12.609,42
12.425,84
42.990,63 100.488,18 102.982,03 54.062,06 100.384,38 104.644,80

ΔΜΦΑΝΙΗ ΣΑ ΣΟΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ

Πειάηεο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο

01.01-31.12.2016
Απαηηήζεηο
Τπνρξεώζεηο
30.916,09
6.055,62
64.866,81
6.055,62
95.782,90

31.12.2015
Απαηηήζεηο
Τπνρξεώζεηο
807,46
23.669,71

807,46

104.866,81
128.536,52


 Ννκηθά ζέκαηα
Γελ ππάξρεη θακία εθθξεκήο δηθαζηηθή ππφζεζε ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο.


Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ:

Τπάιιεινη

31.12.2016

31.12.2015

14

14

 Ακνηβέο ειεγθηώλ
31.12.2016
5.756,00

31.12.2015
5.756,00

Λνηπέο ακνηβέο

1.000,00

1.000,00

Λνηπέο ειεγθηηθέο θαη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο

5.400,00

5.900,00

12.156,00

12.656,00

Ακνηβέο ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

 Δγγπήζεηο:
Γελ ππάξρνπλ
6.2

Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα

Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζπγθξίλεη ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο κε ηνπο
θηλδχλνπο (ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ) πνπ απηή αλαιακβάλεη. Σα επνπηηθά θεθάιαηα πεξηιακβάλνπλ
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ηα θχξηα βαζηθά θεθάιαηα (κεηνρηθφ θεθάιαην, απνζεκαηηθά, ζπκκεηνρή ζην πλεγγπεηηθφ
Κεθάιαην), θαζψο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα (απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ).
Σν ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ
θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ.
Οη δηακνξθσζέληεο δείθηεο (βαζηθψλ θεθαιαίσλ θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο) βξίζθνληαη ζε πνιχ
πςειφηεξα επίπεδα απφ ηα ειάρηζηα (8%), πνπ απαηηεί ε απφθαζε 104/8.4.1997 ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο.
Αλαιπηηθφηεξα :
Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ
31.12.2016

31.12.2015

ηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ

15.767,00

18.591,00

Δπνπηηθά ίδηα θεθάιαηα

18.676,00

17.678,00

118%

95,08%

Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο

6.3

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ
Δηαηξεία θαη γηα ηα νπνία λα επηβάιιεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.).

6.4 Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4261/2014
Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 89 ηεο νδεγίαο 2013/36/ΔΔ, ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ηνλ Ν. 4261/5.5.2014, έρνπλ σο εμήο:
Δπσλπκία: Ν.ΥΡΤΟΥΟΗΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.
Έδξα: Αζήλα
Φχζε δξαζηεξηνηήησλ: Δηαηξία Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ
Κχθινο εξγαζηψλ 31.12.2016: € 151.893,92 (31.12.2015: € 242.838,26)
πλνιηθή απφδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ 2016: -5,60% (-1.132.593,59/20.236.985,89)
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 2016: 14 (2015: 14) εξγαδφκελνη πιήξνπο απαζρνιήζεσο
Απνηειέζκαηα θέξδε (δεκίεο) πξν θφξσλ ρξήζεσο 2016: (€ 831.190,01) (ρξήζεσο 2015:€
235.996,83).
Φφξνη πνπ (βαξχλνπλ) κεηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 2016: € (301.403,58) (ρξήζεσο 2015: €
138.549,23) .
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Γελ ειήθζεζαλ δεκφζηεο επηδνηήζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2016 θαη 2015.
Βεβαηψλνπκε φηη νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 4 έσο
θαη 39 είλαη απηέο πνπ εγθξίζεθαλ ζηελ απφ 20 Φεβξνπαξίνπ 2017 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2017
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ

Γεώξγηνο Ν. Υξπζνρντδεο
Α.Γ.Σ. ΑΙ 193830

Νηθόιανο Γ. Υξπζνρντδεο
Α.Γ.Σ. ΑΙ 132457

Βαζίιεηνο Ο. Καθαξίθνο
Α.Γ.Σ. ΑΗ 039179
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