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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Προς ηοσς Μεηότοσς ηης Δηαιρείας Ν.ΥΡΤΟΥΟΙΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΔΠΔΤ

Έκθεζη Δλέγτοσ επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων
Γνώμη
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο Ν.ΥΡΤΟΥΟΙΓΗ
ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΔΠΔΤ, νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε
εο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2019, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη ινηπώλ
ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο
επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε
νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο Ν.ΥΡΤΟΥΟΙΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΔΠΔΤ
ε
θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2019, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε
ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Βάζη γνώμης
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά έρνπλ
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα απηά
πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ελόηεηα ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ηελ Δηαηξεία, θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνύ
καο, ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ
Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο
απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα
θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο
λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα
πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο.
Δσθύνες ηης διοίκηζης επί ηων εηαιρικών οικονομικών καηαζηάζεων
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο
ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή
ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε
ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο, γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα
πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο
αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη
ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από
ην λα πξνβεί ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο.
Δσθύνες ελεγκηή για ηον έλεγτο ηων εηαιρικών οικονομικών καηαζηάζεων
Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε
ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Η εύινγε δηαζθάιηζε
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ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη
ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα
έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. θάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο
θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα
επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή
Ννκνζεζία, αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο:
Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη
θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο ζθάικαηνο
πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε απάηε κπνξεί
λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο ή
παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.
Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό
ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηε δηαηύπσζε γλώκεο επί
ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.
Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην
εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε.
Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεσο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ
ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ
νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο. Δάλ
ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα
επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη
γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο
βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηόζν,
κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παύζεη λα
ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα.
Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε
παξνπζίαζε.
Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα
ηνπ ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ
ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.
Έκθεζη επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Απαιηήζεων
Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β)
ηνπ Ν. 4336/2015, ζεκεηώλνπκε όηη:
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Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.
α) Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζύκθσλα κε
ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Ν. 4548/2018 θαη ην πεξηερόκελν απηήο
αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2019.
β) Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρό καο, γηα ηελ εηαηξεία Ν.ΥΡΤΟΥΟΙΓΗ
ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΔΠΔΤ θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο
ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ.
Αζήλα, 27.02.2020

ΑΝΓΡΟΝΙΚΗ Β.ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Α.Μ. ΟΔΛ 29071/ΑΜ ΔΛΣΔ 1143

πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο A.E.
Μέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11 257 Αζήλα
Α.Μ. ΟΔΛ 125
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Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

1.1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ
(πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ)
εκείσζε

01.01.-31.12.2019

01.01.-31.12.2018

Κχθινο εξγαζηψλ

5.1

290.506,21

236.199,29

Κφζηνο πσιήζεσλ

5.2

-265.995,47

-226.199,30

24.510,74

9.999,99

Μηθηά απνηειέζκαηα πεξηφδνπ
Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο

5.3

113.782,72

22.330,34

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο

5.4

-373.053,79

-393.172,80

Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηαζέζεσο

5.5

-4.976,33

-4.962,40

-239.736,66

-365.804,87

Απνηειέζκαηα δεκηέο εθκεηαιιεχζεσο πεξηφδνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα

5.6

394.757,99

468.470,12

Λνηπά έμνδα/ έζνδα

5.7

-9.863,17

-14.840,37

145.158,16

87.824,88

41.375,47

74.764,59

186.533,63

162.589,47

276.104,94

-851.866,28

462.638,57

-689.276,81

2.33

2,03

Απνηειέζκαηα θέξδε πεξηφδνπ πξν θφξσλ
Φφξνη εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί

5.8

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

5.9

θφξνπο

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 10 - 36) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
(πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ)
εκείσζε

31.12.2019

31.12.2018

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο

5.10

644.918,27

674.278,39

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

5.11

365.946,34

372.543,10

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

5.12

0.02

0,01

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε

5.13

1.684.341,33

1.340.300,82

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο

5.14

903.016,88

1.454.533,88

3.598.222,84

3.841.656,20

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο & ρξεκαηηζηήξην

5.15

593.616,01

419.062,50

Λνηπέο απαηηήζεηο

5.16

44.756,94

87.901,93

Αμηφγξαθα εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ

5.17

573.863,87

422.639,00

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζην απνζβεζκέλν θφζηνο

5.18

5.164.232,63

4.717.643,07

Σακεηαθά δηαζέζηκα πειαηψλ

5.19

3.428.578,58

3.055.981,60

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

5.19

8.859.826,82

8.755.779,82

18.664.874,85

17.459.007,92

22.263.097,69

21.300.664,12

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Ίδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθφ Κεθάιαην

5.20

7.016.800,00

7.067.200,00

Απνζεκαηηθφ Απνηίκεζεο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε

5.21

1.161.509,03

885.404,09

Λνηπά Απνζεκαηηθά

5.22

8.718.590,37

8.718.590,37

1.038.642,36

852.108,73

17.935.541,76

17.523.303,19

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

5.23

493.006,06

464.611,17

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ

5.24

90.000,00

87.000,00

Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Λνηπέο πξνβιέςεηο

5.25
5.26

55.300,00
3.400,00
641.706,06

66.000,00
3.400,00
621.011,17

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο

5.27

9.698,67

2.995,90

Πειάηεο θαη ρξεκαηηζηήξην

5.28

3.594.396,35

3.083.716,53

Λνηπέο ππνρξεψζεηο

5.29

81.754,85

69.637,33

ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ

3.685.396,35

3.156.349,76

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

4.327.555,93

3.777.360,93

22.263.097,69

21.300.664,12

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ & Τπνρξεώζεσλ
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Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

1.3 ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ)
01.01.-31.12.2019

01.01.-31.12.2018

145.158,16

87.824,88

Πιένλ /(κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα :
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζη/ηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη

43.127,40
3.000,00
-338.858,10
38.338,18

40.986,70
321,89
-307.649,95
24.727,02

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο
ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ

-547.468,14
529.500,11

-1.926.370,86
1.379.101,81

-38.338,18
-1.000,00
-166.540,57

-24.727,02
-1.000,00
-726.785,53

-7.170,53
300,00
-11.000,00
0,00
0,00
276.632,18
62.225,92
320.987,57

-487,70
66.000,00
0,00
0,00
0,00
228.653,68
78.996,27
373.162,25

-50.400,00
-50.400,00

-50.400,00
-50.400,00

104.047,00
8.755.779,82
8.859.826,82

-404.023,28
9.159.803,10
8.755.779,82

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο)

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
Λεθζείζεο Δγγπήζεηο
Δπηζηξνθέο Δγγπήζεσλ
Απνηέιεζκα απφ πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
Αγνξά/πσιήζεηο 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

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 10 – 36) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

1.4 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
(πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ)

Απνζεκαηηθά
Απνηίκεζεο

Τπόινηπα έλαξμεο πεξηόδνπ 01.01.2018
Μεηαβνιή θεθαιαίνπ

Μεηνρηθό

Γηαζεζίκσλ

Λνηπά

Κέξδε

Κεθάιαην

πξνο Πώιεζε

Απνζεκαηηθά

Δηο λέν

7.117.600,00

1.737.270,37

8.718.590,37

ύλνιν

689.519,26 18.262.980,00

-50.400,00

-50.400,00

Μεηαβνιέο ινηπψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
01.01-31.12.2018

-851.866,28

162.589,47

-689.276,81

Τπόινηπα ιήμεο πεξηόδνπ 31.12.2018

7.067.200,00

885.404,09

8.718.590,37

852.108,73 17.523.303,19

Τπόινηπα έλαξμεο πεξηόδνπ 01.01.2019

7.067.200,00

885.404,09

8.718.590,37

852.108,73 17.523.303,19

Μεηαβνιή θεθαιαίνπ

-50.400,00

-50.400,00

Μεηαβνιέο ινηπψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
01.01-31.12.2019
Τπόινηπα ιήμεο πεξηόδνπ 31.12.2019

276.104,94
7.016.800,00

1.161.509,03

186.533,63

462.638,57

8.718.590,37 1.038.642,36 17.935.541,76

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 10 - 36) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.

Αζήλα, 20 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2020
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ

Γεώξγηνο Ν. Υξπζνρντδεο

Νηθόιανο Γ. Υξπζνρντδεο

Κσλζηαληίλνο Απνξέιιεο

Α.Γ.Σ. ΑΙ 193830

Α.Γ.Σ. ΑΙ 132457

Α.Γ.Σ. ΑΚ 618327
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Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

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 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Ν/4524/2018, 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

Υξήζηνο Κπξηαδφπνπινο (Μέινο)

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ

Κσλζηαληίλνο Κξησλάο (Μέινο)

EUROBANK

ππξίδσλ Θ. Φαζνχιεο (Μέινο)

TΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ
PICTET

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμειέγε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε
ηεο 30.6.2017 θαη ε ζεηεία ηνπ ιήγεη ηελ 30.6.2020.
Δπνπηεύνπζα αξρή
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο

Ννκηθόο ύκβνπινο
Λαβίδαο Γεκήηξηνο

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ

Διεγθηέο

094317250

Αλδξνλίθε Β.Αλησλνπνχινπ

ΓΔΜΗ

Α.Μ..Ο.Δ.Λ. 29071

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 31.12.2019 είλαη ίδηεο κε εθείλεο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ πξνζαξκνγή
ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2018 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 2019
– 31 Γεθεκβξίνπ 2019, 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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Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ
Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη
2.2

ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2019 ή κεηαγελέζηεξα.
Όπνπ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά νη άιιεο ηξνπνπνηήζεηο θαη εξκελείεο πνπ ηζρχνπλ γηα
πξψηε θνξά ζηε ρξήζε 2019, δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δελ πηνζέηεζε πξφσξα πξφηππα, εξκελείεο ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ ην .Γ.Λ.Π. θαη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά δελ έρνπλ
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζηε ρξήζε 2019.
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2019
ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο»
ηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2016 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 16 ην νπνίν θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ
17 θαη ηηο Γηεξκελείεο 4, 15 θαη 27. 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. Σν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε απνηειείηαη απφ ην
πνζφ ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ηεο ππνρξέσζεο µίζζσζεο, ηηο αξρηθέο άµεζεο δαπάλεο,
ηπρφλ πξνθαηαβνιέο µηζζσµάησλ θαη ηελ εθηίµεζε θφζηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε
απνθαηάζηαζεο ηνπ ζηνηρείνπ. Ζ ππνρξέσζε µίζζσζεο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε
απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ µειινληηθψλ ππνιεηπφµελσλ πιεξσµψλ
µηζζσµάησλ. 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 δελ
έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία εληφο ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ.
Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κχθινο 2015-2017
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ, ην πκβνχιην εμέδσζε, ηελ 12.12.2017, κε επείγνπζεο αιιά απαξαίηεηεο
ηξνπνπνηήζεηο ζε επηκέξνπο πξφηππα σο αθνινχζσο:
ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΠΥΑ 11 Κνηλέο πκθσλίεο
ΓΛΠ 12 Φόξνη Δηζνδήκαηνο
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Σν πκβνχιην ηξνπνπνηψληαο ην ΓΛΠ 12 δηεπθξίληζε φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα
θαηαρσξίδεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ
ζηα απνηειέζκαηα, ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλάινγα κε ην πνχ ε
νληφηεηα θαηαρψξηζε ηελ αξρηθή ζπλαιιαγή απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα δηαλεκφκελα
θέξδε θαη ελ ζπλερεία ην κέξηζκα.
ΓΛΠ 23 Κόζηνο δαλεηζκνύ
Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη εάλ ν δαλεηζκφο πνπ ιήθζεθε εηδηθά γηα ηελ απφθηεζε
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ παξακείλεη ζε εθθξεκφηεηα θαη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
έρεη θαηαζηεί έηνηκν γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ή πψιεζή ηνπ, ηφηε ην ππφινηπν ηνπ
δαλεηζκνχ απηνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα θεθάιαηα ηνπ γεληθνχ δαλεηζκνχ θαηά
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηηνθίνπ θεθαιαηνπνίεζεο.
ΔΛΠ 28 (Τποποποίηζη) «Μακποππόθεζμερ ζςμμεηοσέρ ζε ζςγγενείρ επισειπήζειρ και
κοινοππαξίερ»

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2019.
ΔΛΠ 19 (Τποποποίηζη) «Παποσέρ ζε επγαζομένοςρ» – Τποποποίηζη, πεπικοπή ή
διακανονιζμόρ ηος Ππογπάμμαηορ Παποσών.

Σν ΓΛΠ ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2018 εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 19 κε ηελ νπνία
δηεπθξηλίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο ππεξεζίαο φηαλ
πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. χκθσλα κε ην ΓΛΠ 19 ζε
πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο, πεξηθνπήο ή δηαθαλνληζκνχ, απαηηείηαη επαλππνινγηζκφο ηεο
θαζαξήο ππνρξέσζεο ή απαίηεζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 19
πξνβιέπεη φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αλαζεσξεκέλεο παξαδνρέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη θαηά ηνλ επαλππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο ή απαίηεζεο
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θφζηνο ππεξεζίαο θαη ν θαζαξφο ηφθνο γηα ηελ ππφινηπε
πεξίνδν κεηά ηελ αιιαγή ζην πξφγξακκα.
Δπίζεο, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 19 απνζαθελίδεηαη ε επίδξαζε κίαο ηξνπνπνίεζεο,
πεξηθνπήο ή δηαθαλνληζκνχ ζηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ αλαγλψξηζε
ηεο θαζαξήο απαίηεζεο (αλψηαην φξην πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ).
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2019.
ΔΓΓΠΥΑ 23 Γηεξκελεία «Αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκό ζεκάησλ θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο»
ηηο 7 Ηνπλίνπ 2017 ην ΓΛΠ εμέδσζε ηε Γηεξκελεία 23. Ζ Γηεξκελεία 23 έρεη εθαξκνγή
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθή δεκία), ηηο θνξνινγηθέο βάζεηο,
ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη
ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ
θνξνινγηθψλ ρεηξηζκψλ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα
εμεηάδεηαη:
• εάλ νη θνξνινγηθνί ρεηξηζκνί πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζπιινγηθά ή εμαηνκηθεπκέλα θαη ππφ
ηελ παξαδνρή φηη νη έιεγρνη ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο έρνληαο πιήξε
γλψζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ
• ε πηζαλφηεηα λα γίλεη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθήο
δεκίαο), ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ, ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ, ησλ
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αρξεζηκνπνίεησλ πηζηψζεσλ θφξνπ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ απφ ηηο θνξνινγηθέο
Αξρέο, θαη
• ε επαλαμηνιφγεζε ησλ θξίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ εάλ αιιάμνπλ ηα γεγνλφηα θαη νη
πεξηζηάζεηο
Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2019.
ΔΠΧΑ 9 (Τποποποίηζη) « Χπημαηοοικονομικά Μέζα - Χαπακηηπιζηικά πποπληπωμήρ με
απνηηική αποζημίωζη»

Σν πκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 Οθησβξίνπ 2017 ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 9, κε ηελ νπνία
επηηξέπεηαη ζε θάπνηα πξνπιεξσηέα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε
ραξαθηεξηζηηθά αξλεηηθήο απνδεκίσζεο, πνπ δηαθνξεηηθά ζα απνηηκψληαλ ζηελ εχινγε αμία
κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, λα απνηηκεζνχλ ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία
κέζσ ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ πνπ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Ζ
ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 9 απνζαθελίδεη φηη νη ζπκβαηηθνί φξνη πνπ δηέπνπλ έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ είλαη απνθιεηζηηθά ηακεηαθέο ξνέο θεθαιαίνπ θαη
ηφθνπ επί ηνπ απιήξσηνπ θεθαιαίνπ, πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
εκεξνκελίεο (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI), αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο
πνπ πξνθαιεί ηελ πξφσξε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη αλεμάξηεηα απφ ην πνην
αληηζπκβαιιφκελν κέξνο θαηαβάιιεη ή εηζπξάηηεη ηε δίθαηε απνδεκίσζε γηα ηελ πξφσξε
ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ.
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ
έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία
Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Σξνπνπνηήζεηο ησλ παξαπνκπψλ ζην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ησλ ΓΠΥΑ (πνπ εθδφζεθαλ ζηηο
29 Μαξηίνπ 2018)
Σελ 29ε Μαξηίνπ 2018 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ην
αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν επαλαθαζνξίδεη:
-ην ζθνπφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο,
-ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
-ηνπο νξηζκνχο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηεο ππνρξέσζεο, ηεο θαζαξήο ζέζεο, θαζψο θαη
ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ,
-ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο θαη ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν ηεο δηαγξαθήο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
-ηηο βάζεηο απνηίκεζεο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη
θαη,
-έλλνηεο θαη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο
Ο ζθνπφο ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ είλαη ε ππνβνήζεζε φζνλ
πξνεηνηκάδνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα αλαπηχζζνπλ ζπλεπείο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα
ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ππαξρφλησλ
πξνηχπσλ ή φηαλ έλα πξφηππν δίλεη δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ.
Δπηπιένλ, ζθνπφο ηεο αλαζεψξεζεο είλαη λα βνεζήζεη φια ηα εκπιεθφκελα κέξε λα
θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα πξφηππα.
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Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε επίζεο έλα ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν,
«Σξνπνπνηήζεηο ζηηο παξαπνκπέο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ», ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ πνπ επεξεάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηεζνχλ νη
αλαθνξέο ζην αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην.
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ινγηζηηθέο πνιηηηθέο
βάζεη ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020.

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (ηποποποιήζειρ) «Οπιζμόρ ηος ζημανηικού»

ηηο 31 Οθησβξίνπ 2018 ην ΓΛΠ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο γλσζηνπνηήζεσλ εμέδσζε
ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 θαη ΓΛΠ 8, νη νπνίεο απνζαθελίδνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ ζεκαληηθνχ
θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα εθαξκνζζεί, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνλ νξηζκφ
θαζνδήγεζε πνπ κέρξη ζηηγκήο έρεη αλαθεξζεί ζε άιια ΓΠΥΑ. Ο λένο νξηζµφο πξνβιέπεη
φηη µία πιεξνθνξία είλαη ζεµαληηθή εάλ ην γεγνλφο ηεο παξάιεηςεο, ππφθξπςεο ή
αλαθξηβνχο γλσζηνπνίεζήο ηεο εχινγα ζα αλαµελφηαλ λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο πνπ νη
θχξηνη ρξήζηεο ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ ιαµβάλνπλ βάζεη απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ.
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιαµβάλνπλ παξαδείγµαηα πεξηζηάζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ
ζηελ απφθξπςε ζεµαληηθήο πιεξνθνξίαο. Ο νξηζκφο ηνπ ζεκαληηθνχ, πνπ απνηειεί κία
ζεκαληηθή ινγηζηηθή έλλνηα ζηα ΓΠΥΑ, βνεζά ηηο εηαηξείεο λα απνθαζίζνπλ θαηά πφζν νη
πιεξνθνξίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Ο
επηθαηξνπνηεκέλνο νξηζκφο ηξνπνπνηεί ην ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ» θαη ην ΓΛΠ 8 «Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ζηηο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο
θαη Λάζε». Ζ ηξνπνπνίεζε δηαζθαιίδεη φηη ν νξηζκφο ηνπ ζεκαληηθνχ είλαη ζπλεπήο ζε φια
ηα πξφηππα ησλ ΓΠΥΑ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηζρχεη απφ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020.
ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τποποποίηζη) «Μεηαξξύζκηζε

ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο»

Σν πκβνχιην εμέδσζε ζηηο 26 επηεκβξίνπ 2019 ηξνπνπνηήζεηο ζηα πξφηππα ΓΠΥΑ 9,
ΓΛΠ 39 θαη ΓΠΥΑ 7 πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη επηπηψζεηο ζηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά απφ ηε κεηαξξχζκηζε ησλ επηηνθίσλ αλαθνξάο θαηά ηελ
πεξίνδν πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο πθηζηάκελνπ επηηνθίνπ αλαθνξάο κε ελαιιαθηηθφ
επηηφθην αλαθνξάο. Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ πξνζσξηλέο θαη πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο
ζηηο απαηηήζεηο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ηνπ δηεζλνχο ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ (ΓΛΠ)
39 Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε θαη ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 9 Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ψζηε νη επηρεηξήζεηο
λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ππνζέηνληαο φηη ηα πθηζηάκελα
θξηηήξηα αλαθνξάο επηηνθίσλ δελ κεηαβάιινληαη ιφγσ ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ δηαηξαπεδηθνχ
επηηνθίνπ δαλεηζκνχ.
Οη εμαηξέζεηο αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ αθφινπζσλ δηαηάμεσλ:
- Τθν απαίτθςθ περί πολφ υψθλισ πικανότθτασ εκπλιρωςθσ όςον αφορά
αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν,
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-

Τθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ ςχζςθσ ανάμεςα ςτο αντιςτακμιηόμενο ςτοιχείο και
το μζςο αντιςτάκμιςθσ,
- Τον προςδιοριςμό ενόσ ςυςτατικοφ ενόσ ςτοιχείου ωσ αντιςτακμιςμζνου ςτοιχείου.
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2020.
Πξφηππα θαη Σξνπνπνηήζεηο Πξφηππσλ πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.:
ΓΠΥΑ 17 «Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα»
ηηο 18 Μαΐνπ 2017 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 17, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην πθηζηάκελν
πξφηππν ΓΠΥΑ 4.
To ΓΠΥΑ 17 ζεζπίδεη ηηο αξρέο γηα ηελ θαηαρψξηζε, απνηίκεζε, παξνπζίαζε θαη ηηο
γλσζηνπνηήζεηο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ κε ζηφρν ηελ παξνρή κηαο πεξηζζφηεξν
νκνηφκνξθεο πξνζέγγηζεο απνηίκεζεο θαη παξνπζίαζεο γηα φια ηα αζθαιηζηήξηα
ζπκβφιαηα.
Σν ΓΠΥΑ 17 απαηηεί ε απνηίκεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ λα κελ δηελεξγείηαη ζην
ηζηνξηθφ θφζηνο αιιά ζηελ ηξέρνπζα αμία κε ηξφπν ζπλεπή θαη κε ηε ρξήζε:
 αμερόλθπτων αναμενόμενων ςτακμιςμζνων εκτιμιςεων μελλοντικϊν ταμειακϊν
ροϊν με βάςθ επικαιροποιθμζνεσ παραδοχζσ,
 προεξοφλθτικϊν επιτοκίων που αντικατοπτρίηουν τα χαρακτθριςτικά ταμειακϊν
ροϊν των ςυμβάςεων και
 εκτιμιςεων ςχετικά με τουσ χρθματοοικονομικοφσ και μθ κινδφνουσπου
προκφπτουν από τθν ζκδοςθ των αςφαλιςτιριων ςυμβολαίων.
Το νζο πρότυπο εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
1 Ιανουαρίου 2021.
Σθµειϊνεται, επίςθσ, πωσ τον Νοζµβριο 2018 το ΣΔΛΠ πρότεινε τθ µετάκεςθ τθσ
θµεροµθνίασ υποχρεωτικισ εφαρµογισ του νζου προτφπου τθν 1.1.2022.
ΔΠΧΑ 3 (Τποποποίηζη) «Σςνενώζειρ επισειπήζεων»
Οη εηαηξείεο ππνρξενύληαη λα εθαξκόδνπλ ηνλ ηξνπνπνηεκέλν νξηζκό ηεο επηρείξεζεο ζε εμαγνξέο
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2020.

ΓΛΠ 1 (Τποποποίηζη)
καθξνπξόζεζκεο»

«Καηάηαμε

ππνρξεώζεσλ

ζε

βξαρππξόζεζκεο

ή

Η ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κόλν ηελ παξνπζίαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο
ζέζεο. Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη όηη ε θαηάηαμε ησλ ππνρξεώζεσλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη
ζε πθηζηάκελα δηθαηώκαηα θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο. Επίζεο, ε
ηξνπνπνίεζε απνζαθήληζε όηη νη πξνζδνθίεο ηεο Δηνίθεζεο γηα ηα γεγνλόηα πνπ αλακέλεηαη λα
ζπκβνύλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη
δηεπθξίληζε ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπληζηνύλ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο.
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Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2022.
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.
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
10 έηε
5 έηε
5 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
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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 (5 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
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.
Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεισ - ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ
Η εταιρεία ταξινομεί όλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ βάςει του
επιχειρθματικοφ μοντζλου διαχείριςθσ αυτϊν και των χαρακτθριςτικϊν των ςυμβατικϊν
ταμειακϊν ροϊν τουσ. Κατά ςυνζπεια, τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ
ταξινομοφνται ςε μία από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ επιμζτρθςθσ: αποςβζςιμο κόςτοσ, εφλογθ
αξία μζςω λοιπϊν αποτελεςμάτων απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ ι εφλογθ αξία μζςω των
αποτελεςμάτων.
2.8.1. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ επηκεηξώληαη ζην απνζβέζηκν θόζηνο
(“AC”)
Ζ εηαηξεία θαηαηάζζεη θαη επηκεηξά έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην
απνζβέζηκν θφζηνο κφλν εάλ πιεξνχληαη θαη νη δχν αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α) Σν
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ δηαθξαηείηαη ζην πιαίζην ελφο επηρεηξεκαηηθνχ
κνληέινπ ηνπ νπνίνπ ν ζηφρνο είλαη ε δηαθξάηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
πξνθεηκέλνπ λα εηζπξαρζνχλ ζπκβαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο (επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν "hold-to-collect")
θαη (β) Βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ,
δεκηνπξγνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζπλίζηαληαη απνθιεηζηηθά ζε
απνπιεξσκή θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ επί ηνπ αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ (SPPI). Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά
απηά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ησλ άκεζσλ θαη
πξφζζεησλ εμφδσλ ζπλαιιαγήο θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξψληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (EIR), κεηά ηελ πξφβιεςε γηα ηηο
αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκηέο (ECL). Σα έζνδα απφ ηφθνπο, ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη
δεκηέο ιφγσ απναλαγλψξηζεο θαη νη κεηαβνιέο ζηηο δεκηέο απνκείσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο επηκεηξψκελα ζην απνζβέζηκν θφζηνο, πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ.
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2.8.2 Δπελδύζεηο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε/ Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ πνπ
επηκεηξώληαη ζηε εύινγε αμία κέζσ ησλ ινηπώλ απνηειεζκάησλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε
(“FVOCI”)
Ζ εηαηξεία ηαμηλνκεί θαη απνηηκά έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία
κέζσ ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε κφλν εάλ πιεξνχληαη θαη νη δχν
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α) Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ δηαθξαηείηαη ζην
πιαίζην ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηνπ νπνίνπ ν ζηφρνο επηηπγράλεηαη ηφζν κε ηελ είζπξαμε
ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ φζν θαη κε ηελ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ (επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν "hold-to-collect-and-sell") θαη (β) Βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ
πνπ δηέπνπλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, δεκηνπξγνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο
εκεξνκελίεο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζπλίζηαληαη απνθιεηζηηθά ζε απνπιεξσκή θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ επί
ηνπ αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ (SPPI). Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πιεξνχλ
απηά ηα θξηηήξηα είλαη ρξεσζηηθνί ηίηινη θαη επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, πιένλ ησλ
άκεζσλ θαη πξφζζεησλ εμφδσλ ζπλαιιαγήο.
Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη ρξεσζηηθνί ηίηινη εχινγεο αμίαο κέζσ ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ
απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε επηκεηξψληαη εθ λένπ ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ησλ ινηπψλ
απνηειεζκάησλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε, εθηφο απφ ηα έζνδα απφ ηφθνπο, ηα ζπλαθή θέξδε ή
δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη ηηο δεκηέο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, ηα νπνία
αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Σα ζπζζσξεπκέλα θέξδε θαη δεκηέο πνπ είραλ
αλαγλσξηζηεί πξνεγνπκέλσο ζηα ινηπά απνηειέζκαηα απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε κεηαθέξνληαη
απφ ηα ινηπά απνηειέζκαηα απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, φηαλ o
ρξεσζηηθφο ηίηινο παχεη λα αλαγλσξίδεηαη.
πκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ εύινγε αμία κέζσ ησλ ινηπώλ απνηειεζκάησλ
απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε
Ζ εηαηξεία κπνξεί λα επηιέμεη λα πξνζδηνξίζεη ακεηάθιεηα έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν σο επηκεηξνχκελν
ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Απηφο ν
ραξαθηεξηζκφο, εάλ επηιεγεί, γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη αλά ηίηιν. Σα θέξδε θαη νη
δεκηέο απφ απηά ηα κέζα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ παχζεη λα
αλαγλσξίδνληαη, θαηαρσξνχληαη ζηα ινηπά απνηειέζκαηα απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θαη δελ
επαλαηαμηλνκνχληαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Σα κεξίζκαηα πνπ
εηζπξάηηνληαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
2.8.3 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ πνπ επηκεηξώληαη ζηελ εύινγε αμία κέζσ
ησλ απνηειεζκάησλ ("FVTPL")
Η εταιρεία ταξινομεί και επιμετρά όλα τα λοιπά χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που
δεν ταξινομοφνται ςε αποςβζςιμο κόςτοσ ι ςτθ εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων απευκείασ
ςτθν κακαρι κζςθ, ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων. Κατά ςυνζπεια, αυτι θ κατθγορία
επιμζτρθςθσ περιλαμβάνει δάνεια και άλλουσ χρεωςτικοφσ τίτλουσ που κατζχονται βάςει των
μοντζλων διακράτθςθσ για είςπραξθ (Hold to collect – HTC) ι διακράτθςθσ για είςπραξθ και
διάκεςθ (Hold to collect and sell – HTC&S, αλλά αποτυγχάνουν ςτθν αξιολόγθςθ SPPI,
ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ που δεν προςδιορίηονται ωσ επιμετροφμενοι ςτθν εφλογθ αξία μζςω των
αποτελεςμάτων απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ, ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που κατζχονται για
εμπορικοφσ ςκοποφσ και παράγωγα χρθματοπιςτωτικά μζςα.
Επιπλζον, ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο του ενεργθτικοφ που πλθροί τουσ ανωτζρω όρουσ για
να ταξινομθκεί ςε αποςβζςιμο κόςτοσ ι ςτθν εφλογθ αξία μζςω των λοιπϊν αποτελεςμάτων
απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ, μπορεί να οριςτεί από τθν Εταιρεία ωσ επιμετροφμενο ςτθν εφλογθ
αξία μζςω των αποτελεςμάτων κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, εάν με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται ι
μειϊνεται ςθμαντικά μια λογιςτικι ανακολουκία που κα ανζκυπτε ςε διαφορετικι περίπτωςθ.
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Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ ςε FVTPL αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία
τουσ και τυχόν μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ ι ηθμιζσ που προκφπτουν λόγω μεταβολϊν ςτθν
εφλογθ αξία περιλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.
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
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
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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.
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
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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
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.
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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
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
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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.
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
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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
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.-31.12.2019

01.01.-31.12.2018

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

252.496,01

201.140,50

Έζνδα απφ πξνκήζεηεο παξαγψγσλ
χλνιν Κχθινπ Δξγαζηψλ

38.010,20
290.506,21

35.058,79
236.199,29

01.01.-31.12.2019
130.502,40
0,00
15.607,31

01.01.-31.12.2018
122.182,14
160,95
8.540,00

5.2

Κόζηνο πσιήζεσλ

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

5.3

01.01.-31.12.2018
330,34
22.000,00
22.330,34

01.01.-31.12.2019
233.114,24
3.000,00
9.500,00
40.565,44
38.291,97
18.443,03
30.139,11
373.053,79

01.01.-31.12.2018
237.587,23
160,94
27.001,50
33.155,18
32.572,83
21.988,76
40.706,36
393.172,80

01.01.-31.12.2019
4.976,33
4.976,33

01.01.-31.12.2018
4.962,40
4.962,40

01.01.31.12.2019
62.225,92
-1.887,93
21.130,49
-38.761,24
-21.754,81
45.141,83
66.094,26
90.369,73
180.311,21
60.849,66
35.471,31

01.01.31.12.2018
78.996,27
-2.795,40
16.953,11
-421,79
-17.114,92
-22.217,17
53.400,10
211.143,36
192.166,01
11.188,54
25.299,13

Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηαζέζεσο

Γηάθνξα έμνδα

5.6

01.01.-31.12.2019
484,72
113.298,00
113.782,72

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο

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

5.5

32.049,49
62.986,38
280,34
226.199,30

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο

Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ
Δλνίθηα θηηξίσλ
χλνιν Λνηπψλ εζφδσλ εθκεηαιιεχζεσο
5.4

31.661,19
75.236,28
12.988,29
265.995,47

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα

Έζνδα ρξενγξάθσλ
Έμνδα ρξεκ/θσλ ζηνηρείσλ
Κέξδε απφ πψιεζε ρξεκ/θσλ ζηνηρείσλ
Εεκία απφ πψιεζε ρξεκ/θσλ ζηνηρείσλ
Έμνδα Οκνιφγσλ
Απνηίκεζε ρξενγξάθσλ
πλ/θεο Γηαθνξέο.
Έζνδα Οκνιφγσλ
Σφθνη πηζησηηθνί ηξαπεδψλ (πξνζεζκηαθψλ θαη φςεσο)
Σφθνη πειαηψλ (MARGIN θαη 3DC)
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Σφθνη ρξεσζηηθνί

5.7

-38.338,18
394.757,99

Λνηπά έμνδα / έζνδα
-9.863,17

5.8

-24.727,02
468.470,12

-14.840,37

Φόξνη Δηζνδήκαηνο θαη Λνηπνί θόξνη

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία, ε εηαηξεία θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή
24% ζηε ρξήζε 2019. Ζ εηαηξεία ππνιφγηζε ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν κε ζπληειεζηή 24% γηα
ηελ παξνχζα ρξήζε ελψ γηα ηελ πξνεγνχκελε νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο βάζεη ηνπ άξζξνπ
58 ηνπ ΚΦΔ 4172/2014 ήηαλ θιηκαθσηά κεηνχκελνη απφ 28% ζε 25%.
Λφγσ ησλ ζσξεπκέλσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ δελ πξνέθπςε ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο νχηε
θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε νχηε θαη θαηά ηελ παξνχζα πεξίνδν.
Ζ ζπλνιηθή επηβάξπλζε γηα θφξνπο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ αλαιχεηαη σο εμήο:

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
Μεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο
Γηαθνξέο Απνηίκεζεο
Απφ πξφβιεςε Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ

5.9

01.01.-31.12.2019
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
42.375,47
42.375,47

01.01.-31.12.2018
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
75.764,59
74.764,59

7.618,19
45.213,52
-10.306,24
-150,00
42.375,47

71.554,63
55.160,00
-47.563,40
-3.386,64
75.764,59

01.01.-31.12.2019
276.104,94

01.01.-31.12.2018
-851.866,28

1.161.509,03
-885.404,09
276.104,94

885.404,09
-1.737.270,37
-851.866,28

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
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Σν αλσηέξσ απνζεκαηηθφ πεξηιακβάλεη ηελ απνηίκεζε ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ζπκκεηνρηθψλ
ηίηισλ κείνλ ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν .
5.10

Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο

Οηθόπεδα
Κόζηνο Κηήζεσο
1ε Ιαλνπαξίνπ 2018
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2018
1ε Ιαλνπαξίνπ 2019
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2019
σξεπκέλεο απνζβέζεηο
1ε Ιαλνπαξίνπ 2018
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
Μεηψζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2018
1ε Ιαλνπαξίνπ 2019
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
Μεηψζεηο
31 Γεθεκβξίνπ 2019
Αλαπόζβεζην ππόινηπν
31/12/2018
31/12/2019

5.11

Έπηπια & Λ. Μεηαθνξηθά
Δμνπιηζκόο
Μέζα

Κηίξηα

ύλνιν

80.952,17

960.105,33

346.018,16
487,70

70.564,01

1.457.639,67
487,70

80.952,17
80.952,17

960.105,33
960.105,33

346.505,86
346.505,86
6.805,73

70.564,01
70.564,01

1.458.127,37
1.458.127,37
6.805,73

80.952,17

960.105,33

353.311,59

70.564,01

1.464.933,10

333.554,26
33.642,37

345.340,79
747,57

70.563,99
0,00

749.459,04
34.389,94

367.196,63
367.196,63
33.642,37

346.088,36
346.088,36
2.523,50

70.563,99
70.563,99
0,00

783.848,98
783.848,98
36.165,85

400.838,98

348.611,86

70.563,99

820.014,83

592.908,70
559.266,35

417,49
4.699,73

0,02
0,02

674.278,39
644.918,27

80.952,17
80.952,17

Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα
Γήπεδα –
Οηθόπεδα

Κόζηνο Κηήζεσο ή Απνηηκήζεσο
1ε Ιαλνπαξίνπ 2018
Πξνζζήθεο
31 Γεθεκβξίνπ 2018
1ε Ιαλνπαξίνπ 2019
Πξνζζήθεο
31 Γεθεκβξίνπ 2019
σξεπκέλεο απνζβέζεηο
1ε Ιαλνπαξίνπ 2018
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
31 Γεθεκβξίνπ 2018
1ε Ιαλνπαξίνπ 2019
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
31 Γεθεκβξίνπ 2019

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

171.515,74
6.596,76

171.515,74
6.596,76

0,00
0,00

178.112,50
178.112,50
6.596,76
184.709,26

178.112,50
178.112,50
6.596,76
184.709,26

0,00
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Αλαπόζβεζην Τπόινηπν
31/12/2018
31/12/2019

220.817,67
220.817,67

151.725,43
145.128,67

372.543,10
365.946,34

Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.

5.12

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Άπια ζηνηρεία

Κόζηνο Κηήζεσο
1ε Ιαλνπαξίνπ 2018
Πξνζζήθεο
31 Γεθεκβξίνπ 2018
1ε Ιαλνπαξίνπ 2019
Πξνζζήθεο
31 Γεθεκβξίνπ 2019
σξεπκέλεο απνζβέζεηο
1ε Ιαλνπαξίνπ 2018
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
31 Γεθεκβξίνπ 2018
1ε Ιαλνπαξίνπ 2019
Απνζβέζεηο ρξήζεσο
31 Γεθεκβξίνπ 2019
Αλαπόζβεζην Τπόινηπν
31/12/2018
31/12/2019

146.844,08
0,00
146.844,08
146.844,08
364,80
147.208,88
146.844,07
0,00
146.844,07
146.844,07
364,79
147.208,86
0,01
0,02

Σα άπια ζηνηρεία αθνξνχλ πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.

5.13

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο Πώιεζε

Α) Ζ Δηαηξεία έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ σο πάγηα επέλδπζε φπσο αλαιχνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:

31 Γεθεκβξίνπ 2019

ΣΔΜΑΥΙΑ
χλνια κεηνρψλ εηζεγκ.ζην ΥΑ

385.901

ΑΞΙΑ

ΣΡΔΥΟΤΑ

ΓΙΑΦΟΡΑ

ΚΣΗΔΩ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ

1.338.390,92

1.684.341,33

345.950,41

Ζ δηαθνξά ηξέρνπζαο αμίαο θαη ηηκήο θηήζεο επξψ 345.950,41 (κείσζε εχινγεο αμίαο) γηα ηνπο
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εκθαλίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ θαζαξήο ζέζεο ''Απνζεκαηηθφ απνηίκεζεο
δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε'', φπσο νξίδνπλ ηα Γηεζλή Πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο.
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Απφ ην ζχλνιν ησλ 385.901 κεηνρψλ έρνπλ δαλεηζηεί ζηελ ΔΣΔΔΠ 361.038 κεηνρέο.
Βιέπε θαη παξαπάλσ ζεκείσζε 5.9

31 Γεθεκβξίνπ 2018

ΣΔΜΑΥΙΑ
χλνια κεηνρψλ εηζεγκ.ζην ΥΑ

5.14

415.781

ΑΞΙΑ

ΣΡΔΥΟΤΑ

ΓΙΑΦΟΡΑ

ΚΣΗΔΩ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ

1.900.069,54

1.340.300,82

559.768,72

Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο

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

31.12.2019

31.12.2018

392.984,00

389.793,00

30.149,00

30.000,00

101.821,08

689.821,08

150.000,00

150.000,00

55.143,00

30.000,00

169.434,00

161.434,00

37.270,23

37.270,23

-37.270,23

-37.270,23

3.485,80

3.485,80

903.016,88

1.454.533,88

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

α) Σν ππφινηπν ηεο 31.12.2019 ηεο εηαηξείαο € 392.984,00 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 242.984,00 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 30.149,00 αθνξά ην πνζφ ηεο κεξίδαο καο ζην Δπηθνπξηθφ θεθάιαην φπσο έρεη
δηακνξθσζεί ζηελ 31/12/2019. 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 101.821,08 αθνξά ζε πνζφ πνπ έρεη θαηαβάιιεη ε εηαηξεία επηπιένλ ηεο
κεξίδαο ηεο γηα θάιπςε ζπλαιιαγψλ.
δ) Σν πνζφ ησλ Δπξψ 150.000,00 αθνξά ην πνζφ ηεο κεξίδαο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ θάιπςε
ζπλαιιαγψλ ζε κεηνρέο εμσηεξηθνχ κέζσ ηνπ Γηθηχνπ X-Net.
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ε) Σν πνζφ 55.143,00 € αθνξά ην πνζφ ηεο κεξίδαο θεθαιαίνπ εθθαζάξηζεο ΥΠΑ
δ)Σν πνζφ ησλ € 169.434,00 είλαη ε εηζθνξά πξνο εγγ.ΥΠΑ.

5.15

Απαηηήζεηο από Πειάηεο θαη ρξεκαηηζηήξην

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Υ.Τ απφ Δθθαζάξηζε

5.16

31.12.2018
413.316,32
5.746,18
419.062,50

31.12.2019
16.914,38
100,64
2.697,01
0,00
25.044,91
44.756,94

31.12.2018
20.533,12
0,00
597,81
0,00
66.771,00
87.901,93

Λνηπέο Απαηηήζεηο

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

5.17

31.12.2019
472.936,95
120.679,06
593.616,01

Αμηόγξαθα Δκπνξηθνύ Υαξηνθπιαθίνπ

31 Γεθεκβξίνπ 2019

ΣΔΜΑΥΗΑ
χλνιν κηρ εηζεγκ. ζηα Υξεκ/ξηα

35.194

ΑΞΗΑ

ΣΡΔΥΟΤΑ

ΓΗΑΦΟΡΑ

ΚΣΖΔΩ

ΑΞΗΑ

ΑΠΟΣΗΜΖΖ

527.990,89

573.863,87

45.872,98

Η δηαθνξά ηξέρνπζαο αμίαο θαη ηηκήο θηήζεο επξώ 45.872,98 (αύμεζε εύινγεο αμίαο) γηα ηηο
κεηνρέο, έρεη θαηαρσξεζεί ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο.
31 Γεθεκβξίνπ 2018

ΣΔΜΑΥΗΑ
χλνιν κηρ εηζεγκ. ζε Ξέλα Υξεκ/ξηα

31.283

ΑΞΗΑ

ΣΡΔΥΟΤΑ

ΓΗΑΦΟΡΑ

ΚΣΖΔΩ

ΑΞΗΑ

ΑΠΟΣΗΜΖΖ

433.454,46

5.18 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζην απνζβεζκέλν θόζηνο
ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ-

422.639,00

10.815,46

ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ-

ΑΝΑΠ/ΣΗ

ΑΝΑΠ/ΣΗ

31.12.2019

31.12.2018

ΟΜΟΛΟΓΑ
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Οκφινγα ζε επξψ

5.164.232,64

4.717.643,07

ύλνιν

5.164.232,64

4.717.643,07

Σα νκφινγα πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία ηα απνηηκάεη ζην απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.

5.19

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα
31.12.2019
48.214,71

31.12.2018
48.923,20

Καηαζέζεηο φςεσο

3.961.824,56

4.020.068,13

Καηαζέζεηο Όςεσο ζε Ξ.Ν.

4.849.787,55

319.974,79

0,00

4.366.813,70

Σακηαθά Γηαζέζηκα θαη Ιζνδύλακα εηαηξείαο

8.859.826,82

8.755.779,82

Καηαζέζεηο γηα ινγαξηαζκφ Πειαηψλ

3.251.737,52

2.879.221,32

176.841,06

176.760,28

3.428.578,58

3.055.981,60

Σακείν

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο

Καηαζέζεηο γηα ινγαξηαζκφ Πειαηψλ ζε Ξ.Ν.
ύλνιν Σακεηαθώλ Γηαζεζίκσλ πειαηώλ

Οη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί πειαηψλ δελ αθνξνχλ δηαζέζηκα ηεο εηαηξείαο, αιιά ε εηαηξεία
γηα ηνπο παξαπάλσ ινγαξηαζκνχο ελεξγεί σο ζεκαηνθχιαθαο – δηαρεηξηζηήο γηα ινγαξηαζκφ
ησλ εληνιέσλ πειαηψλ ηεο θαη φρη σο θάηνρνο απηψλ.

5.20

Μεηνρηθό Κεθάιαην

Καηαβιεκέλν Μεηνρηθφ θεθάιαην 31/12/2018

7.067.200,00

Μείνλ:
Μείσζε Μ.Κ. ζηε ρξήζε 2019 (σο απνθ.Γ. 30/9/19)
Μ.Κ. 31.12.2019

-50.400,00
7.016.800,00

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε Δπξψ 7.016.800,00 δηαηξνχκελν ζε 80.000,00 θνηλέο
νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 87,71 επξψ.

5.21

Απνζεκαηηθά Απνηίκεζεο δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο (Γηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε)

31.12.2019
1.161.509,03

31.12.2018
885.404,09

ρεηηθή ζεκείσζε : 5.13 θαη 5.9
ην αλσηέξσ απνζεκαηηθφ έρεη αθαηξεζεί θαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο (1.524.376,96-362.867,93)
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5.22

Λνηπά Απνζεκαηηθά

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ

31.12.2019
883.616,81

31.12.2018
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

Γηαθνξέο Αλαπξνζαξκνγήο

Σα θαη΄ εηδηθφ ηξφπν θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά, ζε πεξίπησζε δηάζεζεο ή θεθαιαηνπνίεζεο ηνπο,
ζα θνξνινγεζνχλ κε ηνλ ηξέρνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή.
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 χκθσλα κε ηελ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία, ε
εηαηξεία θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 24% ζηε ρξήζε 2019. Ζ εηαηξεία ππνιφγηζε ηνλ
αλαβαιιφκελν θφξν κε ζπληειεζηή 24% γηα ηελ παξνχζα ρξήζε ελψ γηα ηελ πξνεγνχκελε νη
θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο βάζεη ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ ΚΦΔ 4172/2014 ήηαλ θιηκαθσηά
κεηνχκελνη απφ 28% ζε 25%.
Ωο εθ ηνχηνπ ηα ζπκςεθηδφκελα πνζά είλαη ηα παξαθάησ:

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

Απνηίκεζε δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε
αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε

5.24

31.12.2019
31.12.2018
Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο
52.922,78
60.540,97
199.188,87
188.882,64
100.373,52
55.160,00
21.600,00
121.973,52

252.111,65
-121.973,52
130.138,13

21.750,00
76.910,00

249.423,61
-76.910,00
172.513,61

πνπ
362.867,93
493.006,06

292.097,56
464.611,17

Πξόβιεςε Απνδεκίσζεο Πξνζσπηθνύ

Πξόβιεςε Απνδεκίσζεο Πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία

31.12.2019
90.000,00

31.12.2018
87.000,00
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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 καθξνπξόζεζκεο πξνβιέςεηο

Δγγχεζε κίζζσζεο αθηλήηνπ

5.26

31.12.2019
3.400,00
3.400,00

31.12.2018
3.400,00
3.400,00

31.12.2019
9.698,67

31.12.2018
2.995,90

Πξνκεζεπηέο

Πξνκεζεπηέο (Γεληθψλ εμφδσλ)

5.28

31.12.2018
66.000,00
66.000,00

Λνηπέο πξνβιέςεηο

Πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο αλέιεγθησλ ρξήζεσλ

5.27

31.12.2019
55.300,00
55.300,00

Τπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο – Υξεκαηηζηήξην
31.12.2019

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

31.12.2018

3.427.072,12
167.324,23
3.594.396,35
0,00
0,00
3.594.396,35

3.054.766,41
-1.350.933,42
1.703.832,99
0,00
1.379.883,54
3.083.716,53

3.251.737,52

2.879.221,32

176.841,06

176.760,28
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3.428.578,58

5.29

3.055.981,60

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
31.12.2019
1.047,61

31.12.2018
0,00

Πηζησηέο δηάθνξνη

36.464,26

37.697,08

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε

15.425,45

14.689,85

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί

17.491,87

17.250,40

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

11.325,66

0,00

81.754,85

69.637,33

Π.Τ. Υξεψζηεο Γηάθνξνη

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. «Καη’ εθαξκνγή ζρεηηθψλ
θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ: α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 2238/1994 (αλέιεγθηεο
ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο), β) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 2859/2000
(αλέιεγθηεο ππνζέζεηο Φ.Π.Α. θαη γ) ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2523/1997 (επηβνιή
πξνζηίκσλ γηα ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο), ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ
επηβνιή ηνπ θφξνπ γηα ηηο ρξήζεηο κέρξη θαη ην 2013 έρεη παξαγξαθεί κέρξη ηελ
31/12/2019, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ή εμαηξεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηπρφλ πξνβιέπνπλ
κεγαιχηεξε πξνζεζκία παξαγξαθήο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απηέο νξίδνπλ.
Πέξαλ απηψλ, θαηά πάγηα λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ησλ
δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ειιείςεη πθηζηακέλεο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ πεξί Σειψλ
Υαξηνζήκνπ δηαηάμεσο πεξί παξαγξαθήο, ε ζρεηηθή αμίσζε ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ
επηβνιή ηειψλ ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη ζηελ θαηά ην άξζξν 249 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα
εηθνζαεηή παξαγξαθή.
«Γηα

ηηο ρξήζεηο 2014 έσο θαη 2018 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ
Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Ν. 4174/2013 (ρξήζεηο 2014 έσο 2018) φπσο ηζρχεη θαη εθδφζεθαλ
Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο. Γηα ηε ρξήζε 2019 ε εηαηξεία δελ έρεη ππαρζεί ζην
θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ΟΔΛ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65α Ν.
4174/2013. Αλ ζε ελδερφκελν θνξνινγηθφ έιεγρν πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα αζθήζνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.»

 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

01.01-31.12.2019
Κύθινο
εξγαζηώλ
Ακνηβέο Γ σο κηζζσηνί
πλεξγάηεο
Πξνκήζεηεο ζπλδεδεκέλσλ
Λνηπέο ακνηβέο Γ..

01.01-31.12.2018
Έμνδα
Κύθινο
Έμνδα
Κόζηνο
δηνίθεζεο εξγαζηώλ
Κόζηνο δηνίθεζεο
50.124,97 125.001,08
51.706,30 89.498,74

39.030,76
39.030,76

4.229,73
54.354,70 125.001,08

24.497,18

2.721,76

24.497,18

54.428,06

89.498,74

ΔΜΦΑΝΙΗ ΣΑ ΣΟΝ ΙΟΛΟΓΙΜΟ

Πειάηεο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο

01.01-31.12.2019
Απαηηήζεηο
Τπνρξεώζεηο
17.681,64
0,00
31.772,50
0,00
49.454,14

31.12.2018
Απαηηήζεηο
Τπνρξεώζεηο
69.305,35
48.511,62
0,00
32.196,83
69.305,35
80.708,45


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


Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ:

Τπάιιεινη

31.12.2019

31.12.2018

13

13

 Ακνηβέο ειεγθηώλ
31.12.2019
4.800,00

31.12.2018
4.800,00

Λνηπέο ακνηβέο

1.350,00

1.350,00

Λνηπέο ειεγθηηθέο θαη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο

3.700,00

3.700,00

9.850,00

9.850,00

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
ηα θχξηα βαζηθά θεθάιαηα (κεηνρηθφ θεθάιαην, απνζεκαηηθά, ζπκκεηνρή ζην πλεγγπεηηθφ
Κεθάιαην), θαζψο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα (απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ).
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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
ηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ

31.12.2019
25.480,00

31.12.2018
18.627,00

Δπνπηηθά ίδηα θεθάιαηα

17.936,00

17.523,00

70%

94%

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 31.12.2019: € 290.506,21 (31.12.2018: € 236.199,29)
πλνιηθή απφδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ 2019: 0,84% (186.533,63/22.263.097,70)
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 2019: 13 (2018: 13) εξγαδφκελνη πιήξνπο απαζρνιήζεσο
Απνηειέζκαηα θέξδε πξν θφξσλ ρξήζεσο 2019: € 145.158,16 (ρξήζεσο 2018: € 87.824,88)
Φφξνη πνπ (βαξχλνπλ) κεηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 2018: € 41.375,47 (ρξήζεσο 2018: €
74.764,59) .
Γελ ειήθζεζαλ δεκφζηεο επηδνηήζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2019 θαη 2018.
Βεβαηψλνπκε φηη νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 4 έσο
θαη 37 είλαη απηέο πνπ εγθξίζεθαλ ζηελ απφ 20 Φεβξνπαξίνπ 2020 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2020
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ

Γεώξγηνο Ν. Υξπζνρντδεο
Α.Γ.Σ. ΑΙ 559202

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

Κσλζηαληίλνο Απνξέιιεο
Α.Γ.Σ. ΑΚ 618327
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