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Κύξηνη Μέηνρνη,

Οικονομικά Αποηελέζμαηα

Δπξώ Δπξώ

Κύθινο εξγαζηώλ 60.000

Μείνλ Κόζηνο Πσιήζεσλ 57.677 2.323

Κέπδη/ Μεηά από Φόποςρ 2.323

Αλαπξνζαξκνγή Αμίαο Παγίσλ Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ - -

ςγκενηπωηικά ςνολικά Έζοδα Μεηά από Φόποςρ 2.323

Βαζικοί Υπημαηοοικονομικοί Απιθμοδείκηερ 

2014 2013

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό / Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 5,68 5,82

Πάγην Δλεξγεηηθό / Σύλνιν Δλεξγεηηθνύ 0,01 0,02

Ίδηα Κεθάιαηα / Σύλνιν Υπνρξεώζεσλ 3,90 4,04

Ίδηα Κεθάιαηα / Σύλνιν Παζεηηθνύ 0,80 0,80

Κέξδε – (δεκίεο) πξν θόξσλ / Κύθιν Δξγαζηώλ 4,3% -0,4%

Κέξδε – (δεκίεο) κεηά θόξσλ / Κύθιν Δξγαζηώλ 4,3% -0,4%

ςναλλαγέρ με ςνδεδεμένα Μέπη 

2014

α) ΄Δζνδα 60.000

β) ΄Δμνδα -

γ) Απαηηήζεηο 142.536

δ) Υπνρξεώζεηο   5.418

ΔKΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ

ηνπ Γηνηθ. Σπκβνπιίνπ πξνο ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο

E-CONSTRUCTION

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΤΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΔΛΛΗΝΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΩΝ

Λεωθόπορ Αμαποςζίος – Υαλανδπίος 29 - Μαπούζι 151 25 – Σηλ.: 210-63.75.960                                     

Απ.ΜΑΔ 51858/01ΑΣ/Β/02/171

Σύκθσλα κε ηνλ Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο, ζαο ππνβάιινπκε ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 1.1.2014 – 31.12.2014 θαη ηελ παξνύζα Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο γηα ελεκέξσζή ζαο επί

ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηώλ ηεο θαηά ηελ

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 1.1.2014 – 31.12.2014 θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξννπηηθέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,

σο εμήο:

Τα Έζνδα ηεο Δηαηξίαο αλήιζαλ ζην πνζό ησλ € 60.000,00. Η θιεηόκελε ρξήζε έθιεηζε κε θεξδε Μεηά Φόξσλ

ύςνπο € 2.322,73 Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη κε ηελ Μέζνδν ηεο Οιηθήο

Δλνπνίεζεο ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε Μεηξηθή Δηαηξία J&P ΑΒΑΞ Α.Δ κε

έδξα ηελ Διιάδα κε πνζνζηό ελνπνίεζεο 100%.
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Μεπιζμαηική πολιηική σπήζηρ 2014

ημανηικά Γεγονόηα

Δκηιμήζειρ και πποοπηικέρ για ηο 2015

Γελ ζπλέβεζαλ.

Μαξνύζη, 26 Μαξηίνπ 2015

Δθ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Ο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο

Λπζαξίδεο Κσλζηαληίλνο

ημανηικά Γεγονόηα μεηά ηην ημεπομηνία ζύνηαξηρ ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξνηείλεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ιόγσ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηώλ.

Η Γηνίθεζε ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 πξνέβε ζηε ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα

αλαδηάξζξσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο Δηαηξίαο γηα κεγαιύηεξε απνδνηηθόηεηα, απνηειεζκαηηθόηεηα θαη

έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο θαζώο θαη ζε παξνρή λέσλ ππεξεζηώλ. Δπηπιένλ πξνρώξεζε ζε δξαζηηθό

πεξηνξηζκό ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ηεο. 

Η Γηνίθεζε ζεσξεί όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί ζνβαξό παξάγνληα αβεβαηόηεηαο γηα ηνπο όξνπο κε ηνπο

νπνίνπο ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη αγνξέο αιιά θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο πνιιώλ

ηδησηηθώλ θαη δεκόζησλ έξγσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. Η Γηνίθεζε ζπλερίδεη ηελ πηνζέηεζε ηεο

παξαπάλσ πεηπρεκέλεο νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο γηα έμνδν ηεο Δηαηξίαο από ηελ ππαγσγή ηεο ζην άξζξν 47

ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
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Έκθερη Ελέγυξσ Αμενάοςηςξσ Οοκωςξύ Ελεγκςή Λξγιρςή 
Ποξπ ςξσπ Μεςόυξσπ ςηπ Δςαιοείαπ «E-CONSTRUCTION A.E. ΠΤΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ» 

 
Έκθερη επί ςωμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεωμ 
Δλέγναμε ςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ «E-CONSTRUCTION A.E. ΠΤΛΗ 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ», ξι ξπξίεπ απξςελξύμςαι από ςημ καςάρςαρη ξικξμξμικήπ θέρηπ ςηπ 31ηπ 
Δεκεμβοίξσ 2014 ςιπ καςαρςάρειπ ρσμξλικξύ ειρξδήμαςξπ, μεςαβξλώμ ιδίχμ κεταλαίχμ και ςαμειακώμ 
οξώμ ςηπ υοήρεχπ πξσ έληνε ςημ ημεοξμημία ασςή, καθώπ και πεοίληφη ρημαμςικώμ λξγιρςικώμ αουώμ 
και μεθόδχμ και λξιπέπ επενηγημαςικέπ πληοξτξοίεπ. 
Εσθύμη ςηπ Διξίκηρηπ για ςιπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ 
Η διξίκηρη έυει ςημ εσθύμη για ςημ καςάοςιρη και εύλξγη παοξσρίαρη ασςώμ ςχμ ξικξμξμικώμ 
καςαρςάρεχμ ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα Χοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, όπχπ ασςά έυξσμ 
σιξθεςηθεί από ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, όπχπ και για εκείμεπ ςιπ ερχςεοικέπ δικλίδεπ, πξσ η διξίκηρη 
καθξοίζει χπ απαοαίςηςεπ, ώρςε μα καθίρςαςαι δσμαςή η καςάοςιρη ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ 
απαλλαγμέμχμ από ξσριώδη αμακοίβεια, πξσ ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ. 
Εσθύμη ςξσ Ελεγκςή 
Η δική μαπ εσθύμη είμαι μα εκτοάρξσμε γμώμη επί ασςώμ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ με βάρη ςξμ 
έλεγυό μαπ. Διεμεογήραμε ςξμ έλεγυό μαπ ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα Δλέγυξσ. Σα ποόςσπα ασςά 
απαιςξύμ μα ρσμμξοτχμόμαρςε με καμόμεπ δεξμςξλξγίαπ, καθώπ και μα ρυεδιάζξσμε και διεμεογξύμε ςξμ 
έλεγυξ με ρκξπό ςημ απόκςηρη εύλξγηπ διαρτάλιρηπ για ςξ εάμ ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ είμαι 
απαλλαγμέμεπ από ξσριώδη αμακοίβεια. 
Ο έλεγυξπ πεοιλαμβάμει ςη διεμέογεια διαδικαριώμ για ςημ απόκςηρη ελεγκςικώμ ςεκμηοίχμ, ρυεςικά με 
ςα πξρά και ςιπ γμχρςξπξιήρειπ ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Οι επιλεγόμεμεπ διαδικαρίεπ βαρίζξμςαι 
ρςημ κοίρη ςξσ ελεγκςή πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ εκςίμηρηπ ςχμ κιμδύμχμ ξσριώδξσπ αμακοίβειαπ ςχμ 
ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ, πξσ ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ. Καςά ςη διεμέογεια ασςώμ ςχμ 
εκςιμήρεχμ κιμδύμξσ, ξ ελεγκςήπ ενεςάζει ςιπ ερχςεοικέπ δικλίδεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ καςάοςιρη και 
εύλξγη παοξσρίαρη ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ εςαιοείαπ, με ρκξπό ςξ ρυεδιαρμό ελεγκςικώμ 
διαδικαριώμ καςάλληλχμ για ςιπ πεοιρςάρειπ, αλλά όυι με ρκξπό ςημ έκτοαρη γμώμηπ επί ςηπ 
απξςελερμαςικόςηςαπ ςχμ ερχςεοικώμ δικλίδχμ ςηπ εςαιοείαπ. Ο έλεγυξπ πεοιλαμβάμει επίρηπ ςημ 
ανιξλόγηρη ςηπ καςαλληλόςηςαπ ςχμ λξγιρςικώμ αουώμ και μεθόδχμ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ και ςξσ 
εύλξγξσ ςχμ εκςιμήρεχμ πξσ έγιμαμ από ςη διξίκηρη, καθώπ και ανιξλόγηρη ςηπ ρσμξλικήπ παοξσρίαρηπ 
ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ. 
Πιρςεύξσμε όςι ςα ελεγκςικά ςεκμήοια πξσ έυξσμε ρσγκεμςοώρει είμαι επαοκή και καςάλληλα για ςη 
θεμελίχρη ςηπ ελεγκςικήπ μαπ γμώμηπ. 
Γμώμη 
Καςά ςη γμώμη μαπ, ξι ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ παοξσριάζξσμ εύλξγα, από κάθε ξσριώδη 
άπξφη, ςημ ξικξμξμική θέρη ςηπ Δςαιοείαπ «E-CONSTRUCTION A.E. ΠΤΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ» 
καςά ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2014 και ςη υοημαςξξικξμξμική ςηπ επίδξρη και ςιπ ςαμειακέπ ςηπ οξέπ για ςη 
υοήρη πξσ έληνε ςημ ημεοξμημία ασςή ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα Χοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, 
όπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί από ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη. 
Έμταρη Θέμαςξπ  
Δτιρςξύμε ςημ ποξρξυή ραπ ρςη ρημείχρη Β. ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ, όπξσ πεοιγοάτεςαι ςξ θέμα 
ρυεςικά με ςξ γεγξμόπ όςι ςξ ρύμξλξ ςχμ Ιδίχμ Κεταλαίχμ ςηπ εςαιοείαπ είμαι καςώςεοξ από ςξ μιρό 
(1/2) ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ και ρσμεπώπ ρσμςοέυει πεοίπςχρη εταομξγήπ ςηπ διαςάνεχπ ςξσ άοθοξσ 
47 ςξσ κχδ. Ν. 2190/1920. Η Διξίκηρη ςηπ εςαιοείαπ έυει απξταρίρει μα ποξςείμει ρςημ Σακςική Γεμική 
σμέλεσρη ςχμ μεςόυχμ ςημ λήφη καςάλληλχμ μέςοχμ για ςημ βελςίχρη ςηπ υοημαςξξικξμξμικήπ ςηπ 
θέρηπ και ςημ αποόρκξπςη ρσμέυιρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ.  
ςη γμώμη μαπ δεμ διαςσπώμεςαι επιτύλανη ρε ρυέρη με ςξ θέμα ασςό.  
Αματξοά επί Άλλωμ Νξμικώμ και Καμξμιρςικώμ Θεμάςωμ 
Δπαληθεύραμε ςη ρσμτχμία και ςημ αμςιρςξίυιρη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςηπ Έκθερηπ Διαυείοιρηπ ςξσ 
Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ με ςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, ρςα πλαίρια ςχμ ξοιζόμεμχμ από ςα 
άοθοα 43α και 37 ςξσ Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 

 
 
 

Αγία Παοαρκεσή, 05 Ιξσμίξσ 2015 
Ο Οοκχςόπ Δλεγκςήπ Λξγιρςήπ 

 
 
 
 

Αμςώμιξπ Ι. Αμαρςαρόπξσλξπ 

ΑΜ ΟΔΛ: 33821 

BDO Οοκχςξί Δλεγκςέπ Α.Δ. 
Λ. Μερξγείχμ 449, Αγ. Παοαρκεσή 153 43 
ΑΜ ΟΔΛ: 173  

6



Υξήζε                  

31.12.2014

Υξήζε                  

31.12.2013

Κύκλορ επγαζιών 1 60.000                  60.500                  

Κόζηορ πυλήζευν 2 (57.677)                 (60.725)                 

Μηθηό θέξδνο/(δεκηά) 2.323                   (225)                     

Λοιπά έζοδα - έξοδα (καθαπά) 3 250                       35                         

Έξοδα διοικηηικήρ λειηοςπγίαρ 4 -                       -                       

Έξοδα διαθέζευρ 5 -                       -                       

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 2.573                   (191)                     

Φπημαηοοικονομικό κόζηορ (καθαπό) 6 (4)                         (25)                       

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ 2.569                   (216)                     

΄Δμνδα θόξνπ ρξήζεο 7 -                       -                       

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά θόξσλ ρξήζεο 2.569                   (216)                     

Κέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή -

βαζηθά (ζε επξώ) 0,1713 -0,0144

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ

απνζβέζεωλ 4.462 3.121

Υξήζε                  

31.12.2014

Υξήζε                  

31.12.2013

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά θόξσλ πεξηόδνπ 2.569                   (216)                     

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα

Λοιπά ζςνολικά έζοδα -                       -                       

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 2.569                   (216)                     

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2014 ΜΔΥΡΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014

Δηαηξία

Δηαηξία

E-CONSTRUCTION A.E.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2014 ΜΔΥΡΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ
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Υξήζε                  

31.12.2014

Υξήζε                  

31.12.2013

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ιεηηνπξγηθά πάγηα 8 1                          350                       

Άπια πεξηνπζηαθα ζηνηρεία 9 684                       2.224                    

Ινηπά ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνύ 10 800                       800                       

1.485                   3.374                   

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 11 145.034                 135.772                 

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 12 3.085                    6.183                    

148.119               141.955               

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 149.604               145.329               

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 13 13.680                  12.321                  

Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θόξνη πιεξσηένη 14 12.400                  12.052                  

26.080                 24.373                 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κέηα ηελ 

έμνδν από ηελ ππεξεζία 15 4.433                    4.433                    

4.433                   4.433                   

ύλνιν Τπνρξεώζεωλ 30.513                 28.807                 

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ 119.091               116.523               

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

Κεηνρηθό θεθάιαην 16 510.000                 510.000                 

Aπνζεκαηηθά 1.010                    1.010                    

Θέξδε/(δεκίεο) εηο λένλ (391.919)               (394.487)               

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ 119.091               116.523               

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ θαη ππνρξεώζεωλ 149.604               145.329               

E-CONSTRUCTION A.E.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014

Δηαηξία
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Υξήζε                   

1.1-31.12.2014

Υξήζε                   

1.1-31.12.2013

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ 2.569                   (216)                     

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 1.889                    3.312                    

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα -                       -                       

Μεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο

(Αύμεζε)/κείσζε απαηηήζεσλ (9.262)                     (5.760)                     

(Κείσζε)/αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 1.706                      4.733                      

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -                       -                       

Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη -                       -                       

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) (3.098)                  2.069                   

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζσκάησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ -                       -                       

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ -                       -                       

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β) -                       -                       

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα/αλαβιεζέληα δάλεηα -                       -                       

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -                       -                       

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) -                       -                       

Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) (3.098)                  2.069                   

Τακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 6.183                    4.114                      

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 3.085                   6.183                   

ΣΑΜΙΑΚΔ ΡΟΔ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014

Δηαηξία

E-CONSTRUCTION A.E.
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Μεηνρηθό 

Κεθάιαην

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό

Απνηειέζκαηα εηο 

λέν

Ίδηα Κεθάιαηα 

Μεηόρωλ 

Δηαηξείαο

Τπόινηπν ηελ 01.01.2013                 510.000                     1.010              (394.271)                 116.739 

Θαζαξό απνηέιεζκα πεξηόδνπ                      (216)                      (216)

Τπόινηπν ηελ 31.12.2013                 510.000                     1.010              (394.487)                 116.523 

Θαζαξό απνηέιεζκα πεξηόδνπ                     2.569                     2.569 

Τπόινηπν ηελ 31.12.2014 510.000              1.010                   (391.919)             119.091              

E-CONSTRUCTION A.E.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014
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A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

A.1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

Η Δηαηξεία έρεη έδξα ην Γήκν Ακαξνπζίνπ. θνπφο ηεο είλαη ν ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε, ιεηηνπξγία, 
ππνζηήξημε, πξνψζεζε θαη εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε πχιεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζην Γηαδίθηπν 
(Internet Portal Site) γηα ηελ δηαθίλεζε, πξνκήζεηα θαη εκπνξία πιηθψλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 
αθνξνχλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε θαη 
εθκεηάιιεπζε δξαζηεξηνηήησλ ππαξρφλησλ ζήκεξα ή κε, πνπ δεκηνπξγνχληαη ή απνξξένπλ απφ ηελ 
σο άλσ δηαθίλεζε, κε εμαηξνπκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ζπλαιιαγψλ, 
δξαζηεξηνηήησλ πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο, αθφκα θαη ε δηελέξγεηα ησλ σο άλσ γηα ινγαξηαζκφ 
ηξίησλ. Με εκεξνκελία αλαθνξάο 31/12/2014 ε J&P ΑΒΑΞ εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ην 100% ησλ 
κεηνρψλ ηεο E-CONSTRUCTION Α.Δ. 
 
 
Β.          ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο E-CONSTRUCTION Α.Δ. πνπ θαιχπηνπλ ηελ 12ε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, 
απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014: 

 έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο. 

 Έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη 
είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία 
έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ 
δηεξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) 
θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ηελ 31/12/2014. 

 Σν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαη ζπλεπψο ζπληξέρεη ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 47 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920 πεξί ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο. 
Καηφπηλ ηνχηνπ νη κέηνρνη ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ ζηελ πξνζερή Σαθηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο Δηαηξείαο, πξνυπφζεζε 
ε νπνία έρεη ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη 
νπνίεο φπσο αλαγξάθεηαη παξαπάλσ έρνπλ ζπληαρζεί κε δεδνκέλε ηεο αξρή ηεο ζπλέρηζεο 
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο. Δπηπξφζζεηα ε Γηνίθεζε έρεη απνθαζίζεη 
ηελ ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο θαη ηελ 
απξφζθνπηε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 
Οη πνιηηηθέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ 
παξνπζηάδνληαη. 

 
Η ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ (ή IFRS) απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη 
θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξίαο. εκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ 
Γηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηεο εηαηξίαο έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ θξίλεηαη 
θαηάιιεια. 
 
Γ. ΒΑΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΑΡΥΔ 
 
Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο 
νπνίεο ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ε Δηαηξεία είλαη νη αθφινπζεο: 
 
Γ.1. Ιδηνθηεζία, Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκόο  (Γ.Λ.Π. 16) 
 

Η δηνίθεζε επέιεμε γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ιεηηνπξγηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ αθηλήησλ), λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε βαζηθή κέζνδν (απνηίκεζε ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν 
κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο) ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 16. 
 
ε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ε Γηνίθεζε θαη’εθαξκνγή ηνπ Γ.Λ.Π. 36 «Απνκείσζε Πεξηνπζηαθψλ 
ηνηρείσλ (Impairment of Assets)», εθηηκά θαηά πφζν ππάξρεη έλδεημε γηα απνκείσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ ηεο, ζπγθξίλνληαο ην αλαθηήζηκν πνζφ γηα θάζε ζηνηρείν μερσξηζηά κε ηελ ινγηζηηθή ηνπ 
αμία. 
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Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο ζε ήδε θαηαρσξεκέλν ζηνηρείν πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ, 
κφλν αλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. Κάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε 
ε νπνία δελ πξνζαπμάλεη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, βαξχλεη ηα έμνδα ηεο 
ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. 
 
Κφζηε ζεκαληηθήο επηζθεπήο ή επηζεψξεζεο ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο 
ρξήζεσο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο θαη αλ απμάλνπλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ παγίνπ 
ζηνηρείνπ νπφηε πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. 
 
Οη απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη) 
ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν βάζεη ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Οη θχξηνη ζπληειεζηέο απφζβεζεο 

πνπ πξνθχπηνπλ έρνπλ σο εμήο: 
 

Λεηηνπξγηθά αθίλεηα (θηίξηα) 3% 
Αθίλεηα επέλδπζεο 3% 
Μεραληθφο εμνπιηζκφο 5,3% - 20% 
Μεηαθνξηθά κέζα  7,5% - 20% 
Λνηπφο εμνπιηζκφο 15% - 20% 

 
Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε 
θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ 
ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 
 
Καηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη 
ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο  ζηα απνηειέζκαηα.  
 
 
Γ.2. Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ (Γ.Λ.Π. 38) 
  
Σα έμνδα απηά πξέπεη λα απνζβέλνληαη εληφο ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. Μφλν 
έμνδα ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ Γ.Λ.Π. 38.18 θεθαιαηνπνηνχληαη (φπσο νη δαπάλεο 
ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ). Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ IFRS, ηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο πνπ δελ 
ηθαλνπνηνχλ ην 38.18, έρνπλ δηαγξαθεί. 
ηα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη νη άδεηεο ινγηζκηθνχ. 
 
 
Γ.3. Απνκείσζε Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (Γ.Λ.Π. 36) 
 
Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη 

ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα 
κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο 
ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.  
 
Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα 
κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ 
νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ 
ελεξγεηηθνχ, ελψ αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 
αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ 
πψιεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 
 
ε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ε Γηνίθεζε εθηηκά θαηά πφζν ππάξρεη έλδεημε γηα απνκείσζε ελφο 
ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ βάζεη ηνπ Γ.Λ.Π. 36, ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ 
ελεξγεηηθνχ ινγηζηηθνπνηνχληαη ζε αμία πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ, φπνπ αλαθηήζηκν 

πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο δίθαηεο αμίαο (κεησκέλεο θαηά ηα 
θφζηε πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο ρξήζεο. 
 
ηελ αμηνιφγεζε απηή ιακβάλνληαη ππφςε πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο 
πιεξνθφξεζεο. Ο έιεγρνο πεξί απνκείσζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εθαξκφδεηαη γηα φια ηα ζηνηρεία 
πιελ απνζεκάησλ, θαηαζθεπαζηηθψλ ζπκβνιαίσλ, αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ, ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ εκπίπηνπλ ζην ΓΛΠ 39, ζηα αθίλεηα πξνο 
επέλδπζε θαη ηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελα πξνο 
πψιεζε. 
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Η δεκηά απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο. 
 
 
Γ.4. Υξεκαηννηθνλνκηθάκέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε (Γ.Λ.Π. 39) 
 
Σν πξφηππν αλαπηχζζεη ηηο αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηκέηξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, 
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Η Δηαηξία δηαθαηέρεη κφλν δάλεηα θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα, 
ζπλεπψο εκπίπηεη κφλν ζε κία θαηεγνξία απφ απηέο πνπ δηαθξίλεη ην Γ.Λ.Π. 39.  
 
Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο 
Πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. ηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη 
Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη: 
 απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, 
 απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ 

ην θξάηνο, 
 νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε 

κεηξεηψλ  άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ ή ηελ ππνρξέσζε γηα απφδνζε κεηξεηψλ 
θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

 
Οη απμήζεηο θαη νη απνπιεξσκέο ησλ δαλείσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Σα 
δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία θαη θαηφπηλ επηκεηξνχληαη ζην 
αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Δχινγε αμία είλαη ην πνζφ κε ην 
νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα αληαιιαγεί ή κηα ππνρξέσζε λα δηαθαλνληζζεί κεηαμχ 
δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη κε πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, ζηα 
πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο πνπ δηεμάγεηαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε 
Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. 
 
 
Γ.5. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε (Γ.Λ.Π. 32) 
 
Οη αξρέο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΓΛΠ 39 
Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε. 
 
Σν πξφηππν αζρνιείηαη κε ηε θαηάηαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο  θαη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο θαη ηελ θαηάηαμε 
ησλ ζρεηηθψλ ηφθσλ, κεξηζκάησλ, δεκηψλ θαη θεξδψλ θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα 
ζπκςεθίδνληαη. 
 
Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν νξίδεηαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί ηαπηφρξνλα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα κία νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλαλ 
ζπκκεηνρηθφ ηίηιν γηα κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα. 
 
 
Γ.6.Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (Γ.Π.Υ.Α. 7) 
 
Σν ΓΠΥΑ 7 αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, 
εθηφο απφ εθείλα πνπ απνθιείνληαη εηδηθά (πρ. ζπκθέξνληα ζε ζπγαηξηθέο, ζπλδεδεκέλα κέξε θαη 
θνηλνπξαμίεο, θ.ιπ.). θνπφο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ είλαη ε παξνρή κίαο εηθφλαο γηα ηελ ρξήζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηελ έθζεζή ηεο ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απηά πξνθαινχλ. 
Η έθηαζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ Δηαηξεία θαη απφ ηελ έθζεζή ηεο ζε θηλδχλνπο. 
 
 
Γ.7. Πξνβιέςεηο (Γ.Λ.Π. 37) 
 
Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ή ηεθκεξησκέλεο ππνρξεψζεηο σο 
απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ φξσλ θαη ε 
εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Οη πξνβιέςεηο 
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επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 
αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο 
ππνρξέσζεο. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο άιια 
γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε 
είλαη ειάρηζηε. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά 
γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. 
 
 
Γ.8. Μεηνρηθό θεθάιαην (Γ.Λ.Π. 33) 
 
Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Σα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 
ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο 
επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. 
 
 
Γ.9. Γηαλνκή Μεξηζκάησλ (Γ.Λ.Π. 18) 
 
Η δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
κεηφρσλ. 
 
 
Γ.10. Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο (Γ.Λ.Π. 12) 
 
Η επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο 
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή απφ ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ 
απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζην 
ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ 
θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά 
αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
 
Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο 
πξνο ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ 
εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο 
ρξήζεηο. 
 
Οη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 

λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην 
θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ 
ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 
 
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ 
πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο 
επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην 
θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. 
 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο 
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε 

απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο 
λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. ε 
πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ 
εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ 
ηζνινγηζκνχ ρξήζε. 
 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη 
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 
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Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε φπνπ ε 
αλαζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο 
δηαθνξέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. 
 
Οη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη 
ζαλ έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Μφλν απηέο νη 
κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 
αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 
 
Γ.11. Ωθειήκαηα πξνζσπηθνύ (Γ.Λ.Π. 19)  
 
Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο:  
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο 
ζρέζεο) ζε ρξήκαηα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Σπρφλ 
αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε 
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ 
ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε 
κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή. 
 
Παξνρέο θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία:  
Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 
θαζψο θαη πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 
 
Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ: 
Με βάζε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο (λνκηθή) πεξηνξίδεηαη 
ζην πνζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ θνξέα (αζθαιηζηηθφ ηακείν) πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο 
εηζθνξέο θαη ρνξεγεί ηηο παξνρέο (ζπληάμεηο, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θιπ.) 
Σν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ 
πεξίνδν πνπ αθνξά. 
 
Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: 
Η ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο (λνκηθή) αθνξά ηα σθειήκαηα ηεξκαηηζκνχ ππεξεζηψλ ηα νπνία είλαη 
πιεξσηέα σο απνηέιεζκα απφθαζεο ηεο εηαηξίαο λα ηεξκαηίζεη ηηο ππεξεζίεο ελφο ππαιιήινπ πξηλ ηελ 
θαλνληθή εκεξνκελία αθππεξέηεζεο, θαζψο επίζεο θαη γηα σθειήκαηα ηα νπνία είλαη πιεξσηέα θαηά 
ηελ αθππεξέηεζε ελφο ππαιιήινπ (σθειήκαηα ζπληαμηνδφηεζεο ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη βάζεη 

λνκνζεζίαο). 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλνπ σθειήκαηνο, ηνπ ζρεηηθνχ 
ηξέρνληνο θφζηνπο ππεξεζηψλ, ηνπ θφζηνπο πξνεγνχκελσλ ππεξεζηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε Μέζνδνο 
Πξνβνιήο Πίζησζεο Μνλάδαο (Projected Unit Credit Method) ε νπνία είλαη ε κέζνδνο δεδνπιεπκέλεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αλαινγεί ζε ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνδίδνληαη ηα νθέιε ζηηο 
πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή σθειεκάησλ κεηά ηελ 
αθππεξέηεζε. Η ππνρξέσζε δεκηνπξγείηαη θαζψο ν ππάιιεινο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ νη νπνίεο ηνπ 
δίλνπλ θαη ην δηθαίσκα γηα σθειήκαηα θαηά ηελ αθππεξέηεζε. 
Άξα ε Μέζνδνο Πξνβνιήο Πίζησζεο Μνλάδαο απαηηεί φπσο απνδνζνχλ νθέιε, ηφζν ζηελ ηξέρνπζα 
πεξίνδν (γηα λα ππνινγηζηεί ην ηξέρνλ θφζηνο ππεξεζηψλ) φζν θαη ζηε ηξέρνπζα θαη ζηηο 
πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο (γηα λα ππνινγηζηεί ε παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ 
σθειεκάησλ). 
Παξφιν φηη ηα σθειήκαηα έρνπλ σο πξνυπφζεζε κειινληηθή εξγνδφηεζε (δειαδή δελ είλαη 
θαηνρπξσκέλα), ππνινγίδεηαη ε ππνρξέσζε βάζεη αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ σο εμήο:  

 
Γεκνγξαθηθέο Τπνζέζεηο: «Κίλεζε Πξνζσπηθνχ» (Απνρψξεζε Πξνζσπηθνχ / Απφιπζε πξνζσπηθνχ) θαη 
 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνζέζεηο: πξνεμνθιεηηθφο ζπληειεζηήο, κειινληηθά επίπεδα κηζζνχ (ζπληειεζηέο 
απφδνζεο θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ κε παξφκνηα δηάξθεηα) θαη εθηηκψκελεο κειινληηθέο κεηαβνιέο, 
ζην επίπεδν νπνησλδήπνηε θξαηηθψλ παξνρψλ πνπ επεξεάδνπλ ηα θαηαβιεηέα νθέιε. 
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Γ.12. Αλαγλώξηζε εζόδσλ (Γ.Λ.Π. 18) 
 
Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία εθηειεζζέλησλ έξγσλ, πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο 
ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Σα δηεηαηξηθά έζνδα 
κέζα ζηελ Δηαηξεία απαιείθνληαη πιήξσο. Η αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 
 
Καηαζθεπαζηηθά πκβφιαηα Έξγσλ: 
Σα έζνδα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζπκβνιαίσλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ 
θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηνπ. 
 
Πσιήζεηο αγαζψλ: 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά 
γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 
 
Παξνρή ππεξεζηψλ: 
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην 
ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
 
 
Γ.13. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο (Γ.Λ.Π. 23) 
 
Πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο 
πιεξσκέο ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. ηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη 
Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, β) 
απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην 
θξάηνο, γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε 
κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ. 
 
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο 
κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε 
θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 
 
ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα 
νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί 
απνκείσζε.  
 
Σα δάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ 
επηηνθίνπ. Σν πνζφ ηεο δεκηάο ζα πξέπεη λα επηβαξχλεη άκεζα θαη ζην ζχλνιφ ηνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
ρξήζεο. 

 
Ο έιεγρνο κείσζεο ηεο αμίαο γίλεηαη μερσξηζηά γηα ηηο ζεκαληηθήο αμίαο απαηηήζεηο, ελψ κπνξεί λα γίλεη 
ζπλνιηθή εθηίκεζε γηα ηα πνζά πνπ δελ είλαη ζεκαληηθά. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη απαηηήζεηο ζα 
πξέπεη λα νκαδνπνηνχληαη κε θξηηήξην ηνλ πηζησηηθφ ηνπο θίλδπλν (δειαδή, δεκηνπξγνχληαη νκάδεο 
απαηηήζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην πηζησηηθφ θίλδπλν). 
 
Δάλ ζε επφκελεο πεξηφδνπο ε δεκηά ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο έρεη πεξηνξηζηεί (κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο 
ελδείμεηο), ηφηε γίλεηαη αλαζηξνθή ε νπνία θαη αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. Σν πνζφ ηεο 
αλαζηξνθήο δελ κπνξεί λα δίλεη αλαπφζβεζην θφζηνο ην νπνίν λα μεπεξλά ην πνζφ πνπ ζα είρε ε 
απαίηεζε θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ γίλεηαη ε αλαζηξνθή, εάλ δελ ππήξρε ε δεκηά κείσζεο ηεο αμίαο. 
 
 
Γ.14. Κόζηνο δαλεηζκνύ(Γ.Λ.Π. 23) 
 

Σν θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη νη ηφθνη πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ δαλεηζκφ, θαζψο θαη ηα ινηπά έμνδα πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κία επηρείξεζε γηα ηε ιήςε ησλ δαλείσλ. 
 
ηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πεξηιακβάλνληαη: 
 - Σφθνη βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, θαζψο θαη ηφθνη ππεξαλαιήςεσλ. 
 - Απφζβεζε ηεο δηαθνξάο ππφ ην άξηην νκνινγηαθψλ δαλείσλ, 
 - Απφζβεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ ιήςε ησλ δαλείσλ, 
 - Υξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο παξαθνινπζνχληαη   
   ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 17, 
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 - πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα, θαηά ηελ έθηαζε πνπ απηέο ζεσξνχληαη     
   ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. 
 
Όια ηα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζνχλ άκεζα ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή 
ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα θεθαιαηνπνηνχληαη. 
 
 
Γ.15. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (Γ.Λ.Π. 24) 
 
Οη γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαιχπηνληαη απφ ην Γ.Λ.Π. 24 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο 
ζπλαιιαγέο κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο πνπ θαηαξηίδεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε 

απηή κεξψλ θαη εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 1/1/2005. Σν 
πξσηεχνλ ζηνηρείν ηνπ είλαη ε νηθνλνκηθή νπζία θαη φρη ν λνκηθφο ηχπνο ησλ ζπλαιιαγψλ. 
 
πλδεδεκέλν κέξνο ζεσξείηαη κία επηρείξεζε εάλ: 
 α) Άκεζα ή έκκεζα δηακέζνπ ελδηάκεζσλ κεξψλ ειέγρεη, ειέγρεηαη ή βξίζθεηαη θάησ απφ θνηλφ    
   έιεγρν κε ηελ επηρείξεζε. 
 β) Καηέρεη έλα πνζνζηφ κηαο επηρείξεζεο θαη ην πνζνζηφ απηφ ηεο δίλεη νπζηψδε επηξξνή πάλσ ζηελ  
   επηρείξεζε ή απφ θνηλνχ έιεγρν πάλσ ζηελ επηρείξεζε. 
 γ) Δίλαη ζπγγελήο επηρείξεζε, φπσο νξίδεηαη απφ ην ΓΛΠ 28. 
 δ) Δίλαη κία θνηλνπξαμία, φπσο νξίδεηαη απφ ην ΓΛΠ 31. 
 ε) Δίλαη βαζηθφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή ηεο κεηξηθήο ηεο. 
 ζη) Δίλαη θνληηλφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ηεο πξψηεο θαη ηέηαξηεο 
πξναλαθεξζείζαο πεξίπησζεο. 
 δ) Δίλαη κία επηρείξεζε ε νπνία ειέγρεηαη (είηε ζε απφ θνηλνχ έιεγρν είηε θάησ απφ νπζηψδε επηξξνή,   
απφ έλα πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηέηαξηε θαη πέκπηε πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε.   
 ε) Δίλαη έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ην    
   νηθνλνκηθφ φθειφο ηνπ ή φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ απνηειεί ζπλδεδεκέλν κέξνο       
   ηεο επηρείξεζεο. 
  
πλαιιαγή ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ είλαη κηα κεηαθνξά πφξσλ, ππεξεζηψλ ή ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ επηβάιιεηαη έλα ηίκεκα ή φρη.   
 
 

Γ. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΔΡΜΗΝΔΙΔ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο έρνπλ δε 
θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ 
θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε 
ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηφδνπο 
κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. 
 
ΓΛΠ 16 Δλζώκαηα πάγηα θαη ΓΛΠ 38 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Σξνπνπνηήζεηο): 
Απνζαθήληζε ησλ απνδεθηώλ κεζόδσλ απόζβεζεο 
Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ιαλνπαξίνπ 2016. Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ην πψο πξέπεη λα 
ππνινγίδεηαη ε απφζβεζε ησλ ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Η ηξνπνπνίεζε απηή 
απνζαθελίδεη ηελ αξρή ηνπ ΓΛΠ 16 Δλζψκαηα Πάγηα θαη ηνπ ΓΛΠ 38 Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία φηη ηα 
έζνδα αληαλαθινχλ ηηο νηθνλνκηθέο σθέιεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο 
(ηεο νπνίαο ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηειεί κέξνο) αληί ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ 
θαηαλαιψλνληαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ωο απνηέιεζκα, ν ιφγνο ησλ εζφδσλ 
πνπ δεκηνπξγνχληαη πξνο ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ, δελ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απφζβεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε πνιχ πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα ηελ απφζβεζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη πηνζεηήζεη αθφκε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η εηαηξεία δελ έρεη 
θακία επίδξαζε απφ απηή ηελ ηξνπνπνίεζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
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ΓΛΠ 19 Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ (Σξνπνπνίεζε): Δηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ 
Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 
1εΦεβξνπαξίνπ 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 εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ηνπ 
κηζζνχ. Η εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο 
νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Σαμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε 
Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 

2018 θαη επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Η ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζπγθεληξψλεη ηηο θάζεηο ηνπ 
έξγνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 
Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Σν πξφηππν εηζάγεη λέεο 
απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Η 
Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη πηνζεηήζεη αθφκε ην πξφηππν θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η εηαηξεία 
βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 
θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 11 ρήκαηα ππό θνηλό έιεγρν (Σξνπνπνίεζε): Λνγηζηηθνπνίεζε απόθηεζεο 
ζπκκεηνρηθώλ ηίηισλ ζε ζρήκαηα ππό θνηλό έιεγρν 
Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ιαλνπαξίνπ 2016. Σν ΓΠΥΑ 11 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπκκεηνρψλ ζε θνηλνπξαμίεο θαη 
θνηλέο επηρεηξήζεηο. Η ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθνπνίεζε ηεο 
απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κηα απφ θνηλνχ επηρείξεζε πνπ απνηειεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 
ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη δηεπθξηλίδεη ηνλ θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο απνθηήζεηο απηέο. Η 
Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε 
δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 14 Αλαβαιιόκελνη Λνγαξηαζκνί Ρπζκηδόκελσλ Σηκώλ 
Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 
2016. Σν ΓΛΠ έρεη πξνγξακκαηίζεη λα εμεηάζεη ηα επξχηεξα δεηήκαηα ηηκνινγηαθήο ξχζκηζεο θαη 
ζρεδηάδεη λα δεκνζηεχζεη έγγξαθν ζπδήηεζεο γηα ην ζέκα απηφ εληφο ηνπ 2014. Δλ αλακνλή ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ γηα δξαζηεξηφηεηεο κε ξπζκηδφκελεο ηηκέο, ην ΓΛΠ απνθάζηζε 
λα αλαπηχμεη ην ΓΠΥΑ 14 σο πξνζσξηλφ κέηξν. Σν ΓΠΥΑ 14 επηηξέπεη ζε εθείλνπο πνπ εθαξκφδνπλ 
πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ, λα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα πνζά πνπ αθνξνχλ ζε ηηκνινγηαθέο 
ξπζκίζεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ πιαηζίνπ ινγηζηηθψλ αξρψλ, φηαλ πηνζεηήζνπλ 
ηα ΓΠΥΑ. Ωζηφζν, γηα λα εληζρπζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα κε ηηο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ήδε ηα ΓΠΥΑ 
θαη δελ αλαγλσξίδνπλ ηέηνηα πνζά, ην πξφηππν απαηηεί φπσο ε επίδξαζε ηεο ηηκνινγηαθήο ξχζκηζεο λα 

παξνπζηάδεηαη ρσξηζηά απφ άιια ζηνηρεία. Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ήδε νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ δελ δχλαηαη λα εθαξκφζεη ην πξφηππν απηφ. Η Δπξσπατθή Έλσζε 
δελ έρεη πηνζεηήζεη αθφκε ην πξφηππν απηφ. Η εηαηξεία  βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο 
επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 15 Έζνδα από πκβάζεηο κε πειάηεο 
Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 
2017. Σν ΓΠΥΑ 15 θαζηεξψλεη έλα κνληέιν πέληε βεκάησλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα ηα 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 πξφηππν δελ έρεη αθφκα πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. Η εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο 
νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΛΠ 27 Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ηξνπνπνίεζε) 
Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 
Ιαλνπαξίνπ 2016. Η ηξνπνπνίεζε απηή ζα επηηξέςεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 
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κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο ζηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο θαη ζα δηεπθνιχλεη ζε νξηζκέλεο δηθαηνδνζίεο 
ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κεηψλνληαο ηα θφζηε ζπκκφξθσζεο 
ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηνπο επελδπηέο. Η Δπξσπατθή Έλσζε 
δελ έρεη πηνζεηήζεη αθφκε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Η Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο 
επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ΓΛΠ 28 Δπελδύζεηο ζε πγγελείο 
επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο - Σξνπνπνίεζε: Πώιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
κεηαμύ ελόο επελδπηή θαη ηεο ζπγγελνύο ηνπ εηαηξίαο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ 
Οη ηξνπνπνηήζεηο αληηκεησπίδνπλ κηα αλαγλσξηζκέλε αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 10 

θαη εθείλεο ηνπ ΓΛΠ 28, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πψιεζεο ή ηεο εηζθνξάο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
κεηαμχ ηνπ επελδπηή θαη ηεο ζπγγελνχο ηνπ εηαηξίαο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ. Η θχξηα ζπλέπεηα ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ είλαη φηη έλα πιήξεο θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη 
κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (είηε θηινμελείηαη ζε κηα ζπγαηξηθή είηε φρη). Έλα κεξηθφ θέξδνο ή ε 
δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ ζπληζηνχλ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αθφκε θαη αλ ηα ζηνηρεία απηά θηινμελνχληαη ζε ζπγαηξηθή. Οη 
ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016. 
Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε 
δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
Σν ΓΛΠ εμέδσζε λέν θύθιν εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΓΠΥΑ 2010-2012, ν νπνίνο είλαη κηα 
ζπιινγή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2015. Η εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο 
επίδξαζεο απηψλ ησλ αλαβαζκίζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ: Η αλαβάζκηζε απηή ηξνπνπνηεί 
ηνπο νξηζκνχο «πξνυπφζεζε θαηνρχξσζεο» θαη «ζπλζήθεο αγνξάο» θαη πξνζζέηεη ηνπο νξηζκνχο 
«φξνο απφδνζεο» θαη «φξνο ππεξεζίαο» (πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ κέξνο ηνπ νξηζκνχ ηεο 
«πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο»). 
 
ΓΠΥΑ 3 πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ: Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ην ελδερφκελν αληάιιαγκα 
ζε κία απφθηεζε επηρείξεζεο πνπ δελ θαηαηάζζεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε, κεηαγελέζηεξα επηκεηξείηαη 
ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ αλεμάξηεηα απφ ην εάλ εκπίπηεη ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα. 
 
ΓΠΥΑ 8 Λεηηνπξγηθνί Σνκείο: Η αλαβάζκηζε απηή απαηηεί απφ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα 
γλσζηνπνηεί ηηο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπλάζξνηζεο ζηνπο 
ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο θαη δηεπθξηλίδεη φηη ε νληφηεηα ζα πξέπεη λα παξέρεη ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηνκέσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νληφηεηαο κφλν 
εάλ πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθή αλαθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηνκέα. 
 
ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δύινγεο αμίαο: Απηή ε αλαβάζκηζε ζηελ βάζε ζπκπεξάζκαηνο ηνπ ΓΠΥΑ 13 
δηεπθξηλίδεη φηη ε έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 13 θαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ ΓΠΥΑ 9 θαη ΓΛΠ 39 δελ απνκάθξπλε ηε 
δπλαηφηεηα επηκέηξεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη 
δεισκέλν επηηφθην, ζηελ ηηκνινγηαθή ηνπο αμία ρσξίο πξνεμφθιεζε, εθφζνλ ε επίπησζε ηεο κε 
πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. 
 
ΓΛΠ 16 Δλζώκαηα Πάγηα: Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη φηαλ έλα ζηνηρείν ελζψκαησλ παγίσλ 
αλαπξνζαξκφδεηαη, ε κηθηή ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο αμίαο. 
 
ΓΛΠ 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ: Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία εηαηξία πνπ 

παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηε 
κεηξηθή εηαηξία ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, απνηειεί ζπλδεδεκέλν κέξνο ηεο 
αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 
 
ΓΛΠ 38 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη φηαλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν αλαπξνζαξκφδεηαη, ε κηθηή ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε 
ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο αμίαο. 
 

19



 
 

Σν ΓΛΠ εμέδσζε λέν θύθιν εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΓΠΥΑ 2011-2013, ν νπνίνο είλαη κηα 
ζπιινγή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015. Η εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 
εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηψλ ησλ αλαβαζκίζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 3 πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ: Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη όηη ην ΓΠΥΑ 3 εμαηξεί 
από ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ην ζρεκαηηζκφ κηαο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο. 
 
ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δύινγεο αμίαο: Η αλαζεψξεζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 
εμαίξεζεο ραξηνθπιαθίνπ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 52 ηνπ ΓΠΥΑ 13 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 
Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε ή ηνπ ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ πιεξνχλ 
ηνλ νξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 
φπσο νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε. 
 
ΓΛΠ 40 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα: Η αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εάλ κηα 
ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή πιεξεί ηνλ νξηζκφ ηφζν ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην 
ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ, φζν θαη ηνπ επελδπηηθνχ αθηλήηνπ, φπσο νξίδεηαη ζην ΓΛΠ 40 
Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα, απαηηεί ηε ρσξηζηή εθαξκνγή θαη ησλ δχν πξνηχπσλ αλεμάξηεηα ηνπ ελφο απφ 
ην άιιν. 
 
Σν ΓΛΠ εμέδσζε λέν θύθιν εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΓΠΥΑ 2012 -2014, ην νπνίν είλαη κηα 
ζπιινγή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016. Η Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη 
απηέο ηηο αλαβαζκίζεηο. Η εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηψλ ησλ 
αλαβαζκίζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΠΥΑ 5 Με θπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη 
Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο: Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αιιαγή απφ κία κέζνδν δηάζεζεο ζε 
κία άιιε (πψιεζε ή δηαλνκή ζηνπο ηδηνθηήηεο) δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη έλα λέν ζρέδην πψιεζεο, 
αιιά ζαλ κία ζπλέρηζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. πλεπψο, δελ ππάξρεη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 5. Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ δηάζεζεο δελ 
αιιάδεη ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζεο. 
 
ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο: Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ζχκβαζε 
εμππεξέηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ακνηβή κπνξεί λα απνηειέζεη ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ζε έλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ 
ΓΠΥΑ 7 ζρεηηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ δελ απαηηνχληαη ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο: Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο 
ελεξγνχο αγνξάο πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ην λφκηζκα ζην νπνίν 
εθθξάδεηαη ε ππνρξέσζε, φρη ζηε ρψξα φπνπ βξίζθεηαη ε ππνρξέσζε. Όηαλ δελ ππάξρεη ελεξγή αγνξά 
γηα πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθά νκφινγα ζε απηφ ην λφκηζκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηηφθηα 
ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. 
 
ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο: Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη απαηηνχκελεο 
ελδηάκεζεο γλσζηνπνηήζεηο πξέπεη λα βξίζθνληαη είηε ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είηε λα 
ελζσκαηψλνληαη κε παξαπνκπέο κεηαμχ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζεκείνπ 
φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε (π.ρ. ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ή ζηελ 
Έθζεζε θηλδχλνπ). Σν ΓΛΠ δηεπθξίληζε 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: Δπελδπηηθέο επηρεηξήζεηο: Δθαξκνγή ηεο Δμαίξεζεο 
Δλνπνίεζεο (Σξνπνπνηήζεηο) 
Οη ηξνπνπνηήζεηο αληηκεησπίδνπλ ηξία δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πξάμε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 
εμαίξεζεο ελνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ 
φηη ε εμαίξεζε απφ ηελ παξνπζίαζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηζρχεη ζε κεηξηθή εηαηξεία 
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πνπ είλαη ζπγαηξηθή κηαο εηαηξείαο επελδχζεσλ, φηαλ ε εηαηξεία επελδχζεσλ επηκεηξά φιεο ηηο 
ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία. Δπίζεο, νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη κφλν κία ζπγαηξηθή, ε νπνία 
δελ απνηειεί ε ίδηα κία εηαηξεία επελδχζεσλ θαη παξέρεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζηελ εηαηξεία 
επελδχζεσλ ελνπνηείηαη. Όιεο νη άιιεο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ επηκεηξψληαη ζε εχινγε 
αμία. Σέινο, νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο 
επηηξέπνπλ ζηνλ επελδπηή, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο, λα δηαηεξήζνπλ ηελ 
επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηε ζπγγελή εηαηξεία ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ ή 
θνηλνπξαμία ζηηο ζπκκεηνρέο ηεο ζε ζπγαηξηθέο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. Η εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηψλ ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 

ΓΛΠ 1: Πξσηνβνπιία ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο (Σξνπνπνίεζε) 
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ελζαξξχλνπλ πεξαηηέξσ ηηο 
εηαηξείεο λα εθαξκφδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη 
λα γλσζηνπνηεζνχλ θαη πσο λα ηηο παξνπζηάδνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Οη ηξνπνπνηήζεηο 
εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016. Απηέο 
νη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 1 δηεπθξηλίδνπλ, παξά αιιάδνπλ ζεκαληηθά, ηηο 
πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 1. Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ ζηε ζεκαληηθφηεηα, ηε ζεηξά ησλ 
ζεκεηψζεσλ, ηα ππνζχλνια θαη ην δηαρσξηζκφ, ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 
ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ (OCI) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επελδχζεηο πνπ 
ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί 
αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηψλ 
ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
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1. Κύθινο εξγαζηώλ
Υξήζε                  

31.12.2014

Υξήζε                  

31.12.2013

Ξσιήζεηο Υπεξεζηώλ 60.000 60.500

ύλνιν 60.000 60.500

2. Κόζηνο Πωιήζεωλ
Υξήζε                  

31.12.2014

Υξήζε                  

31.12.2013

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ξξνζσπηθνύ (34.007) (34.395)

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Τξίησλ (3.033) (3.633)

Ξαξνρέο Τξίησλ (12.231) (12.823)

Γηάθνξα ΄Δμνδα (6.518) (6.563)

Απνζβέζεηο (1.889) (3.312)

ύλνιν (57.677) (60.725)

3.Λνηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά)
Υξήζε                  

31.12.2014

Υξήζε                  

31.12.2013

Έθηαθηα Έζνδα θαη Θέξδε 250 132

Έθηαθηα Έμνδα θαη Εεκίεο 0 0

Έμνδα Ξξνεγνύκελσλ Φξήζεσλ 0 (97)

ύλνιν 250 35

4. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Υξήζε                  

31.12.2014

Υξήζε                  

31.12.2013

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ξξνζσπηθνύ 0 0

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Τξίησλ 0 0

Ξαξνρέο Τξίησλ 0 0

Γηάθνξα ΄Δμνδα 0 0

ύλνιν 0 0

5. Έμνδα δηαζέζεωο
Υξήζε                  

31.12.2014

Υξήζε                  

31.12.2013

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ξξνζσπηθνύ 0 0

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Τξίησλ 0 0

ύλνιν 0 0

6. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο
Υξήζε                  

31.12.2014

Υξήζε                  

31.12.2013

Ξηζησηηθνί ηόθνη 0 0

Φξεσζηηθνί ηόθνη (4) (25)

ύλνιν (4) (25)

7. Έμνδα θόξνπ ρξήζεο
Υξήζε                  

31.12.2014

Υξήζε                  

31.12.2013

Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ 0 0

ύλνιν 0 0

Δηαηξία

ΗΜΔΙΩΔΙ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ

Δηαηξία

Δηαηξία

Δηαηξία

Δηαηξία

Δηαηξία

Δηαηξία
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8. Λεηηνπξγηθά Πάγηα

ΔΣΑΙΡΙΑ

Αμία θηήζεσο Μεραλήκαηα

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

ύλνιν 

ελζώκαησλ 

παγίσλ

Υπόλοιπο 31.12.2013 -                     193.807              193.807              

Πποζθήκερ πεπιόδος 1.1-31.12.2014 -                     -                     -                     

Πυλήζειρ πεπιόδος 1.1-31.12.2014 -                     -                     -                     

Τπόινηπν 31.12.2014 -                    193.807            193.807            

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο

Υπόλοιπο 31.12.2013 -                     193.457              193.457              

Αποζβέζειρ πεπιόδος 1.1-31.12.2014 -                     349                    349                    

Πυλήζειρ πεπιόδος 1.1-31.12.2014 -                     -                     -                     

Τπόινηπν 31.12.2014 -                    193.806            193.806            

Αλαπόζβεζηε αμία

Τπόινηπν 31.12.2014 -                    1                        1                        

Τπόινηπν 31.12.2013 -                    350                   350                   
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9. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

ΔΣΑΙΡΙΑ

Αμία θηήζεσο Μεραλήκαηα

Λνγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα

ύλνιν άπισλ 

ζηνηρείσλ 

Υπόλοιπο 31.12.2013 -                     507.442              507.442              

Πποζθήκερ πεπιόδος 1.1-31.12.2014 -                     -                     -                     

Πυλήζειρ πεπιόδος 1.1-31.12.2014 -                     -                     -                     

Τπόινηπν 31.12.2014 -                    507.442            507.442            

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο

Υπόλοιπο 31.12.2013 -                     505.218              505.218              

Αποζβέζειρ πεπιόδος 1.1-31.12.2014 -                     1.540                 1.540                 

Πυλήζειρ πεπιόδος 1.1-31.12.2014 -                     -                     -                     

Τπόινηπν 31.12.2014 -                    506.758            506.758            

Αλαπόζβεζηε αμία

Τπόινηπν 31.12.2014 -                    684                   684                   

Τπόινηπν 31.12.2013 -                    2.224                2.224                
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10. Λνηπά ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνύ

31.12.2014 31.12.2013

Λοιπέρ μακποππόθεζμερ απαιηήζειρ 800 800

ύλνιν 800 800

11. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

31.12.2014 31.12.2013

Πελάηερ 143.710 134.460

Λοιπέρ απαιηήζειρ 1.324 1.311

ύλνιν 145.034 135.772

12. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

31.12.2014 31.12.2013

Ταμείο 146 236

Καηαθέζειρ ότευρ και πποθεζμίαρ 2.939 5.948

ύλνιν 3.085 6.183

13. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

31.12.2014 31.12.2013

Ππομηθεςηέρ 7.410 1.992

Λοιπέρ βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ 6.270 10.330

ύλνιν 13.680 12.321

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

31.12.2014 31.12.2013

Πποκαηαβολέρ  πελαηών 119 119

Αζθαλιζηικοί οπγανιζμοί 1.554 1.705

Πιζηυηέρ διάθοποι 4.597 8.505

ύλνιν 6.270 10.330

14. Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θόξνη πιεξσηένη

31.12.2014 31.12.2013

Λοιποί θόποι πληπυηέοι 12.400 12.052

ύλνιν 12.400 12.052

15. Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία

31.12.2014 31.12.2013

Ππόβλετη καηά ηην έναπξη ηηρ πεπιόδος 4.433 4.433

ύλνιν 4.433 4.433

16. Μεηνρηθό Κεθάιαην

31.12.2014 31.12.2013

Καηαβλημένο (15,000 μησ. x € 34,00) 510.000 510.000

ύλνιν 510.000 510.000

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ

ΔΣΑΙΡΙΑ
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17. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24:

(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Ξσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 60.000                 60.500                 

΄Δμνδα -                      -                      

Απαηηήζεηο 142.536               133.286               

Υπνρξεώζεηο   5.418                   5.751                   

18. Λνηπέο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο

19. Δκπξάγκαηα βάξε

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηώζεηο ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ.

20. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο

21. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. Ν Νηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο Ζ Ινγίζηξηα

Θσλ/λνο Κηηδάιεο Ησάλλεο Ξαπαδόπνπινο Φσηεηλή Καξηλνπνύινπ

Α.Γ.Τ. Μ547337 Α.Γ.Τ. Μ064415 Α.Γ.Τ. ΑΕ089628

Γελ ππάξρνπλ γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξάο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

ησλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή

θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο. Γελ ππάξρνπλ ινηπέο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο ή απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο.

Θσλ/λνο Ιπζαξίδεο

Α.Γ.Τ. ΑΒ717671

Ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο

Καξνύζη, 26 Καξηίνπ 2015

Ζ Δηαηξία δελ έρεη ειερζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010. Νη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε απηή δελ έρνπλ εμεηαζηεί από

ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη σο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο απηήο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Θαηά ηελ εθηίκεζή καο νη

θόξνη πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ δελ ζα αζθήζνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013 ε Δηαηξία, ε νπνία ππόθεηηαη ζε θνξνινγηθό έιεγρν από Λόκηκν Διεγθηή ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 

82 ηνπ Λ.2238/1994, έιαβε Ξηζηνπνηεηηθό Φνξνινγηθήο Σπκκόξθσζεο κε «Σπκπέξαζκα ρσξίο επηθύιαμε». Σύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία,

νη νηθνλνκηθέο ρξήζεηο 2012 θαη 2013 ζα πξέπεη λα ζεσξνύληαη νξηζηηθέο από πιεπξάο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ κεηά ην πέξαο δεθανθηώ κελώλ από

ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο Φνξνινγηθήο Σπκκόξθσζεο πξνο ην Υπνπξγείν Νηθνλνκηθώλ. Κε βάζε ηελ ΞΝΙ.1236/18.10.2013 ηνπ Υπνπξγείνπ

Νηθνλνκηθώλ, ε νηθνλνκηθή ρξήζε 2011 ζεσξείηαη νξηζηηθή ηελ 30/04/2014.

Γηα ηε ρξήζε 2014 ε Δηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ Ινγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ

άξζξνπ 65Α παξ. 1 Λ.4174/2013. Ν έιεγρνο απηόο γηα ηε ρξήζε 2014 βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό

πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2014. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ

ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο, εθηηκνύκε όηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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:

: www.b2bconstruct.gr

:

:

: Αληώληνο Η. Αλαζηαζόπνπινο (ΑΜ ΟΔΛ 33821)

: BDO Οξθσηνί Διεγθηέο Α.Δ. (ΑΜ ΟΔΛ 173)

: Με ύκθσλε Γλώκε - Mε Έκθαζε Θέκαηνο 

31/12/2014 31/12/2013 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Κύθινο εξγαζηώλ 60.000 60.500

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 685 2.574 Κόζηνο πσιήζεσλ (57.677) (60.725)

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 800 800 Μηθηά θέξδε/(δεκηέο) 2.323 (225)

Απαηηήζεηο από πειάηεο 143.710 134.460

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.324 1.311

Σακηαθά δηαζέζηκα 3.085 6.183 Λνηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά) 250 35

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 149.604 145.329 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο - -

Έμνδα δηαζέζεσο - -

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ 2.573 (191)

Μεηνρηθό Κεθάιαην (15000κηρ*34€  ) 510.000 510.000 Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) (4) (25)

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ (390.909) (393.477)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (α) 119.091 116.523 Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ 2.569 (216)

Πξνβιέςεηο/ Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 4.433 4.433 Έμνδα θόξνπ ρξήζεο - -

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 26.080 24.373

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β) 30.513 28.807 Κέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) 2.569 (216)

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β) 149.604 145.329

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηα από θόξνπο (Β) - -

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) 2.569 (216)

0,1713                      (0,0144)                     

31/12/2014 31/12/2013

116.523 116.739 4.462 3.121

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 2.569 (216)

119.091 116.523

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ 2.569 (216)

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 1.889 3.312

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα - -

1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

α) 60.000 60.500 Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη

β) - - κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

γ) 142.536 133.286 Μείσζε/(αύμεζε) απαηηήζεσλ (9.262) (5.760)

δ) 5.418 5.751 (Μείσζε)/αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 1.706 4.733

Μείνλ:

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα - -

31.12.2014 31.12.2013 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη - -

                                  Έκκηζζνη 1 1 ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (3.098) 2.069

                                  Ζκεξνκίζζηνη 0 0

                                  ύλνιν 1 1 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - -

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ - -

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) - -

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα - -

Δμνθιήζεηο δαλείσλ - -

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) - -

Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) (3.098) 2.069

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 6.183 4.114

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 3.085 6.183

12. Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γεγνλόηα, ηα νπνία αθνξνύλ ηελ εηαηξεία θαη επηβάιιεηαη αλαθνξά ηνπο από ηα Γηεζλή

Λνγηζηηθά Πξόηππα.

13. Σπρόλ δηαθνξά ζηα αζξνίζκαηα νθείιεηαη ζε ζηξνγπινπνηήζεηο.

΄Δζνδα

΄Δμνδα

Απαηηήζεηο

Τπνρξεώζεηο   

6. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηελ εηαηξία είλαη: ΔΣΑΗΡΗΑ

10. Ζ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ε 26/03/2015.

11. ηελ εηήζηα Οηθνλνκηθή έθζεζε ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε επξώ.

2. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά όηη νη πξόζζεηνη θόξνη θαη πξνζαπμήζεηο πνπ

ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ γηα ηελ ελ ιόγσ ρξήζε, δελ ζα αζθήζνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη γηα ην ιόγν απηό δελ έρεη

δηελεξγεζεί ζρεηηθή πξόβιεςε ζε απηέο. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013 ε εηαηξεία ειέγρζεθε θνξνινγηθά βάζεη ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Ν.

2238/1994 θαη έιαβε πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο ρσξίο επηθύιαμε. Γηα ηε ρξήζε 2014 ν θνξνινγηθόο έιεγρνο είλαη ζε εμέιημε (βι.

ζεκείσζε 20 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).

3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή

θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο.

1. Ζ Δηαηξεία έρεη αθνινπζήζεη ηηο ίδηεο  Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31.12.2013.

4. Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε.

5. Πίλαθαο ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 (πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ):

ΔΣΑΗΡΗΑ

E-CONSTRUCTION A.E.
ΠΤΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ

ΔΓΡΑ :ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ-ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 29 - 151 25 ΜΑΡΟΤΗ - ΑΡ. Γ.Δ.Μ.Ζ.: 4791201000  (ΑΡ. Μ.Α.Δ. 51858/01/ΑΣ/Β/2/171)

Αξκόδηα Τπεξεζία 

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από 1 Ηαλνπαξίνπ έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ απν ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο E-CONSTRUCTION A.E. πληζηνύκε επνκέλσο ζηόλ

αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαλδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ

ειεγθηή ινγηζηή.

(δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Κ.Ν.2190, άξζξν 135, γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΑ)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΔΣΑΗΡΗΑ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €

Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €

Πξόεδξνο: Κσλζηαληίλνο Μηηδάιεο

Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/2014 θαη 31/12/2013 

αληίζηνηρα)

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

ΔΣΑΗΡΗΑ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε  €

ΔΣΑΗΡΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

Κέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε επξώ)

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                                             

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Π.Δ. 

Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ/Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο-Σκήκα 

Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: Κσλζηαληίλνο Λπζαξίδεο

Διεγθηηθή Δηαηξία

Σύπνο ΄Δθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηώλ

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο

ύκβνπινη: Νηθόιανο Γεξαξράθεο, Αζελά Ζιηάδε

 26 Μαξηίνπ 2015

Αληηπξόεδξνο: Υξήζηνο Ησάλλνπ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01/01/2014 θαη 01/01/2013 

αληίζηνηρα)

Μαξνύζη, 26 Μαξηίνπ 2015

ΔΣΑΗΡΗΑ

Α.Γ.Σ.: ΑΕ 089628

7. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο

εηαηξείαο J&P-ΑΒΑΞ Α.Δ. κε έδξα ηελ Διιάδα  θαη πνζνζηό ζπκκεηνρήο 100%.

8. Σα θέξδε/(δεκηέο) κεηά ηνπο θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε επξώ) ππνινγίζζεθαλ κε βάζε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ

κεηνρώλ ζε θπθινθνξία.

9. Ζ έκθαζε ζέκαηνο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή, αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ζπληξέρνπλ νη πξνππνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηελ ιήςε κέηξσλ

γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο εηαηξείαο.

ΦΩΣΔΗΝΖ ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟΤ

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΚΩΝ/ΝΟ ΛΤΑΡΗΓΖ

Α.Γ.Σ.: ΑΒ 717671 Α.Γ.Σ.: Ξ 064415Α.Γ.Σ.:  Ξ 547337

ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΚΩΝ/ΝΟ ΜΗΣΕΑΛΖ

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖΟ ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

27

http://www.b2bconstruct.gr/

	(1,5) E-CONSTRUCTION - Περιεχόμενα - Λογιστικές αρχές  31.12.2014
	(2)  E-CONSTRUCTION - Έκθεση Διαχείρισης 31.12.2014
	(3) E-CONSTRUCTION - Έκθεση ελέγχου 31.12.2014 (05.06.2015)
	(4,6) E-CONSTRUCTION - Οικ. καταστάσεις - Notes 31.12.2014
	(7-7α) E-CONSTRUCTION ΔΛΠ (Α3) 31.12.2014 (08.06.2015)



