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ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ ΡΩΛ ΔΡΑΗΟΗΘΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο  είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο “J&P ΑΒΑΜ IKTEO A.E.” ηελ 26 Καξηίνπ 2010 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ 

αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηελ δηεχζπλζε www.jp-avax.gr. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ 

ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο, 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα . Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη, ράξηλ απινπνίεζεο, ζηα 

δεκνζηεπζέληα ζηνλ Ρχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο ζπκπηχμεηο θαη αλαθαηαηάμεηο 

θνλδπιίσλ. 
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 

Κπξίεο θαη Κύξηνη Μέηνρνη, 

 

ύκθσλα  κε  ηνλ  λόκν  θαη  ην  θαηαζηαηηθό ηεο  Δηαηξείαο, ζαο  παξνπζηάδνπκε  ηε  δξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο καο 

θαηά ηελ ηξίηε δηαρεηξηζηηθή  ρξήζε  από  1.1.2009  έσο  31.12.2009 

 

Νηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα & Ξνξεία ηεο Δηαηξίαο 

 

Ο θύθινο εξγαζηώλ θαηά ηελ ηξίηε ρξήζε αλήιζε ζε €2.380ρ, νξηαθά κεησκέλνο θαηά 2,9% ζε ζρέζε κε ηελ δεύηεξε 

ρξήζε, ελώ ην θαζαξό απνηέιεζκα (δεκία) αλήιζε ζην πνζό ησλ 

€-1.493ρ, κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηελ δεκία ηεο πξνεγνύκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. Η ελ ιόγσ δεκία κεηαθέξεηαη εηο 

λένλ. 

 

Βαζηθά ζηνηρεία ηξίηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο: 

 

Α. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επελδύζεηο ύςνπο: 

€1.706ρ ζε θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλνινγηθό εμνπιηζκό (νινθιήξσζε ζηαζκώλ Θεζζαινλίθεο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ζηαζκώλ Αηηηθήο). 

Β. Δθηειέζηεθε πιάλν δηαθήκηζεο θαη πξνώζεζεο ύςνπο €293ρ. 

 

Γ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2009 μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη ν ηξίηνο ζηαζκόο ηεο Δηαηξείαο, απηόο ηεο Θεζζαινλίθεο κε 

απνηέιεζκα ε ρξήζε λα επηβαξπλζεί κε εθάπαμ έμνδα πξώηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνύ ύςνπο €293ρ. 

 

Γ. Ο όγθνο ησλ ειέγρσλ ήηαλ απμεκέλνο θαηά 8% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε, αιιά ιόγσ ηεο επηζεηηθήο 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ππήξμε κηθξή κείσζε ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ. 

 

Τπήξμε έληνλε αύμεζε ηνπ αληαγσληζκνύ θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο κε ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηόζν ησλ 

ιεηηνπξγνύλησλ ΙΚΣΔΟ, όζν θαη ησλ ππό ίδξπζε, θάηη πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ κεγάιε απνρή ηνπ θνηλνύ πνπ θζάλεη ζην 

65%, καο αλάγθαζε λα αθνινπζήζνπκε κία πην επηζεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αγνξά κε απμεκέλν θόζηνο δηαθήκηζεο θαη 

πξνώζεζεο κε βαζηθό ζηόρν ηελ θαζηέξσζε θαη αλαγλσξηζηκόηεηα ηνπ νλόκαηνο. 

 

Δγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

1. Η Δηαηξεία δηαηεξεί έλα ζηαζκό ζηνλ δήκν Αζελαίσλ, επί ηεο Λ. Αζελώλ αξηζκόο 107, όπνπ ζηεγάδεηαη ε έδξα ηεο 

Δηαηξείαο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο.  
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2. Η Δηαηξεία δηαηεξεί ην πξώην εθ ησλ ζπλνιηθά δύν  ππνθαηαζηεκάησλ ηεο, ζηνλ δήκν Μνζράηνπ, επί ηεο Λ. Κεθηζνύ 

αξηζκόο 88, όπνπ ζηεγάδνληαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ην ηειεθσληθό θέληξν. 

3. Σνλ Απξίιην ηνπ 2009 νινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ ηξίηνπ ζηαζκνύ ηεο Δηαηξείαο ζηελ Ππιαία Θεζζαινλίθεο πιεζίνλ 

ηνπ Mediterranean Cosmos ζε ζεκείν κεγάιεο πξνβνιήο. Ο ελ ιόγσ ζηαζκόο, ν  νπνίνο απνηειεί  ην δεύηεξν 

ππνθαηάζηεκα ηεο  Δηαηξείαο,  μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεηά ηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ αδεηώλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2009. 

 

Ξξννπηηθέο  θαη ελέξγεηεο γηα ην 2010 

Η J&P ΑΒΑΞ ΙΚΣΔΟ πξαγκαηνπνίεζε κία δπλακηθή είζνδν ζηνλ ρώξν ησλ Ιδησηηθώλ Κέληξσλ Σερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάησλ 

θαη θαηόξζσζε λα θαζηεξσζεί ζηε ζπλείδεζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνύ σο κία από ηηο κεγαιύηεξεο θαη ε ελ δπλάκεη 

κεγαιύηεξε εηαηξία ηνπ θιάδνπ. 

εκαληηθό ξόιν ζηα παξαπάλσ έπαημαλ νη θαιύηεξεο, θαηά γεληθή νκνινγία, εγθαηαζηάζεηο ζην ζύλνιν ηνπ θιάδνπ, ε 

νξγάλσζε  θαη ζηειέρσζε ηεο Δηαηξείαο, θαη ε πξνζήισζή ηεο ζην ηξίπηπρν νδεγώ – ειέγρσ – πξνζηαηεύσ, πνπ έρεη ζαλ 

επίθεληξν ηνλ άλζξσπν ηελ αζθάιεηα θαη ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Πεξαηηέξσ, ελόςεη ηνπ όηη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο έρνπλ κεησζεί ζε πνζό πνπ ππνιείπεηαη ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ θαη σο εθ ηνύηνπ, θξίλεηαη αλαγθαία ε πηνζέηεζε κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζην νπνίν 

παξαπέκπεη ε δηάηαμε ηνπ αξζξ. 48 ηνπ θ.λ. 2190/1920  γηα ηελ άξζε  ηεο νηθείαο θαηάζηαζεο, εηζεγνύκαζηε ζπλαθώο  ηε 

ιήςε  ησλ αθόινπζσλ κέηξσλ, ήηνη: 

α) ηελ κείσζε ησλ εμόδσλ ηεο εηαηξείαο εληόο ηνπ έηνπο 2010, ε νπνία κεηα βεβαηόηεηαο ζα επηηεπρζεί δεδνκέλνπ όηη  

είλαη ήδε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηόζν νη δύν ηαζκνί ΙΚΣΔΟ ησλ Αζελώλ κε εηήζηα δπλακηθόηεηα άλσ ησλ 140.000 ειέγρσλ, 

όζν θαη  ν ηαζκόο ΙΚΣΔΟ ηεο Θεζζαινλίθεο, ρσξίο επηπιένλ επελδύζεηο, θαη σο εθ ηνύηνπ  δελ ζα ππάξρνπλ ηα ζεκαληηθά 

έμνδα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαζκώλ πνπ ππήξραλ θαηά ηελ πξώηε,  δεύηεξε θαη ηξίηε δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο. Δηδηθά δε ζε 

ό,ηη αθνξά ζηνλ ηαζκό ηεο Θεζζαινλίθεο, απηόο  ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία θαηά ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009, ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Mediterranean Cosmos, κία πεξηνρή κε πνιύ πςειή αλαγλσξηζηκόηεηα, γεγνλόο  πνπ ζα επεξεάζεη ζεηηθά ζηνλ ρξόλν 

σξίκαλζεο ηνπ ηαζκνύ, ν νπνίνο έρεη νπζηαζηηθά σο πξώην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ην έηνο 2010∙ 

β) ηελ νινθιήξσζε εληόο ηνπ 2010 ηεο νξγάλσζεο ησλ δηνηθεηηθώλ θαη ησλ θεληξνπνηεκέλσλ ηκεκάησλ, ε νπνία   ζα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηόζν ηελ θαιύηεξε πξνώζεζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο εηαηξίαο, όζν θαη ηελ απνδνηηθόηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ηεο∙  

γ) ηελ δηελέξγεηα επηπιένλ δηαθεκηζηηθώλ θαη πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ εληόο ηνπ έηνπο 2010,  νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκό: i) 

κε ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ήδε από ην έηνο 2009· θαη ii) κε ηελ σξίκαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηαζκώλ ηεο εηαηξείαο, αλακέλεηαη λα σζήζνπλ ζεκαληηθά ηνλ θύθιν εξγαζηώλ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ κείσζε ησλ 

εμόδσλ σο πνζνζηνύ επί ησλ πσιήζεσλ, λα νδεγήζνπλ ζε θεξδνθνξία γηα ην 2010∙  

δ) ηε ζηαδηαθή ιεηηνπξγία επηπιένλ ηαζκώλ ΙΚΣΔΟ, ε  νπνία ζα νδεγήζεη ζε γεσκεηξηθή αύμεζε ηελ θεξδνθνξία ηεο 

Δηαηξίαο δεδνκέλνπ όηη πέξα από ηελ επέθηαζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ζα ππάξρεη κηθξόηεξε επηβάξπλζε θάζε ζηαζκνύ κε 

ηα έμνδα δηνίθεζεο∙  
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 ε) ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία ζα επέιζεη σο απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ νρεκάησλ ησλ ήδε πειαηώλ 

ηεο εηαηξείαο καο αλά έλα ή δύν έηε, αλάινγα κε ην όρεκα, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ νξγάλσζε ηνπ marketing θαη ηνλ πνιύ 

πςειό δείθηε ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ (>97%) θαζώο θαη κε ηελ έληαμε ησλ κνηνζηθιεηώλ ζην ζεζκό ηνπ ΚΣΔΟ· νη 

εγθαηαζηάζεηο δε ηεο εηαηξίαο έρνπλ ήδε ηελ πξόβιεςε γηα εγθαηάζηαζε γξακκώλ ειέγρνπ κνηνζηθιεηώλ, νπόηε κε κηθξή 

ζε θόζηνο επέλδπζε ζε κεραλνινγηθό εμνπιηζκό ζα εηζέιζεη ε εηαηξία πξώηε ζε έλα λέν ηνκέα ηεο αγνξάο. Σν 2010 

επαλειέγρνληαη ηα απηνθίλεηα πνπ ειέγρζεθαλ ην 2008 ζηνπο δύν ζηαζκνύο ησλ Αζελώλ, δεδνκέλν πνπ δίλεη επηπιένλ 

δπλακηθή ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ 

ζη) πεξαηηέξσ, έρεη αλαθνηλσζεί από ηελ θπβέξλεζε ε ζύλδεζε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ κε ην ΚΣΔΟ, ώζηε πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξεί λα αζθαιηζζεί έλα απηνθίλεην λα είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε ηνπ δειηίνπ ηερληθνύ ειέγρνπ (εθόζνλ ππόθεηηαη 

ζε έιεγρν).  Η παξαπάλσ αιιαγή αλακέλεηαη εληόο ηνπ θαινθαηξηνύ θαη ζεσξείηαη πνιύ ζεκαληηθή ζην λα πξνζέιζνπλ γηα 

έιεγρν ηα 2,7εθ απηνθίλεηα, ηα νπνία δελ έρνπλ ειεγρζεί σο όθεηιαλ ηα πξνεγνύκελα 3 έηε.  Απηό ζα αιιάμεη άξδελ ην 

ζθεληθό ζηελ αγνξά ησλ ΚΣΔΟ κπνξεί λα νδεγήζεη αθόκε θαη ζηνλ δηπιαζηαζκό ηεο. 

  δ) πιένλ  δε ησλ αλσηέξσ  κέηξσλ εηζεγνύκαζηε ηελ  αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο, ε νπνία ζε ζπλδπαζκό     

κε ηελ αλακελόκελε θεξδνθνξία βάζεη ησλ παξαπάλσ ζα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο, ώζηε λα κελ εθαξκνζηεί ην άξζξν 

48 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

ε ό,ηη αθνξά δε ζηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 43α § 3 πεξίπη. β΄ ηνπ θ.λ.2190/1920 ινηπά αλαγθαία ζηνηρεία ηεο 

παξνύζαο έθζεζήο καο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη από ηελ ιήμε ηεο ηξίηεο δηαρεηξηζηηθήο  ρξήζεο από 1.1.2009  έσο  

31.12.2009 θαη κέρξη ζήκεξα, νπόηε ζπληάζζεηαη ε παξνύζα έθζεζή καο, δελ έρεη ιάβεη ρώξα νηνδήπνηε ζεκαληηθό 

γεγνλόο.  

Πεκαληηθέο Ππλαιιαγέο κεηαμύ ηεο Δηαηξίαο θαη Ππλδεδεκέλσλ Ξξνζώπσλ 
 

Η Δηαηξεία θαηά ην 2009 πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε (θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα) ζηα πιαίζηα 

ζπλεζηζκέλσλ εκπνξηθώλ πξάμεσλ, όπσο νη θαηαζθεπή παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θα ππεξεζίεο κεηαμύ εηαηξεηώλ ηνπ 

Οκίινπ, θιπ..  

Ο παξαθάησ πίλαθαο εκθαλίδεη ηηο ζπλαιιαγέο απηέο, ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 24: 

Ξίλαθαο ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι επξώ) :      31/12/2009  31/12/2008 

α) Έζνδα                   0      0 

β) Έμνδα            1.306         1.550 

γ) Απαηηήζεηο                           0        0 

δ) πνρξεώζεηο                     5.096                  2.640 

ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ 

    ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο                               129                       85 

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 

      κέιε ηεο δηνίθεζεο                            0                 0 

δ) πνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 

    κέιε ηεο δηνίθεζεο                            11                15 
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Βαζηθνί αξηζκνδείθηεο 

Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη νξηζκέλνη αξηζκνδείθηεο γηα ηελ J&P ΑΒΑΜ ΗΘΡΔΝ  Α.Δ.:  2009  2008 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό / Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      0,06   0,10 

Πάγην Δλεξγεηηθό / ύλνιν Δλεξγεηηθνύ        0,90   0,86 

Ξέλα Κεθάιαηα / Ίδηα Κεθάιαηα                          (2,55)           (3,02) 

Κέξδε - (δεκίεο) πξν θόξσλ / Κύθιν Δξγαζηώλ                                (0,62)           (0,65) 

Κέξδε - (δεκίεο) κεηά θόξσλ / Κύθιν Δξγαζηώλ                          (0,62)           (0,65) 

 

Η εηαηξία J&P–ΑΒΑΞ ΙΚΣΔΟ αηελίδεη ην κέιινλ κε ηδηαίηεξε αηζηνδνμία θαη αλακέλεη ηελ ζηαδηαθή αλάθακςε ησλ νηθνλνκηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηελ απαινηθή ησλ δεκηώλ ησλ πξώησλ ρξήζεσλ ζηα  ακέζσο επόκελα ρξόληα. 

 

Η Δηαηξία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνύο θαη δηεζλείο θνξείο πξνζπαζεί λα βειηηώζεη όρη κόλν ηελ εζσηεξηθή ηεο ιεηηνπξγία 

αιιά θαη ην πιαίζην ζεζκώλ θαη ιεηηνπξγίαο όινπ ην θιάδνπ, λα «εθπαηδεύζεη» ηνπο πνιίηεο ζηα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο θαη 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζώο θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο θξαηηθνύο κεραληζκνύο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

σξίκαλζεο θαη ζσζηήο δηαρείξηζεο ηεο αγνξάο 

 

Δθ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

J&P-ΑΒΑΞ ΙΚΣΔΟ Α.Δ. 
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Ζκθεςη Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτοφ Ελεγκτή Λογιςτή 

Προσ τουσ Μετόχουσ τησ Εταιρείασ «J&P – ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ ΑΕ» 

 

Ζκθεςη επί των Οικονομικών Καταςτάςεων 

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «J&P – ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ ΑΕ» που αποτελοφνται 

από τθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2009, τισ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, 

μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και τθν 

περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και τισ λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. 

Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ 

Η διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 

ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ 

ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 

Ευθφνη του Ελεγκτή 

Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό 

μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να 

ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό 

τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ 

ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, 

ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ 

βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ 

των οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των 

εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και 

εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν 

διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ και όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου 

των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των 
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οικονομικϊν καταςτάςεων. Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και 

κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 

Γνώμη 

Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, 

τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ, κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2009, τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ 

ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Θέμα  Ζμφαςησ 

Χωρίσ να διατυπϊνουμε επιφφλαξθ ςτθ γνϊμθ μασ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτο γεγονόσ ότι το ςφνολο των 

Ιδίων Κεφαλαίων τθσ εταιρείασ είναι αρνθτικό και ςυνεπϊσ ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ των 

διατάξεων του άρκρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ προτίκεται να λάβει τα αναγκαία 

μζτρα για τθν άρςθ εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου αυτοφ με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ εταιρείασ. 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιςτικών θεμάτων 

Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α και 37 του 

Κ.Ν.2190/1920. 

 

 

 

                                              Ακινα, 04 Ιουνίου 2010 
                                     Η Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ 

 
   Βενετία Τριαντοποφλου Αναςταςοποφλου 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12391 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΒDO Ορκωτοί Ελεγκτζσ ΑΕ 

Πατθςίων 81 & Χεφδεν 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111 
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ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ 

ΑΞΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009 

     

     

  Δηαηξεία 

  
Σξήζε                  

31.12.2009  
Σξήζε                  

31.12.2008 

     

Θχθινο εξγαζηψλ 1 2.379.602        2.451.078  

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 2 
         

(2.701.698)  
         

(2.683.061)) 

Κηθηά θέξδε/(δεκηέο)  
          

(322.096)         (231.984) 

     

Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά) 3    46.677   
                   

18.743 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 4 
            

(698.882)       (751.861) 

Έμνδα δηαζέζεσο 5 
            

(293.444)  
           

(308.341) 

Θέξδε/(Εεκηέο)πξν θόξσλ, 
ρξεκαηνδνηηθώλ & επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ  

       
(1.267.745)  

       
(1.273.443) 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 6 
            

(225.452)  
           

(326.163) 

Θέξδε/( Zεκηέο )  πξν θόξσλ  

       

(1.493.197)  

       

(1.599.606) 

Θέξδε/( Zεκηέο ) κεηά από θόξνπο 
(α)  

      (1.493.197) 
  

       
(1.599.606) 

 

 
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 
(β)  -  - 

 
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 
από θόξνπο (α) + (β) 
 
 
Θέξδε/( Zεκηέο ) κεηά από θόξνπο 
αλά κεηνρή Βαζηθά (ζε επξώ)                          
 
Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ, 
ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 
απνζβέζεσλ  

       
(1.493.197) 

 
 
      
 

(3,5822) 
 
 
 
 

(769.854)  

       
(1.599.606) 

 
 
 
 

(3,8375) 
 
 
        
 

(898.319) 
 
 
 
 
 
 

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
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                           J&P ABAΜ ΗΘΡΔΝ ΑΔ 
                       ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ                                                                           

ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009 
 

           Δηαηξεία   

  
Σξήζε                   

31.12.2009  
Σξήζε                   

31.12.2008 
Ξάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία     

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα ζηνηρεία 7          5.804.724       4.689.063  

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8 56.959                 44.784  

Ινηπά ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 9               80.251                 77.440  

Πύλνιν κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ          5.941.934          4.811.287  

Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό     

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  10 567.282   799.009 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 11               100.004               13.601  

Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ             667.286          812.610  

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ          6.609.220          5.623.896  

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ & ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ     

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 16           1.250.520            1.250.520  

Θέξδε / (δεκίεο) εηο λέν  
           

(5.525.207)   (4.032.010)  

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (α) 
  

(4.274.687)  
  

(2.781.490)  
 

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ έμνδν 
απφ ηελ ππεξεζία 15               62.639   61.712 

               62.639   61.712 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη Ξιεξσηένη 

12 
13 

5.735.118 
86.150   

         3.232,147 
111.526  

Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο 14         5.000.000          5.000.000 

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 
 
Πύλνιν πνρξεώζεσλ(β) 
  

      10.821.268 
 

10.883.907 
  

      8.343.674 
 

8.405.386 
 

Πύλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ & 
ππνρξεώζεσλ(α)+(β)        6.609.220        5.623.896 

     

     
Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
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J&P ΑΒΑΜ ΗΘΡΔΝ ΑΔ 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ 

ΞΝ ΔΙΖΜΔ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξώ) 

       

       

       

       

  Δηαηξεία  

  
Σξήζε 1.1-
31.12.2009  

Σξήζε 1.1-
31.12.2008   

Θέξδε/(Εεκίεο) κεηά θόξσλ 
ρξήζεο  

        
(1.493.197)  

        
(1.599.606)   

       

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα       
Αληηζηάζκηζε 

αλαπξνζαξκνγήο αμίαο ινηπώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ       
Απνζεκαηηθά δηαζέζηκσλ 

πξνο πώιεζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ       

Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ 
αληηζηνηρεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά 
έζνδα       

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ  
κεηά από θόξνπο                        -                           -      

       
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά 
Έζνδα ρξήζεο κεηά από 
θόξνπο  

        
(1.493.197)  

        
(1.599.606)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθώλ 
Θαηαζηάζεσλ 
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J&P ΑΒΑΜ ΗΘΡΔΝ ΑΔ 

ΡΑΚΔΗΑΘΔΠ ΟΝΔΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009 

(΄Νια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

  Δηαηξεία 

  
Σξήζε                  

1.1-31.12.2009  
Σξήζε                  

1.1-31.12.2008 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Θέξδε/ (δεκηέο) πξν θόξσλ        (1.493.197)        (1.599.606) 

Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

Απνζβέζεηο              497.891               375.124  

Πξνβιέςεηο                    926                 20.775  

Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα              225.452               326.163  

Κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο     

Μείσζε / (Αύμεζε) απνζεκάησλ                       -                   75.848  

Μείσζε / (Αύμεζε) απαηηήζεσλ              228.915                 47.964  

(Μείσζε) / Αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 
Μείνλ 

         2.477.595 
   

         1.949.956  
 

Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα            (225.452)             (326.163) 

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη       

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο(α)          1.712.131              870.061  

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Αγνξέο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ          (1.625.727)          (1.669.539) 

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ 
παγίσλ ζηνηρείσλ               -  - 

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο(β) 
Σξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο  

      (1.625.727) 
  

      (1.669.539) 
 

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ                250.020  

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα                       -                 400.000  

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα       

Πύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από     

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)                      -                650.020  

Θαζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά 
δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)               86.404            (149.458) 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο                13.601               163.059  

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 
ρξήζεο 
             100.004                13.601  

 
 
Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

 



 

            15 

J&P ΑΒΑΜ ΗΘΡΔΝ ΑΔ  
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 
Δηαηξεία 

 

  
Κεηνρηθφ 
Θεθάιαην  

 
Απνζεκαηηθά 

αλαπξνζαξκνγήο 
αμίαο ινηπψλ 
πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ  

Απνζεκαηηθά 
Σξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ 
δηαζέζηκσλ πξνο 

πψιεζε  Απνζεκαηηθά  Απνηειέζκαηα εηο λέν  
Πχλνιν Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ  

πόινηπα ηελ 
01/01/2008  

        
1.000.500             -                     -     

                   
-        (2.432.404)           (1.431.904)   

Θαζαξφ θέξδνο πεξηφδνπ 
          

    (1.599.606) 
  

       (1.599.606) 
  

Αχμεζε κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ            250.020          250.020  

 
Ππγθεληξσηηθά 
ζπλνιηθά έζνδα 
ρξήζεο 
  

    
250.020 

           
    (1.599.606) 

  
     (1.349.586) 

  

πόινηπν ηελ 
31.12.2008  

        
1.250.520             -                     -     

                   
-         (4.032.010)        (2.781.490)  

Θαζαξφ θέξδνο ρξήζεο         -         -             -            -         (1.493.197)        (1.493.197)  

Ππγθεληξσηηθά 
ζπλνιηθά έζνδα 
ρξήζεο 
  

         - 
 

 
 
 

         - 
  

             - 
  

          - 
  

     (1.493.197) 
  

       (1.493.197) 
   

πόινηπν ηελ 
31.12.2009  

        
1.250.520             -                     -     

                   
-         (5.525.207)       (4.274.687)  

 
Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο 
απνηεινύλ αλαπόζπαζην 
κέξνο ησλ Νηθνλνκηθώλ 
Θαηαζηάζεσλ              
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A.ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ  

A.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

Ζ J&P – ΑΒΑΜ ΗΘΡΔΝ ΑΔ ηδξχζεθε ην 2006. Κε ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε ν φκηινο J&P-ΑΒΑΜ θαη ε 

εηαηξεία  ΘΑΘ‟ ΝΓΝΛ  έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά 

ηε λέα πξφηαζε ζηα ΘΡΔΝ κε ππεξζχγρξνλνπο ζηαζκνχο θαη απαξάκηιιε εμππεξέηεζε γηα ηνπο 

νδεγνχο. 

Ζ ηδέα αλαπηχρζεθε ζηε Θεζζαινλίθε απφ αλζξψπνπο πνπ σο θαζεκεξηλνί ρξήζηεο απηνθηλήηνπ θαη 

κνηνζηθιέηαο, πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ηελ αλζξψπηλε αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή θαηάζηαζε θάζε νρήκαηνο. Πην 

πιαίζην απηφ, απνθαζίζζεθε ε δεκηνπξγία δηθηχνπ ζηαζκψλ ΘΡΔΝ, πνπ κε ζεβαζκφ ζηε ζρέζε 

Άλζξσπνο – Ξεξηβάιινλ – Αζθάιεηα εηζάγεη λέα δεδνκέλα ζην ζεζκφ.  

Πήκεξα, ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ηξείο ζηαζκνί  ΘΡΔΝ ηεο auteco θαη ήδε απνηεινχλ «πξφηππν» 

γηα ηα ειιεληθά θαη επξσπατθά δεδνκέλα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά έρεη αλαθεξζεί απφ αλζξψπνπο ηεο 
αγνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ.   

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηερλνινγία αηρκήο πνπ δηαζέηεη, ε εζσηεξηθή νξγάλσζε αιιά θαη ην 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θαζηζηνχλ ηελ auteco ζεκείν αλαθνξάο ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ εθνχζην αιιά 

θαη ζηνλ ηαθηηθφ Έιεγρν ΘΡΔΝ ησλ νρεκάησλ.  

Πε φηη αθνξά ζην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηεο auteco, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο α‟  θάζεο πνπ 

πεξηειάκβαλε ηε ιεηηνπξγία 3 ζπλνιηθά κεγάισλ θαη «πξφηππσλ» ζηαζκψλ ΘΡΔΝ ζε Αζήλα θαη ηε 
Θεζζαινλίθε, πινπνηείηαη επέλδπζε χςνπο €10 εθαη. έσο ην ηέινο ηνπ 2009. .  

Ξην ζπγθεθξηκέλα, εθηφο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ ζηελ Αζήλα (Ι. Αζελψλ 107), ν δεχηεξνο  

μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζην ηέινο ηνπ 2007 ζην Κνζράην (Ι. Θεθηζνχ 88, θφκβνο Ι. Ξεηξαηψο), 

ελψ ν ηξίηνο ιεηηνχξγεζε  ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2009, ζηελ Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε θνληά ζην 
εκπνξηθφ θέληξν Mediterranean Cosmos.     

Νη επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη ηεο εηαηξείαο αθνξνχλ ζηελ επέθηαζε ηεο auteco, ηφζν εληφο φζν θαη 
εθηφο Διιεληθψλ ζπλφξσλ.   

H auteco κε κηα καηηά: 

ü        Φηινζνθία:  Πεβαζκφο ζηνλ Άλζξσπν, ην Ξεξηβάιινλ, ηελ Αζθάιεηα  

ü        Πθνπόο: Ζ auteco ζθνπεχεη λα μεθχγεη απφ ηα ζηελά πξφηππα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ 

ησλ νρεκάησλ θαη λα πξνζθέξεη ζηνλ νδεγφ θαη ηνπο ζπλεπηβάηεο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

ζσζηή, αζθαιή, νηθνλνκηθή θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ νδήγεζε. 

Ξαξάιιεια επηδηψθεη ηελ δεκηνπξγία, ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κεγάισλ θαη πξφηππσλ ζηαζκψλ ΘΡΔΝ 
πνπ ζα δηέπνληαη απφ ην φξακα θαη ηελ γεληθφηεξε θηινζνθία ηεο εηαηξείαο.  

ü        Πηόρνη:  Ζ δηάδνζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ζεζκνχ, ε παξνρή αμηφπηζησλ κεηξήζεσλ ειέγρσλ, 
ην πςειφ επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ 
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ü        Ππλεξγάηεο: Έκπεηξνη επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο 

ü      Αλζξώπηλν Γπλακηθό: Δμεηδηθεπκέλν θαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν, θηιηθφ, έκπεηξν, 
πηζηνπνηεκέλν απφ ην πνπξγείν Κεηαθνξψλ 

ü       Δγθαηαζηάζεηο: Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επί ηεο Ιεσθφξνπ 

Αζελψλ 107 (Ξαιαηά Ιεσθφξνο Θαβάιαο), Αζήλα κε ππνθαηαζηήκαηα ζηε Ι. Θεθηζνχ 88, Κνζράην 

θαη ζηελ Αγ. Αλαζηαζίαο 13, ζηε πεξηνρή «Ξαηξηαξρηθφ» ηνπ Γήκνπ Ξπιαίαο Θεζζαινλίθεο δίπια ζην 
“Mediterranean Cosmos”. 

Ζ auteco δηαζέηεη ππεξζχγρξνλεο θαη εχθνια πξνζβάζηκεο εγθαηαζηάζεηο. Νη πξψηνη ζηαζκνί ΘΡΔΝ 

ζηελ Διιάδα πνπ δηαζέηνπλ 5 απηφκαηεο γξακκέο ειέγρνπ. Πηα πιενλεθηήκαηα επίζεο 

πεξηιακβάλνληαη νη αίζνπζεο αλακνλήο κε κνληέξλα θαη θηιηθή ζρεδίαζε, γηα λα θηινμελνχλ ηνπο 

θαηφρνπο ησλ νρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
άλεηε θαη πάλσ απφ φια αζθαιή θαη αμηνπξεπή παξακνλή ηνπο ζην ρψξν. 

ü        Δμνπιηζκόο:   Όινη νη ζηαζκνί ηεο auteco δηαζέηνπλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κεραλνινγηθφ 

θαη κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ. 

ü      Ξηζηνπνίεζε θαη παξερόκελεο ππεξεζίεο: Νη πξφηππνη ζηαζκνί ΘΡΔΝ ηεο auteco 

πηζηνπνηνχληαη ππφ πνιχ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα απφ ην ΚΔ θαη ην ΔΠΓ (Δζληθφ 

Πχζηεκα Γηαπίζηεπζεο) θαηά ISO 17020. Ζ auteco ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηνο πηζηνπνηεκέλνο 

θνξέαο ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ θαη εθδίδεη, επίζεκν δειηίν ηερληθνχ ειέγρνπ ΘΡΔΝ, θάξηα 

θαπζαεξίσλ, ελψ παξάιιεια πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο νδεγνχο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλαλ 

εθνχζην - πξνιεπηηθφ ηερληθφ έιεγρν ζε πεξηπηψζεηο φπσο πξηλ απφ έλα κεγάιν ηαμίδη, αγνξά ή 

πψιεζε ελφο νρήκαηνο θαη πξηλ ή κεηά απφ επηζθεπέο – service νρήκαηνο, εθδίδνληαο ηνπο 
πηζηνπνηεηηθφ θαιήο θαη αζθαιήο ιεηηνπξγίαο 

Β.  ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο J&P-ΑΒΑΜ IKTEO Α.Δ. ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 πνπ θαιχπηνπλ 

πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ  2009, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ 

αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Ξιεξνθφξεζεο (ΓΞΣΞ) ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ 

(IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο 
Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ IASB έρεη εθδψζεη κηα ζεηξά απφ πξφηππα ηα νπνία αλαθέξνληαη σο «IFRS Stable Platform 2005». 

Ζ εηαηξεία  εθαξκφδεη ην IFRS Stable Platform 2005 απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005 ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα πξφηππα: 

Γ.Ι.Ξ. 1 Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 

Γ.Ι.Ξ. 2 Απνζέκαηα 

Γ.Ι.Ξ. 7 Θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ 

Γ.Ι.Ξ. 8  Θαζαξφ θέξδνο ή Εεκηά Σξήζεο, Βαζηθά Ιάζε θαη κεηαβνιέο ζηηο Ινγηζηηθέο Κεζφδνπο 

Γ.Ι.Ξ. 10 Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 

Γ.Ι.Ξ. 12 Φφξνη εηζνδήκαηνο 

Γ.Ι.Ξ. 14 Ξιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 

Γ.Ι.Ξ. 16 Δλζψκαηα πάγηα 

Γ.Ι.Ξ. 17 Κηζζψζεηο 
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Γ.Ι.Ξ. 18 Έζνδα 

Γ.Ι.Ξ. 19 Ξαξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 

Γ.Ι.Ξ. 20 Ινγηζηηθή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο 

Γ.Ι.Ξ. 21 Νη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο 

Γ.Ι.Ξ. 23 Θφζηνο δαλεηζκνχ 

Γ.Ι.Ξ. 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

Γ.Ι.Ξ. 26 Ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ απνρψξεζεο πξνζσπηθνχ 

Γ.Ι.Ξ. 27 Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθή επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο 

Γ.Ι.Ξ. 28 Ινγηζηηθή επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο εηαηξίεο 

Γ.Ι.Ξ. 32 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο θαη παξνπζίαζε 

Γ.Ι.Ξ. 33 Θέξδε αλά κεηνρή 

Γ.Ι.Ξ. 34 Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Γ.Ι.Ξ. 36 Κείσζε ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

Γ.Ι.Ξ. 37 Ξξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο 

Γ.Ι.Ξ. 38 Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

Γ.Ι.Ξ. 39 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 

Γ.Ξ.Σ.Ξ. 1 Ξξψηε εθαξκνγή ησλ Γ.Ξ.Σ.Ξ. 

Γ.Ξ.Σ.Ξ. 5 Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα πξνο πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο   

                Γξαζηεξηφηεηεο 

Γ.Ξ.Σ.Ξ. 7 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο   

 

Νη πνιηηηθέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ 

παξνπζηάδνληαη. 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ (ή IFRS) απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ 

θαη θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Πεκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ 

Γηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηεο εηαηξείαο έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ θξίλεηαη 

θαηάιιεια. 

 

Γ. ΒΑΠΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 

 

Νη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο 

νπνίεο ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ε εηαηξεία  είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 

 

Γ.1. Ηδηνθηεζία, Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκόο  (Γ.Ι.Ξ. 16/40) 

 

Ζ δηνίθεζε επέιεμε γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ιεηηνπξγηθώλ παγίσλ ζηνηρείσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ αθηλήησλ) χζηεξα απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ησλ ελζψκαησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Ι.Ξ. (01/01/2004), λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε βαζηθή 

κέζνδν (απνηίκεζεο ζην θόζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο 

ζσξεπκέλεο απνκεηώζεηο) ζύκθσλα κε ην IAS 16. 

 

Γηα ηα αθίλεηα επέλδπζεο ε δηνίθεζε επέιεμε κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ησλ ελζψκαησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Ι.Ξ. (01/01/2004), λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

ελαιιαθηηθή κέζνδν απνηίκεζεο ζην θόζηνο θηήζεο, δει: κε ηελ βαζηθή κέζνδν ηνπ ΓΙΞ 

16 (απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο 

ζσξεπκέλεο απνκεηώζεηο). 
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Ζ κέηξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο 

ζηα IFRS θαιχπηεηαη απφ κηα απφ ηηο έμη πξναηξεηηθέο απαιιαγέο, δειαδή θαηά ηελ εκεξνκελία 

κεηάβαζεο ζηα Γ.Ι.Ξ. (01/01/2004), ε Γηνίθεζε επέιεμε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αμία θηήζεο 

απμεκέλε θαηά ηηο ηπρφλ αλαπξνζαξκνγέο βάζεη ηνπ Λ. 2065/92 θαη κεησκέλε κε ηηο απνζβέζεηο 

βάζεη ηνπ Λ. 2190/20, σο ζεσξνχκελν (ηεθκαηξφκελν) θφζηνο θαηά ηελ εκεξνκελία απηή 

(κεηάβαζεο). 

Αλαπξνζαξκνγέο βάζεη ηνπ Λ.2065/92 έρνπλ γίλεη κφλν γηα ηα αθίλεηα (νηθφπεδα, αγξνηεκάρηα, 

θηίξηα). Ζ επηινγή απηή έγηλε γηαηί ην ζεσξνχκελν θφζηνο πνπ πξνθχπηεη σο αλσηέξσ, δειαδή κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο Ξξνεγνχκελεο Γεληθά Απνδεθηήο Ινγηζηηθήο Ξξαθηηθήο (Ξ.Γ.Α.Ι.Ξ.), είλαη πεξίπνπ 

ζπγθξίζηκν κε ηελ δίθαηε αμία ησλ παγίσλ (Fair Value), θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο. 

 

Πε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ε Γηνίθεζε θαη‟εθαξκνγή ηνπ Γ.Ι.Ξ. 36 «Απνκείσζε Ξεξηνπζηαθψλ 

Πηνηρείσλ (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. 

 

Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο ζε ήδε θαηαρσξεκέλν ζηνηρείν πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

ζηνηρείνπ, κφλν αλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. Θάζε 

κεηαγελέζηεξε δαπάλε ε νπνία δελ πξνζαπμάλεη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ παγίνπ 

ζηνηρείνπ, βαξχλεη ηα έμνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

Θφζηε 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. 

 

Νη απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη) 

ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν βάζεη ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Νη θχξηνη ζπληειεζηέο 

απφζβεζεο πνπ πξνθχπηνπλ έρνπλ σο εμήο: 

 

Ιεηηνπξγηθά αθίλεηα (θηίξηα ζε 

αθίλεηα ηξίησλ) 

Ι. ΑΘΖΛΩΛ 107, ΑΘΖΛΑ 

 

 

8,98% 

Ι. ΘΖΦΗΠΝ 88, ΚΝΠΣΑΡΝ 

ΑΓ. ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΠ 13 ΘΔΠ/ΘΖ 

9,62% 

10,43% 

Κεραληθφο εμνπιηζκφο 11% 

Ινηπφο εμνπιηζκφο 15%-24% 

 

Νη 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. 

 

Θαηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη 

θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο  ζηα απνηειέζκαηα.  

 

Νη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ), θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη άιια γεληθά άκεζα θφζηε. 
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Γ.2. Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ (Γ.Ι.Ξ. 38) 

 

Ρα έμνδα απηά πξέπεη λα απνζβέλνληαη εληφο ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. Κφλν 

έμνδα ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ Γ.Ι.Ξ. 38.18 θεθαιαηνπνηνχληαη (φπσο νη δαπάλεο 

ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ).Θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ IFRS, ηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο πνπ δελ 

ηθαλνπνηνχλ ην 38.18, έρνπλ δηαγξαθεί. 

Πηα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη νη άδεηεο ινγηζκηθνχ. 

 

 

Γ.3. Απνκείσζε Αμίαο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (Γ.Ι.Ξ. 36) 

 

Ρα 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. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.  

Θαζαξή 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. 

Πε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ε Γηνίθεζε εθηηκά θαηά πφζν ππάξρεη έλδεημε γηα απνκείσζε ελφο 

ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ βάζεη ηνπ Γ.Ι.Ξ. 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. 

 

Πηελ αμηνιφγεζε απηή ιακβάλνληαη ππφςε πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

πεγέο πιεξνθφξεζεο. Ν 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 ΓΙΞ 39, ζηα αθίλεηα πξνο 

επέλδπζε θαη ηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελα πξνο 

πψιεζε. 

 

Ζ δεκηά απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο. 

 

 

Γ.4. Απνζέκαηα (Γ.Ι.Ξ. 2) 

 

Ρελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζην ρακειφηεξν ηνπ θφζηνπο ή ηελ 

θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκεκέλε ηηκή πψιεζεο ζηελ 

ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο κείνλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθά έμνδα πψιεζεο. Ρν 

θφζηνο ησλ απνζεκάησλ δελ πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. 

 

 

Γ5. Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε (Γ.Ι.Ξ. 39) 

 

Ρν πξφηππν αλαπηχζζεη ηηο αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηκέηξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη θάπνησλ ζπκβνιαίσλ αγνξάο ή πψιεζεο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ν Όκηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα 

πσιήζεη ην ζηνηρείν. Νη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα 

επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ, κε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή 
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δαπάλεο, γηα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα 

απνηειέζκαηα. Νη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο 

ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 

αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Νκίινπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία 

ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. 

 

i) Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία/ππνρξεώζεηο απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο 

θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

Ξξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία/ππνρξεψζεηο, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία/ππνρξεψζεηο πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 

(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά 

κέζα αληηζηάζκηζεο, απηά πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ 

επαλαγνξά θαη ηέινο απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ αλαγλσξηζκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα). 

 Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ 

εχινγε αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Σξήζεο. 

Ρα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο 

ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

πξνθχπηνπλ. 

 

ii) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή 

πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ 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. 

Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία θαη θαηφπηλ επηκεηξνχληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

 

iii) Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηελ ιήμε 

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα 

θξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο. Ρα ζηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε 

αμία θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξνχληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. 

 

iv)  Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ. 

Ρα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα 

ζηνηρεία απηά λα πσιεζνχλ ή λα ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα. 

Θαηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη 

κέζσ απνηειεζκάησλ. 
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 Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο ζε ελεξγφ αγνξά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο 

δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα κέζα νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ 

απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη 

θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Νη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη 

πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ 

νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην θφζηνο 

θηήζεο ηνπο. Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο 

πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί 

απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 

πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε 

ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά 

πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

 

Γ.6. Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε (ΓΙΞ 32) 

 

Νη αξρέο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΓΙΞ 

39 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε. 

 

Ρν 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. 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν είλαη θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά : 

 

(α)  ηακηαθά δηαζέζηκα, 

 

(β)  ζπκκεηνρηθφ ηίηιν άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο , 

 

(γ)  ζπκβαηηθφ δηθαίσκα : 

 

(i) γηα παξαιαβή κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ κηα άιιε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ή  

(ii) γηα ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ κε κία άιιε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφ φξνπο δπλεηηθά επλντθνχο γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή 

 

(δ)  ζπκβφιαην πνπ δχλαηαη λα ή ζα δηαθαλνληζηεί κε ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο ίδηαο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη είλαη : 

 

(i) κε παξάγσγν γηα ην νπνίν ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππνρξενχηαη ή κπνξεί λα ππνρξενχηαη λα 

ιάβεη κεηαβιεηή πνζφηεηα ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή 

(ii) παξάγσγν πνπ ζα ή κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί εθηφο απφ ηελ αληαιιαγή ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ 

κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα 

ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ζηνπο ίδηνπο 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ηα νπνία 
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είλαη ηα ίδηα ζπκβφιαηα γηα ηε κειινληηθή παξαιαβή ή παξάδνζε ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο . 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε είλαη θάζε ππνρξέσζε πνπ αθνξά : 

 

 (α) ζπκβαηηθφ δηθαίσκα : 

 

(i) γηα παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε κηα άιιε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ή 

(ii) ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ κε κία άιιε 

νληφηεηα ππφ φξνπο δπλεηηθά δπζκελείο γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή  

 

  (β) ζπκβφιαην πνπ δχλαηαη λα ή ζα δηαθαλνληζηεί κε ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο  ηεο ίδηαο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη είλαη : 

 

(i) κε παξάγσγν γηα ην νπνίν ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππνρξενχηαη ή κπνξεί λα ππνρξενχηαη λα 

παξαδψζεη κεηαβιεηή πνζφηεηα ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή  

 

(ii) παξάγσγν πνπ ζα ή κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί εθηφο απφ ηελ  αληαιιαγή ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ 

κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα 

ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ζηνπο ίδηνπο 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ηα νπνία 

είλαη ηα ίδηα ζπκβφιαηα γηα ηε κειινληηθή παξαιαβή ή παξάδνζε ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

 

πκκεηνρηθόο ηίηινο είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ απνδεηθλχεη έλα δηθαίσκα ζην  ππφινηπν πνπ απνκέλεη , 

εάλ, απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αθαηξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηεο.  

 

Εύινγε 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.   

 

 

Γ.7. Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (Γ.Ξ.Σ.Ξ. 7) 

 

Ρν ΓΞΣΞ 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.). Πθνπφο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ είλαη ε παξνρή κίαο εηθφλαο γηα ηελ ρξήζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηνλ Όκηιν θαη ηελ έθζεζή ηνπ ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απηά 

πξνθαινχλ. Ζ έθηαζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο ρξήζεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ Δηαηξεία θαη απφ ηελ έθζεζή ηεο ζε θηλδχλνπο. . Ν Όκηινο 

θαη ε Δηαηξεία εθαξκφδνπλ ην ΓΞΣΞ7 απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007. 

 

 

Γ.8. Ξξνβιέςεηο (Γ.Ι.Ξ. 37) 

 

Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία 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. Νη 

πξνβιέςεηο 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. Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 
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θαηαζηάζεηο άιια γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ 

νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. 

 

 

Γ. 9. Δπηρνξεγήζεηο (Γ.Ι.Ξ. 20) 

 

Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: 

α) ππάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί 

κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη β) πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. 

Θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ 

αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ. 

 

Νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο σο αλαβαιιφκελα έζνδα (έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ) θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά 

ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

 

Γ.10. Κεηνρηθό θεθάιαην (Γ.Ι.Ξ. 33) 

 

Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Ρα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο 

επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. 

 

 

Γ.11. Γηαλνκή Κεξηζκάησλ (Γ.Ι.Ξ. 18) 

 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή 

Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

 

Γ.12. Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο (Γ.Ι.Ξ. 12) 

 

Ζ 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. Ν 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. 

Νη 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. 

 

Νη 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. 
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Ν 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. 

 

Νη 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. Πε 

πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ 

εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ρξήζε. 

 

Νη 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. 

 

Ν 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 ηνλ φκηιν θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. 

 

Νη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη 

ζαλ έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Κφλν απηέο νη 

κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ, 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.13. Ωθειήκαηα πξνζσπηθνύ (Γ.Ι.Ξ. 19/26)  

 

Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο:  

Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο 

ζρέζεο) ζε ρξήκαηα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Ρπρφλ 

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. 

 

Ξαξνρέο θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία:  

Νη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 

θαζψο θαη πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ: 

Κε 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.) 

Ρν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ 

πεξίνδν πνπ αθνξά. 

Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: 
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Ζ ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο (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 Κέζνδνο 

Ξξνβνιήο Ξίζησζεο Κνλάδαο (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. Ζ ππνρξέσζε δεκηνπξγείηαη θαζψο ν ππάιιεινο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ νη νπνίεο 

ηνπ δίλνπλ θαη ην δηθαίσκα γηα σθειήκαηα θαηά ηελ αθππεξέηεζε. 

Άξα ε Κέζνδνο Ξξνβνιήο Ξίζησζεο Κνλάδαο 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). 

Ξαξφιν φηη ηα σθειήκαηα έρνπλ σο πξνυπφζεζε κειινληηθή εξγνδφηεζε (δειαδή δελ είλαη 

θαηνρπξσκέλα), ππνινγίδεηαη ε ππνρξέσζε βάζεη αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ σο εμήο:  

 

Γεκνγξαθηθέο πνζέζεηο: «Θίλεζε Ξξνζσπηθνχ» (Απνρψξεζε Ξξνζσπηθνχ / Απφιπζε πξνζσπηθνχ) 

θαη 

 

Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνζέζεηο: 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. 

 

 

Γ.14. Αλαγλώξηζε εζόδσλ (Γ.Ι.Ξ. 18) 

 

Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία  πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ 

Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ρα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηελ εηαηξεία 

απαιείθνληαη πιήξσο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

Ξσιήζεηο αγαζψλ: 

Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά 

γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 

 

Ξαξνρή ππεξεζηψλ: 

Ρα 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.15. Κηζζώζεηο (Γ.Ι.Ξ. 17) 

 

Νη κηζζψζεηο παγίσλ θαηά ηηο νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηελ Δηαηξεία φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ θπξηφηεηα ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή 

κεηαβίβαζε ή κε ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, απνηεινχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

κηζζψζεηο. 

Νη κηζζψζεηο απηέο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο 

εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα 

επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη 
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έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο 

απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Ρν κέξνο 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ρα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη 

ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο. 

 

Ππκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο θηλδχλνπο 

θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη 

πιεξσκέο νη νπνίεο γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ 

πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

Ξάγηα πνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο ζε βάζε 

ζπλεπή κε παξφκνηεο ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. Ρν έζνδν ηνπ ελνηθίνπ (θαζαξφ απφ 

ηπρφλ θίλεηξα πνπ δφζεθαλ ζηνπο κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο. Ζ Δηαηξεία  δελ εθκηζζψλεη πάγηα κε ηελ κέζνδν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο. 

 

 

Γ.16. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο (Γ.Ι.Ξ. 23) 

 

Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή 

πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ 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. 

Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε 

ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ρα ηειεπηαία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί 

απνκείσζε.  

Ρα δάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  Ρν πνζφ ηεο δεκηάο ζα πξέπεη λα επηβαξχλεη άκεζα θαη ζην ζχλνιφ ηνπ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

Ν έιεγρνο κείσζεο ηεο αμίαο γίλεηαη μερσξηζηά γηα ηηο ζεκαληηθήο αμίαο απαηηήζεηο, ελψ κπνξεί λα 

γίλεη ζπλνιηθή εθηίκεζε γηα ηα πνζά πνπ δελ είλαη ζεκαληηθά. Πε 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. Ρν 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. 
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Γ.17. Θόζηνο δαλεηζκνύ (Γ.Ι.Ξ. 23) 

 

Ρν 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. 

 

Πηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πεξηιακβάλνληαη: 

 - Ρφθνη 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, 

 - Σξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο παξαθνινπζνχληαη   

   ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 17, 

 - Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα, θαηά ηελ έθηαζε πνπ απηέο ζεσξνχληαη     

   ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. 

 

Γηα ηελ ινγηζηηθή απεηθφληζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ έρεη επηιεγεί ε βαζηθή κέζνδνο ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ην θφζηνο δαλεηζκνχ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη. Ζ κέζνδνο απηή αθνινπζείηαη γηα νπνηαδήπνηε κνξθή δαλεηζκνχ. 

 

 

Γ.18. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα (Γ.Ι.Ξ. 14) 

 

Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο 

απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή 

πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. 

 

O θάζε ζηαζκφο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ έρεη ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο. Νη ζηαζκνί πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο ππνθαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο δηαθνξνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηελ ζέζε θαη ηε 

δήηεζε, ρσξίο φκσο λα δηαθνξνπνηείηαη ν βαζκφο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη απφδνζεο. Δπηπιένλ, 

θαηά ην 2009, αιιά θαη θαηά ηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν, φια ηα ππνθαηαζηήκαηα (ζηαζκνί) ηεο 

Δηαηξείαο αθνξνχζαλ ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Δπνκέλσο ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ε 

Δηαηξεία δελ παξέρεη πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα θαζψο ε Δηαηξεία δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

 

 

Γ.19. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (Γ.Ι.Ξ. 24) 

 

Νη γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαιχπηνληαη απφ ην Γ.Ι.Ξ. 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. Ρν 

πξσηεχνλ ζηνηρείν ηνπ είλαη ε νηθνλνκηθή νπζία θαη φρη ν λνκηθφο ηχπνο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Ππλδεδεκέλν κέξνο ζεσξείηαη κία επηρείξεζε εάλ: 

 α) Άκεζα ή έκκεζα δηακέζνπ ελδηάκεζσλ κεξψλ ειέγρεη, ειέγρεηαη ή βξίζθεηαη θάησ απφ θνηλφ    

   έιεγρν κε ηελ επηρείξεζε. 

 β) Θαηέρεη 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 ΓΙΞ 28. 

 δ) Δίλαη κία θνηλνπξαμία, φπσο νξίδεηαη απφ ην ΓΙΞ 31. 

 ε) Δίλαη βαζηθφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή ηεο κεηξηθήο ηεο. 
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 δ) Δίλαη θνληηλφ κέινο ηεο νηθνγελείαο νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ηεο πξψηεο θαη ηέηαξηεο 

πξναλαθεξζείζαο πεξίπησζεο. 

 ε) 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.   

 ζ) 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. 

  

Ππλαιιαγή ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ είλαη κηα κεηαθνξά πφξσλ, ππεξεζηψλ ή ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ επηβάιιεηαη έλα ηίκεκα ή φρη.   

 

Γ. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΗΛΓΛΩΛ  

Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

παξνπζηάδνπλ κία ζεηξά θηλδχλσλ ηηο νπνίεο ε Γηνίθεζε θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, ζηαζκίδνληαο κε 

ξεαιηζκφ ην ζρεηηθφ θφζηνο έλαληη ηεο ελδερφκελεο επηβάξπλζεο ηεο επηρείξεζεο απφ απηνχο ηνπο 

θηλδχλνπο.  

 

 

Γ.1 Σξεκαηνπηζησηηθνί Θίλδπλνη 

 

Νη εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε κε θεθάιαηα θίλεζεο Ρν επηηφθην κε ην νπνίν 

επηβαξχλεηαη ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο εηαηξίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνιηηηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο.  

Ζ Νηθνλνκηθή Γηεχζπλζε βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο 

Διιάδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίδεη ην χςνο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ θαη 

ησλ εγγπήζεσλ πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα ππάξρεη ζπλερήο ππνζηήξημε ζηηο θαηαζθεπέο ησλ λέσλ 

εγθαηαζηάζεσλ - ζηαζκψλ ηα νπνία ηεινχλ ππφ δηεθδίθεζε κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Ζ Δηαηξεία ειέγρεη ζπλερψο ηελ αλάγθε ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

παξάγσγσλ πξντφλησλ θάιπςεο ηνπ θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο ηνπ επηηνθίνπ. Κέζα ζην 2009 ε Δηαηξεία 

δελ ρξεζηκνπνίεζε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα επηηνθίνπ. Όια ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα 

έρνπλ ζπλαθζεί κε θπκαηλφκελν επηηφθην. 

 

 

Γ.2 Θίλδπλνο Ρηκήο Ξξώησλ ιώλ 

 

Αξθεηά απφ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ κε δηεζλψο 

θαζνξηδφκελεο ηηκέο (commodities). Νη κεηαβνιέο απηψλ ησλ ηηκψλ κέρξη έλα βαζκφ εμνκαιχλνληαη 

ιφγσ ηνπ ηξφπνπ δηάζεζήο ηνπο ζηελ ρψξα καο, ελψ παξάιιεια ε Δηαηξεία ειέγρεη θεληξηθά ηηο 

πξνκήζεηεο πιηθψλ επσθεινχκελε ηαπηφρξνλα θαη απφ ηελ πνιηηηθή νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ 

εθαξκφδεη ν Όκηινο ηεο J&P Άβαμ, δηαπξαγκαηεπφκελνο ηηκέο γηα ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ηνπ Νκίινπ. 

 

 

Γ.3 Θίλδπλνο Οεπζηόηεηαο  

 

Ζ ελδερφκελε κε πξνζέιεπζε πειαηψλ ζηελ εηαηξείαο απνηειεί θίλδπλν δηφηη κπνξεί λα αζθήζεη πίεζε 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Νηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο σο πξνο ηελ ηακηαθή ξεπζηφηεηα.  
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Βάζε ησλ εθηηκήζεσλ ηα εθπξφζεζκα αλέιεγθηα νρήκαηα καδί κεηά νρήκαηα πνπ πξέπεη λα 

ειεγρζνχλ γηα ην έηνο 2005 ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο, ππνινγίδεηαη φηη είλαη γχξσ ζηα 1.100.000 

νρήκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε καο φηη καο αληηζηνηρεί έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο αγνξάο θαη σο 

δεδνκέλν φηη ε είζπξαμε ησλ ππεξεζηψλ καο είλαη κεηξεηά θαη φηη ν ηηκνθαηάινγνο ηεο εηαηξείαο 

ζεσξείηαη ν θζελφηεξνο, ν θίλδπλνο κε είζπξαμεο ησλ δεδνπιεπκέλσλ βάζεη ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ρακειφο ή θαη κεδεληθφο Απμεκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν δελ 

αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία απφ ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ παξακέλεη ρακειφ  ζην 

ζπλνιηθφ ηδίξν . Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή γεληθή πξφβιεςε γηα ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο απφ 

ππεξεζίεο (βι. ζεκείσζε 16α). Ν θίλδπλνο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ παξαθνινπζείηαη απφ 

κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή πνπ αλαιχεη ηελ ρξνλνινγηθή ελειηθίσζε ησλ πειαηψλ. Ξαξάιιεια γηα 

ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί αλ πξνθχςνπλ απφ ηελ έιιεηςε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο ε 

Δηαηξεία θξνληίδεη λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε. 

 

 

Δ. ΛΔΑ ΞΟΝΡΞΑ, ΔΟΚΖΛΔΗΔΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΩΛ ΞΟΝΡΞΩΛ 

Ζ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ θαζψο θαη ε Δπηηξνπή Δξκελεηψλ έρνπλ εθδψζεη κία ζεηξά 

λέσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη εξκελεηψλ ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά λα εθαξκνζηνχλ γηα ηηο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 01.01.2007 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

εηαηξείαο  ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη εξκελεηψλ έρεη σο εμήο: 

 

ΓΞΣΞ 8 – Ιεηηνπξγηθνί Ρνκείο 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 01.01.2009) 

 

Ρν ΓΞΣΞ 8 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 14 (Νηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο θαηά Ρνκέα). Ζ πιεξνθφξεζε πνπ ζα 

παξέρεηαη ζα είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Γηνίθεζε εζσηεξηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαη ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Ζ πιεξνθφξεζε κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ φηη παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, επνκέλσο ζα πξέπεη λα δίλνληαη 

επεμεγήζεηο θαη ζπκθσλίεο εθφζνλ δηαθέξνπλ. Ζ Δηαηξεία είλαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 

επίδξαζεο απηνχ ηνπ Ξξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ρν ΓΞΣΞ 8 δελ έρεη αθφκα πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 - ‘Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ’ 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009.)  

 

Ρν ΓΙΞ 1 έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο είλαη: ε απαίηεζε φπσο ε 

θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο, ε εηζαγσγή κηαο 

θαηλνχξγηαο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (“total comprehensive income”) πνπ ζπλδπάδεη φια ηα 

ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κε «ινηπά 

εηζνδήκαηα» (“other comprehensive income”) θαη ηεο απαίηεζεο φπσο επαλαδηαηππψζεηο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο λέσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ 

αξρή ηεο λσξίηεξεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ, δει. ζε κηα ηξίηε ζηήιε ζηνλ ηζνινγηζκφ. Ν Όκηινο ζα θάλεη 

ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ γηα ην 2009. 

 

 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 32 - ‘Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε’ θαη ΓΙΞ1 -  

‘Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ’ 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009.)  

 

φζνλ αθνξά ηα „Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν (ή “puttable” κέζν)‟, εθαξκφδεηαη 

γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην 
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ΓΙΞ 32 απαηηεί φπσο νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν («puttable» κέζα) 

θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε κηαο νληφηεηαο θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα 

Θεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα «puttable» κέζα πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Θεθάιαηα. Ν Όκηινο 

αλακέλεη φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 

 

 

Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΙΞ 39 - ‘Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε’ θαη 

ΓΞΣΞ 7 ‘Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο’, 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009.)  

 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή ζην ΓΙΞ 39 επηηξέπεη ζε κηα εηαηξεία ηελ επαλαηαμηλφκεζε ησλ κε-παξαγψγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί απφ ηελ εηαηξεία 

ζηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε) εθηφο ηεο 

θαηεγνξίαο ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ απνηειεζκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Δπίζεο, ε 

ηξνπνπνίεζε απηή επηηξέπεη ζε κηα εηαηξεία ηε κεηαθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

απφ ηελ θαηεγνξία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζηελ θαηεγνξία δάλεηα θαη απαηηήζεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα πιεξνχζε ηνλ νξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο δάλεηα θαη 

απαηηήζεηο (εάλ δελ είρε ραξαθηεξηζηεί σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε), εθφζνλ ε εηαηξεία έρεη ηελ 

πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηεξήζεη απηφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην εγγχο 

κέιινλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ επηηξέπεη ηελ επαλαηαμηλφκεζε ζηελ θαηεγνξία εχινγεο αμίαο κέζσ 

απνηειεζκάησλ. Ζ ηξνπνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε γλσζηνπνηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί επαλαηαμηλφκεζε.  

 

 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 23 - Θόζηνο Γαλεηζκνύ,  

(εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009.)  

 

Κε βάζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 23, θαηαξγείηαη ε επηινγή (πνπ ππάξρεη ζην πθηζηάκελν πξφηππν) 

γηα 

αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζεί άκεζα ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζηα έμνδα πεξηφδνπ. Όια ηα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζνχλ 

άκεζα ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα θεθαιαηνπνηνχληαη. Έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

είλαη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ θαη‟ αλάγθε ρξεηάδεηαη κηα ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδν 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ή γηα ηελ πψιεζή ηνπ. 

 

 

Γηεξκελεία 11– Ππλαιιαγέο ζε Ίδηεο Κεηνρέο θαη κεηαμύ εηαηξεηώλ ηνπ ίδηνπ Νκίινπ 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 01.03.2007) 

 

Ζ Γηεξκελεία 11 παξέρεη νδεγίεο γηα ην αλ νη ζπκθσλίεο παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ 

κεηνρψλ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη πιεξσκέο κε κεηξεηά ή κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. Απηή είλαη κία ζεκαληηθή δηάθξηζε θαζψο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηνπο απαηηνχκελνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα νη πιεξσκέο κε κεηξεηά απνηηκψληαη 

ζηελ εχινγε αμία ζε θάζε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Αληηζέησο, ζηηο πιεξσκέο κε ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο ε εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνρήο θαη αλαγλσξίδεηαη ζηελ 

πεξίνδν πνπ ε ζρεηηθή ππεξεζία παξέρεηαη. 

 

 

Γηεξκελεία 12– Ππκβάζεηο Ξαξαρώξεζεο (Service Concession Arrangements) 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 01.01.2008) 
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Ζ Γηεξκελεία 12 πξαγκαηεχεηαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη νξγαληζκνί πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζα 

πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηα ππάξρνληα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο (ΓΞΣΞ) γηα 

λα θαηαρσξήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξαρσξνχληαη ζηηο 

ζρεηηθέο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο. Κε βάζε ηε Γηεξκελεία νη νξγαληζκνί απηνί δελ ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηε ζρεηηθή ππνδνκή σο ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία, αιιά λα αλαγλσξίζνπλ έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή / θαη έλα αζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ν Όκηινο θαη ε 

Δηαηξεία εθαξκφδνπλ ηε Γηεξκελεία. 

 

 

Γηεξκελεία 14 - Ξεδίν εθαξκνγήο ΓΙΞ 19 „Ρν Όξην ζηελ αλαγλώξηζε Ξεξηνπζηαθνύ 

Πηνηρείνπ Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ, νη Διάρηζηεο Απαηηήζεηο Σξεκαηνδόηεζεο θαη νη 

Αιιειεπηδξάζεηο ηνπο’. 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ή κεηά ηελ 01.01.2009) 

 

 Ζ Γηεξκελεία 14 παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθηίκεζεο ηνπ νξίνπ ζην πνζφ ηνπ 

πιενλάζκαηνο πνπ κπνξεί λα θαηαρσξεζεί ζαλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 19 „Ξαξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο'. Δπίζεο, επεμεγεί πσο απηφ ην φξην 

κπνξεί λα επεξεαζηεί φηαλ ππάξρεη λνκηθή ή ζπκβαηηθή απαίηεζε ειάρηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ηππνπνηεί ηελ πθηζηάκελε πξαθηηθή.  

 

 

Γηεξκελεία 16, ‘Αληηζηαζκίζεηο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό’  

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Νθησβξίνπ 2008).  

 

Ζ δηεξκελεία απηή δηεπθξηλίδεη: 

- Ρν λφκηζκα παξνπζίαζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ δελ δεκηνπξγεί έθζεζε ζε θίλδπλν γηα ηελ 

νπνία ε Δηαηξία κπνξεί λα εθαξκφζεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ππλεπψο, ε κεηξηθή Δηαηξία κπνξεί λα 

πξνζδηνξίζεη ζαλ θίλδπλν πξνο αληηζηάζκηζε κφλν ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ 

κεηαμχ ηνπ λνκίζκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηνπ λνκίζκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ. 

- Νπνηαδήπνηε Δηαηξία ηνπ Νκίινπ κπνξεί λα θαηέρεη κέζα αληηζηάζκηζεο. 

- Ξαξφηη ην Γ.Ι.Ξ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» εθαξκφδεηαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο απφ ην απνζεκαηηθφ γηα 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ην κέζν αληηζηάζκηζεο, ην Γ.Ι.Ξ 21 «Νη Δπηδξάζεηο 

Κεηαβνιψλ ζηηο Ρηκέο Ππλαιιάγκαηνο» εθαξκφδεηαη αλαθνξηθά κε ην ζηνηρείν πνπ αληηζηαζκίδεηαη. 

 

 

Γηεξκελεία 17, ‘Γηαλνκέο κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζε ηδηνθηήηεο’  

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009.) 

 

 Ζ Γηεξκελεία απηή δηεπθξηλίδεη ηα εμήο ζέκαηα: 

- ην κέξηζκα πιεξσηέν πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη φηαλ ην κέξηζκα έρεη εγθξηζεί θαη δελ βξίζθεηαη πιένλ 

ζηε δηάζεζε ηεο Δηαηξίαο, 

- ε Δηαηξία πξέπεη λα επηκεηξάεη ην κέξηζκα πιεξσηέν ζηελ εχινγε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξφθεηηαη λα δηαλεκεζνχλ, 

- ε Δηαηξία πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κεξίζκαηνο πνπ πιεξψζεθε θαη ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαλέκνληαη ζηα απνηειέζκαηα, θαη 

- ε Δηαηξία πξέπεη λα παξέρεη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο, εθφζνλ ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

θαηέρνληαη πξνθεηκέλνπ γηα δηαλνκή ζηνπο ηδηνθηήηεο πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο δηαθνπείζαο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ δηεξκελεία 17 εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο δηαλνκήο κε-ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζε αλαινγηθή βάζε, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα ζπλαιιαγέο πνπ ειέγρνληαη απφ θνηλνχ. 
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1. Θύθινο εξγαζηώλ 

   Δηαηξεία  Δηαηξεία  

  

Σξήζε                   

31.12.2009  

Σξήζε                   

31.12.2008 

     

Ξσιήζεηο πεξεζηψλ  

         

2.379.602   

             

2.451.078  

  

        

2.379.602   

           

2.451.078  

     

     

     

     

2. Θόζηνο Ξσιήζεσλ     

  Δηαηξεία  Δηαηξεία 

  

Σξήζε                   

31.12.2009  

Σξήζε                   

31.12.2008 

ιηθά  

              

(9.346)  

             

(6.681) 

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ξξνζσπηθνχ  

        

(1.099.231)  

           

(1.060.352) 

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ρξίησλ  

           

(174.606)  

           

(212.545) 

Ξαξνρέο Ρξίησλ  

           

(624.321)  

           

(636,879) 

Γηάθνξα ΄Δμνδα  

           

(356.689)  

           

(391.480) 

Απνζβέζεηο  

           

(437.506)  

           

(375.124) 

ΠΛΝΙΝ  

      

(2.701.698)  

       

(2.683.061) 

 

 

 

 

3.Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά)   

  Δηαηξεία  Δηαηξεία 

  

Σξήζε                   

31.12.2009  

Σξήζε                   

31.12.2008 

Έθηαθηα Έμνδα θαη Θέξδε 

Έθηαθηα Έμνδα κε Εεκηέο  

47.877 

(1.200)  

19.873 

(1.130) 

ΠΛΝΙΝ  46.677  18.743 
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4. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

  Δηαηξεία  Δηαηξεία 

  

Σξήζε                   

31.12.2009  

Σξήζε                  

31.12.2008 

Ακνηβέο & ΄Δμνδα 

Ξξνζσπηθνχ  

           

(335.492)  (310.151) 

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ρξίησλ 

  

           

(212.188) 

  

(146.948) 

 

Ξαξνρέο Ρξίησλ 

  

           

(51.896) 

  

(264.256) 

 

Γηάθνξα ΄Δμνδα 

 

Απνζβέζεηο  

            

(38.920) 

 

(60.385)  

(30.506) 

 

- 

ΠΛΝΙΝ  

         

(698.882)  

          

(751.861) 

 

     

5. Έμνδα δηαζέζεσο     

  Δηαηξεία  Δηαηξεία 

  

Σξήζε                   

31.12.2009  

Σξήζε                   

31.12.2008 

Ακνηβέο & ΄Δμνδα 

Ξξνζσπηθνχ  -  

             

(18.705) 

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Ρξίησλ  -  

               

(13.528) 

Ξαξνρέο Ρξίησλ  -  

                  

(1.257)) 

Γηάθνξα ΄Δμνδα  (293.444)  

           

(274.851) 

ΠΛΝΙΝ  (293.444)  

          

(308.341) 

 

 

 

6. Σξεκαηννηθνλνκηθό 

θόζηνο    

  Δηαηξεία  Δηαηξεία 

  

Σξήζε                   

31.12.2009  

Σξήζε                   

31.12.2008 

Σξεσζηηθνί ηφθνη  

           

(225.452)  

           

(326.163) 

  

         

(225.452)  

          

(326.163) 
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7. Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα 
ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 
 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ              

Αμία θηήζεσο 
Γήπεδα- 

Νηθόπεδα  Θηίξηα  Κεραλήκαηα  
Κεηαθνξηθά 

Κέζα  

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο  
Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε  

Πύλνιν 
ελζώκαησλ 

παγίσλ 

πφινηπν 31/12/2008   3.286.192  413.697    290.135  1.187.314  5.177.339 
              

Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2009   2.563.833  106.350    112.471  353.129  3.135.783 
              
Κεηαθνξέο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2009 
                                             

(1.540.443) 
  

(1.540.443) 
 

              

πόινηπν 31.12.2009            -       5.850.025         520.047                   -     402.606  (0)  6.772.679 

              

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο              

πφινηπν 31.12.2008             -     354.292  62.580    71.403    488.276 
              

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2009   372.227  49.193    58.259    479.679 
              

Κεηαθνξέο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2009      -                  -     -     - 

              

πόινηπν 31.12.2008            -     726.519  111.773                  -     129.663                      -     967.955 

              
Αλαπόζβεζηε αμία 
              

πόινηπν 31.12.2009            -     5.123.506  408.274                  -     272.944  (0)  5.804.724 

πφινηπν 31.12.2008            -     2.931.900  351.117                  -     218.732  1.187.314  4.689.063 
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8. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   

   

ΔΡΑΗΟΔΗΑ   

Αμία θηήζεσο  

 Ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα  

   

πφινηπν 31/12/2008  

              

63.631  

Ξξνζζήθεο Ξεξηφδνπ 1.1.2009-31.12.2009  

              

30.387  

   

πόινηπν 31.12.2009  

             

94.018  

   

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο   

   

πφινηπν 31/12/2008  

                

18.847  

Απνζβέζεηο Ξεξηφδνπ 1.1.2009-31.12.2009  

              

18.213  

   

πόινηπν 31.12.2009 

  

             

37.059  

 

   

Αλαπόζβεζηε αμία   

πόινηπν 31.12.2009 

 

πόινηπν 31.12.2008  

56.959  

             

44.784  

 

 

 

 

 

9. Ινηπά ζηνηρεία παγίνπ 

ελεξγεηηθνύ     

     

  ΔΡΑΗΟΔΗΑ  ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

  31.12.2009  31.12.2008 

     

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο  

            

80.251   

            

77.440    
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10. Ξειάηεο θαη ινηπέο 

απαηηήζεηο 

 ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ   

 31.12.2009  31.12.2008 

    

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 21.546   7.713    

    

Ινηπέο απαηηήζεηο 545.736   

          

791.296  

    

         567.282           799.009  

    
10α. Σξνληθή Απεηθόληζε Απαηηήζεσλ   

Σελ 31/12/2009 ε ρξνληθή απεηθόληζε ησλ απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο: 

   

 ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

(πνζά ζε επξώ) 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2009 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2008 

   

Γελ είλαη ζε θαζπζηέξεζε θαη δελ είλαη 
απνκεησκέλα                 21.546                      7.713  
Δίλαη ζε θαζπζηέξεζε αιιά όρη 

απνκεησκέλα   

0-3 κήλεο   

>3 κήλεο     

 0 0 

   

 21.546 7.713 

   
 
 
10β. Αλάιπζε ινηπώλ απαηηήζεσλ   

 ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2009 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2008 

Υξεώζηεο δηάθνξνη 483.042 762.050 

Λνγαξηαζκνί δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιώλ & 
πηζηώζεσλ 50.065 9.095 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 12.629 20.151 

 545.736 791.296 
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11. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2009 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2008 

   

Σακείν                 15.825                      8.811  
   

Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο                 84.179                      4.789  

   

              100.004                   13.601  

   
 
 
12. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο  

 ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2009 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2008 

   

Πξνκεζεπηέο               408.173                  317.480  
   

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο             5.326.945               2.914.667  

   

           5.735.118              3.232.147  

   

   
 
Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο   

 ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2009 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2008 

   
   

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί                 70.882                    68.578  
   

Τπνρξεώζεηο πξνο ζπγαηξηθέο             5.095.768               2.631.385  
   

Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα                 41.633                    81.629  
   

Πηζησηέο δηάθνξνη               118.663                  133.075  

   

           5.326.945              2.914.667  
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13. Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θόξνη πιεξσηένη 

   

 ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2009 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2008 

   
   

Λνηπνί θόξνη πιεξσηένη               86.150               111.526  

   

             86.150              111.526  

 
 
14. Ρξαπεδηθόο δαλεηζκόο   

   

 ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2009 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2008 

   

Γάλεηα          5.000.000             5.000.000  

   

        5.000.000           5.000.000  

 
 
 
15. Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία    
         

   ΔΡΑΗΟΔΗΑ    

   

Σξήζε                   
1.1-31.12.2009  

Σξήζε                   
1.1-31.12.2008    

         

Πξόβιεςε θαηά ηελ έλαξμε πεξηόδνπ                 61.712                     40.938     
         

Γαπάλε πνπ επηβάξπλε ηελ πεξίνδν                 14.538                     29.648     

         

Καηαβιεζέληα πνζά                (13.612)                    (8.873)    

         

Ξξόβιεςε θαηά ηελ ιήμε πεξηόδνπ                62.639                   61.712     

         

Η Δηαηξεία αλαγλσξίδεη σο ππνρξέσζε παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 
ηελ παξνύζα αμία ηεο δεδνπιεπκέλεο λνκηθήο δέζκεπζεο πνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηελ θαηαβνιή 
εθάπαμ απνδεκίσζεο ζην πξνζσπηθό πνπ απνρσξεί ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο, ή ηελ θαηαβνιή 
απνδεκίσζεο ιόγσ απόιπζεο από ηελ ππεξεζία. Η ζρεηηθή ππνρξέσζε ππνινγίζηεθε θαηόπηλ 
αλαινγηζηηθήο κειέηεο.    

         

Οη θύξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο αλσηέξσ ινγηζηηθνύο ζθνπνύο είλαη νη εμήο:  
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Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην 

 

από 6,23% έσο 6,54% , έρεη δειαδή ρξεζηκνπνηεζεί ε απόδνζε θξαηηθώλ ηίηισλ 
δηάξθεηαο, αλάινγεο κε ην αληίζηνηρν έηνο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ αθνξά. 

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζώλ  3,00%      

Πηζαλόηεηα νηθεηνζειώλ απνρσξήζεσλ  από 0 έσο 20% αλάινγα κε ην έηνο ζπληαμηνδόηεζεο   

Πηζαλόηεηα απνιύζεσλ  από 0 έσο 20% αλάινγα κε ην έηνο ζπληαμηνδόηεζεο   

Πηζαλόηεηα ζπληαμηνδόηεζεο   από 60% έσο 100% αλάινγα κε ην έηνο ζπληαμηνδόηεζεο  

Ηιηθία ζπληαμηνδόηεζεο  Τπάιιεινη 65   

         

Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ είλαη 76 (έλαληη 75 ζηηο 31/12/2008).    
 
 
 
 
 
16. Κεηνρηθό Θεθάιαην    

 ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2009 

  
Σξήζε                   

1.1-31.12.2008 

    

Καηαβιεκέλν            1.250.520               1.250.520  
       

          1.250.520              1.250.520  

    

Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 
1.250.520€ δηαηξνύκελν ζε 416.840 θνηλέο νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 3€ ε θάζε κία. 
 
 
17.Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
   

    

Ξίλαθαο ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε (πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. επξώ) 
    

 ΔΡΑΗΟΔΗΑ   

 

Σξήζε                   
1.1-31.12.2009 

 
 

    

α) Έζνδα    

β) ΄Δμνδα 1.306   

γ) Απαηηήζεηο 0   

δ) Τπνρξεώζεηο    5.096   
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο 
δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο 
δηνίθεζεο 129   

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά 
ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο                            -      

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά 
ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 11  
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                                                   Αζήλα, 26 Καξηίνπ 2010 

 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.                     Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο                          Ζ Ξξντζηακέλε Ινγηζηεξίνπ 

 

 

 

Θσλ/λνο Κηηδάιεο                              Θσλ/λνο Ιπζαξίδεο                                  Θαςάιε Δηξήλε 

Α.Γ.Ρ. Μ547337                                   Α.Γ.Ρ. ΑΒ 717671                Α.Γ.Ρ. Ο 633081 

 

Νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε εκεξνκελία 26.03.2010 πνπ απνηεινχληαη απφ 42 ζειίδεο, είλαη 

απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ καο. 

 

 

 
ΒDO Ορκωτοί Ελεγκτζσ ΑΕ 

Πατθςίων 81 & Χεφδεν 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111 

 

 

                    

     

    Βελεηία Ρξηαληνπνχινπ Αλαζηαζφπνπινπ  

 
 

                       Α.Κ.Π.Ν.Δ.Ι. 12391  
 

 



www.jp-avax.gr

ύκβνπινη: Κσλζηαληίλνο Βήθαο,   Οξζόδνμνο Μπαθηξηδήο.

26 Μάξηηνο 2010

Βελεηία Σξηαληνπνύινπ Αλαζηαζόπνπινπ -( Α.Μ..Ο.Δ.Λ. 12391)

BDO ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ Α.Δ.

Με ύκθσλε Γλώκε - Θέκα Έκθαζεο

31/12/2009 31/12/2008

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Κύθινο εξγαζηώλ 2.380                        2.451                     

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 5.805                            4.689                   Κόζηνο Πσιήζεσλ (2.702)                      (2.683)                    

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 57                                 45                        Μηθηά θέξδε/(δεκίεο) (322)                         (232)                       Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα γηα πώιεζε -                                -                       

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 80                                 77                        Λνηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά) 47                             18                          

Απαηηήζεηο από πειάηεο 21                                 8                          Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (699)                         (751)                       

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 546                               791                      Έμνδα δηαζέζεσο (293)                         (308)                       

Σακηαθά δηαζέζηκα 100                               14                        Κέξδε/(Εεκίεο ) πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (1.268)                      (1.273)                    

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 6.609                            5.624                   

Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) (225)                         (326)                       

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ (1.493)                      (1.599)                    

Μεηνρηθό Κεθάιαην 1.250                            1.250                   

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (5.525)                           (4.031)                  Κέξδε/ ( Εεκίεο ) κεηά από θόξνπο (α) (1.493)                      (1.599)                    

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ κεηόρσλ Δηαηξείαο (α) (4.275)                           (2.781)                  Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β) -                           -                         

Πξνβιέςεηο/ Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 63                                 62                        πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (α) + (β) (1.493)                      (1.599)                    

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 5.000                            5.000                   

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 5.821                            3.343                   Κέξδε/ (Εεκίεο ) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή Βαζηθά (ζε επξώ) (3,5822)                    (3,8375)                  

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ (β) 10.884                          8.405                   

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β) 6.609                            5.624                   Κέξδε /( Εεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (770)                         (898)                       

31/12/2009 31/12/2008

(2.781)                           (1.432)                  

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (1.493)                           (1.599)                  

Αύμεζε /(κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 250                      

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/09 θαη 31/12/08 αληίζηνηρα) (4.274)                           (2.781)                  

3. Ζ Δηαηξεία  δελ έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο από ηε ζύζηαζε ηεο (07/02/2006) . 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε/ (δεκηέο) πξν θόξσλ (1.493)                      (1.599)                    

31/12/2009 31/12/2008

0 0 Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

1.306 1.550 Απνζβέζεηο 498                           375                        

0 0 Πξνβιέςεηο 1                               21                          

5.096 2.640 Υξεσζηηθνί Σόθνη & ζπλαθή έμνδα 225                           326                        

129 85

0 0 Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεοή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

11 15 Μείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ -                           76                          

Μείσζε/ (αύμεζε) απαηηήζεσλ 229                           48                          

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 2.478                        1.949                     

ΔΣΑΗΡΔΗΑ Μείνλ

31/12/2009 31/12/2008 Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (225)                         (326)                       

                                  Έκκηζζνη 76 75 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -                           -                         

                                  ύλνιν 76 75 ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο(α) 1.712                        870                        

8. Ζ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ε  26 Μαξηίνπ  2010

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

10. Σα θέξδε / (δεκηέο ) αλά κεηνρή ππνινγίζζεθαλ κε βάζε  ην κέζν  ζηαζκηζκέλν αξηζκό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηόρσλ Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ (1.626)                      (1.669)                    

11. Σπρόλ δηαθνξέο ζηα αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (1.626)                      (1.669)                    

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θαθαιαίνπ -                           250                        

Δηζπξάμεηο  από εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα -                           400                        

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο(γ) -                           650                        

Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο(α)+(β)+(γ) 86                             (149)                       

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 14                             163                        

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 100                           14                          

α) Έζνδα

β) Έμνδα

ΚΧΝ/ΝΟ ΑΝΣ. ΜΗΣΕΑΛΖ ΚΧΝ/ΝΟ ΥΑΡ. ΛΤΑΡΗΓΖ ΔΗΡΖΝΖ Κ. ΚΑΦΑΛΖ

Α.Γ.Σ.  Ξ 547337/1987 Α.Γ.Σ.  AB 717671/2006 Α.Γ.Σ. Ρ 633081/1994

ΑΘΖΝΑ 26/03/2010

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ζ ΠΡΟÏΣΑΜΔΝΖ  ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

1. Έρνπλ ηεξεζεί νη Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31.12.2008.

7. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηελ εηαηξεία είλαη:

4. Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε

2. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , κε ηε 

κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο  J&P-ΑΒΑΞ ΑΔ κε έδξα ηελ Διιάδα θαη πνζνζηό άκεζεο ζπκκεηνρήο 

70%

5. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ 

ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο

γ) Απαηηήζεηο

9.Σν ζέκα έκθαζεο αθνξά ην άξζξν 48 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ην  νπνίν είλαη εθαξκνζηέν, εθόζνλ ζπληξέμνπλ  νη πξνβιεπόκελεο ζ’ απηό 

πξνϋπνζέζεηο.

δ) Τπνρξεώζεηο

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο 

δηνίθεζεο

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι €

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (1/1/09 θαη 1/1/08 αληίζηνηρα)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

6. Σα πνζά ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ  ηεο εηαηξείαο, ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαζώο θαη ηα 

ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο ηελ 31/12/2009 πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο 

κε ζπλδεδεκέλα κέξε  όπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 24, έρνπλ σο αθνινύζσο

(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι επξώ) :   

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε  ρηι  € Πνζά εθθξαζκέλα ζε  ρηι €

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο:

Διεγθηηθή Δηαηξεία:

Σύπνο ΄Δθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηώλ:

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ:

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ

J&P - ΑΒΑΞ ΗΚΣΔΟ ΑΔ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΓΡΑ :Λ.ΑΘΖΝΩΝ 107  - 104 47 ΑΘΖΝΑ   ΑΡ. Μ.Α.Δ. 60066/01/Β/06/85(07)

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο - Γ/λζε Α.Δ. & Πίζηεσο

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: Πξόεδξνο:  Κσλζηαληίλνο Μηηδάιεο

Αξκόδηα Τπεξεζία-Ννκαξρία:

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι €

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009

(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ λ.2190, άξζξν 135, γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο J&P ΑΒΑΞ ΗΚΣΔΟ ΑΔ.. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή 

επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηnλ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ  ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ από ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: Κσλζηαληίλνο Λπζαξίδεο

Αληηπξόεδξνο : Xξήζηνο Ησάλλνπ

http://www.jp-avax.gr/

