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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «J&P-ΑΒΑΜ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 

Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «J&PΑΒΑΜ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΛΩΛΚΖ 
ΔΡΑΗΟΔΗΑ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο  ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο 
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε 
ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο. 
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα 
θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη 
είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ 
καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα 
ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ 
απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 
αλαθξίβεηα. 
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά 
θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ 
ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 
πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο 

εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά 
φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν 
έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο 
ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 
ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
Γλώκε 
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ 
νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «J&P-ΑΒΑΜ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 
θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή 
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. 
Άιιν Θέκα 

Oη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «J&P-ΑΒΑΜ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» γηα ηε ρξήζε πνπ 
έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 είραλ ειεγρζεί απφ άιινλ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή, ν νπνίνο κε ηελ απφ 03 
Ηνπλίνπ 2013 Έθζεζή ηνπ εμέθξαζε γλψκε ρσξίο δηαθνξνπνίεζε κε έκθαζε ζην ζέκα φηη ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920 θαζψο θαη άιιν ζέκα ζην 
γεγνλφο φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2011 είραλ ειεγρζεί απφ άιινλ Νξθσηφ 
Διεγθηή Ινγηζηή ν νπνίνο κε ηελ έθζεζή ηνπ (29 Καΐνπ 2012) εμέθξαζε γλψκε ρσξίο δηαθνξνπνίεζε. 
Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ 
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 
ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 
 

 

 

 

 

Αζήλα, 06 Ηνπλίνπ 2014 

O Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 
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Β. ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2013  

 

Θχξηνη Κέηνρνη,  

Ρν ∆ηνηθεηηθφ Ππµβνχιην ηεο J&P ΑΒΑΜ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑπαξνπζηάδεη µε ηελ 

παξνχζα έθζεζε ζηνπο κεηφρνπο, ηηο  νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε 2013. Ζ παξνχζα έθζεζε ηνπ ∆.Π. ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ.3 ηνπ 

Θ.Λ.2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. Πηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη 

ζπλνπηηθά πιεξνθνξίεο ηεο ΔηαηξείαοJ&P ΑΒΑΜ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (νηθνλνκηθή ζέζε, ζπλνιηθά έζνδα 

θιπ) θαη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο (01.01.2013 – 

31.12.2013), ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο απηήο. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη 

αβεβαηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ε Δηαηξεία ζην κέιινλ, ε πξνβιεπφκελε πνξεία θαη 

εμέιημε ηεο Δηαηξείαο, νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ εηαηξεηψλ 

θαη πξνζψπσλ θαη κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα. 

Ζ παξνχζα Έθζεζε ζπλνδεχεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 01/01/2013– 

31/12/2013 θαη πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα ζηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ αθνξά ηε ρξήζε 2013. 

 

Αλαζθόπεζε ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ 
Ζ  J&P ΑΒΑΜ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ, μεθίλεζε ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο  κε ηελ 

επσλπκία   «ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΒΝΗΑΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» ε νπνία  ηδξχζεθε ην 2003 – κε ηνλ δηαθξηηηθφ 

ηίηιν «EDI EYBOIA Α.Δ.» - κε έδξα ην Καξνχζη Αηηηθήο, θαη δηάξθεηα 50 έηε.  Πθνπφο ηεο Δηαηξείαο 

ήηαλ ε αγνξά, πψιεζε, αλνηθνδφκεζε θαη ε παληφο είδνπο εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ, επηπιένλ ζθνπφο 

ηεο εηαηξείαο ήηαλ  ε αλέγεξζε νηθνδνκψλ επί ηδηνθηεηψλ ηεο εηαηξείαο νηθνπέδσλ, κε ζθνπφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε θαη ηελ ελ γέλεη αμηνπνίεζε απηψλ ή αλάιεςε εξγνιαβηθψλ εξγαζηψλ αλνηθνδφκεζεο 

επί νηθνπέδσλ ηξίησλ θαη θάζε θχζεσο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ κε ακνηβή ή κε αληηπαξνρή .  

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2013ε Δηαηξία ελεξγνπνίεζε  ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο φπσο αλαθέξεηαη 

ζην  θαηαζηαηηθφ ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο ζη) «Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο 

νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαηξεηψλ ή θνηλνπξαμηψλ ζηηο 

νπνίεο ηπρφλ ζπκκεηέρεη, ζηνπο ηνκείο: (α) εθπφλεζεο θάζε είδνπο ηερληθψλ, νηθνλνκνηερληθψλ ή 

νηθνλνκηθψλ κειεηψλ, (β) θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη πάζεο θχζεσο 

ζπλδενκέλσλ ινηπψλ ππεξεζηψλ (Ξ.ρ. ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: κεραλνξγάλσζεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ, 

ζρέζεσλ µε επελδπηέο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, ζρέζεσλ µε 

Ρξάπεδεο, αζθάιεηεο, ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θνξνινγηθψλ θαη 

ινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ζπκβνιήο ζηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη 

νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, ππνζηήξημεο θαηά ηελ εθπφλεζε - αλάιπζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, 

ππνζηήξημεο θαη πινπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθσληψλ, ζπγρσλεχζεσλ, κεηαζρεκαηηζκψλ θιπ.), 

(γ) ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζεο πάζεο θχζεσο έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ. »  

Ρελ 27/6/2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο πνπ έιεμε 31/12/2012. 

 

Νηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2013 

Ρα  απνηειέζµαηα ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο:  

Θύθινο εξγαζηώλ: Ζ  Δηαηξεία θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε πξαγκαηνπνίεζε  πσιήζεηο   € 902.430 

ελψ δελ πξαγκαηνπνίεζε έζνδα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, απφ ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηαο ηεο.   
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Ινηπά έζνδα-έμνδα (θαζαξά): Αλέξρνληαη ζε έμνδα €180 έλαληη έμνδα € 0 ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε. 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο: Γηα ηε ρξήζε 2013ην ελ ιφγσ θνλδχιη αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 

4.608έλαληη € 3.689 ην 2012. 

Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό): Ρε ρξήζε 2013 ε εηαηξεία  επηβαξχλζεθε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα74,00 €έλαληη 0,00 ην 2012 . 

Φόξνο εηζνδήκαηνο: Ρε ρξήζε 2013oθφξνο εηζνδήκαηνο αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 2.953έλαληη 

2.940 ην 2012 . 

Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο 2013 κεηά απφ θφξνπο  δηακνξθψζεθε ζεθέξδνοπνζφ €18.142  έλαληη 

δεκηά€ 6.629 ην 2012 . 

Αλάιπζε θνλδπιίσλ Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 31/12/2013 

Θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ: Αλέξρνληαη ζε πνζφ € 483.918 θαη αθνξά ζε 

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο πνζφ € 437.471 θαη Ραµεηαθά ∆ηαζέζηµα θαη Ηζνδχλακα πνζφ 

€ 46.447. 

Ίδηα θεθάιαηα: Ρν ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζηηο 31/12/2013 αλέξρεηαη ζε  € 41.737 εθ ησλ 

νπνίσλ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ αλέξρνληαη ζε δεκηά € 18.263. 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο :Ρν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31.12.2013 

αλέξρνληαη ζε πνζφ € 442.181 θαη αθνξά ζε Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο € 280.852  θαη  

Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο € 161.329 . 

Βαζηθνί αξηζκνδείθηεο 

Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη νξηζκέλνη αξηζκνδείθηεο : 

Βαζηθνί Σξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο    

 2013 2012 

Πχλνιν Θπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ/Πχλνιν βξαρ. ππνρξεψζεσλ 109,44% 2.459,40% 

Ξάγην ελεξγεηηθφ/ Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ 0,00% 0,00% 

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ / Ίδηα Θεθάιαηα 1.059,45% 4,24% 

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ/Θχθιν εξγαζηψλ 2,34% 0,00% 

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά θφξσλ/Θχθιν εξγαζηψλ 2,01% 0,00% 

Κέζε απφδνζε Ηδίσλ θεθαιαίσλ  55,54% -24,63% 

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ/Πχλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ & ππνρξεψζεσλ  8,62% 95,93% 

Δθηηκήζεηο θαη Ξξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο 

Ζ J&P ΑΒΑΜ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑζηελ κειινληηθή ηεο εμέιημε ζθνπφ έρεη λα  

δηαρεηξίδεηαη ηα έξγα Ξαξαρψξεζεο ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ν Όκηινο J&P-ΑΒΑΜ  ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ. 

Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί ζνβαξφ παξάγνληα αβεβαηφηεηαο γηα ηνπο φξνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη αγνξέο ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ . Ζ Γηνίθεζε έιαβε ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ έμνδν ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ ππαγσγή ηεο ζην άξζξν 47 ηνπ Θ.Λ. 

2190/1920 .  

 

Γηαρείξηζε Θηλδύλσλ 

Γελ έρεη εθηεζεί κέρξη ζήκεξα ζε θηλδχλνπο αγνξάο φπσο ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν επηηνθίνπ. 

Δπίζεο δελ έρεη εθηεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο. 
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Πεκαληηθά Γεγνλόηα ηνπ 2013 

 

Δληφο ηνπ 2013 νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ γηα ηε 

ρξήζε 2012 πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Λ. 2238/1994 θαη εθδφζεθε 

«Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο» κε ζπκπέξαζκα «Σσξίο επηθχιαμε». Γηα ηε ρξήζε 2013 ν 

θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ 

θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2013.  Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ 

πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα αζθήζνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Κεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξάο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Γ.Ξ.Σ.Α. 

 

Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα ηεο Δηαηξείαο  κε ηηο ζπλδεδεκέλεο 

κε απηή επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42εηνπ Θ.Λ. 2190/20 θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

Γ.Ξ.Σ.Α. 

Ρα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ  ηεο εηαηξείαο, ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 

θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ηελ 31/12/2013 πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΙΞ 24, έρνπλ σο 

αθνινχζσο: 

 

 
 

Γελ ππάξρνπλ ακνηβέο θαη παξνρέο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Oη ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε 

βάζε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο.Δθηφο ησλ αλσηέξσ, δελ ππάξρνπλ άιιεο 

ζπλαιιαγέο γηα ην 2013, ππφινηπα απαηηήζεσλ, ππνρξεψζεσλ θαη δεζκεχζεσλ ηελ 31/12/2013 κε 

ζπλδεδεκέλα κέξε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 24. 

 

 

Καξνχζη, 30 Απξηιίνπ 2014 

Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

Σξήζηνο Ησάλλνπ 

Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 

(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι επξψ) :   31/12/2013 31/12/2012

α) Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 895.080 0

β) Έμνδα παξνρήο ππεξεζηψλ 2.000 0

γ) Απαηηήζεηο 426.848 0

δ) πνρξεψζεηο 2.460 0

ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 0 0

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0 0

δ) πνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0 0
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Γ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31ε 

ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 

 

Νη ζπλεµµέλεο εηήζηεο Νηθνλνµηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην ∆ηνηθεηηθφ Ππµβνχιην ηεο J&P 

ΑΒΑΜ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «J&P ΑΒΑΜ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 

Α.Δ.» ηελ 30/04/2014 θαη έρνπλ δεµνζηνπνηεζεί µε ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε 

ηεο εηαηξείαο www.jp-avax-par.gr θαζψο θαη ζηελ δηεχζπλζε ηνπ νκίινπ J&PΑΒΑΜ Α.Δ. www.jp-

avax.gr, φπνπ ζα παξαµείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεµα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εµεξνµελία ηεο ζχληαμεο θαη δεµνζηνπνίεζήο ηνπο. 

Δπηζεµαίλεηαη φηη ηα δεµνζηνπνηεζέληα ζην δηαδίθηπν ζπλνπηηθά νηθνλνµηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο Νηθνλνµηθέο Θαηαζηάζεηο ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε µηα 

γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζµαηα ηεο Δηαηξείαο, αιιά δελ 

παξέρνπλ ηελ νινθιεξσµέλε εηθφλα ηεο νηθνλνµηθήο ζέζεο ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ επηδφζεσλ θαη 

ησλ ηαµεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο, ζχµθσλα µε ηα ∆ηεζλή Ξξφηππα Σξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jp-avax-par.gr/
http://www.jp-avax.gr/
http://www.jp-avax.gr/
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

Πεκεηώζεηο 
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 31/12/2013 31/12/2012 
Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 8 437.471   2.087   
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 9 46.447   22.507   

483.918   24.594   

Πύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλΔλεξγεηηθνύ 483.918   24.594   
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ  
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 10 280.852   0   
Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη 10 161.329   1.000   
Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 442.181   1.000   

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ 
Κεηνρηθφθεθάιαην 11 60.000   60.000   
Θέξδε (δεκίεο) εηολένλ (18.263)   (36.406)   
Πύλνινηδίσλθεθαιαίσλ 41.737   23.594   

Πύλνιν ΗδίσλΘεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 483.918 24.594 

 

πππ 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ  ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 

2013 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ  ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31 

ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 

 

 

 

1/1/2013-

31/12/2013

1/1/2012-

31/12/2012

Θέξδε (δεκηέο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο 18.142        (6.629)           

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο,θαζαξά από θόξνπο -              -                 

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο 18.142        (6.629)           

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο

αλαινγνύλ ζε :

Ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο 18.142        (6.629)           

Θχθινο Δξγαζηψλ 902.430   -   
Θφζηνο Ξσιήζεσλ 12 (876.472)   -   
ΚηθηόΘέξδνο/(δεκηέο) 25.958   -   
Ινηπά έζνδα- έμνδα θαζαξά 13 (180)   -   
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 14 (4.608)   (3.689)   
Θέξδε (δεκηέο) εθκεηάιιεπζεο 21.169   (3.689)   
Σξεκαηννηθνλνκηθφ  θφζηνο (θαζαξφ) 15 (74)   -   

21.096   (3.689)   
Θέξδε (δεκηέο) πξνθόξσλ 
Φφξνο εηζνδήκαηνο 16 (2.953)   (2.940)   
Θέξδε (δεκηέο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο 18.142   (6.629)   

Ξξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε επξώ) -   -   

Θέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ,ρξεκαηνδνηηθώλ,  
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 
απνζβέζεσλ  21.169   (3.689)   

Θαηαλεκεκέλα ζε: 
Ηδηνθηήηεοηεοκεηξηθήο 18.142   (6.629)   
Κεειέγρνπζεοζπκκεηνρέο -   -   
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ)

 

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεκ. Αξηζκόο Κεηνρώλ
Κεηνρηθό 

θεθάιαην

Απνηειέζκαηα 

εηο Λένλ

Πύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

πόινηπν ηελ 1/1/2012 3.000                    60.000   (29.776)          30.224            

Απνηειέζκαηα ρξήζεο (6.629)            (6.629)            

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κέηα από θόξνπο -         -                  -                  

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο (6.629)            (6.629)            

πόινηπν ηελ 31/12/2012 3.000 60.000   (36.406)          23.594            

Πεκ. Αξηζκόο Κεηνρώλ
Κεηνρηθό 

θεθάιαην

Απνηειέζκαηα 

εηο Λένλ

Πύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ
πόινηπν ηελ 1/1/2013 3.000                    60.000   (36.406)          23.594            

Απνηειέζκαηα ρξήζεο 18.142            18.142            

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κέηα από θόξνπο -         -                  -                  

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο 
18.142            18.142            

(18.263)          (18.263)          

πόινηπν ηελ 31/12/2013 3.000 60.000   (18.263)          41.737            
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΡΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

 

 

 

 

 

31/12/2013 31/12/2012

Ρακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

Θέξδε/ (Εεκηέο) πξν θόξσλ 21.096                (3.689)              

Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Ξηζησηηθνί ηφθνη (8)                      

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 81                      

Κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο

(Αχμεζε)/Κείσζε απαηηήζεσλ (435.384)             (609)                 

Αχμεζε/(Κείσζε) ππνρξεψζεσλ 441.181 (978)                 

Ρακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 26.966               (5.277)             

Ξιεξσζέληεο ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα (81)                     -                   
Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσζέληεο (2.953)                (2.940)              

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (α) 23.932               (8.217)             

Ρακεηαθέο ξνέο επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (β) -                     -                   

-                     -                   

Ρακεηαθέο ξνέο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

(γ) 8                        -                   

8                         -                   

Θαζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα (α)+(β)+(γ) 23.939               (8.217)             

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 22.507               30.725              
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο 46.447               22.507            
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Γ. ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

1.1  Δπσλπκία, έδξα, δηνίθεζε θαη εμέιημε εηαηξείαο 

Ζ εηαηξεία «ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΒΝΗΑΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «EDIΔΒΝΗΑΠ Α.Δ.,  

κεηνλνκάζηεθε ζε «J&PΑΒΑΜ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «J&PΑΒΑΜ 

ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ.» ζε εθηέιεζε ηεο απφ 27/04/2009 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 

ησλ κεηφρσλ θαη πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ ΔΚ-8797/09 απφθαζε ηεο ΛΝΚΑΟΣΊΑΠ ΑΘΖΛΩΛ 

ΑΛΑΡΝΙΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΓΗΔΘΛΠΖ Α.Δ. & ΔΚΞΝΟΗΝ.  

Ζ εηαηξεία  ηδξχζεθε ην 2003 θαη ε  θαηαζηαηηθή  δηάξθεηα ηεο έρεη νξηζηεί ζε 50 έηε.  

Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην δήκν Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο επί ηεο νδνχ Ακαξνπζίνπ-Σαιαλδξίνπ 

16,  Ρ.Θ 151 25. 

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαηέρνληαη θαηά 99,97% απφ ηελ Δηαηξεία J&P ΒΑΜ ΑΔ θαη 0,03% απφ 

θπζηθφ πξφζσπν . 

Ζ ζχλζεζε ηνπ ΓΠ ηεο εηαηξείαο  έρεη σο εμήο: 

Σξήζηνο Ησάλλνπ (Ξξφεδξνο) 

Ληθφιανο Γεξαξράθεο (Αληηπξφεδξνο) 

Θσλζηαληίλνο Κηηδάιεο (Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

Θσλζηαληίλνο Ιπζαξίδεο (Κέινο) 

Αζελνχιια Γεκεηξίνπ-Ζιηάδε (Κέινο) 

Ρα παξαπάλσ κέιε ηνπ Γ.Π. έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ηεο 

27/06/2013 θαη ε ζεηεία ηνπο νξίζηεθε γηα ηε πεξίνδν κέρξη 30/06/2018 κε δηθαίσκα παξάηαζεο κέρξη 

ηελ πξψηε επφκελε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία φκσο δελ 

κπνξεί λα πεξάζεη ηελ εμαεηία.  

 

Ρν παξαπάλσ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έρεη εγθξίλεη ηηο παξνχζεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Πηηο 31/12/2013 θαη 31/12/2012 ε εηαηξεία δελ απαζρνινχζε πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο. 

 

Δπνπηεχνπζα αξρή: ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΖΠ, Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ξ.Δ. 

ΒΝΟΔΗΝ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΩΛ, ΡΚΖΚΑ ΔΚΞΝΟΗΝ& ΡΝΟΗΠΚΝ  

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ: 999510808 

Αξκφδηα Γ.Ν.: ΦΑΔ ΑΘΖΛΩΛ  

Αξηζκφο Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Κεηξψνπ (Γ.Δ.ΚΖ.): 5391601000 

Αξηζκφο Κεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ: 55154/01ΑΡ/8/03/353 . 

 

 

1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 

1. Ν ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο έρεη σο εμήο: 

α) Ζ γηα ίδην ή γηα αιιφηξην ινγαξηαζκφ ζηελ Διιάδα ή ηελ αιινδαπή, απηνηειήο ή ζε ζπλεξγαζία µε 

ηξίηνπο κειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, δηαρείξηζε, ζπληήξεζε, αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη 

εθκεηάιιεπζε παληφο είδνπο έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ 

παξαρψξεζεο θαη ησλ Π.Γ.Η.Ρ. (Ππκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Ρνκέα),  κε νπνηνδήπνηε  

επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη ε παξνρή πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ µε απηά.  
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β) Ζ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζπκκεηνρή ζε πάζεο θχζεσο εηαηξείεο, ελψζεηο πξνζψπσλ, θνηλνπξαμίεο 

θαη επηρεηξήζεηο, πθηζηάκελεο ή πνπ κέιιεηαη λα ηδξπζνχλ,  εκεδαπέο ή αιινδαπέο, κε ή ρσξίο  λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαη' άξζξν 9 παξ. 6 λ. 3522/2006 ζπκκεηνρψλ. 

γ) Ζ αλάιεςε ηεο ηερληθήο Γηεχζπλζεο,  ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο εθηέιεζεο  θαη ηεο ζέζεο  ζε ιεηηνπξγία 

ηερληθψλ έξγσλ ή επελδχζεσλ γεληθά (PROJECT MANAGEMENT). 

δ) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο (FacilityManagement), ηερληθήο ή/θαη ελεξγεηαθήο ιεηηνπξγίαο, ε 

δηαρείξηζε πάζεο θχζεσλ έξγσλ ή/θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ απηψλ, θαζψο θαη 

ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο.  

ε) Ζ αλάιεςε θαη εθηέιεζε, απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία µε ηξίηνπο, πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ 

Γεκνζίσλ, Γεκνηηθψλ, Ηδησηηθψλ θαη γεληθά θπζηθψλ ή/θαη Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ ή Νξγαληζκψλ ή Ππλεηαηξηζκψλ πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ε αλάιεςε θαη εθηέιεζε πάζεο 

θχζεσο κειεηψλ θαη εξεπλψλ.  

ζη) Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαηξεηψλ ή θνηλνπξαμηψλ ζηηο νπνίεο ηπρφλ ζπκκεηέρεη, ζηνπο ηνκείο: (α) 

εθπφλεζεο θάζε είδνπο ηερληθψλ, νηθνλνκνηερληθψλ ή νηθνλνκηθψλ κειεηψλ, (β) θαηαζθεπήο ηερληθψλ 

έξγσλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη πάζεο θχζεσο ζπλδενκέλσλ ινηπψλ ππεξεζηψλ (Ξ.ρ. ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη: κεραλνξγάλσζεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζρέζεσλ µε επελδπηέο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ, ζρέζεσλ µε Ρξάπεδεο, αζθάιεηεο, ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θνξνινγηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ζπκβνιήο ζηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ, νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, ππνζηήξημεο θαηά ηελ εθπφλεζε - 

αλάιπζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, ππνζηήξημεο θαη πινπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθσληψλ, 

ζπγρσλεχζεσλ, κεηαζρεκαηηζκψλ θιπ.), (γ) ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζεο πάζεο θχζεσο 

έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ.  

δ) Ζ αλέγεξζε, µε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα, νηθνδνκψλ θαη νηθνδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ε πψιεζε ή 

εθκεηάιιεπζε ηνπο ή εθκεηάιιεπζε µε νπνηνδήπνηε ηξφπν ησλ  νηθνδνκψλ ή νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ 

πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Δηαηξεία.  

ε) Ζ δηαρείξηζε ηεο ίδηαο  πεξηνπζίαο ηεο (θηλεηήο θαη αθίλεηεο).  

ζ) Ζ απφθηεζε, θαηνρή, πψιεζε θαη δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ επί, πάζεο θχζεσο, ρξενγξάθσλ, 

θηλεηψλ αμηψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ, εηζεγκέλσλ ή µε ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ή νξγαλσκέλε αγνξά θεθαιαίνπ.  

η) Ζ άζθεζε πάζεο θχζεσο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εκεδαπή θαη ηελ αιινδαπή.  

θ) Ζ δηελέξγεηα πάζεο άιιεο πξάμεσο, εξγαζίαο, δξαζηεξηφηεηαο ή ζπλαιιαγήο, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα 

ή έκκεζα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ή πνπ πξνάγεη  ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο.  

2.Ξξνο επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε Δηαηξεία δχλαηαη:  

α) Λα ζπκκεηέρεη µε νπνηνδήπνηε ηξφπν, είηε µε εηζθνξέο, είηε µε απφθηεζε εηαηξηθψλ ηίηισλ, ζε 

νπνηαδήπνηε επηρείξεζε είηε πθηζηάκελε είηε πνπ ζα ηδξπζεί, εκεδαπή ή αιινδαπή, ηδίνπ, 

παξεκθεξνχο ή άιινπ ζθνπνχ, κε νπνηνδήπνηε εηαηξηθφ ηχπν θαη λα ζπγρσλεχεηαη µε άιιε Δηαηξεία ή 

λα απνξξνθά άιιε ζπλαθή επηρείξεζε, αηνκηθή ή εηαηξηθή, νπνηνπδήπνηε  εηαηξηθνχ ηχπνπ.  

β) Λα ζπκκεηέρεη, µε νπνηαδήπνηε κνξθή, ζε φιεο ηηο θάζεηο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκψλ πνπ 

πξνθεξχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ή/θαη ζην εμσηεξηθφ, είηε απηνηειψο είηε ζην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο 

ησλ ζπγαηξηθψλ ή ζπλδεδεκέλσλ µε απηήλ εηαηξεηψλ θαη γεληθά ησλ  εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρεη.  

γ) Λα πξνβαίλεη ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηελ πινπνίεζε, είηε ακέζσο είηε εκκέζσο, 

ζπκβάζεσλ πθηζηακέλσλ ή πξνβιεπνκέλσλ απφ δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ε 
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Δηαηξεία, µέζσ ηεο ρξήζεο θάζε αλαγθαίαο ηερλνγλσζίαο, ππνζηήξημεο, πξνζσπηθνχ θαη φισλ ελ γέλεη 

ησλ απαηηνχκελσλ κέζσλ ησλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη.  

δ) Λα ζπλεξγάδεηαη µε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν.  

ε) Λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία ή γξαθεία νπνπδήπνηε ζηελ αιινδαπή θαη ζηελ εκεδαπή.  

ζη) Λα αληηπξνζσπεχεη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, εκεδαπή ή αιινδαπή, πνπ έρεη ηνλ ίδην ή παξεκθεξή 

ζθνπφ µε ην ζθνπφ ηεο εηαηξείαο.  

δ) Όιεο ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ε Δηαηξεία κπνξεί λα ηηο εθηειεί είηε γηα ινγαξηαζκφ ηεο, είηε 

γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ µε πξνκήζεηα ή πνζνζηά, είηε ζπλεηαηξηθά, είηε ζπκπξάηηνληαο µε ηξίηα 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκφζηα ή ηδησηηθά.  

ε) Λα δίδεη ηξηηεγγπήζεηο ή εγγπήζεηο ππέξ ηξίησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηα νπνία 

ζπλεξγάδεηαη ή ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε ίδηα ή ζπγαηξηθέο ηεο ή ζπλδεδεκέλεο µε απηήλ εηαηξείεο, 

θαζψο θαη λα δηαζέηεη πξνο απηά θάζε αλαγθαία ππνζηήξημε, πξνο φθεινο ηεο Δηαηξείαο θαη επφδσζε 

ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, παξέρνληαο πάζεο θχζεσο αζθάιεηεο, ελνρηθέο ή εκπξάγκαηεο.  

ζ) Λα δεηεί ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή ελέγγπσλ πηζηψζεσλ, ζε επξψ ή ζε μέλν λφκηζκα, 

ππέξ ηξίησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κεηά ησλ νπνίσλ ζπλεξγάδεηαη ή ζηα νπνία ζπκκεηέρεη, 

πξνο φθεινο ηεο Δηαηξείαο θαη επφδσζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, παξέρνληαο πάζεο θχζεσο αζθάιεηεο, 

ελνρηθέο θαη εκπξάγκαηεο.  

η) Λα αζθεί θαη λα αλαπηχζζεη νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή ή επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε απηήο  ή/θαη ησλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο απηή ζπκκεηέρεη.  

ηα) Λα ζπκκεηέρεη ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ, Νξγαληζκψλ θαη Ηδησηψλ.  

Ρν ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2013 ε Δηαηξεία αλέπηπμε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο. 

 

 

1.3 Ξιεξνθνξίεο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ ηεο Θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. 

Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ηελ 31ε∆εθεµβξίνπ 2013 πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε απφ ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο θαη ηελ 31ε ∆εθεµβξίνπ 2013: 

 

- Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (goingconcern) θαη 

είλαη ζχµθσλεο µε ηα ∆ηεζλή Ξξφηππα Σξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο (∆ΞΣΑ) πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ∆ηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ δηεξµελεηψλ 

ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξµελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) θαη έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε µέρξη ηελ 31/12/2013.  

- Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 

- Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, κεζφδνπο θαη εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε.  

- Ρν ιεηηνπξγηθφ λφµηζµα ηεο εηαηξείαο, δειαδή ην λφµηζµα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνµηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία είλαη ην Δπξψ. Όια ηα πνζά 

παξνπζηάδνληαη ζε επξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  

- Ζ Δηαηξεία αλέπηπμε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ζην ηνκέα παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ 

ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ θνζηνιφγεζε θαη επίβιεςε ηερληθψλ έξγσλ ην ηειεπηαίν ηξίκελνπ 

ηνπ 2013. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα ζηνηρεία ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ηνπ 2013 δελ κπνξνχλ λα 

θαηαζηνχλ ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

- Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο/δξαζηεξηφηεηαο. 

- Έρνπλ εγθξηζεί  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ζπγθξηηηθήο 
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ρξήζεο) νκφθσλα απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζηηο 30 Απξηιίνπ 2014. Βάζεη ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο δελ επηηξέπνληαη αιιαγέο κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο. 

- Ξεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο J&P-ΑΒΑΜ Α.Δ. (κεηξηθή 

εηαηξεία) πνπ έρεη έδξα ζηελ Διιάδα, κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. ΖJ&P-ΑΒΑΜ Α.Δ. 

θαηέρεη ζηηο 31/12/2013πνζνζηφ 99,97% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. 

 

 

2. Ξιαίζην θαηάξηηζεο Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο J&P ΑΒΑΜ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Α.Δ. ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2013 πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, 

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 (goingconcern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) 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 εθδφζεη κηα ζεηξά απφ πξφηππα ηα νπνία αλαθέξνληαη σο «IFRSStablePlatform 2005». Ζ 

εηαηξία εθαξκφδεη ην IFRSStablePlatform 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. 11   Θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα 

Γ.Ι.Ξ. 12   Φφξνη εηζνδήκαηνο 

Γ.Ι.Ξ. 14   Ξιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 

Γ.Ι.Ξ. 16   Δλζψκαηα πάγηα 

Γ.Ι.Ξ. 17   Κηζζψζεηο 

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 
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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. 31   Σξεκαηννηθνλνκηθή παξνπζίαζε ησλ δηθαησκάησλ ζε θνηλνπξαμίεο 

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.Ι.Ξ. 40   Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 

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

Γ.Ξ.Σ.Α. 3  Δλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ 

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

                 Γξαζηεξηφηεηεο 

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

Γ.Ξ.Σ.Α. 8  Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο 

 

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

παξνπζηάδνληαη. 

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

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

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

θαηάιιεια. 

 

3. Βαζηθέο Ινγηζηηθέο Αξρέο 

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

νπνίεο ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ε Δηαηξία είλαη νη αθφινπζεο: 

3.1. Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ (Γ.Ι.Ξ. 38) 
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Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη αχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

3.2. 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 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 ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο. 

 

 

3.3. 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. 

Ρελ 31/12/2013 θαη 31/12/2012 ε Δηαηξία δελ έρεη απνζέκαηα. 

 

3.4. 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 ε Δηαηξία 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 

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 
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ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε Δηαηξία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 

αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.  

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξίαο 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  

• 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 ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δηαηξεία 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. 

Ζ Δηαηξεία ηελ 31/12/2013 δελ είρε δάλεηα . 
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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. 

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 εηαηξηψλ 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. 

Ζ Δηαηξία ηελ 31/12/2013 θαη 31/12/2012 δελ θαηέρεη δηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

 

3.5. 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 ππν 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. 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά : 

(α) ηακεηαθά δηαζέζηκα, 

(β) ζπκκεηνρηθφ ηίηιν άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο , 
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(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 

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

ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο .  

 

Σξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε είλαη θάζε ππνρξέσζε πνπ αθνξά : 

(α) ζπκβαηηθφ δηθαίσκα : 

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

άιιενηθνλνκηθή 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. 

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

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

Δχινγε αμία είλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα αληαιιαγεί ή κηα 

ππνρξέσζε λα δηαθαλνληζζεί κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη κε πιήξε γλψζε 

ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο , ζηα πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο πνπ δηεμάγεηαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. 

 

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

Ρν ΓΞΣΑ 7 αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα, εθηφο απφ εθείλα πνπ απνθιείνληαη εηδηθά. Πθνπφο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ είλαη ε παξνρή κίαο 
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εηθφλαο γηα ηελ ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ Δηαηξία 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 Δηαηξία θαη απφ ηελ έθζεζή ηεο ζε 

θηλδχλνπο. 

 

3.7. Ξξνβιέςεηο (Γ.Ι.Ξ. 37) 

Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ή ηεθκεξησκέλεο ππνρξεψζεηο σο 

απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ 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 

θαηαζηάζεηο αιιά 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. 

 

 

3.8. Δπηρνξεγήζεηο (Γ.Ι.Ξ. 20) 

Ζ Δηαηξία 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. 

Ζ Δηαηξία κέρξη ηελ 31/12/2013 δελ έρεη ιάβεη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. 

 

3.9. Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο (Γ.Ι.Ξ. 21) 

Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ 

θχξηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα») δειαδή ζε Δπξψ. 

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ 

πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ 

ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, 

θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ 

απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο 

θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο. 

Ζ Δηαηξία κέρξη ηελ 31/12/2013 δελ είρε πεξηπηψζεηο κεηαηξνπψλ ζε μέλν λφκηζκα .  
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3.10. Κεηνρηθό θεθάιαην (Γ.Ι.Ξ. 33) 

 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο. 

 

3.11. Γηαλνκή Κεξηζκάησλ (Γ.Ι.Ξ. 18) 

 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ηελ εκεξνκελία 

θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

3.12. Φνξνινγία εηζνδήκαηνο   (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 επηκεηξψληαη 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. 

 

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 
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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 ρξήζεο. 

 

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. 

 

3.13. Αλαγλώξηζε εζόδσλ (Γ.Ι.Ξ. 18) 

Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο 

θαη επηζηξνθέο.  

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. 

 

3.14. Κηζζώζεηο (Γ.Ι.Ξ. 17) 

Νη κηζζψζεηο παγίσλ θαηά ηηο νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηελ Δηαηξία 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 

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 

ελεξγεηηθνχγηα 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 Δηαηξία δελ εθκηζζψλεη πάγηα κε ηελ κέζνδν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο. 
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3.15. 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 

κεθπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξία 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 

πξαγκαηηθνχεπηηνθίνπ. 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. 

 

3.16. 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. 
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Όια ηα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζνχλ άκεζα ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα θεθαιαηνπνηνχληαη. 

Ζ Δηαηξία κέρξη ηελ 31/12/2013 δελ έρεη πξνβεί ζε δαλεηζκφ. 

 

3.17. 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 κέξνοζεσξείηαη 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. 

 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 

 

4. Αιιαγή ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο 

Πηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο αξρέο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

θαηαξηηζηνχλ νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013, πξνζαξκνζκέλσλ κε λέα Ξξφηππα, θαη ηηο 

αλαζεσξήζεηο επί ησλ Ξξνηχπσλ, πνπ επηηάζζνπλ ηα ΓΞΣΑ (βι. παξαγξάθνπο 3.1 έσο 3.2). Ξξψηε 

εθαξκνγή ησλ ∆ηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο (∆ΞΣΑ) 
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4.1 Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ 

Ξξνηύπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε 

Νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΞΣΑ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ 

Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2013 ή 

κεηαγελέζηεξα. Ρα ζεκαληηθφηεξα Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» - 

Ξαξνπζίαζε ζηνηρείσλ ησλ Ινηπώλ Ππλνιηθώλ Δζόδσλ 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ 

Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ». Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ 

ησλ Ινηπψλ Ππλνιηθψλ Δζφδσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.  

 ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δύινγεο Αμίεο»  

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Ρν 

ΓΞΣΑ 13 παξέρεη ηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη παξνπζηάδεη ζε έλα εληαίν πξφηππν ην πιαίζην 

αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. Ρν ΓΞΣΑ 13 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ άιια ΓΞΣΑ 

απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηελ απνηίκεζε ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. Ρν ΓΞΣΑ 13 δελ εηζάγεη λέεο 

απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κίαο 

ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, δελ αιιάδεη ην ηη νξίδνπλ άιια Ξξφηππα αλαθνξηθά κε ηα πνηα ζηνηρεία 

απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο 

εχινγεο αμίαο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρν πξφηππν δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο.  

 Αλαζεώξεζε ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο» 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε 

Δξγαδφκελνπο». Ζ αλαζεψξεζε απηή έρεη σο ζθνπφ λα βειηηψζεη ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη 

γλσζηνπνίεζεο απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Κε βάζε ην 

αλαζεσξεκέλν πξφηππν θαηαξγείηαη ε κέζνδνο ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα αλαβνιήο 

ηεο αλαγλψξηζεο αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ ή δεκηψλ, ελψ παξάιιεια απαηηεί νη επαλεθηηκήζεηο ηεο 

θαζαξήο ππνρξέσζεο (απαίηεζεο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ.  Ρν 

πξφηππν δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.  

 ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνεσ Απογφμνωςησ (StrippingCosts) ςτην Παραγωγική Φάςη του Επίγειου 

Ορυχείου» 

Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΞΣΑ 20. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη 

πφηε ε παξαγσγή εμφξπμεο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

πψο πξέπεη λα απνηηκάηαη ην ελ ιφγσ ζηνηρείν ηφζν θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε φζν θαη ζε 

κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Δηαηξείαο. 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» - Ππκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 

Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB δεκνζίεπζε λέεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ 

ζηνπο ρξήζηεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, λα δηελεξγνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν ζπγθξίζεηο κεηαμχ 

Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ ΓΞΣΑ θαη απηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη 

ησλ US GAAP. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 
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 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «Ξξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Θξαηηθά δάλεηα  

Ρνλ Κάξηην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

νη πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ πνπ έρνπλ ιάβεη θξαηηθά δάλεηα κε πξνλνκηαθφ επηηφθην, 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο κε αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ησλ ΓΞΣΑ ζηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ δαλείσλ 

θαηά ηε κεηάβαζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινο 2009 - 2011 

Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Κάην ηνπ 2012 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο 2009 - 2011», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά 

πξνζαξκνγψλ ζε 5 Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα 

Ξξφηππα. Ρα πξφηππα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη βειηηψζεηο είλαη ηα ΓΞΣΑ 1, ΓΙΞ 1, ΓΙΞ 16, ΓΙΞ 

32 θαη ΓΙΞ 34. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δελ έρνπλ νπζηαζηηθή 

επίπησζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο. 

 

4.2 Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ 

Ξξνηύπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε 

Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Ξξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα 

ππάξρνληα Ξξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ 

εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ππγθεθξηκέλα: 

 ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (αλαβνιή ηεο εθαξκνγήο) 

Ρν IASB πξνρψξεζε ζηηο 12/11/2009 ζηελ έθδνζε λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΞΣΑ 9 

«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» ην νπνίν θαη ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά 

Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Πεκεηψλεηαη φηη ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2010 ην IASB πξνέβε ζηελ 

έθδνζε πξνζζεθψλ αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

έρεη επηιέμεη λα απνηηκά ζε εχινγεο αμίεο. Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ  επηκεηξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ 

κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ γίλεηαη είηε ζην 

απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο 

επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. Ρν ΓΞΣΑ 9 απαγνξεχεη αλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε απαηηείηαη λα αλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

Πχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΞΣΑ 9 φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα 

απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Δληνχηνηο, ε Γηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά 

ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Ρνλ Λνέκβξην ηνπ 2013 ην 

ΗASB πξνέβε ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. Ξξνζηέζεθε έλα θεθάιαην ην νπνίν αλαζεσξεί 

ζεκαληηθά ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζε θαη ζέηεη ζε εθαξκνγή έλα λέν κνληέιν πνπ βειηηψλεη ηε 

ζπζρέηηζε ηεο ινγηζηηθήο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, ελψ εηζάγνληαη βειηηψζεηο θαη ζηηο 

γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε είλαη άκεζα δηαζέζηκεο νη βειηηψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ηδίνπ ρξένπο ηεο επηρείξεζεο, φπσο πεξηιακβάλνληαλ ζην πξφηππν. 

Ρέινο, ην IASB απνθάζηζε λα αλαβάιιεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ (εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015), θαζψο νη δηεξγαζίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη δελ ζα 

κπνξνχζε λα δνζεί επαξθήο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Ξαξφια απηά νη επηρεηξήζεηο 
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κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ.  Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δελ πξνηίζεηαη λα 

πξνβεί ζε πξφσξε εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 9. Ρν παξφλ Ξξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα πό Θνηλό 

Έιεγρν» (JointArrangements), ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρώλ ζε άιιεο 

Νληόηεηεο», ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδύζεηο ζε 

Ππγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/01/2014) 

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB εμέδσζε ηξία λέα Ξξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη 

ΓΞΣΑ 12. Ρν ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» αλαθέξεη έλα κνληέιν ελνπνίεζεο 

πνπ θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν σο ηε βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ. Ρν ΓΞΣΑ 10 

αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ηελ ΚΔΓ 12 

«Δλνπνίεζε – Νηθνλνκηθέο Κνλάδεο Δηδηθνχ Πθνπνχ». Ρν ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα πφ Θνηλφ Έιεγρν» 

θαζνξίδεη ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

έλαλ Θνηλφ Γηαθαλνληζκφ (JointArrangement). Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε 

Θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΚΔΓ 13 «Απφ Θνηλνχ Διεγρφκελεο Νηθνλνκηθέο Κνλάδεο – Κε Λνκηζκαηηθέο 

Ππλεηζθνξέο απφ Κέιε κίαο Θνηλνπξαμίαο». Ρν ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρψλ ζε άιιεο 

Νληφηεηεο» ζπλελψλεη, εκπινπηίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, 

ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε ελνπνηνχκελεο 

επηρεηξήζεηο. Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ λέσλ Ξξνηχπσλ, ην IASB εμέδσζε επίζεο ην ηξνπνπνηεκέλν 

ΓΙΞ 27 κε ηίηιν ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 28 κε ηίηιν 

ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο». Ρα λέα Ξξφηππα έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα 

επηηξέπεηαη. Ρα πξναλαθεξζέληα Ξξφηππα εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2012. 

 Νδεγόο Κεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο,  Πρήκαηα πό Θνηλό 

Έιεγρν, Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρώλ ζε άιιεο Νληόηεηεο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 

10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12) (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/01/2013) 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά 

κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΞΣΑ 10. Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπιένλ πξφζζεηεο 

δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12 κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο 

παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή 

πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη 

ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πεξηφδνπο πξηλ 

ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 12. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2013, αιιά νπζηαζηηθά ζα εθαξκνζηνχλ απφ 

ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ, ήηνη απφ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014. Νη παξνχζεο 

ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013. 

 Δπελδπηηθέο Νληόηεηεο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 ΘΑΗ ΓΙΞ 27) 

(εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη 

ΓΙΞ 27. Νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηεγνξία «Δπελδπηηθέο Νληφηεηεο». Ρν IASB 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «Δπελδπηηθέο Νληφηεηεο» γηα λα αλαθεξζεί ζε φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ γηα ηηο απνδφζεηο απφ ηελ ππεξαμία ηνπ θεθαιαίνπ, γηα 

εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν. Νη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ 

απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο κε βάζε ηελ εχινγε αμία. Πηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κπνξνχλ λα 
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ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξίεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ, ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ινηπά επελδπηηθά 

θεθάιαηα. Νξίδεηαη, σο εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 10 ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε, φηη νη 

επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ θαη δελ ζα ηηο ελνπνηνχλ, παξαζέηνληαο ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Νη ελ ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 

2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Νη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2013. 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» - Ππκςεθηζκόο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ππνρξεώζεσλ (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2014) 

Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 32 

«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ. Νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ 

εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο 

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 36 «Κείσζε ηεο Αμίαο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ» - 

Γλσζηνπνηήζεηο γηα ην Αλαθηήζηκν Ξνζό Κε-Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνύ (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2014) 

Ρνλ Κάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 36 

«Κείσζε ηεο Αμίαο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε νξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο 

πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπ, εάλ απηφ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία 

κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο. Ξξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη εθφζνλ ε εηαηξία έρεη ήδε εθαξκφζεη 

ην ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ 

Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013. 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - 

Αληηθαηάζηαζε παξαγώγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκνγή 

γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 

39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Ν ζηφρνο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε εηζαγσγή κίαο εμαίξεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ, αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνιή 

ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΙΞ 39. Ππγθεθξηκέλα, εθφζνλ πιεξνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πξνηείλεηαη κία εμαίξεζε φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο παξαγψγνπ 

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ θχξην αληηζπκβαιιφκελν, σο 

απνηέιεζκα αιιαγψλ ζε λφκνπο ή θαλνληζκνχο. Πρεηηθή εμαίξεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ζην ΓΞΣΑ 9 

«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα». Νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ παξνχζα 

ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013. 

 ΔΓΓΞΣΑ 21 «Δηζθνξέο (Levies)» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 
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Ρνλ Κάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΞΣΑ 21. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε 

κία εηαηξία ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί 

απφ ην θξάηνο, ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Ρν ΔΓΓΞΣΑ 21 είλαη κία δηεξκελεία ηνπ ΓΙΞ 37 

«Ξξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ρν ΓΙΞ 37 ζέηεη 

ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε παξνχζα δέζκεπζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο, γλσζηφ σο δεζκεπηηθφ γεγνλφο. Ζ δηεξκελεία αλαθέξεη φηη 

ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ε 

ελέξγεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ε νπνία επηθέξεη ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ 

δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, 

κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ παξνχζα δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» - Ξξόγξακκα Θαζνξηζκέλσλ 

Ξαξνρώλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ (εθαξκνγή από 01/07/2014) 

Ρνλ Λνέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 

19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή 

ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο 

ηξνπνπνίεζεο είλαη λα κεηψζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ εηζθνξψλ πνπ 

είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, φπσο είλαη ραξαθηεξηζηηθά νη εηζθνξέο πνπ 

ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 01 

Ηνπιίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινη 2010 - 2012 & 2011 - 2013 (εθαξκνγή από 

01/07/2014) 

Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ 

Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινη 2010 - 2012 & 2011 - 2013». Πηνλ Θχθιν 2010 - 

2012 πεξηιακβάλνληαη βειηηψζεηο γηα ηα πξφηππα ΓΞΣΑ 2, ΓΞΣΑ 3, ΓΞΣΑ 8, ΓΞΣΑ 13, ΓΙΞ 16, ΓΙΞ 

24 θαη ΓΙΞ 38 ελψ ζηνλ Θχθιν 2011 - 2013 νη βειηηψζεηο αθνξνχλ ηα Ξξφηππα ΓΞΣΑ 1, ΓΞΣΑ 3, 

ΓΞΣΑ 13 θαη ΓΙΞ 40. Νη βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηνπιίνπ 2014, κε 

πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ζηηο 

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Νη ελ ιφγσ εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 ΓΞΣΑ 14 «Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ξπζκηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ» (εθαξκνγή από 

01/01/2016) 

Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ «Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 

ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ». Πθνπφο ηνπ ελ ιφγσ Ξξνηχπνπ είλαη λα επηηεπρζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζε εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θαζεζηψο 

πξνζδηνξηζκνχ ηηκψλ κέζσ ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ (rate-regulatedactivities). Ν ξπζκηδφκελνο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ αμία θαη ην ρξφλν αλαγλψξηζεο ηνπ 

εζφδνπ κίαο εηαηξίαο. Γελ επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ Ξξνηχπνπ γηα ηηο εηαηξίεο πνπ 

εθαξκφδνπλ ήδε ηα ΓΞΣΑ. Ρν Ξξφηππν έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2016, κε πξνγελέζηεξε 

εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ρν ελ ιφγσ Ξξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

 

5. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 

Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο αιιά θαη ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

παξνπζηάδνπλ κία ζεηξά θηλδχλσλ ηηο νπνίεο ε Γηνίθεζε θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, ζηαζκίδνληαο κε 
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ξεαιηζκφ ην ζρεηηθφ θφζηνο έλαληη ηεο ελδερφκελεο επηβάξπλζεο ηεο επηρείξεζεο απφ απηνχο ηνπο 

θηλδχλνπο. 

 

 

5.1 Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία κέρξη 31/12/2013 δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο ζε Μ.Λ. θαη ζπλεπψο δελ εθηίζεηαη ζε 

απηφλ ηνλ θίλδπλν αγνξάο. 

 

 

 

5.2 Θίλδπλνο επηηνθίνπ 

Ζ Δηαηξεία δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε πςειά επίπεδα θηλδχλνπ επηηνθίνπ θαζψο ηηο ρξήζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο 

δελ πξνέβε ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη νη δηαθπκάλζεηο ηνπ επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ δελ κεηαβάιινπλ 

ζεκαληηθά (ζεηηθή επίδξαζε) ηα έζνδα απφ πηζησηηθνχο ηφθνπο. 

 

5.3 Ξηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ξηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ε πηζαλή  κε έγθαηξε απνπιεξσκή  πξνο ηελ εηαηξεία ησλ πθηζηάκελσλ  θαη 

ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ εθηίζεηαη ζε 

πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

5.4 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, δηαηεξψληαο επαξθή δηαζέζηκα θαη πηζησηηθά 

φξηα κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. 

 

6. Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

Νη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο:  

 λα εμαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηεο δηαβάζκηζεο  θαη ησλ πγεηψλ 

δεηθηψλ θεθαιαίνπ,  

 λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο (going concern)  θαη   

 λα  κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, µείνλ ηα ηαµεηαθά 

δηαζέζηµα θαη ηα ηαµεηαθά ηζνδχλαµα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Ρν 

θεθάιαην γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2012 αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

πνζά ζε €

31/12/2013 31/12/2012

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 437.471        2.087             

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 46.447          22.507           

Πύλνιν 483.918 24.594



J&P ΑΒΑΜ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ.-Ακαξνπζίνπ Σαιαλδξίνπ 16, Ρ.Θ. 151  26, Καξνχζη 

Ετήςια Οικονομική Ζκθεςη για τη χρήςη από 1
η
 Ιανουαρίου 2013  έωσ 31

η
Δεκεμβρίου 2013       -33- 

 
 

 

Ζ Δηαηξεία νξίδεη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε µε ηελ ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, π.ρ. ίδηα 

θεθάιαηα θαη ρξεµαηννηθνλνµηθέο ππνρξεψζεηο ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ δάλεηα µεησµέλεο 

εμαζθάιηζεο. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη θάλεη ηηο πξνζαξµνγέο θαηά ην 

ρξφλν πνπ ε νηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ ησλ ππαξρφλησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαβάιινληαη.  

 

7. Ξαξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ αλά 

θαηεγνξία 

Ρα πνζά πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία αλαθνξηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζηηο 

πεξηφδνπο πνπ αλαθέξνληαη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Ξνζά ζε € 
31/12/2013 31/12/2012 

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 8 437.471   2.087   
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 9 46.447   22.507   
Πύλνινρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνύ 483.918   24.594   

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 10 280.852   -   
Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη 10 161.329   1.000   
Πύλνινρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 442.181   1.000   

πνζά ζε € 
31/12/2013 31/12/2012 

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ  41.737             23.594              
Ξιένλ: Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο  0                     0                      
Κείνλ: Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 46.447             22.507              
Θεθάιαην -4.710 1.087 

Πχλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ 41.737             23.594              
Ξιένλ: Γάλεηα 0                     0                      
Πύλνιν θεθαιαίσλ 41.737 23.594 

Θεθάιαην πξνο Πχλνιν Θεθαιαίσλ  (1:8,86) 1:21,71 
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8. Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Ν ινγαξηαζκφο απηφο αλαιχεηαη σο εμήο: 

η 

Νη απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ θεξέγγπνπο Ξειάηεο θαη δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο 

απνκείσζεο. 

 

9. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Ρα ηακεηαθάδηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο εηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Ρα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά θαζψο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο δηαζέζηκεο ζε πξψηε 

δήηεζε. Θαηά ηηο αλσηέξσ εκεξνκελίεο δελ ππήξραλ ππεξαλαιήςεηο απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. 

10. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Ρν  θνλδχιη ηεο θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο,Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο απνηειείηαη 

απφ: 

 

 

 

 

 

πνζά ζε €

31/12/2013 31/12/2012

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 280.852        -                

Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη 161.329        1.000             

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 442.181      1.000           

Ξνζά ζε επξψ 
31/12/2013 31/12/2012 

 Ρακείν 100     170 

Θαηαζέζεηοφςεσο θαη πξνζεζκίαο 46.347   22.338 

 

  
46.447   22.507 

 

  

Ξνζά ζε επξψ 

31/12/2013 31/12/2012 

 
Ινηπέο απαηηήζεηο 437.471  2.087 

 

  

437.471 

 

  2.087 
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11. Κεηνρηθό θεθάιαην 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ 2013 θαη 2012 δελ επήιζε θακία κεηαβνιή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο. 

 

 

Ππλεπψο ην κεηνρηθφ θεθάιαην, αλέξρεηαη ζε 60.000  επξψ  δηαηξνχκελν ζε  3.000 νλνκαζηηθέο θνηλέο  

κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο  20 επξψ  ε θαζεκία (ηδξπηηθφ θεθάιαην).  

Πχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο εηαηξείαο 2.999 κεηνρέο θαηέρνληαη απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία J&P-

ΑΒΑΜ Α.Δ.  θαη κία  κεηνρή ν πξφεδξνο ηεο εηαηξείαο θ. Σξήζηνπ Ησάλλνπ. 

 

 

 

12. Θύθινο εξγαζηώλ 

Ν θχθινο εξγαζηψλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 

Ν θχθινο εξγαζηψλ ζεκείσζε αχμεζε θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 2013 θαη ηα θνλδχιηα δελ είλαη ζπγθξίζηκα 

κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαζψο ε Δηαηξεία αλέπηπμε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο ην ηειεπηαίν 3κελν 

ηνπ 2013 . 

 

 

Αλάιπζε εμόδσλ αλά θαηεγνξία (Θόζηνο πσιήζεσλ-Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο) 

Ζ αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο εηαηξείαο θαη ε απεηθφληζή ηνπο ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ έρεη σο εμήο: 

πνζά ζε €

31/12/2013 31/12/2012

Θχθινο Δξγαζηψλ 902.430        0

Θφζηνο Ξσιήζεσλ (876.472)       0

Πύλνιν 25.958        0

31/12/2013 31/12/2012 

 Θαηαβιεκέλν 60.000 60.000 
3.000 κεηνρέο * 20 € ε θάζεκία 

60.000 60.000 
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Ζ Δηαηξία αλέπηπμε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2013 . Γηα ην ιφγν απηφ ηα 

ζηνηρεία ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ηνπ 2013 δελ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο . 

 

13. Ινηπά έζνδα-έμνδα (θαζαξά) 

Ρα ινηπά έζνδα- έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:

 

 

14. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

Ρα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

15. Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) 

Ρε ρξήζε 2013 ε εηαηξεία δελ επηβαξχλζεθε κε ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε φπσο θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε. 

πνζά ζε €

31/12/2013 31/12/2012

Ινηπά  έζνδα - έμνδα (180)             -                

Πύλνιν (180)            -               

πνζά ζε €
31/12/2013 31/12/2012

Γηάθνξα Έμνδα (4.608)               (3.689)          

Πύλνιν (4.608)              (3.689)         

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  2013 
Ξνζά ζε επξψ 

31/12/2013 

Κόζηορ 
πωλήζεων 

Έξοδα  
διοικηηικήρ 

λειηοςπγείαρ 
Σύνολο 

Αμοιβζσ & ΄Εξοδα Τρίτων 876.472   3.000   879.472   
Διάφορα ΄Εξοδα -   1.608   1.608   

876.472   4.608   881.080   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  2012 
Ξνζά ζε επξψ 

31/12/2012 

Κόζηορ 
πωλήζεων 

Έξοδα  
διοικηηικήρ 

λειηοςπγείαρ 
Σύνολο 

Αμοιβζσ & ΄Εξοδα Τρίτων -   1.533   1.533   
Διάφορα ΄Εξοδα -   2.156   2.156   

-   3.689   3.689   
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16. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

 

17. Θόζηνο  θαη αξηζκόο εξγαδνκέλσλ 

Ζ Δηαηξεία, φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε,  δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο. 

 

18. Θέξδε (δεκηέο) αλά κεηνρή 

Ρα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε 
θπθινθνξία επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαη έρνπλ σο εμήο: 

 

 

 

 

19. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

 

H Δηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010. Νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο 

γηα ηε ρξήζε απηή δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη σο εθ ηνχηνπ ηα θνξνινγηθά 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο απηήο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Θαηά ηελ εθηίκεζή καο νη θφξνη πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ δελ ζα αζθήζνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31/12/2011 θαη ηελ 31/12/2012, ε Δηαηξία ε νπνία ππφθεηηαη ζε 

θνξνινγηθφ έιεγρν απφ Λφκηκν Διεγθηή ζχκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Λ.2238/1994, 

έιαβε Ξηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο, ρσξίο λα πξνθχςνπλ δηαθνξέο.  

πνζά ζε €
31/12/2013 31/12/2012

Θέξδε (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο 18.142            (6.629)          

Πηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία 3.000              3.000

Θέξδε ή (δεκίεο) αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) 6,047 (2,209)

Ξνζά ζε € 
01/01/2013- 
31/12/2013 

1/1/2012- 
31/12/2012 

Φφξνοεηζνδήκαηνο  1.453 0 
Ξεξαίσζε Λ.3888/10 0 1.940 
Ρέινο Δπηηεδεχκαηνο Λ3986/11 1.500 1.000 

2.953 2.940 

Ξνζά ζε € 

31/12/2013 31/12/2012 

Ξηζησηηθνίηφθνη (7)   0 
Σξεσζηηθνίηφθνη 81 0 
Πύλνιν 74   0 
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Γηα ηε ρξήζε 2013, ε Δηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 § 5 Λ.2238/1994. Ν έιεγρνο απηφο γηα ηε ρξήζε 

2013 βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2013. 

Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 

20. Ινηπέο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ 

ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο.  

Γελ ππάξρνπλ  ινηπέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 

21. Δκπξάγκαηα βάξε 

Γελ ππάξρνπλ  πάγηα ζηνηρεία  ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 
 

22. Γεζκεύζεηο 

Γελ ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο γηα ηελ Δηαηξεία . 

 

 

23. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

 
 

 

 

24. Ππλαιιαγέο κε κέιε Γ.Π. & δηεπζπληηθά ζηειέρε 

Γελ ππάξρνπλ παξνρέο πξνο ηα κέιε Γ.Π. θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ππφινηπα απαηηήζεσλ-

ππνρξεψζεσλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι επξψ) :   31/12/2013 31/12/2012

α) Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 895.080 0

β) Έμνδα παξνρήο ππεξεζηψλ 2.000 0

γ) Απαηηήζεηο 426.848 0

δ) πνρξεψζεηο 2.460 0

ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 0 0

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0 0

δ) πνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0 0
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25. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξάο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Γ.Ξ.Σ.Α. 

 

 

Καξνχζη, 30 Απξηιίνπ  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Ζ Ξξντζηάκελε Ινγηζηεξίνπ

Σξήζηνο   Ησάλλνπ Θσλζηαληίλνο   Κηηδάιεο Ιακπξηλή  Σξηζηνθηινπνχινπ 

Α.Γ.Ρ. 889746 Α.Γ.Ρ. Μ 547337 Α.Γ.Ρ. ΑΒ001446

ΑΟ. ΑΓΔΗΑΠ 0022269 Α΄ΡΑΜΖ
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Αξκόδηα ππεξεζία: Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο  , Γ/λζε  Αλάπηπμεο  Π.Δ. Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ ,Σκήκα Δκπνξίνπ  & Σνπξηζκνύ  

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ : www.jp-avax-par.gr

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: Πξόεδξνο:  Υξήζηνο Ηωάλλνπ

Αληηπξόεδξνο: Νηθόιανο Γεξαξράθεο

Γηεπζύλωλ ύκβνπινο: Κωλζηαληίλνο Μηηδάιεο

Μέιε: Κωλ/λνο Λπζαξίδεο, Αζελά Ζιηάδε

30/4/2014

Νόκηκνο Διεγθηήο: Αληώληνο  Η. Αλαζηαζόπνπινο  -  Α.Μ. ΟΔΛ 33821

Διεγθηηθή Δηαηξία: ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ.  ΟΔΛ (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ:111)

Σύπνο ΄Δθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηή: Με ύκθωλε Γλώκε θαη άιιν Θέκα

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Κύθινο εξγαζηώλ 902.430             -                

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 437.471             2.087                Κόζηνο Πωιήζεωλ (876.472)           -                

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα 46.447               22.507              Μηθηά θέξδε /(δεκηέο) 25.958               -                

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 483.918             24.594              Λνηπά έζνδα-έμνδα (θαζαξά) (180)                  -

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (4.608)               (3.689)           

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ,  ρξεκαηνδνηηθώλ  & επελδπηηθώλ 

Μεηνρηθό Κεθάιαην (3.000 κεηνρέο x 20€  έθαζηε) 60.000               60.000              απνηειεζκάηωλ 21.169               (3.689)           

Λνηπά ζηνηρεία ηδίωλ θεθαιαίωλ (18.263)              (36.406)             Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) (74)                    -                

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (α) 41.737               23.594              Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ 21.096               (3.689)           

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 442.181             1.000                Φόξνο εηζνδήκαηνο (2.953)               (2.940)           

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β) 442.181             1.000                Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α) 18.142               (6.629)           

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ   (α)+(β) 483.918             24.594              

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β) -                    -                

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (α)+(β) 18.142               (6.629)           

Κέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) #ΓΙΑΙΡ/0! (2,2098)         

31/12/2013 31/12/2012

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ  έλαξμεο ρξήζεο (1/1/2013 &1/1/2012 αληίζηνηρα) 23.594               30.224              απνηειεζκάηωλ θαη απνζβέζεωλ 21.169               (3.689)           

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 18.142               (6.629)               

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/2013 & 31/12/2012 αληίζηνηρα) 41.737               23.594              

31/12/2013 31/12/2012

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε /(δεκηέο)  πξν θόξωλ 21.096               (3.689)           

Πιένλ /κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Υξεωζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 74                      -                

Μεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο

31/12/2013 31/12/2012 Μείωζε /(αύμεζε)  απαηηήζεωλ (435.384)           (609)              

895.080 0 (Μείωζε) /αύμεζε ππνρξεώζεωλ (πιελ δαλεηαθώλ) 441.181             (978)              

2.000 0 Υξεωζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (81)                    -                

426.848 0 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο (2.953)               (2.940)           

2.460 0 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 23.932               (8.217)           

0 0

0 0 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

0 0 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 8                        -                

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 8                        -                

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

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

Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 23.939               (8.217)           

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 22.507               30.724          

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 46.447               22.507          

Α.Γ.Σ.  889746 Α.Γ.Σ. Ξ 547337 Α.Γ.Σ. ΑΒ001446

ΑΡ. ΑΓΔΗΑ 0022269 Α΄ΣΑΞΖ

13. Ρν άιιν ζέκα ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή, αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο 

ειέγρζεθαλ απφ άιινλ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή ν νπνίνο ζηελ Έθζεζή ηνπ εμέθξαζε γλψκε κε έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47  ηνπ θσδ.Λ.2190/1920 θαζψο θαη άιιν ζέκα ζην γεγνλφο φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ 

έιεμε ηελ 31/12/2011 είραλ ειεγρζεί απφ άιιν Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή ν νπνίνο κε ηελ έθζεζε ηνπ εμέθξαζε γλψκε ρσξίο δηαθνξνπνίεζε.

Μαξνύζη,  30  Απξηιίνπ 2014

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                                             Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΥΡΖΣΟ ΗΩΑΝΝΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΗΣΕΑΛΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ

7.     Γελ ππάξρνπλ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ ίδηα.

8.     Γελ ππάξρνπλ  κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία  αθνξνχλ ηελ εηαηξεία θαη επηβάιιεηαη αλαθνξά ηνπο απφ ηα 

Γηεζλή Ινγηζηηθά.

9.     Ρπρφλ δηαθνξέο ζηα αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

10.  Ρα Θέξδε/ (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηνλ ζηαζκηζκέλν αξηζκφ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία.

11.  Ζ εηαηξεία δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.

12.  Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή 

εθκεηάιιεπζεο/δξαζηεξηφηεηαο .

δ) πνρξεψζεηο

ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

δ) πνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

5.     Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία ππνζέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.

6.     Ζ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη ε 30
ε
 Απξηιίνπ 2014.

3.     Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

θαηαξηίδεη ε κεηξηθή εηαηξεία J&P-ΑΒΑΜ ΑΔ, ε νπνία εδξεχεη ζηελ Διιάδα θαη θαηέρεη πνζνζηφ 99,97% επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.

4.     Ρα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ  ηεο εηαηξείαο, ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ηελ 31/12/2013 πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΙΞ 24, έρνπλ 

σο αθνινχζσο:

(πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι επξψ) :   

α) Έζνδα

β) Έμνδα

γ) Απαηηήζεηο

Πνζά εθθξαζκέλα ζε    €

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε    €

                                                             ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

1.     Έρνπλ ηεξεζεί νη Βαζηθέο Ινγηζηηθέο Αξρέο ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο 31.12.2012.

2.     Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010.  Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη νη πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο πνπ 

ελδερνκέλσο  πξνθχςνπλ γηα ηελ ελ ιφγσ ρξήζε, δελ ζα αζθήζνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, γηα ην ιφγν απηφ δελ έρεη 

δηελεξγεζεί ζρεηηθή πξφβιεςε ζε απηέο. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ 

Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Λ. 2238/1994 (βι. ζεκείσζε 19 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ).

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γ.. ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ (από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο) :

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε    € Πνζά εθθξαζκέλα ζε    €

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

J&P ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΕΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΔΓΡΑ :ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ -ΦΑΛΑΝΓΡΙΟΥ  16, ΜΑΡΟΥΣΙ  ΑΤΤΙΚΗΣ            -        ΑΡ.  Γ.Δ.ΜΗ.:        5391601000      -        ΑΡ. Μ.Α.Δ.:55154/01ΑΤ/Β/03/353

ηοιτεία και πληροθορίες  τρήζης  από 1 Ιανοσαρίοσ 2013 έως 31 Δεκεμβρίοσ 2013

(δημοζιεσμένα βάζει ηοσ Κ.Ν. 2190, άρθρο 135, για επιτειρήζεις ποσ ζσνηάζζοσν εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις, ενοποιημένες και μη, καηά ηα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ)

Σα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μια γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ  J&P ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΕΙ Α.E.  ςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική 

επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην εηαιπεία,  να αναηπέξει  ζηην διεύθςνζη ηος διαδικηύος ηηρ εηαιπείαρ,   όπος αναπηώνηαι οι εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη ελέγσος ηος νόμιμος ελεγκηή. 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ


