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Α.  ΈΚΘΕΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ  

 

Ρροσ τουσ Μετόχουσ τησ Εταιρείασ «J&P ΑΒΑΞ ΡΑΑΧΩΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ» 

 

Ζκθεςη επί των Οικονομικών Καταςτάςεων 

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «J&P ΑΒΑΞ 

ΡΑΑΧΩΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ» που αποτελοφνται από τθν κατάςταςθ οικονομικισ 

κζςθσ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2010, τισ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων 

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

τθν περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και τισ λοιπζσ επεξθγθματικζσ 

πλθροφορίεσ. 

Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ 

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

οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ 

Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ 

τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε να κακίςταται 

δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 

Ευθφνη του Ελεγκτή 

Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 

με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα 

Ελζγχου. Σα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, 

κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ 

διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ 

ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ 

ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι 

περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των 
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εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν 

κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό 

το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ και όχι με ςκοπό τθν 

ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο 

ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν 

και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ 

διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων. Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι 

επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 

Γνώμη 

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

κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ«J&P ΑΒΑΞ ΡΑΑΧΩΗΣΕΙΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ», κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2010 και τθ χρθματοοικονομικι τθσ 

επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, ςφμφωνα 

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

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιςτικών θεμάτων 

Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των 

οριηόμενων από τα άρκρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

BDO Ορκωτοί Ελεγκτζσ ΑΕ 

Πατθςίων 81 & Χζυδεν 10434 

Αρ. Μ. ΟΕΛ 111 

 

Ακινα, 30 Μαίου 2011 

Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ 

 

 

Ιωάννθσ Α. Αναςταςόπουλοσ  

Α.Μ..Ο.Ε.Λ. 10151 

 

 

Ιωάννθσ Α. Αναςταςόπουλοσ  

Α.Μ..Ο.Ε.Λ. 10151 
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Β. ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ  ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ 

ΣΗ ΧΡΗΗ 2010 

 

Θχξηνη Κέηνρνη,  

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

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

ρξήζε 2010. Ζ παξνχζα έθζεζε ηνπ ∆.Π. ζπληάρζεθε ζχµθσλα κε ην άξζξν 43α παξ.3 ηνπ 

Θ.Λ.2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.  

 

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 2010 δελ έιαβε ρψξα θαλέλα ζεκαληηθφ γεγνλφο. 
 

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2010 
Ρα  απνηειέζµαηα ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο:  

Θύθινο εξγαζηώλ: Ζ  Δηαηξεία θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε δελ πξαγκαηνπνίεζε έζνδα απφ ηελ 

θχξηα δξαζηεξηφηεηαο ηεο.   

Ινηπά έζνδα-έμνδα (θαζαξά): Αλέξρνληαη ζε έζνδα € 30 έλαληη έμνδα € 60 ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε. 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο: Γηα ηε ρξήζε 2010  ην ελ ιφγσ θνλδχιη αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 

4.230 (2009:€ 3.342).  

Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό): Ρε ρξήζε 2010 ε εηαηξεία δελ επηβαξχλζεθε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (2009:€ 50). 

Φόξνο εηζνδήκαηνο: Ρε ρξήζε 2010 ε εηαηξεία δελ επηβαξχλζεθε κε θφξνπο εηζνδήκαηνο (2009: 

€1.710). 

Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο 2010 κεηά απφ θφξνπο  δηακνξθψζεθε  ζε  δεκηά πνζφ € 4.200 (2009: 

5.162).  

 

Αλάιπζε θνλδπιίσλ Θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 31/12/2010 
Θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ:  Αλέξρνληαη ζε πνζφ € 34.741 θαη αθνξά ζε Ξειάηεο 

θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο πνζφ € 1.619 θαη Ραµεηαθά ∆ηαζέζηµα θαη Ραµεηαθά Ηζνδχλακα πνζφ € 
33.122.  

Ίδηα θεθάιαηα: Ρν ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζηηο 31/12/2010 αλέξρεηαη ζε  € 34.741 εθ ησλ 

νπνίσλ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ αλέξρνληαη ζε δεκηά € 25.259.    

 
 

Δθηηκήζεηο θαη Πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο 

Ζ J&P ΑΒΑΜ ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ζηελ κειινληηθή ηεο εμέιημε ζα δηαρεηξίδεηαη ηα 

έξγα Ξαξαρψξεζεο ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ν Όκηινο J&P ΑΒΑΜ  ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

  

Δθηηκάηαη πσο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζα πξνθχςνπλ επηρεηξεζηαθά θαη ρξεκαηηζηεξηαθά νθέιε γηα ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ φκηιν.  
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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 θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. 

 

 

Κεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξάο 

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

 

πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

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

κε απηή επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Θ.Λ. 2190/20 θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
Γ.Ξ.Σ.Α. 

 

Γελ ππήξμαλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010.  

Γελ ππάξρνπλ ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη  ππνρξεψζεσλ  31/12/2010 κε ζπλδεδεκέλα κέξε.  

Καξνχζη, 28 Καξηίνπ 2011 

Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

Σξήζηνο Ησάλλνπ 

Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΧΡΗΗ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ 31η 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2010  

 

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

ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΕΙ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο «J&P ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΕΙ Α.Ε.» ηελ 

28/03/2011 θαη έρνπλ δεµνζηνπνηεζεί µε ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε 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 ζηνλ Ρχπν ζπλνπηηθά νηθνλνµηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 

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

γεληθή ελεµέξσζε 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.gr/
http://www.jp-avax.gr/
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 

(Πλα τα ποςά είναι εκφραςμένα ςε ευρώ) 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

εκεηώζεηο 31/12/2010 31/12/2009 
ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ 
Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 7 1.619 

                           1.464 
                          

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 8 33.122 
                      37.507 

                    
 

34.741 
                    38.971 

                    

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 34.741 
                    38.971 

                    

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 9 0 

                            30 
                            

 0 
                           30 

                           

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  0 
                           30 

                           

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ 
Κεηνρηθφ θεθάιαην 60.000 

                      60.000 
                      

Θέξδε (δεκίεο) εηο λένλ 
10 

(25.259) 
                     (21.059) 

                     
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 34.741 

                    38.941 
                    

ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 34.741 
                    38.971 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΗΣΗ ΡΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 

(Πλα τα ποςά είναι εκφραςμένα ςε ευρώ) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΗΣΗ ΡΟΥ  ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 

(Πλα τα ποςά είναι εκφραςμένα ςε ευρώ) 

 

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

 

 

31/12/2010 31/12/2009 

Θέξδε (δεκηέο)  κεηά από θόξνπο (4.200) 
                     (5.162) 

                     

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο - 
                           - 

                           
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο (4.200) 

                     (5.162) 
                     

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο  
αλαινγνύλ ζε: 
Ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο (4.200) 

                     (5.162) 
                     

εκεηώζεηο 31/12/2010 31/12/2009 

Θχθινο εξγαζηψλ 11 - 
                           - 

                           
Θφζηνο Ξσιήζεσλ - 

                           - 
                           

Κηθηό θέξδνο (δεκηέο) - 
                          - 

                          

Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά) 12 30 
                           - 

                              ( 60)  
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 13 (4.230) 

                      (3.342) 
                      

Θέξδε  (δεκηέο) εθκεηάιιεπζεο (4.200) 
                     (3.402) 

                     

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 14 0 
                                            

(50) 
                         

  Θέξδε  (δεκηέο) πξν θόξσλ (4.200) 
                     (3.452) 

                     

Φφξνο εηζνδήκαηνο 15         0 
                      - 

                         
 (1.710) 

Θέξδε (δεκηέο)  κεηά από θόξνπο (4.200) 
                     (5.162) 

                     

Σα θαζαξά θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλαινγνύλ ζε: 
Ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο (4.200) 

                      (5.162) 
                      

Θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή 
- Βαζηθά (ζε επξώ) 17 (1,400) 

                 (1,7207) 
                   

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε επξώ) - 
                           - 

                           

Θέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,  
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ  
απνζβέζεσλ (4.200) 

                     (3.402) 
                     

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΣΗ ΡΟΥ ΕΛΗΞΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 

(Πλα τα ποςά είναι εκφραςμένα ςε ευρώ) 

 

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξηζκόο κεηνρώλ Κεηνρηθό Θεθάιαην Απνηειέζκαηα εηο  
λέν ύλνιν Θεθαιαίσλ 

Τπόινηπν ηελ 1/1/2009 3.000 
                        60.000 

                     (15.896) 
                    44.104 

                     

Απνηειέζκαηα ρξήζεο (5.162) 
                      (5.162) 

                      
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο - 

                           - 
                            

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο (5.162) 
                      (5.162) 

                      
Τπόινηπν ηελ 31/12/2009 3.000 

                        60.000 
                     (21.059) 

                    38.941 
                     

Αξηζκόο κεηνρώλ Κεηνρηθό Θεθάιαην Απνηειέζκαηα εηο  
λέν ύλνιν Θεθαιαίσλ 

Τπόινηπν ηελ 1/1/2010 3.000 
                        60.000 

                     (21.059) 
                    38.941 

                     

Απνηειέζκαηα ρξήζεο (4.200) 
                      (4.200) 

                      
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο - 

                           - 
                            

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο (4.200) 
                      (4.200) 

                      
Τπόινηπν ηελ 31/12/2010 3.000 

                        60.000 
                     (25.259) 

                    34.741 
                     

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΟΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 

(Πλα τα ποςά είναι εκφραςμένα ςε ευρώ) 

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

 

 

 

 

31/12/2010 31/12/2009 

Θέξδε/ (Εεκηέο) πξν θόξσλ (4.200)                        (5.162)                        

Κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο 
(Αχμεζε)/Κείσζε απαηηήζεσλ (155)                           (703)                           
Αχμεζε/(Κείσζε) ππνρξεψζεσλ (30)                                    0                        
Σακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (4.385)                       (5.865)                       

Ρφθνη πιεξσζέληεο 
Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσζείο 
Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (4.385)                       (5.865)                       

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ -                             -                             

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  
δξαζηεξηνηήησλ -                             -                             

Θαζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη  
ηζνδύλακα (4.385)                       (5.865)                       
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 37.507                       43.373                       
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ ιήμε  ηεο ρξήζεο 33.122                        37.507                       
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Δ. ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

1.1  Δπσλπκία, έδξα, δηνίθεζε θαη εμέιημε εηαηξείαο  

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

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

ΑΒΑΜ 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. 

Ζ ζχλζεζε ηνπ ΓΠ ηεο εηαηξείαο  έρεη σο εμήο: 
Σξήζηνο Ησάλλνπ (Ξξφεδξνο) 

Ληθφιανο Γεξαξράθεο (Αληηπξφεδξνο) 

Θσλζηαληίλνο Κηηδάιεο (Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

Θσλζηαληίλνο Ιπζαξίδεο (Κέινο) 

Αζελά Ζιηάδε (Κέινο) 

 

Ρα παξαπάλσ κέιε ηνπ Γ.Π. έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ηεο 
29/04/2008 θαη ε ζεηεία ηνπο νξίζηεθε γηα ηε πεξίνδν κέρξη 30/06/2013 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 31/12/2010 θαη 31/12/2009 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.: ΦΑΔΔ ΑΘΖΛΩΛ  

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

 

1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 

Πθνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη: 
 νη ππεξεζίεο εηαηξεηψλ επελδχζεσλ (ζε κεηνρέο / ρξεφγξαθα / αθίλεηα θιπ ) θαη  

 νη ππεξεζίεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ειεγρνπζψλ εηαηξεηψλ. 

 

 

1.3  Πιεξνθνξίεο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ ηεο Θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. 

Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ηελ 31ε ∆εθεµβξίνπ 2010 πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε απφ ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο θαη ηελ 31ε ∆εθεµβξίνπ 2010 : 
 

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

είλαη ζχµθσλεο µε ηα ∆ηεζλή Ξξφηππα Σξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο (∆ΞΣΑ) πνπ έρνπλ 
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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 31/12/2010.  

- 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. Ξξέπεη λα ζεµεησζεί  φηη ηα 
πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηχπν (ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο) είλαη ζε ρηιηάδεο επξψ θαη ιφγσ ζηξνγγπινπνηήζεσλ, ηα πξαγµαηηθά αζξνίζµαηα 
ησλ πνζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλνπηηθέο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο, ελδέρεηαη λα µελ 

είλαη αθξηβψο ίζα µε ηα αζξνίζµαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο παξνχζεο νηθνλνµηθέο 
θαηαζηάζεηο.  

- Ζ εηαηξεία κέρξη θαη ζήκεξα δελ έρεη αλαπηχμεη ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο (δελ έρεη επέιζεη 

δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο/δξαζηεξηφηεηαο). 
- Έρνπλ  εγθξηζεί  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ζπγθξηηηθήο 

ρξήζεο)  νκφθσλα απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζηηο 28 Καξηίνπ 2011. 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. Ζ  J&P-ΑΒΑΜ Α.Δ. 
θαηέρεη ζηηο 31/12/2010 πνζνζηφ 99,97% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο.   

 
 

2. Πιαίζην θαηάξηηζεο Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο  έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο 

φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 
ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο 

κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 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 «IFRS Stable Platform 2005». Ζ 

εηαηξεία εθαξκφδεη ην IFRS Stable Platform 2005 απφ ηελ 01/01/2005 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 

Γ.Ι.Ξ. 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

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

παξνπζηάδνληαη. 

Ζ ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ηα έζνδα θαη έμνδα θαηά ηεο παξνπζηαδφκελεο 

πεξηφδνπ. Ρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ έρνπλ εθηηκεζεί. Νη 

εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο βάζεη φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

Νη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη πνπ έρνπλ ηελ 

ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη 

θπξίσο: 

 Αλαθηεζηκφηεηα  ησλ  απαηηήζεσλ   

 Ξξνβιέςεηο 

 Δλδερφκελα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο 

 

3. Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο 

Ζ εηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε 

ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Πηελ παξάγξαθν 3.1 

παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2010 θαζψο θαη ηα πξφηππα ηα νπνία είλαη κελ ππνρξεσηηθά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010, 

σζηφζν δελ είλαη εθαξκφζηκα ζηηο εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο. Πηελ παξάγξαθν 3.2 παξνπζηάδνληαη ηα 

πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ 

έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. 
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3.1 Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξόηππα έλαξμεο 

ηζρύνο 2010) 

Νη αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2009 

Θαηά ην 2009 ην ΓΠΙΞ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ Βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ γηα ην 2009 –κηα ζεηξά 
πξνζαξκνγψλ ζε 12 Ξξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα 

Ξξφηππα. Ρν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΠΙΞ ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΞΣΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ 

κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ.  

Δπηπιένλ ηα αθφινπζα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαζεσξήζεηο έρνπλ έλαξμε ηζρχνο ην 2010 αιιά 

δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 
 

 Δηήζηεο βειηηώζεηο 2008 

ΓΠΥΑ 5 Κε Θπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Θαηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη 

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο: Γηεπθξηλίδεηαη ην γεγνλφο φηη φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 
παζεηηθνχ κίαο ζπγαηξηθήο θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα γηα πψιεζε, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 

ΓΞΣΑ 5, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Όκηινο, κεηά απφ πψιεζε, εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί κε 
ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηε ζπγαηξηθή.  

 

Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξώηε Δθαξκνγή» - Δπηπξόζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα 
Δηαηξίεο πνπ Δθαξκόδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξώηε Φνξά 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαίξεζε απφ ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ ζηελ επηκέηξεζε 
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη κηζζψζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ 
ηξνπνπνίεζε δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηηο εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 2: «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»  
Ρν ΓΠΙΞ πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 2 αλαθνξηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ θαη πσο 
απηέο αληηκεησπίδνληαη ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ. Ζ Γηνίθεζε 

εθηηκά φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 2 δε ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο.  

Τηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΠΥΑ 3: «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΠ 27: «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθόο 

ρεηξηζκόο γηα επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο» 
Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 
αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά 

απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ 
ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα απνηειέζκαηα. Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 απαηηεί 

ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ 
θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. 

Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο 
απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο. Ρν αλαζεσξεκέλα πξφηππα αλακέλεηαη λα 

επεξεάζνπλ ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ κειινληηθψλ πεξηφδσλ, ελψ ε 
επίδξαζε απηή ζα εθηηκεζεί φηαλ απηέο νη ζπλελψζεηο πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είλαη 

εθαξκφζηκε ζηηο εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο. 
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ΓΙΠ 39: «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 
39 γηα ζηνηρεία πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο  

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 39 απνζαθελίδεη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

πιεζσξηζκφ θαη ηνλ one-sided θίλδπλν ελφο αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ.  
Ζ ηξνπνπνίεζε δε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.  

  
ΔΓΓΠΥΑ 17: Γηαλνκέο κε ηακεηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζηνπο Ηδηνθηήηεο 

Όηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία 
ππνρξέσζε γηα απηά ηα πιεξσηέα κεξίζκαηα. 

Πθνπφο ηεο Γηεξκελείαο 17 είλαη ε παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ην πφηε ζα πξέπεη κία επηρείξεζε λα 
αλαγλσξίδεη ηα κεξίζκαηα πιεξσηέα ην πψο ζα πξέπεη λα ηα κεηξά θαζψο θαη, ην πψο ζα πξέπεη 

ινγηζηηθνπνηεί ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 
δηαλέκνληαη θαη ηεο ινγηζηηθή αμία ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ φηαλ ε επηρείξεζε εμνθιεί ηα 

κεξίζκαηα πιεξσηέα.  Ζ ηξνπνπνίεζε δε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο.  
  

 
ΔΓΓΠΥΑ 18: Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ από Πειάηεο 

Ζ Γηεξκελεία 18 εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο. Πθνπφο ηεο 

ΔΓΓΞΣΑ 18 απνζαθελίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΞΣΑ ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο θαηά ηηο νπνίεο κηα 
επηρείξεζε ιακβάλεη απφ έλα πειάηε ηεο κέξνο ελζψκαησλ παγίσλ ( νηθφπεδα, θηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε κε ζθνπφ ν 

πειάηεο λα απνηειέζεη κέξνο ελφο δηθηχνπ ή κε ζθνπφ ν πειάηεο λα απνθηήζεη ζπλερή πξφζβαζε ζηε 
παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα παξνρή ειεθηξηζκνχ ή λεξνχ. 

Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο πειάηεο ηεο ηα νπνία ζα πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε θαηαζθεπή θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηε 

δηαζχλδεζε ηνπ πειάηε κε ην δίθηπν ή ηε παξνρή αδηάιεηπηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ (ή θαη ζηα δχν ηαπηφρξνλα). Ζ Γηεξκελεία 18 απνζαθελίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 
πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ, ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο. 

Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε εμαθξίβσζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε 
παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ κε αληάιιαγκα ην ελζψκαην πάγην θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 

αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ θαη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνλ κεηξεηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 

πειάηεο.  Ζ ηξνπνπνίεζε δε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.  
  

3.2  Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία είηε δελ 

έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ. 

Δπηπιένλ, ε ΓΠΙΞ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ησλ παξαθάησ λέσλ ΓΞΣΑ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 
δηεξκελεηψλ ηα νπνία δελ είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα 

νπνία κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί απφ 
ηελ ΔΔ. 

 

ΓΠΥΑ 9: «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» 
Ρν ΓΠΙΞ ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ην ΓΙΞ 39 « Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλψξηζε θαη 

απνηίκεζε» θαηά ην ηέινο ηνπ 2010, ην νπνίν ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα εηήζηεο νηθνλνκηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ηελ πξψην ζηάδην ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζρεδίνπ αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΙΞ 39. Ρα βαζηθά ζηάδηα έρνπλ σο εμήο: 

1ν ζηάδην: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 
2ν ζηάδην: Κεζνδνινγία απνκείσζεο 

3ν ζηάδην: Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 
Δπηπιένλ έλα επηπιένλ ζρέδην πξαγκαηεχεηαη κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο. 

Ρν ΓΞΣΑ 9 ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο πνιππινθφηεηα ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ παξέρνληαο ιηγφηεξεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαη κηα αξρή κε βάζε πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. Θαηά ην λέν πξφηππν, ε 
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νηθνλνκηθή νληφηεηα ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είηε ζην απνζβεζκέλν 
θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία βάζεη  

α) ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ, θαη 
β) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκβαηψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ (αλ δελ έρεη επηιέμεη λα νξίζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε 
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ). 

Ζ χπαξμε κνλφ δπν θαηεγνξηψλ - απνζβεζκέλν θφζηνο θαη εχινγε αμία – ζεκαίλεη φηη ζα απαηηείηαη 

κφλν έλα κνληέιν απνκείσζεο ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνηχπνπ, κεηψλνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα. 
Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΣΞΑ 9 αμηνινγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε θαζψο αλακέλεηαη λα 

ππάξρεη επίδξαζε ζηα Ίδηα Θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέινπ πνπ ζα 
δηαιέμεη ε επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 

Ρν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 θαη δελ 
έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. 

 

Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξώηε Δθαξκνγή» - Πεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο από ηε 
πγθξηηηθή Πιεξνθόξεζε γηα ηηο Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 γηα Δηαηξίεο πνπ 

Δθαξκόδνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα Πξώηε Φνξά  
Ζ Ρξνπνπνίεζε παξέρεη εμαηξέζεηο ζε εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΞΣΑ γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη 

απφ ην ΓΞΣΑ 7 „Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο‟. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηελ εηαηξεία. 
 

ΓΙΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Κεξώλ (αλαζεώξεζε)»   
Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη επηρεηξείηαη 

κείσζε ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ δεκνζίνπ. 

Ππγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο 
ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ,  

απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη 
κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη 

ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή, ε νπνία έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή 
απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη 

νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 

ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε)- «Πξνπιεξσκέο ειάρηζηνλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ»  

Ζ Ρξνπνπνίεζε έγηλε γηα λα άξεη ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ είρε κηα νληφηεηα ζην λα αλαγλσξίζεη έλα 
ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξνέθππηε απφ εζεινληηθέο πξνπιεξσκέο πνπ έθαλε πξνο έλα 

πξφγξακκα παξνρψλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ 
ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 

2011 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ.  Ζ δηεξκελεία δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηελ εηαηξεία. 
 

ΔΓΓΠΥΑ 19: Δμόθιεζε  Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κέζσ πκκεηνρηθώλ Σίηισλ 

Ζ Γηεξκελεία 19 εμεηάδεη ην ζέκα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηπηψζεσλ φηαλ νη φξνη κηαο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απνηεινχλ αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη σο απνηέιεζκα ε 

νληφηεηα  εθδίδεη κεηνρηθνχο ηίηινπο ζηνλ πηζησηή γηα λα εμνθιήζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο.  Ρέηνηεο ζπλαιιαγέο αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο σο  αληαιιαγέο 

«ρξεσζηηθψλ – ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ» ή ζπκθσλίεο αληαιιαγήο κεηνρψλ, θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο 

απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010 θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΔΔ.  Ζ Γηεξκελεία δελ 

έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 
 

ΓΙΠ 32-(Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» - Σαμηλόκεζε Δθδόζεσλ 
Γηθαησκάησλ ζε Κεηνρέο 

Ζ Ρξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζην ΓΙΞ 32 κε ζθνπφ ηελ 

ηαμηλφκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρψλ (πνπ αλαθέξνληαη καδί 



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

Ετήςια Οικονομική Ζκθεςη για τη χρήςη από 1
η
 Ιανουαρίου 2010  έωσ 31

η 
Δεκεμβρίου 2010       - 19- 

σο «δηθαηψκαηα (rights)») σο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/02/2010. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εγθξηζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 

 
ΓΙΠ 12-(Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη Δηζνδήκαηνο» 

Ζ Ρξνπνπνίεζε εηζάγεη κηα πξαθηηθή θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ινγηζηηθά ζηελ εχινγε αμία ή αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε 

ηα φζα νξίδεη ην ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Πχκθσλα κε ηε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ε 

κειινληηθή αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεθκαίξεηε φηη ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο κειινληηθήο πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε 
δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξώηε Δθαξκνγή» -  Θαηάξγεζε ηεο παύζεο 

αλαγλώξηζεο ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ 
Ζ Ρξνπνπνίεζε θαηαξγεί  ηελ ρξήζε ηεο  πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο κεηάβαζεο (01 Ηαλνπαξίνπ 

2004) θαη ηελ αληηθαζηζηά κε ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ. Ξαξάιιεια, θαηαξγεί 

ηηο απαηηήζεηο πεξί παχζεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ ιάβεη ρψξα πξηλ ηελ 
πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία κεηάβαζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο 
ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 «ΓΠΥΑ Πξώηε Δθαξκνγή» -  Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο. 

Ζ Ρξνπνπνίεζε παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ επαλεθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ κεηά απφ κηα πεξίνδν παχζεο, 
νθεηιφκελε ζην φηη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Νηθνλνκηθήο Νληφηεηαο απνηεινχζε λφκηζκα κηαο 

ππεξπιεζσξηζηηθήο Νηθνλνκίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο 

δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 

εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο — Σξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε 
πξόζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζε πεξηπηώζεηο κεηαθνξώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ 
θαιχηεξα ηηο κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ ηπρφλ θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα 
παξακείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ κεηαβηβάδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Κε βάζε ηελ 

ηξνπνπνίεζε απαηηνχληαη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο εάλ έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 
ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο κηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ζ ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011, ελψ ε πξνγελέζηεξε 

εθαξκνγή ηεο επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 
 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2010 

Θαηά ην 2010 ην ΓΠΙΞ πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ζηα ΓΞΣΑ γηα ην 2010 –κηα 
ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 7 Ξξφηππα – πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα εηήζηεο βειηηψζεηο 

ζηα Ξξφηππα. Ρν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΠΙΞ ζηνρεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηνχληαη 
απαξαίηεηεο αιιά κε επείγνπζεο πξνζαξκνγέο ζε ΓΞΣΑ ηα νπνία δελ ζα απνηειέζνπλ κέξνο θάπνηνπ 

κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο αλαζεσξήζεσλ. Νη πεξηζζφηεξεο βειηηψζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2011, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπο επηηξέπεηαη. 
Νη εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Ξξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. 
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Κε βάζε ηελ ππάξρνπζα δνκή ηεο εηαηξείαο θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινζνχληαη, ε Γηνίθεζε 
δελ αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο, απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Ξξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ εθαξκφζηκα.  

 

 

3.3 ύλνςε ησλ  ινγηζηηθώλ αξρώλ 

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

νπνίεο ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ε Δηαηξεία είλαη νη αθφινπζεο: 

 

3.3.1 Ηδηνθηεζία, Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκόο  (Γ.Ι.Π. 16) 

Ζ δηνίθεζε επέιεμε γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ιεηηνπξγηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ αθηλήησλ), λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε βαζηθή κέζνδν (απνηίκεζε ζην θφζηνο θηήζεο 

κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο) ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 16. 

 

Ζ δηνίθεζε επέιεμε γηα ηελ θαηεγνξία νηθνπέδσλ θηηξίσλ γηα ην 2008 λα εθαξκόζεη ηε 

κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 

 

Κέζνδνο Αλαπξνζαξκνγήο 

Ύζηεξα απφ ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία, κπνξεί λα εκθαληζηεί 

κε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο κείνλ ηηο κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο. 

Ζ εχινγε αμία ησλ νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ ζπλήζσο πξνζδηνξίδεηαη απφ εθηηκήζεηο νξθσηψλ εθηηκεηψλ. 

Όηαλ γίλεη αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

αλαπξνζαξκφδεηαη νιφθιεξε ε θαηεγνξία ησλ παγίσλ πνπ αλήθεη. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο παγίνπ 

απμάλεηαη σο απνηέιεζκα κίαο αλαπξνζαξκνγήο, ε αχμεζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε 

σο πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο. Όκσο κία αχμεζε ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα θαηά ηελ έθηαζε πνπ αληηζηξέθεηαη κηα πξνεγνχκελε ππνηίκεζε ηνπ ηδίνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νπνία πξνεγνπκέλσο είρε ρξεσζεί ζηα απνηειέζκαηα. 

Αλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο παγίνπ κεηψλεηαη σο απνηέιεζκα κηαο αλαπξνζαξκνγήο, ε κείσζε πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Αλ ππάξρεη πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο γηα ην ίδην πάγην ζηελ 

θαζαξή ζέζε, ε κείσζε ζα ρξεψλεηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θαηά ηελ έθηαζε πνπ ππάξρεη ην 

πιεφλαζκα απηφ. Ρα πιενλάζκαηα αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαζαξή ζέζε ζα 

κεηαθεξζνχλ ζηα θέξδε εηο λέν φηαλ ηα πάγηα πνπιεζνχλ ή δηαγξαθνχλ. Νη επηδξάζεηο ησλ θφξσλ 

ζηηο αλαπξνζαξκνγέο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλαγλσξίδνληαη θαη γλσζηνπνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο. Ζ αξρηθή εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο αλαπξνζαξκνγήο 

ηεο αμίαο παγίσλ αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 16 θαη φρη κε ην Γ.Ι.Ξ. 8. 

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

Πηνηρείσλ (Impairment of Assets)», εθηηκά θαηά πφζν ππάξρεη έλδεημε γηα απνκείσζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, ζπγθξίλνληαο ην αλαθηήζηκν πνζφ γηα θάζε ζηνηρείν μερσξηζηά κε ηελ ινγηζηηθή 

ηνπ αμία. 

Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο ζε ήδε θαηαρσξεκέλν ζηνηρείν πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

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

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

ζηνηρείνπ, βαξχλεη ηα έμνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Θφζηε ζεκαληηθήο επηζθεπήο ή επηζεψξεζεο ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο 

ρξήζεσο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο θαη αλ απμάλνπλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ παγίνπ 

ζηνηρείνπ νπφηε πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. 
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Νη απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη) 

ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν βάζεη ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη 

σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε 

δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

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

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

Νη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ), θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη άιια γεληθά άκεζα θφζηε. 

Ρελ 31/12/2010 θαη 31/12/2009 ε εηαηξεία δελ έρεη απνθηήζεη ελζψκαηεο αθηλεηνπνίζεηο. 

 

3.3.2  Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ (Γ.Ι.Π. 38) 

Έμνδα ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ Γ.Ι.Ξ. 38.18 θεθαιαηνπνηνχληαη (φπσο νη δαπάλεο 
ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ). Θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ IFRS, ηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο πνπ δελ 

ηθαλνπνηνχλ ην 38.18, έρνπλ δηαγξαθεί. 
 

Ζ Δηαηξεία κέρξη ηελ 31/12/2010 δελ έρεη αλαγλσξίζεη άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

3.3.3 Απνκείσζε Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (Γ.Ι.Π. 36) 

Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη 

ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί 

λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

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

Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα 

κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ 

νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ 

ελεξγεηηθνχ, ελψ αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ 

ηελ πψιεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

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

ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ βάζεη ηνπ Γ.Ι.Ξ. 36, ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ινγηζηηθνπνηνχληαη ζε αμία πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ, φπνπ αλαθηήζηκν 

πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο δίθαηεο αμίαο (κεησκέλεο θαηά ηα 

θφζηε πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο ρξήζεο. 

Πηελ αμηνιφγεζε απηή ιακβάλνληαη ππφςε πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

πεγέο πιεξνθφξεζεο. Ν έιεγρνο πεξί απνκείσζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εθαξκφδεηαη γηα φια ηα 

ζηνηρεία πιελ απνζεκάησλ, θαηαζθεπαζηηθψλ ζπκβνιαίσλ, αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ, ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ εκπίπηνπλ ζην ΓΙΞ 39, ζηα αθίλεηα πξνο 

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

πψιεζε. 

Ζ δεκηά απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

 

3.3.4  Απνζέκαηα (Γ.Ι.Π. 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.  
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Ρελ 31/12/2010 θαη 31/12/2009 ε Δηαηξεία δελ έρεη απνζέκαηα. 

 

3.3.5  Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε (Γ.Ι.Π. 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 Δηαηξεία 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 

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

αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία 

ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. 

i) Υξεκαηννηθνλνκηθά 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 πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο 

κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ρα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

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

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί 

απνκείσζε.  

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

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

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

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

γίλεη ζπλνιηθή εθηίκεζε γηα ηα πνζά πνπ δελ είλαη ζεκαληηθά. Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη απαηηήζεηο 

ζα πξέπεη λα νκαδνπνηνχληαη κε θξηηήξην ηνλ πηζησηηθφ ηνπο θίλδπλν (δειαδή, δεκηνπξγνχληαη 

νκάδεο απαηηήζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην πηζησηηθφ θίλδπλν). 

Δάλ ζε επφκελεο πεξηφδνπο ε δεκηά ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο έρεη πεξηνξηζηεί (κε βάζε ηηο 

αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο), ηφηε γίλεηαη αλαζηξνθή ε νπνία θαη αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. 

Ρν πνζφ ηεο αλαζηξνθήο δελ κπνξεί λα δίλεη αλαπφζβεζην θφζηνο ην νπνίν λα μεπεξλά ην πνζφ πνπ 
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ζα είρε ε απαίηεζε θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ γίλεηαη ε αλαζηξνθή, εάλ δελ ππήξρε ε δεκηά κείσζεο 

ηεο αμίαο. 

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. 

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 εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 

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

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

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

Ζ Δηαηξεία ηελ 31/12/2010 θαη 31/12/2009 δελ θαηέρεη δηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

3.3.6   Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε (ΓΙΠ 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, 

(γ)  ζπκβαηηθφ δηθαίσκα: 
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(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 άιιε 
νηθνλνκηθή νληφηεηα ή 

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

νληφηεηα ππφ φξνπο δπλεηηθά δπζκελείο γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή  
  (β) ζπκβφιαην πνπ δχλαηαη λα ή ζα δηαθαλνληζηεί κε ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο  ηεο ίδηαο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη είλαη: 

(i) κε παξάγσγν γηα ην νπνίν ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππνρξενχηαη ή κπνξεί λα ππνρξενχηαη λα 
παξαδψζεη κεηαβιεηή πνζφηεηα ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή  

(ii) παξάγσγν πνπ ζα ή κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί εθηφο απφ ηελ  αληαιιαγή ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ 
κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα 

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

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

ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 
 

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. 

 

3.3.7  Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (Γ.Π.Υ.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 

εηθφλαο γηα ηελ ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηελ έθζεζή ηνπ ζηνπο 

θηλδχλνπο πνπ απηά πξνθαινχλ. Ζ έθηαζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ απαηηνχληαη εμαξηάηαη απφ ηελ 

έθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ Δηαηξεία θαη απφ ηελ έθζεζή ηεο ζε 

θηλδχλνπο.  

 

3.3.8  Πξνβιέςεηο (Γ.Ι.Π. 37) 

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

απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ φξσλ θαη ε 
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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. 

 

3.3.9 Δπηρνξεγήζεηο (Γ.Ι.Π. 20) 

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

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

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

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

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

Νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο 

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

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

Ζ Δηαηξεία κέρξη ηελ 31/12/2010 δελ έρεη ιάβεη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο.  

 

3.3.10  Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο (Γ.Ι.Π. 21) 

Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο 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. 

 

3.3.11 Κεηνρηθό θεθάιαην (Γ.Ι.Π. 33) 

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

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

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

επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. 

 

 

3.3.12 Γηαλνκή Κεξηζκάησλ (Γ.Ι.Π. 18) 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. 
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3.3.13 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο (Γ.Ι.Π. 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 

λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Πε 

πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ 

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

ηζνινγηζκνχ ρξήζε. 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη 

κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

Νη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη 

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

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

αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

 

3.3.14 Ωθειήκαηα πξνζσπηθνύ (Γ.Ι.Π. 19)  

Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο: Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο (εθηφο απφ παξνρέο 

ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκαηα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη 

δεδνπιεπκέλεο. Ρπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ 

πνπ ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ 

πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε 

πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή. 
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Ξαξνρέο θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία: Νη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

πεξηιακβάλνπλ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαζψο θαη πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ: Κε βάζε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε ππνρξέσζε 

ηεο επηρείξεζεο (λνκηθή) πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ θνξέα 

(αζθαιηζηηθφ ηακείν) πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο εηζθνξέο θαη ρνξεγεί ηηο παξνρέο (ζπληάμεηο, 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θιπ). 

Ρν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ 

πεξίνδν πνπ αθνξά. 

Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Ζ ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο (λνκηθή) αθνξά ηα σθειήκαηα 

ηεξκαηηζκνχ ππεξεζηψλ ηα νπνία είλαη πιεξσηέα σο απνηέιεζκα απφθαζεο ηεο εηαηξίαο λα ηεξκαηίζεη 

ηηο ππεξεζίεο ελφο ππαιιήινπ πξηλ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία αθππεξέηεζεο, θαζψο επίζεο θαη γηα 

σθειήκαηα ηα νπνία είλαη πιεξσηέα θαηά ηελ αθππεξέηεζε ελφο ππαιιήινπ (σθειήκαηα 

ζπληαμηνδφηεζεο ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη βάζεη λνκνζεζίαο). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλνπ σθειήκαηνο, ηνπ ζρεηηθνχ 

ηξέρνληνο θφζηνπο ππεξεζηψλ, ηνπ θφζηνπο πξνεγνχκελσλ ππεξεζηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε Κέζνδνο 

Ξξνβνιήο Ξίζησζεο Κνλάδαο (Projected Unit Credit Method) ε νπνία είλαη ε κέζνδνο δεδνπιεπκέλεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αλαινγεί ζε ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνδίδνληαη ηα νθέιε ζηηο 

πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή σθειεκάησλ κεηά ηελ 

αθππεξέηεζε. Ζ ππνρξέσζε δεκηνπξγείηαη θαζψο ν ππάιιεινο παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ νη νπνίεο 

ηνπ δίλνπλ θαη ην δηθαίσκα γηα σθειήκαηα θαηά ηελ αθππεξέηεζε. 

Άξα ε Κέζνδνο Ξξνβνιήο Ξίζησζεο Κνλάδαο απαηηεί φπσο απνδνζνχλ νθέιε, ηφζν ζηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν (γηα λα ππνινγηζηεί ην ηξέρνλ θφζηνο ππεξεζηψλ) φζν θαη ζηελ ηξέρνπζα θαη ζηηο 

πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο (γηα λα ππνινγηζηεί ε παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ 

σθειεκάησλ). 

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

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

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

θαη 

Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνζέζεηο: πξνεμνθιεηηθφο ζπληειεζηήο, κειινληηθά επίπεδα κηζζνχ 

(ζπληειεζηέο απφδνζεο θπβεξλεηηθψλ ρξενγξάθσλ κε παξφκνηα δηάξθεηα) θαη εθηηκψκελεο 

κειινληηθέο κεηαβνιέο, ζην επίπεδν νπνηνλδήπνηε θξαηηθψλ παξνρψλ πνπ επεξεάδνπλ ηα θαηαβιεηέα 

νθέιε. 

Ρελ 31/12/2010 θαη 31/12/2009 ε Δηαηξεία δελ έρεη πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη 

ζπλεπψο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά σθειήκαηα πξνζσπηθνχ. 

 

3.3.15  Αλαγλώξηζε εζόδσλ (Γ.Ι.Π. 18) 

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

Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

Πσιήζεηο αγαζώλ: Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο 

πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα 

εμαζθαιηζκέλε. 

Παξνρή ππεξεζηώλ: 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. 

Έζνδα από ηόθνπο: Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ 

ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ 

κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ 
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ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη 

κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

 

3.3.16  Κηζζώζεηο (Γ.Ι.Π. 17) 

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

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

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

κηζζψζεηο. 

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

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

επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

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. 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη κέρξη ζήκεξα ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.  

 

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

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

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

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

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

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

Ξάγηα πνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

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

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

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

ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο.  

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

 

3.3.17 Θόζηνο δαλεηζκνύ (Γ.Ι.Π. 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. 

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 Δηαηξεία κέρξη ηελ 31/12/2010 δελ έρεη πξνβεί ζε δαλεηζκφ. 
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3.3.18 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (Γ.Ι.Π. 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. Ρν πξσηεχνλ ζηνηρείν ηνπ είλαη ε νηθνλνκηθή νπζία θαη φρη 

ν λνκηθφο ηχπνο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Ππλδεδεκέλν κέξνο ζεσξείηαη κία επηρείξεζε εάλ: 

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

   έιεγρν κε ηελ επηρείξεζε. 

β) Θαηέρεη έλα πνζνζηφ κηαο επηρείξεζεο θαη ην πνζνζηφ απηφ ηεο δίλεη νπζηψδε επηξξνή πάλσ ζηελ  

επηρείξεζε ή απφ θνηλνχ έιεγρν πάλσ ζηελ επηρείξεζε. 

γ) Δίλαη ζπγγελήο επηρείξεζε, φπσο νξίδεηαη απφ ην ΓΙΞ 28. 

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

ε) Δίλαη βαζηθφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή ηεο κεηξηθήο ηεο. 

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. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ  

Ζ Δηαηξεία ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κπνξεί λα εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο 

φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ 

θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη 

αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

απηνχο ηνπο θηλδχλνπο.  Ξξν ηεο δηελέξγεηαο ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ιακβάλεηαη έγθξηζε απφ ηα ζηειέρε 

πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δέζκεπζεο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνπο αληηζπκβαιιφκελνχο ηεο.  

 

 

4.1 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία κέρξη 31/12/2010 δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο ζε Μ.Λ. θαη ζπλεπψο δελ εθηίζεηαη ζε 

απηφλ ηνλ θίλδπλν αγνξάο. 

 

4.2 Θίλδπλνο επηηνθίνπ 

Νη αιιαγέο ζηα επηηφθηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θαζαξφ εηζφδεκα ηεο Δηαηξείαο απμάλνληαο ην 

θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο πνπ αλαιακβάλεη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

θαη κεηψλνληαο ηα έζνδα απφ πηζησηηθνχο ηφθνπο. 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.  
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4.3 Πηζησηηθόο 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: 

 
 

4.4 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

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

φξηα κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. 

 

5. Πνιηηηθέο 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 2010 θαη 2009 αλαιχεηαη σο εμήο:  

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

θεθάιαηα θαη ρξεµαηννηθνλνµηθέο ππνρξεψζεηο ρσξίο λα ιαµβάλνληαη 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.  

 

 

πνζά ζε επξψ 
31/12/2010 31/12/2009 

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 1.619                          1.464                           
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 33.122 

 

                      37.507                       
34.741                     38.971                     

πνζά ζε επξψ 
31/12/2010 

 

 

31/12/2009 

 Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 38.941 
Ξιένλ: Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 0 0 
Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα  

                     (37.507 

 

                     
Θεθάιαην 1.619 

 

       1.434 

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 34.741 38.941 
Ξιένλ: Γάλεηα 0 0 
ύλνιν θεθαιαίσλ 34.741 38.941 

 Θεθάιαην πξνο Πχλνιν Θεθαιαίσλ    1:21,46   1:27,15 

34.741 

33.122 
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6. Παξνπζίαζε 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: 

 

 

7. Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Ν ινγαξηαζκφο απηφο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

8. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Ρα ηαµεηαθά δηαζέζηµα 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. 

πνζά ζε επξψ 
31/12/2010 31/12/2009 

Ρακείν 170                                                      170  
Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 32.952                       37.337                       

33.122                     37.507                     

πνζά ζε επξψ 
εκεηώζεηο 31/12/2010 31/12/2009 

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 
Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 7  1.619     1.464   
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 8  33.122 37.507 

34.741 38.971 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 34.741 38.971 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 9  0 30 

0 30 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 0 30 

πνζά ζε επξψ 

31/12/2010 31/12/2009 

 
Ινηπέο απαηηήζεηο 1.619                       1.464                          

1.619 

 

                      1.464                          
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9. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

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

απφ: 

 

 

Δηδηθφηεξα, ν ινγαξηαζκφο Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλεη: 

 

 

10. Κεηνρηθό θεθάιαην 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ 2010 θαη 2009 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.  

 

11. Θύθινο εξγαζηώλ 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αλαπηχμεη κέρξη ζήκεξα ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο  κε ζπλέπεηα  ν θχθινο 

εξγαζηψλ λα είλαη κεδεληθφο. 

 

31/12/2010 31/12/2009 

Θαηαβιεκέλν 60.000 60.000 
3.000 κεηνρέο * 20 € ε θάζε κία 

60.000 60.000 

πνζά ζε επξψ 
31/12/2010 31/12/2009 

Ξηζησηέο δηάθνξνη 0                             30                             
0                            30                            

 πνζά ζε επξψ 

31/12/2010 31/12/2009 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0                           

 
30                             

0                            30                            
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12. Ινηπά έζνδα-έμνδα (θαζαξά) 

 Ρα ινηπά έζνδα- έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

 

13.  Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

Ρα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

14. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) 

Ρε ρξήζε 2010 ε εηαηξεία δελ επηβαξχλζεθε κε ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε. Αληίζηνηρα ηε 

πξνεγνχκελε ρξήζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμνδα πνζφ επξψ 50. 

  

15. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Απφ ηα θνξνινγηθά βηβιία ηεο Δηαηξείαο θαη αθνχ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αλακνξθψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην θψδηθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, δελ πξνθχπηνπλ θνξνινγεηέα θέξδε θαη 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε 2010. 

Πηε ζπγθξηηηθή ρξήζε ην πνζφ ησλ € 1710 αθνξά δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ρξήζεσλ 2004 έσο 

2006 πνπ θαηαινγίζηεθαλ κε θχιια πεξαίσζεο ζηηο 13/3/2009 θαη έρνπλ  εμνθιεζεί ζην ζχλνιφ ηνπο 

( θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2009). 

 

16. Θόζηνο  θαη αξηζκόο εξγαδνκέλσλ 

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

εξγαζίαο. 

 

πνζά ζε επξψ 
31/12/2010 31/12/2009 

Ινηπά έζνδα (έμνδα) 30                                                       (6 0) 
30                                                      (60) 

πνζά ζε επξψ 
31/12/2010 31/12/2009 

Γηάθνξα έμνδα 4.230                         3.342                         

4.230                       3.342                       

πνζά ζε επξψ 
31/12/2010 31/12/2009 

Σξεσζηηθνί ηφθνη 0                             -                          50 
0                             50                           
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17. 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: 

 

 

18. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Ζ εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2006. Ππλεπψο νη ρξήζεηο 2007 έσο θαη 2010 

δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ εηαηξεία κέρξη ζήκεξα δελ έρεη έζνδα απφ θχξηα 
δξαζηεξηφηεηα, νη θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα θαη δελ ππάξρνπλ 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη  δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκηνπξγίαο 

πξφβιεςεο γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ κειινληηθφ θνξνινγηθφ 
έιεγρν θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ έρεη δηελεξγεζεί ζρεηηθή πξφβιεςε. 

 

19. 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. 

 

20. Δκπξάγκαηα βάξε 

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ.  

 

21. Γεζκεύζεηο 

Γελ ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο γηα ηελ Δηαηξεία κέρξη ηελ 31/12/2010 θαη 31/12/2009. 

 

22. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

Γελ ππήξμαλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, ζηηο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο. 

Γελ ππάξρνπλ ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη  ππνρξεψζεσλ  31/12/2010 θαη 31/12/2009 κε ζπλδεδεκέλα 

κέξε. 

 

πνζά ζε επξψ 
31/12/2010 31/12/2009 

Θέξδε (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (4.200)                       (5.162)                       
Πηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία 3.000 3.000 
Θέξδε ή (δεκίεο) αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)   (1,400)                      .1,7207)                    (  



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

Ετήςια Οικονομική Ζκθεςη για τη χρήςη από 1
η
 Ιανουαρίου 2010  έωσ 31

η 
Δεκεμβρίου 2010       - 35- 

23. πλαιιαγέο κε κέιε Γ.. & 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. 

 

24. 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, 28 Καξηίνπ 2011 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ 

 

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 
 

Ζ Ξξντζηάκελε Ινγηζηεξίνπ 

  

 

 

ΣΟΖΠΡΝΠ ΗΩΑΛΛΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΚΗΡΕΑΙΖΠ ΙΑΚΞΟΗΛΖ ΣΟΗΠΡΝΦΗΙΝΞΝΙΝ 

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

ΑΟ. ΑΓΔΗΑΠ 0022269 Α΄ΡΑΜΖ 

 

Οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ που αποτελοφνται από  35  ςελίδεσ , είναι αυτζσ που 

αναφζρονται ςτθν ζκκεςθ ελζγχου μασ με θμερομθνία  30/05/2011 . 

                                                                                                      Ακινα , 30 Μαϊου 2011 

                                                                                                Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ  

 

BDO Ορκωτοί Ελεγκτζσ Α.Ε.                                              Ιωάννθσ  Α. Αναςταςόπουλοσ 

Πατθςίων 81 & Χζυδεν , 10434                                                   Α.Μ..Ο.Ε.Λ. 10151  

Ακινα Α.Μ.Ο.Ε.Λ. 111 



∂TAIPIA
∂ ¡ ∂ ƒ ° ∏ ∆ π ∫ √ 31/12/2010 31/12/2009
§ÔÈ¿ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· 2 1 
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È πÛÔ‰‡Ó·Ì· 33 38 ----- ------
™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À 35  39 

===== =====
π ¢ π ∞  ∫ ∂ º ∞ § ∞ π ∞  ∫ ∞ π  À ¶ √ Ã ƒ ∂ ø ™ ∂ π ™
ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ (3.000 ÌÂÙÔ¯¤˜ x 20 Â˘ÚÒ ¤Î·ÛÙË) 60 60 
§ÔÈ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ (25) (21)----- -------
™‡ÓÔÏÔ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ  (·) 35 39  

===== =====
§ÔÈ¤˜ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ 0 0 
™‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ(‚) 0 0 ----- ------
™À¡√§√ π¢πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡ ∫∞π 
À¶√Ãƒ∂ø™∂ø¡  (·)+(‚) 35 39  

===== =====

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ √π∫√¡√ªπ∫∏™ £∂™∏™
(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏ  ∂˘ÚÒ)

J&P ∞µ∞• ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¡ø¡Àª∏ ∂∆∞πƒ∂π∞
∂¢ƒ∞ :∞ª∞ƒ√À™π√À -Ã∞§∞¡¢ƒπ√À 16, ª∞ƒ√À™π ∞∆∆π∫∏™, ∞ƒ. ª.∞.∂.:55154/01∞∆/µ/03/353
™ÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ¯Ú‹ÛË˜ ·fi 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ¤ˆ˜ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

(‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ∫.¡. 2190, ¿ÚıÚÔ 135, ÁÈ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÌË, Î·Ù¿ Ù· ¢§¶/¢¶Ã∞)
∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·fi ÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÂ ÌÈ· ÁÂÓÈÎ‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ù·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜  J&P ∞µ∞• ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞.E.  ™˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ ÂÔÌ¤Óˆ˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÚÈÓ ÚÔ‚Â› ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Â›‰Ô˘˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ‹ ¿ÏÏË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÌÂ ÙËÓ
ÂÙ·ÈÚÂ›·,  Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ  ÛÙËÓ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜,   fiÔ˘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÔÈ ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ÂÏÂÁÎÙ‹. 

∂TAIPIA
31/12/2010 31/12/2009

∫‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ – –  
∫fiÛÙÔ˜ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ – –------ -------
ªÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë/(˙ËÌÈ¤˜) – –
§ÔÈ¿ ¤ÛÔ‰· - ¤ÍÔ‰· (Î·ı·Ú¿ (0) (0)
ŒÍÔ‰· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (4) (3)--- -----
∫¤Ú‰Ë/(˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Î·È
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ (4) (3)
ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ (Î·ı·Úfi) – 0 ----- ------
∫¤Ú‰Ë/(˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ (4) (3)
ºfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ – (2)------ ------
∫¤Ú‰Ë/(˙ËÌÈ¤˜) ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ (·) (4) (5)
§ÔÈ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ (‚) – –------ ------
™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·fi
ÊfiÚÔ˘˜ (·) + (‚) (4) (5) 

====== =====
∫¤Ú‰Ë/ (∑ËÌÈ¤˜) ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ·Ó¿
ÌÂÙÔ¯‹ (µ·ÛÈÎ¿ ÛÂ Â˘ÚÒ) (1,4200) (1,7840)
∫¤Ú‰Ë/(˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ,
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·Ô/ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ (4) (3)

===== ======

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ™YNO§IKøN E™O¢øN
(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏ  ∂˘ÚÒ)

∂TAIPIA
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ 31/12/2010 31/12/2009
K¤Ú‰Ë/ (˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ (4) (3)
¶Ï¤ÔÓ/ÌÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ·:
ÃÚÂˆÛÙÈÎÔ› ∆fiÎÔÈ  Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰· 0 –
ªÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î ›ÓËÛË˜
ªÂ›ˆÛË /(·‡ÍËÛË) ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ 0 –
(ªÂ›ˆÛË) /·‡ÍËÛË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (ÏËÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ) 0 –
ÃÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙfiÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰· Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤Ó·- – (0)
∫·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔÈ ÊfiÚÔÈ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ – (2)------ ------
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/(ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÏÂÈÙ. ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (·) (4) (5)

====== ======

∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ------ ------
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/ (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÂÂÓ‰. ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (‚) – –

====== ======

ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ---- ------
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/ (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰. ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (Á) – –

==== ======
∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË/(ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È
ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¯Ú‹ÛË˜ (·)+(‚)+(Á) (4) (5)
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 38 43 ----- -----
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 34  38 

===== ======

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∆∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡ (¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏ  ∂˘ÚÒ)

∂TAIPIA
31/12/2010 31/12/2009

™‡ÓÔÏÔ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜
(1/1/2010 Î·È 1/1/2009 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) 39 44 
™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ (4) (5)------- ------
™‡ÓÔÏÔ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜
(31/12/2010 Î·È 31/12/2009 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) 35 39 

====== ======

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ª∂∆∞µ√§ø¡ I¢IøN KEºA§AIøN
(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏ  ∂˘ÚÒ)

ª·ÚÔ‡ÛÈ, 28 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆√À ¢.™. √ ¢π∂À£À¡ø¡ ™Àªµ√À§√™ ∏ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡∏ §√°π™∆∏ƒπ√À

Ãƒ∏™∆√™ πø∞¡¡√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ªπ∆∑∞§∏™ §∞ª¶ƒπ¡∏ Ãƒπ™∆√ºπ§√¶√À§√À
∞.¢.∆. 889746 ∞.¢.∆. • 547337 ∞.¢.∆. ∞µ001446 ∞ƒ. ∞¢∂π∞™ 0022269 ∞’ ∆∞•∏

™∆√πÃ∂π∞ ∆∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™
∞ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›·: ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ∞ÙÙÈÎ‹˜ °ÂÓÈÎ‹ ¢/ÓÛË ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ , ¢/ÓÛË ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ 

¶.∂. µÔÚÂ›Ô˘ ∆ÔÌ¤· ∞ıËÓÒÓ ,∆Ì‹Ì· ∂ÌÔÚ›Ô˘ & ∆Ô˘ÚÈÛÌÔ‡ 
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ www.jp-avax.gr
™‡ÓıÂÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘
∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °ÂÚ·Ú¯¿ÎË˜
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÈÙ˙¿ÏË˜ 
ª¤ÏË: ∫ˆÓ/ÓÔ˜ §˘Û·Ú›‰Ë˜, ∞ıËÓ¿ ∏ÏÈ¿‰Ë

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÁÎÚÈÛË˜ ·fi ÙÔ ¢™ 
ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ 
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ: : 28 M·ÚÙ›Ô˘ 2011
¡fiÌÈÌÔ˜ ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ πˆ¿ÓÓË˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜

∞.ª.™.√.∂.§. 10151
∂ÏÂÁÎÙÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚ›·: BDO OPKøTOI E§E°KTE™ A.E.
∆‡Ô˜ ŒÎıÂÛË˜ ∂Ï¤Á¯Ô˘ ∂ÏÂÁÎÙ‹: ªÂ ™‡ÌÊˆÓË °ÓÒÌË

¶PO™£ETA ™TOIXEIA KAI ¶§HPOºOPIE™:
1.Œ¯Ô˘Ó ÙËÚËıÂ› ÔÈ ÏÔÁÈÛÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
ÙË˜ 31/12/2009 . 2. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ¤¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯ıÂ› ·fi ÙÈ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Ì¤¯ÚÈ
Î·È ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Ô˘ ¤ÏËÍÂ 31/12/2006. 3. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÙ·È-
ÚÂ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙË˜ ÔÏÈÎ‹˜ ÂÓÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÈ˜ ÂÓÔÔÈËÌ¤-
ÓÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ J&P ∞µ∞• ∞∂, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ
Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ÔÛÔÛÙfi 99,97% Â› ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. 4. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›‰ÈÎÂ˜ ‹
˘fi ‰È·ÈÙËÛ›· ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎÒÓ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. 5.∆·
∫¤Ú‰Ë/ (˙ËÌÈ¤˜) ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹-‚·ÛÈÎ¿ (ÛÂ Â˘ÚÒ) ˘ÔÏÔÁ›ÛÙË-
Î·Ó ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ ÛÙ·ıÌÈÛÌ¤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÂ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. 6. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›·
‰ÂÓ ·ÔÛ¯ÔÏÂ› ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂ Û‡Ì‚·ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓË˜ ÂÚÁ·Û›·˜. 7. ™ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ·
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ¤ÎıÂÛË Ù· ÔÛ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÂ Â˘ÚÒ. ∆˘¯fiÓ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ·
·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ˜. 8. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ ‰È·ÎÔ‹
ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜/‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. 9. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÌÂ
Ù· Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤Ó· Ì¤ÚË, Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¢§¶ 24 . 10. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙ·-
ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ù· ÔÔ›· Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó
Â›ÙÂ ÙÔÓŸÌÈÏÔ Â›ÙÂ ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÂ›· ÛÙ· ÔÔ›· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ·fi Ù·
¢ÈÂıÓ‹ §ÔÁÈÛÙÈÎ¿ ¶ÚfiÙ˘·. 11. ◊ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÈÎÔÓÔ-
ÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ¢.™. Â›Ó·È Ë 28/03/2011 .


