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Α. Γειώζεηο Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Νη δειψζεηο γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 λ. 3556/2007, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

 Νη εθπξφζσπνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο: 

1. Θσλζηαληίλνο Κηηδάιεο, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

2. Αζαλάζηνο Κπγδάιεο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

3. Πηέιηνο Γεσξγαιιίδεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε, εμ φζσλ γλσξίδνπκε, φηη: 

 

α. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο αλψλπκεο Δηαηξείαο «JPA ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΣΝΙΔΗΩΛ 

ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ.Δ.Π.» εθεμήο «Δηαηξεία»  γηα ηε ρξήζε απφ 28ε Απξηιίνπ 2014 έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, 

νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Δηαηξείαο 

(εθδφηεο). 

 

β. Ζ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε 

ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη. 

Καξνύζη,1 Ηνπλίνπ 2015 

Νη βεβαηνύληεο 

Θσλ/λνο Α. Κηηδάιεο Αζαλάζηνο Λ. Κπγδάιεο Πηέιηνο Ρ. Γεσξγαιιίδεο 

 

 

 

  

Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ 

Γηεπζχλσλ  

Πχκβνπινο 

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ 

 

 

 

 



 

 

 

 

Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 

 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο  JPA ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΥΟΛΕΙΧΝ ΑΣΣΙΚΗ Α.Ε.Ε.. 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο JPA ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ 

ΥΟΛΕΙΧΝ ΑΣΣΙΚΗ Α.Ε.Ε.., νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

31εο Δεθεκβξίνπ 2014, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ 

ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Εσθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε 

δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Εσθύνη τοσ Ελεγκτή 

Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 

ηνλ έιεγρό καο.  Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ.  Σα 

πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε 

θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ 

νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  

Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά 

όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο 

εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ 

αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε 

δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα 

ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 



 

Γνώμη 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε 

νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο JPA ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ 

ΥΟΛΕΙΧΝ ΑΣΣΙΚΗ Α.Ε.Ε..θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο 

επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα 

Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή 

Έλσζε. 

 

Αναυορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Δηαρείξηζεο ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ 

από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. 

 

 
 
 

        Αζήλα, 9 Ινπλίνπ 2015 

 

ΠξάτζγνπσηεξρανποΚνύπεξο 
Αλώλπκε Ειεγθηηθή Εηαηξεία      Μάξηνο Φάιηεο                  
Οξθσηνί Ειεγθηέο Λνγηζηέο      Οξθσηόο Ειεγθηήο Λνγηζηήο                                     
 Α.Μ. ΟΕΛ 113       Α.Μ. ΟΕΛ  38081                  
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Γ. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 28.4.2014 έσο 31.12.2014 

ηεο Δηαηξείαο 

JPA ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΣΝΙΔΗΩΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ.Δ.Π. 

επί ησλ εηαηξηθώλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

 

Θχξηνη Κέηνρνη,  

 

Ρν ∆ηνηθεηηθφ Ππµβνχιην ηεο JPAΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ.Δ.Π. παξνπζηάδεη µε 

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

ρξήζε 2014. Ζ παξνχζα Έθζεζε ζπλνδεχεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο (28/04/2014 – 

31/12/2014) θαη πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα καδί κε ηηο ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο δειψζεηο ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.Π. ζηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ αθνξά ηε ρξήζε 2014. 

 
 

Α. Νηθνλνκηθόο Απνινγηζκόο ρξήζεο 2014 (Σξεκαηννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη επηδόζεηο ηεο  

ρξήζεο αλαθνξάο) 

 
Ρα  απνηειέζµαηα ρξήζεο θαζψο θαη ηα θνλδχιηα ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεοηεο Δηαηξείαο 

παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο:  

 

Θύθινο εξγαζηώλ:Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε 2.912.874 €. 

Θόζηνο πσιεζέλησλ: Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ  ηεο Δηαηξείαο  πξνζδηνξίζηεθε ζε 2.516.758 €. 

Κηθηά απνηειέζκαηα: Ρα κηθηά απνηειέζκαηα γηα ηελ Δηαηξεία πξνζδηνξίζζεθαλ ζε 396.117 €. 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο: Ρα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηε ρξήζε 2014 αλήιζαλ ζε  € 

23.505 €.  

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα: Ρα  ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα γηα ηε ρξήζε 2014αλήιζαλ ζε 577.505€. 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ: Ρα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ ζε δεκίεο 204.893 

€. 

Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ: Ρα απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηερξήζε 2014 

δηακνξθψζεθαλ ζε δεκίεο 303.626 €. 

Σξεκαηνδνηηθή Ππκβνιή από Γεκόζην (ΔΓΓΞΣΑ 12): Ζ ρξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή απφ ην Γεκφζην 

πξνζδηνξίζζεθε ζηα 2.911.345 €. 

Θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ: Ρν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηηο ρξήζεο 

2014 γηα ηελ Δηαηξεία ήηαλ 5.990.718 €. Δπίζεο ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα ηελ Δηαηξεία ηεο ίδηα ρξήζε ήηαλ 

285.720 €. 

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο: Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηοαλέξρνληαη γηα ηελ Δηαηξεία ηε ρξήζε 

2014 ζε 7.531.898 €.Ππκπεξηιακβάλεηαη δαλεηζκφο χςνπο 7.433.165 €. 
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Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο: Νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλέξρνληαη γηα ηελ Δηαηξεία ηε ρξήζε 

2014 ζε 529.610 €. Ππκπεξηιακβάλεηαη δαλεηζκφο χςνπο 165.000 €. 

Ίδηα θεθάιαηα: Ρν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνζδηνξίζηεθε γηα ηελ Δηαηξεία ζηα 840.556 €. 

 

Β. Πεκαληηθά γεγνλόηα θαηά ηελ ρξήζε 2014 θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 

Έθηαθηεο ΓεληθέοΠπλειεύζεηο ησλ Κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο 

α) Ρελ 9ε Καΐνπ 2014 ζπλήιζε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη απνθάζηζε ηελ Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ 

Θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 859.775,00 € κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε 171.955 λέσλ θνηλψλ 

νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 5,00 € εθάζηε.  

β) Ρελ 14ε Καΐνπ 2014 ζπλήιζε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη απνθάζηζε ηελ Αχμεζε ηνπ 

Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 24.000,00 € κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε 4.800 λέσλ θνηλψλ 

νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 5,00 € εθάζηε.  

γ) Ρελ 24ε Νθησβξίνπ 2014 ζπλήιζε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη απνθάζηζε ηελ Αχμεζε ηνπ 

Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 250.000,00 € κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε 50.000 λέσλ 

θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 5,00 € εθάζηε.  

 

Γ. Ξεξηγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ   

Γηαρείξηζε Θηλδύλσλ 

Πηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζηηο νπνίεο ελδερνκέλσο λα 

εθηεζεί ε Δηαηξεία. 

1. Θίλδπλνο από ηηο επηπηώζεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ιόγσ ηεο αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο 

Ρν έηνο 2014 είλαη κία αθφκα δχζθνιε πεξίνδνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, κε ηελ θξίζε λα επεξεάδεη 

αξλεηηθά ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ επηρεηξήζεσλ.  Ιφγσ ηεο ξεπζηήο θαηάζηαζεο ηεο  Διιεληθήο 

Νηθνλνκίαοζχκθσλα κε ηηο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο θαη ζηνηρεία ηεοΡξαπέδεο ηεο Διιάδνο ελδέρεηαη λα 

ππάξρνπλαπμήζεηοζηηο ηηκέο βαζηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ, θαπζίκσλ θαη ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γεγνλφο πνπ ζα έρεη αιπζηδσηέο ζπλέπεηεο ζην νξηζηηθφ θφζηνο 

θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο Δηαηξείαο. 

 

2. Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο 

- ΘίλδπλνοΔπηηνθίσλ 

Ζ Δηαηξεία δελ δηαηξέρεη ζεκαληηθφ θίλδπλν έλαληη ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ επηηνθίσλ δηφηη απφ ηνλ ζπλνιηθφ 

δαλεηζκφ ηεο ε κφλε απμνκείσζε ζηα επηηφθηα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί είλαη ζην Euriborηνπ Νκνινγηαθνχ 

Γαλείνπ ΦΞΑ. Ρα ππφινηπα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηεο είλαη θιεηδσκέλα. Ρπρφλ δηαθπκάλζεηο ζην Euriborδελ ζα 

έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο.  
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- Ξηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ν πειάηεο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηαηξεία ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα.Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα έρνπλ δεκηνπξγήζεη κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ είζπξαμε 

απαηηήζεσλ θαζψο θαη ζηελ θαζπζηέξεζε εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. Γπλεηηθά 

πηζησηηθφο θίλδπλνο ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη αλ ην Διιεληθφ Γεκφζην εθδειψζεη αδπλακία λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ξξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη ηελθαζπζηέξεζε ησλ πιεξσκψλ, πνπ αξρίδνπλ κε ηελ 

πεξίνδν ηεο ιεηηνπξγίαο. 
 

- Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαηξείαο είλαη ζπγθεθξηκέλε, εγθεθξηκέλε, ζε ηζρχ θαη εμειίζζεηαη νκαιά. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε αθνξά ζε θεθάιαηα θίλεζεο θαη έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

Ρα επηηφθηα δαλεηζκνχ εμαξηψληαη απφ ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ελψ θαη νη πξνκήζεηεο έθδνζεο ησλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γεληθά αληαλαθινχλ ηηο ζπλζήθεο πηζησηηθήο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο.  

Δγθεθξηκέλα φξηα ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη εγγπήζεσλ απφ ηξάπεδεο, ηα νπνία έρεη εμαζθαιίζεη ε 

θαηαζθεπάζηξηα θαη θάηνρνο ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο J&PΑΒΑΜ Α.Δ. δηαζθαιίδνπλ ηελ εηαηξεία 

κε ηηο απαξαίηεηεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο. 

Ξαξφηη ε Κεηξηθή Δηαηξεία δηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο κε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ θαη νη πειάηεο γηα ηνπο νπνίνπο εθηειεί έξγα είλαη αμηφπηζηνη, δελ έρεη εμαιεηθζεί νινζρεξψο ν 

θίλδπλνο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ ζην κέιινλ. 
 

- Θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαιή εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ 

Ρα θαηαζθεπαζηηθά έξγα πνπ αλαιακβάλεη ε Θαηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία, πεξηιακβάλνπλ ζαθείο ξήηξεο ζρεηηθά 

κε ηελ νξζή θαη έγθαηξε εθηέιεζή ηνπο. Ξαξφιν πνπ ε Θαηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία δηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία θαη 

ηερλνγλσζία ζηελ εθηέιεζε ζχλζεησλ θαη κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί ην 

ελδερφκελν λα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ πξνβιήκαηα ιφγσ απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ. Άιινη παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ή λα επηθέξνπλ θαζπζηέξεζε ζην πέξαο ησλ εξγαζηψλ είλαη:  

α) Αδπλακία ησλ ππεξγνιάβσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα εθπιεξψζνπλ 

πιήξσο ηηο ππνρξψζεηο ηνπο πνπ κπνξεί λα νθέηιεηαη ζε ιάζε, παξαιείςεηο θαη δίαθνξνπο άιινπο 

παξάγνληεο. 

β) Θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ αξλεηηθά γεγνλφηα φπσο, κεηαμχ άιισλ, αηπρήκαηα, ηξαπκαηηζκνί 

(ζε εξγαδφκελνπο ή/θαη ηξίηνπο), βιάβεο ζην πεξηβάιινλ, δεκηέο ζε εμνπιηζκφ. Όια ηα παξαπάλσ πνιχ 

πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ θαζπζηεξήζεηο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θηλδχλσλ, ε 

Θαηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζηελ αζθάιηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ κε ηελ θάιπςε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 

ηνπ έξγνπ, θαηά παληφο θηλδχλνπ κε αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα, αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, εξγνδνηηθήο 

αζηηθήο επζχλεο, κεραλεκάησλ, νρεκάησλ θ.ι.π. ζε αλαγλσξηζκέλνπο Γηεζλείο Αζθαιηζηηθνχο Νίθνπο. 

Υζηφζν πηζαλνί κειινληηθνί κε πξνβιέςηκνη ζήκεξα θίλδπλνη ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. 

γ) Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ κε ηνπο Ξξνκεζεπηέο/Ινηπνπο Ξηζησηέο πνπ ε Θαηαζθεπάζηξηα 

Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη, πξνβαίλεη ζε απζηεξή επηινγήκέζσ θαηαιιήισλ πνηνηηθψλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο. 

Ξαξάιιεια,φπνπ είλαη εθηθηφ, θξνληίδεη λα κελ ππάξρεη ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

πξνκεζεπηέο. 



ΔηήζηαΝηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2014 
 

JPAΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ.Δ.Π.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 16, 151 25 Καξνχζη, 

Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375110, Fax: +30 210 6375469  

10 

Δ. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

Πηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλαιιαγέο, θαη ππφινηπα απαηηήζεσλ – ππνρξεψζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο  κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηή επηρεηξήζεηο θαη πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Θ.Λ. 

2190/20 θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ Γ.Ι.Ξ. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο 

Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε φπσο απηά νξίδνληαη ζην Γ.Ι.Ξ. 24. 

 

 

Νη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο.  

 

ΠΡ. Κεηνρνιόγην ηεο 31/12/2014 

 
 

Ε. Ινηπέο πιεξνθνξίεο 

- Ζ εηαηξεία ηελ 31.12.2014, απαζρνινχζε 1 άηνκν. 

 

Ζ. Πεκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο 2014 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο 

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

’Δπεηηα απφ ην πέξαο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο 

παξνχζαο Έθζεζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ε εηαηξεία πξνέβε ζε Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ 

ηεο Θεθαιαίνπ σο αθνινχζσο:  

α) Ρελ 7ε Ηαλνπαξίνπ 2015ζπλήιζε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη απνθάζηζε ηελ Αχμεζε ηνπ 

Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 310.000,00 € κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε 62.000 λέσλ 

θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 5,00 € εθάζηε.  

β) Ρελ 19ε Καξηίνπ 2015ζπλήιζε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη απνθάζηζε ηελ Αχμεζε ηνπ 

Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 408.000,00 € κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε 81.600 λέσλ 

θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 5,00 € εθάζηε.  

 

 

 

 

Ππλαιιαγέο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο θαη Γηεπζπληηθά Πηειέρε

Δηαηξεία Δδξα Πρέζε ζπκκεηνρήο

Ξσιήζεηο 

αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ

Αγνξέο 

αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ

Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο

J & P ΑΒΑΜ (ΑΦΚ: 094183623) Καξνχζη Κεηξηθή - 1.973.911,43 5.128.337,25 3.212.510,79

Πύλνιν 1.973.911,43 5.128.337,25 3.212.510,79

ΑΘΖΛΑ ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΔΗΠ Α.Δ.(ΑΦΚ: 

999643509)
Καξνχζη Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε - απφ Κεηξηθή - 26,19 - 1.022,26

Πύλνια 26,19 1.022,26

Γεληθν Πύλνιν 1.973.937,62 5.128.337,25 3.213.533,05

Γηθαηνύρνο 
Ξνζνζηό 

Ππκκεηνρήο 

Κεηνρέο Γηαθξαηνύκελεο ηελ 

31.12.14

J & P ΑΒΑΜ Α.Δ. 100,00% 231.555
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Γ. Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «JPA ΘΑΡΑΠΘΔΖ 

ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΣΝΙΔΗΩΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ.Δ.Π.» ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2015 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ 

αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.jpa-attica-schools.gr.  

http://www.jpa-attica-schools.gr/
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Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο Δηαηξείαο 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δλεξγεηηθό Σημείωση 31/12/2014

Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Σξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή απφ Γεκφζην (ΔΓΓΞΣΑ 12) 5.1 2.911.345,22

Πύλνιν 2.911.345,22

Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Ινηπέο Απαηηήζεηο 5.2 5.704.997,47

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 5.3 285.720,07

Πύλνιν 5.990.717,54

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 8.902.062,76

Ίδηα Θεθάιαηα θαη πνρξεώζεηο

Ίδηα Θεθάιαηα

Κεηνρηθφ θεθάιαην 5.4 1.144.181,35

Απνηειέζκαηα εηο λέν -303.625,76

Πύλνιν 840.555,59

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 5.5 98.732,58

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 5.8 7.433.164,79

Πύλνιν 7.531.897,37

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 5.6 205.139,25

Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο 5.7 5.751,70

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο (Βξαρππξφζεζκα δάλεηα) 5.9 165.000,00

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο 5.8 153.718,85

Πύλνιν 529.609,80

ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΩΛ 8.902.062,76
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Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ Δηαηξείαο 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

  

Σημείωση
28/4/2014-

31/12/2014

Θχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 5.11 2.912.874,48

Θφζηνο πσιήζεσλ 5.12 -2.516.757,50

Κηθηό Θέξδνο 396.116,98

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 5.12 -23.504,83

Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη 

Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ 372.612,15

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 5.12 -577.505,33

Θέξδε (Εεκηέο) Ξξν Φόξσλ -204.893,18

Φφξνο Δηζνδήκαηνο 5.13 -98.732,58

Θέξδε (Εεκηέο) Κεηά από Φόξνπο -303.625,76

Απνηειέζκαηα Ξξν Φόξσλ Σξεκαηνδνηηθώλ θαη 

Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ 372.612,15
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Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Κεηαβνιώλ Ηδίσλ ΘεθαιαίσλΔηαηξείαο 

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεηνρηθό 

θεθάιαην

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ
Πύλνιν

πόινηπα θαηά ηελ 28ε Απξηιίνπ 2014, ζύκθσλα κε ηα 

ΓΞΣΑ
24.000,00 0,00 24.000,00

Αχμεζε / (Κείσζε) Κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 1.120.181,35 1.120.181,35

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Ξεξηφδνπ 1/1-31/12/2014 -303.625,76 -303.625,76

πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ 

2014
1.144.181,35 -303.625,76 840.555,59
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Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ρακεηαθώλ Ονώλ (Έκκεζε κέζνδνο) 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε (Εεκηέο) Ξεξηόδνπ (Ξξν θόξνπ) -204.893,18

Ξξνζαξκνγέο ζε Θέξδε / (Εεκηέο) 5.14 574.127,41

369.234,23

Κεηαβνιέο Θεθαιαίνπ θίλεζεο

Κείσζε / (Αχμεζε) απαηηήζεσλ -5.704.997,47

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ 228.375,00

Πύλνιν κεηαβνιώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο -5.476.622,47

Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο -5.107.388,24

Θαηαβιεζέληεο ηφθνη -437.892,61

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο -5.545.280,85

Ρακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -2.911.345,22

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο -2.911.345,22

Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δθδνζε νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ 1.144.181,35

Γάλεηα αλαιεθζέληα 7.598.164,79

Θαζαξέο Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 8.742.346,14

Θαζαξή (κείσζε)/ αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 285.720,07

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 0,00

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο  ηεο ρξήζεο 285.720,07

28/4/2014-

31/12/2014
Σημείωση



ΔηήζηαΝηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2014 
 

JPAΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ.Δ.Π.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 16, 151 25 

Καξνχζη, Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375110 

16 

Δ. Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

1. Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

1.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 

 

Ζ εηαηξεία JPA ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΣΝΙΔΗΩΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ.Δ.Π. ηδξχζεθε ηελ 28ε 

Απξηιίνπ 2014 κε έδξα ηελ Ακαξνπζίνπ – Σαιαλδξίνπ 16 ζην Καξνχζη Αηηηθήο θαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ 

ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ απηήο κε ηελ ΘΡΗΟΗΑΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ Α.Δ. γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ «Κειέηε, Σξεκαηνδφηεζε, Θαηαζθεπή θαη Ρερληθή Γηαρείξηζε (10) Πρνιηθψλ Κνλάδσλ ζηελ 

Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο». Ζ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ απηνχ ρξεκαηνδνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ίδηα θεθάιαηα θαη ηξαπεδηθά εκεδαπά θαη αιινδαπά δάλεηα. Αλακέλεηαη δε, ε θαηαζθεπή 

απηνχ λα νινθιεξσζεί εληφο δηεηίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα μεθηλήζεη ε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο θαη ε 

απνπιεξσκή ηνπ εληφο 25εηίαο.  

Ζ πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ιήγεη ηελ αληίζηνηρε 

εκεξνκελία κεηά απφ είθνζη πέληε (25) ρξφληα. Ζ αξρηθή ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο Ξεξηφδνπ Κειεηψλ-

Θαηαζθεπψλ  εληφο ηεο νπνίαο ε εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα εθηειέζεη θαη λα νινθιεξψζεη ηηο 

Θαηαζθεπέο είλαη είθνζη ηέζζεξηο (24) εκεξνινγηαθνί. Ππγθεθξηκέλα ε θαηαζθεπή μεθίλεζε ηελ 9εΚαΐνπ 

2014 θαη ζα νινθιεξσζεί ηελ 9εΚαΐνπ 2016.  

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 1Ηνπλίνπ 2015 ηεινχλ ππφ 

ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε JPA ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ.Δ.Π.πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο J&PΑΒΑΜ Α.Δ., εηζεγκέλεο ζην Σ.Α. πνπ έρεη θαηαζηαηηθή έδξα 

ζηελ Διιάδα, ζπκκεηέρεη ζηελ JPA ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ.Δ.Π.ηελ 

31.12.2014 θαηά 100,00% θαη ηελ ελνπνηεί ζηηο δηθέο ηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε 

κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.  

Ππλνπηηθά βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία έρνπλ σο εμήο: 

 

Πύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Θσλζηαληίλνο Κηηδάιεο, Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

Πηέιηνο Γεσξγαιιίδεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

Αζαλάζηνο Κπγδάιεο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

Σξήζηνο Ησάλλνπ, Κέινο Γ.Π. 

Αζελνχιια Γεκεηξίνπ Ζιηάδε, Κέινο Γ.Π. 
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Αξηζκόο Γ.Δ.ΚΖ.: 130075901000 

Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Κεηξώνπ:800574151 

ΑξκόδηαΓ.Ν..:ΦΑΔ ΑΘΖΛΥΛ 

ΛνκηθόοΠύκβνπινο: Αξεηή Ονδίηε 

ΛόκηκνοΔιεγθηήο: Κάξηνο Τάιηεο 

ΔιεγθηηθήΔηαηξεία: ΞΟΑΦΠΓΝΥΡΔΟΣΑΝΠΘΝΞΔΟΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 

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

Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηελ 31ε ∆εθεµβξίνπ 2014 πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε απφ ηελ 28ε 

Απξηιίνπ 2014 έσο θαη ηελ 31ε ∆εθεµβξίνπ 2014: 

 Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) 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 31/12/2014.  

 Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.  

 Ρν ιεηηνπξγηθφ λφµηζµα ηεο Δηαηξείαο, 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 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.  

 Έρνπλ  εγθξηζεί νκφθσλα απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 1 Ηνπλίνπ 2015.Πχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία δελ επηηξέπνληαη πξνζζήθεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηά ηελ 

έγθξηζε ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔηήζηαΝηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2014 
 

JPAΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ.Δ.Π.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 16, 151 25 

Καξνχζη, Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375110 

18 

2. Ξιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ 

ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή γεπέδσλ θαη θηηξίσλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ζε εχινγεο αμίεο κέζσ ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

(going concern). 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΞΣΑ) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ Νκίινπ. Νη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 3.3. 

1. Ρν 2003 θαη 2004, εθδφζεθε απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) κηα ζεηξά 

απφ θαηλνχξηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Ινγηζηηθά 

Ξξφηππα (ΓΙΞ), ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κε αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ) ηα 

νπνία εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ, πξνγελέζηεξεο ηνπ Ππκβνπιίνπ 

Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ IASB, ε νπνία αλαθέξεηαη σο "the IFRS Stable Platform 2005". Ν Όκηινο 

εθαξκφδεη ην IFRS Stable Platform 2005 απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005. Ρελ εκεξνκελία κεηάβαζεο 

απνηέιεζε γηα ηνλ Όκηιν, ε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2004. 

Ρν λφκηζκα παξνπζίαζεο  ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ην Δπξψ, δειαδή ην λφκηζκα  ηνπ 

πξσηεχνληνο  νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία. Όια ηα πνζά 

παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ εθηφο  εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ 

ζηξνγγπινπνηήζεσλ, ηα πξαγκαηηθά αζξνίζκαηα ησλ πνζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλνπηηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελδέρεηαη λα µελ είλαη αθξηβψο ίζα µε ηα αζξνίζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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3. Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

 

3. Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

 

3.1 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), έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή 

απφ ηελ 01/01/2014 ή κεηαγελέζηεξα. 

Ρα ζεκαληηθφηεξα Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 

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

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

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

Ππγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 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 (Joint 

Arrangement). 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. Υο 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». Ρν πξφηππν ΓΞΣΑ 11 

έρεη επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

 Νδεγόο Κεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο,  Πρήκαηα πό Θνηλό Έιεγρν, 

Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρώλ ζε άιιεο Νληόηεηεο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 

θαη ΓΞΣΑ 12) (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2014). 
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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. Ρν πξφηππν δελ έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.  

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

γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 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 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. Ζ 

αλαζεψξεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

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

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 

(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 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 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 

θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

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

Γλσζηνπνηήζεηο γηα ην Αλαθηήζηκν Ξνζό Κε-Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνύ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 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 
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ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπ, εάλ απηφ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο. Ζ 

ηξνπνπνίεζε  δελ έρεη επίδξαζε ζηηο ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

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

Αληηθαηάζηαζε παξαγώγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκόδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο 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». Ζ 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

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

κεηά ηελ 01/01/2014) 

Ρνλ Κάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΞΣΑ 21. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε κία 

εηαηξεία 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. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο ζηηο 

εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

 

3.2 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» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018) 

Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 9. Νη βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην λέν 

πξφηππν αθνξνχλ ηελ χπαξμεο ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα εληαίν 

πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ απνκείσζε θαη επίζεο κηα νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε 
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πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ 

ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΓΞΣΑ 14 Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Οπζκηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ ( εθαξκνγή γηα ηηο 

εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΞΣΑ 14. Πηφρνο ηνπ ελδηάκεζνπ απηνχ πξνηχπνπ 

είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ  πνπ έρνπλ 

ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Πε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ θιάδνη πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θπβεξλεηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη ηελ ηηκνιφγεζε  ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ 

ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ 

δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΓΞΣΑ 15 Έζνδα από Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017) 

Ρνλ Κάην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΞΣΑ 15. Ρν ελ ιφγσ  πξφηππν είλαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ηφζν θάησ απφ ηηο αξρέο ησλ 

ΓΞΣΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (US GAAP).  Ρν λέν πξφηππν έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη 

ην ΓΙΞ 18  Έζνδα, ΓΙΞ 11 Θαηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο θαη θάπνηεο δηεξκελείεο πνπ είλαη ζρεηηδφκελεο κε 

ηα έζνδα. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινο 2010-2012 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2014) 

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

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο 2010 - 2012», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 

8 Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. Νη ηξνπνπνηήζεηο 

απηέο αληηθαηνπηξίδνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ηνπ έξγνπ πνπ μεθίλεζε ην 2010, θαη  είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ζρέδην 

έθζεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΞΣΑ Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ 2010 - 2012 Θχθινο 

(δεκνζηεχηεθε ηνλ Κάην ηνπ 2012). Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ 

λσξίηεξα. Ρα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη νη εμήο: ΓΞΣΑ 2: Νξηζκφο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο, ΓΞΣΑ 3: Ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζε 

ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ΓΞΣΑ 8: Ππλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ,  ΓΞΣΑ 8: Ππκθσλία ηνπ ζπλφινπ 
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ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο, ΓΞΣΑ 13: Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ΓΙΞ 7: Θαηαβιεζέληεο ηφθνη πνπ 

θεθαιαηνπνηνχληαη, ΓΙΞ 16/ΓΙΞ 38: Κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο - αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ 

ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ΓΙΞ 24: Βαζηθά Γηεπζπληηθά Πηειέρε. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ 

επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινο 2011-2013 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2014). 

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

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο 2011 - 2013», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 

4 Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. Νη ηξνπνπνηήζεηο 

απηέο αληηθαηνπηξίδνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ηνπ έξγνπ πνπ μεθίλεζε ην 2011, θαη  είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ζρέδην 

έθζεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΞΣΑ Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ 2011 - 2013 Θχθινο 

(δεκνζηεχηεθε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2012). Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο 

εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Ρα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΞΣΑ 1: Ζ 

έλλνηα ησλ πθηζηάκελσλ ΓΞΣΑ, ΓΞΣΑ 3: Δμαηξέζεηο γηα θνηλνπξαμίεο, ΓΞΣΑ 13: Ξεδίν εθαξκνγήο ηεο 

παξαγξάθνπ 52 (εμαίξεζε ραξηνθπιαθίνπ), θαη ΓΙΞ 40: Απνζαθήληζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 3 

Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΙΞ 40 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αθηλήησλ σο 

επελδχζεηο ζε αθίλεηα ή σο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ 

παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινο 2012-2014 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2014 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο 2012 - 2014», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 

4 Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. Νη ηξνπνπνηήζεηο 

εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, αλ θαη νη 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Ρα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ 

ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΞΣΑ 5: Αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο ηεο Ξψιεζεο, ΓΞΣΑ 7: Ππκβάζεηο ππεξεζίαο θαη 

εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 7 ζηηο Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ΓΙΞ 19: Δπηηφθην 

πξνεμφθιεζε, θαη ΓΙΞ 34: Γλσζηνπνηήζεηο πιεξνθνξηψλ ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά. Ζ Δηαηξεί;α 

ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 19: Ξξόγξακκα Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ: Δηζθνξέο εξγαδνκέλσλ 

(γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2014) 

Ρν Λνέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 19 

«Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» κε ηίηιν Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ 

(Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 19). Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ 

κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ν ζθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα 

απινπνηήζεη ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο εηζθνξέο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο 

κηζζνδνζίαο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 27: «Κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2016): 

Ρνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, ην IASB έθδσζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 27 «Κέζνδνο ηεο 

θαζαξήο ζέζεο ζε αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, κία εηαηξεία έρεη ηελ 

επηινγή λα επηκεηξήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο 

θαζαξήο ζέζεο ζηηο αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο, θάηη ην νπνίν έσο θαη ηελ έθδνζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο, δελ ίζρπε. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο 

εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 10 θαη ζην ΓΙΞ 28: «Ξσιήζεηο ή Δηζθνξέο Πηνηρείσλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνύ κεηαμύ ελόο Δπελδπηή θαη ηεο Ππγγελνύο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο ηνπ» 

(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Ρν Πεπηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ  «Ξσιήζεηο ή Δηζθνξέο 

Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ κεηαμχ ελφο Δπελδπηή θαη ηεο Ππγγελνχο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο» (ηξνπνπνηήζεηο 

ζηα ΓΞΣΑ 10 θαη ΓΙΞ 28). Ζ ηξνπνπνίεζε ζα εθαξκφδεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κειινληηθά γηα 

πσιήζεηο ή εηζθνξέο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016. Ξξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη, κε απαξαίηεηε ηε ζρεηηθή 

γλσζηνπνίεζε απηήο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ 

παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ16 θαη ζην ΓΙΞ 41: «Γεσξγία: Θαξπνθόξεο Φπηείεο» (εθαξκόδεηαη 

γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 
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Ρν Ηνχλην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ αιιάδεη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά αλαθνξά θαξπνθφξσλ θπηεηψλ,. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, απνθαζίζηεθε φηη νη 

θαξπνθφξεο θπηείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ζα πξέπεη λα 

ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ην ίδην ηξφπν φπσο ηα ελζψκαηα πάγηα (ΓΙΞ 16). Ππλεπψο νη ηξνπνπνηήζεηο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θαξπνθφξεο θπηείεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 16 αληί ηνπ ΓΙΞ 41. Ζ 

παξαγσγή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο θαξπνθφξεο θπηείεο παξακέλεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 41. Ζ 

Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ16 θαη ζην ΓΙΞ 38: Γηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε Απνδεθηέο 

Κεζόδνπο Απνζβέζεσλ 

 

Ρν Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΙΞ 16 θαη ΓΙΞ 38. Ρν ΓΙΞ 16 θαη ην 

ΓΙΞ 38 θαζηεξψλνπλ ηηο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη νη 

απνζβέζεηο ζην ξπζκφ ηεο αλακελφκελεο αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ρν IASB έρεη δηεπθξηλίζεη φηη ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζβεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη θαηάιιειε, 

δηφηη ηα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ γεληθά αληαλαθινχλ άιινπο παξάγνληεο θαη φρη ηελ αλάισζε ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ 

σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ 

παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην  ΓΞΣΑ 11: "Ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ απνθηήζεσλ ζπκκεηνρώλ ζε 

από θνηλνύ ιεηηνπξγίεο" (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2016) 

Ρν Κάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΞΣΑ 11. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο 

πξνζζέηνπλ λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κία απφ 

θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη δηεπθξηλίδνπλ ην θαηάιιειν ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ γηα ηέηνηεο απνθηήζεηο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο 

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1: «Ξξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ»(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 



ΔηήζηαΝηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2014 
 

JPAΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ.Δ.Π.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 16, 151 25 

Καξνχζη, Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375110 

26 

Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΙΞ 1. Νη ελ ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο 

παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο θξίζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ 

ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Ρα αλσηέξσ 

δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28: «Δπελδπηηθέο νληόηεηεο: Δθαξκόδνληαο 

ηελ εμαίξεζε από ηελ Δλνπνίεζε»(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/01/2016) 

 

Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζηα ΓΞΣΑ 

10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο 

ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ νληνηήησλ, ελψ παξέρνπλ εμαηξέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη 

νπνίεο ζα κεηψζνπλ ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ 

επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. 

Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

3.3 Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο 

Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 

πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη νη ζεκεηψζεηο θαη αλαθνξέο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ ελδέρεηαη λα 

εκπεξηέρνπλ νξηζκέλεο ππνζέζεηο θαη ππνινγηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζε κειινληηθά γεγνλφηα ζε ζρέζε κε 

ηηο εξγαζίεο, ηελ αλάπηπμε θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ξαξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη 

ππνζέζεηο θαη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε 

κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ 

απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 

Νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ κειινληηθά νπζηψδεηο 

πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ  έρνπλ σο εμήο: 
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Δθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ην ινγηζηηθό ρεηξηζκό ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ ζύκθσλα κε ην ΓΙΞ 

11 «Θαηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα» 

Αλαγλψξηζε εζφδνπ απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα βάζεη εθηίκεζεο ηνπ ζηαδίνπ νινθιήξσζεο ησλ 

έξγσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζηαδίνπ νινθιήξσζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ππφ εθηέιεζε βάζεη 

ηνπ νπνίνπ ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη έζνδα απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα, ε Γηνίθεζε εθηηκά ηα 

πξνβιεπφκελα έμνδα πνπ αλακέλεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ. 

 

Ξξόβιεςε θόξνπ εηζνδήκαηνο  

Απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο. πάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο 

θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Δάλ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα 

επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο ρξήζεο. 

Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά, 

πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο νη νπνίεο απαηηνχλ ηε ρξήζε παξαδνρψλ θαη θξίζεο. 

Ζ Δηαηξεία θάλεη παξαδνρέο νη νπνίεο ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαηά ηε 

ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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4. Πύλνςε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ 

 

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

ηηο νπνίεο ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ε  Δηαηξεία ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 3.3 φηη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξαξά ην γεγνλφο φηη 

απηέο νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα θαη 

ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα νπνία έρνπλ 

εθηηκεζεί. 

 

4.1 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Ρν ζχλνιν ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε εμαίξεζε ην νηθφπεδν, απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεσο ηνπο ή ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

νπνηεζδήπνηε ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο. Ρν θφζηνο θηήζεσο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.Κεηαγελέζηεξεο 

πξνζζήθεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην 

κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη πξνζζήθεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη 

φηη ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επεξεαδφκελσλ ζηνηρείσλ. Νιεο νη άιιεο δαπάλεο επηζθεπψλ 

θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Ξάγηα ηα νπνία έρνπλ απνθηεζεί κε ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απνζβέλνληαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο (θαζνξηδφκελε ζε ζρέζε κε ζπγθξίζηκα κε ηδηφθηεηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία), εάλ είλαη βξαρχηεξε. 

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

ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή 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 ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ. 

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

ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  

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 (αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), ην θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη 

άιια γεληθά θφζηε.  

Ζ εηαηξεία δελ δηαηεξεί ελζψκαηα πάγηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014. 
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4.2 Απνκείσζε Αμίαο Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ 

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. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην 

κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δεκία ιφγσ κείσζεο ηεο 

αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. 

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 ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 

4.3 Ινηπό κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

Ρα ινηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηαρσξνχληαη πάληα ζην ηζηνξηθφ θφζηνο ρσξίο 

έθπησζε παξνχζαο αμίαο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλακελφκελεο ιήμεο ή πξαγκαηνπνίεζεο. 

Νη εγγπεηηθέο θαηαβνιέο αθνξνχλ θαηαζέζεηο γηα νξηζκέλνπο πξνκεζεπηέο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνο απηνχο ηνπο πξνκεζεπηέο. Ρα πνζά παξακέλνπλ σο απαηηήζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηά ηνπο. Κε ηε ιήμε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ, ηα θαηαβιεκέλα πνζά κπνξνχλ λα ζπκςεθηζζνχλ 

έλαληη φινπ ή ηκήκαηνο εθθξεκψλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θαηαβνιήο, ελψ ην ππφινηπν 

επηζηξέθεηαη ζηελ Δηαηξεία. 

Ζ εηαηξεία δελ δηαηεξεί ηέηνηα θνλδχιηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014. 

 

4.4 Σξεκαηννηθνλνκηθά Δξγαιεία  

Ρα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ηεο εηαηξείαο είλαη ηα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, νη 

βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαη ηα δάλεηα ηξαπεδψλ. Γεδνκέλνπ,α) ηεο βξαρππξφζεζκεο 

θχζεσο ησλ εξγαιείσλ απηψλ θαη β) ησλ θιεηδσκέλσλ επηηνθίσλ γηα φζνλ αθνξά ηα καθξνπξφζεζκα 

δάλεηα, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πηζηεχεη φηη ε εχινγε αμία ηνπο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ 

νπνία απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο εηαηξείαο.  

 

4.5 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη 

ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ 

απνκείσζεο. Νη δεκίεο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη αθνχ ιεθζεί 
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ππφςε ε παιαηφηεηα ηνπ ππνινίπνπ, ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ πειάηε λα πιεξψζεη θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ είζπξαμεο. Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 

πξνεμνθινπκέλσλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ επάξθεηα ηεο πξφβιεςεο επηζθνπείηαη ζπρλά 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηζηνξηθά πνζνζηά είζπξαμεο θαη άιινπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ 

ηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν. 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014. 

 

4.6 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο. 

 

4.7 Ίδηα θεθάιαηα 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί. Νη 

θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

Ζ αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαηά ηελ 

αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Θάζε θφζηνο ζπλαιιαγήο ζρεηηδφκελν κε ηελ έθδνζε ησλ 

κεηνρψλ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ φθεινο θφξνπ εηζνδήκαηνο πξνθχςεη αθαηξνχληαη απφ ηελ 

αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Νη ζσξεπκέλεο δεκηέο  πεξηιακβάλνπλ ηα ηξέρνληα απνηειέζκαηα θαη απηά 

πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ φπσο γλσζηνπνηνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Ρα ίδηα θεθάιαηα δελ πεξηιακβάλνπλ δηαθνξά ππέξ ην άξηην ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014. 

 

4.8 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο 

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή 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 ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 

Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηηο δεκνζηνλνκηθέο 

αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη νη 

ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

Νη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 

λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην 

θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

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 
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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 ηεο Θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Πε 

πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ 

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

νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

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

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

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειεί έμνδν ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, αλ νη 

ζπλαιιαγέο θαη ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ απηή ηε θνξνινγηθή επίδξαζε αλαγλσξίδνληαη επίζεο 

ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειεί έμνδν ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη 

απεπζείαο ζηα Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, αλ νη ζπλαιιαγέο θαη ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ απηή ηε 

θνξνινγηθή επίδξαζε αλαγλσξίδνληαη επίζεο ζηα Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα.   

 

4.9 Ξξνβιέςεηο 

Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο 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 ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη πξνζαξκφδνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε 

δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Ρν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

παξνχζαο αμίαο αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη 

απμήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε.  

Όηαλ ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο εκπεξηέρεηαη ε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ λα 

δηαηεξεί ηελ ππνδνκή ζε έλα θαζνξηζκέλν επίπεδν παξνρήο ππεξεζίαο ιεηηνπξγίαο ή λα επαλαθέξεη ηελ 

ππνδνκή ζε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πξηλ ηελ παξαδψζεη ζηνλ παξαρσξεηή ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

παξαρψξεζεο, ε Δηαηξεία, σο παξαρσξεζηνχρνο, αλαγλσξίδεη θαη απνηηκά απηή ηελ ππνρξέσζε ζχκθσλα 

κε ην ΓΙΞ 37.  

Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, 

εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Νη 



ΔηήζηαΝηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2014 
 

JPAΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΑΡΡΗΘΖΠ Α.Δ.Δ.Π.: Ακαξνπζίνπ –Σαιαλδξίνπ 16, 151 25 

Καξνχζη, Διιάδα, Ρει.:+30 210 6375110 

32 

ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε 

εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. 

Ζ εηαηξεία θαηά ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ δελ έρεη αλαγλσξίζεη πξνβιέςεηο. 

4.10 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξέσζεηο 

Νη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο απνηεινχλ ππνρξεψζεηο πξνο πιεξσκή γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ έρνπλ 

απνθηεζεί θαηά ηελ άζθεζε ηεο ζπλήζνπο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ πξνκεζεπηέο. Νη πιεξσηένη 

ινγαξηαζκνί θαηαηάζζνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, εάλ ε πιεξσκή νθείιεηαη εληφο ελφο έηνπο 

ή ιηγφηεξν. Αλ φρη, παξνπζηάδνληαη σο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Νη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 

αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

4.11 Ρξαπεδηθόο δαλεηζκόο 

Όια ηα δάλεηα αξρηθψο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο, πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ 

ιακβάλεηαη κεησκέλε κε ην θφζηνο έθδνζεο. Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα δάλεηα απνηηκψληαη ζην 

απνζβέζηκν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Ρπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. 

Έμνδα δαλείσλ πνπ θαηαβάιινληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ λέσλ πηζηψζεσλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηνπ 

δαλείνπ εθφζνλ γίλεη αλάιεςε κέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο λέαο πηζησηηθήο γξακκήο. Πε απηή ηελ 

πεξίπησζε θαηαρσξνχληαη σο κειινληηθά έμνδα δαλείσλ κέρξη λα γίλεη ε αλάιεςε. Δθφζνλ δελ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα λέα δάλεηα, κεξηθψο ή νιηθά, ηφηε απηά ηα έμνδα πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνπιεξσζέληα 

έμνδα θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο ζρεηηθήο πηζησηηθήο γξακκήο. 

Ρα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ απνπιεξσκή ηνπο σο καθξνπξφζεζκεο ή βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο. 

 

4.12 Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, εθηφο απφ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα, πεξηιακβάλνπλ, εκπνξηθέο θαη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη ζπκβαηηθά 

ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ε Δηαηξεία απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή 

αθπξψλεηαη ή ιήγεη. Νη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ. Νη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο παξαθνινπζνχληαη ζπλήζσο ζηα νλνκαζηηθά ηνπο πνζά (εθηφο θαη αλ ε 

επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή).  

 

4.13 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 

Ρα έζνδα επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο ή ηνπ εηζπξαθηένπ αληαιιάγκαηνο, αθνχ 

έρνπλ αθαηξεζεί ηπρφλ εθπηψζεηο ηηκψλ. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηα έζνδα εθφζνλ απηά κπνξνχλ λα 
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επηκεηξεζνχλ αμηφπηζηα θαη είλαη πηζαλφλ φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλαιιαγή ζα 

εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία. 

Ρα έζνδα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα.Ρα έζνδα θαη ην θέξδνο απφ ηα θαηαζθεπαζηηθά 

ζπκβφιαηα αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 11 φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε παξάγξαθν 4.17 θαησηέξσ.Ρα 

έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο. 

Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ δαλείσλ ρνξεγεζέλησλ θαη απαηηήζεσλ, ηα έζνδα απφ ηφθνπο 

αλαγλσξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην επηηφθην πνπ πξνεμνθιεί ηηο κειινληηθέο ξνέο γηα ζθνπνχο απνκείσζεο.  

Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε 

 

4.14 Θαηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα 

Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή νκάδα ζπλδεδεκέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εηδηθά γηα πειάηεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρεηηθά 

ζπκβφιαηα θαη ησλ νπνίσλ ε εθηέιεζε ζπλήζσο δηαξθεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ηεο κηα ρξήζεο. Ρα έμνδα 

πνπ αθνξνχλ ζην ζπκβφιαην αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Ρα έζνδα αλαγλσξίδνληαη σο εμήο : 

α) Πηελ πεξίπησζε φπνπ ην απνηέιεζκα κηαο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ δελ είλαη εθηθηφ λα απνηηκεζεί 

αμηφπηζηα, θαη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην έξγν βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην: 

 Ρν έζνδν αλαγλσξίδεηαη κφλν ζηελ έθηαζε πνπ ην αλαιεθζέλ ζπκβαηηθφ θφζηνο ελδέρεηαη λα 

αλαθηεζεί θαη 

 Ρν ζπκβαηηθφ θφζηνο αλαγλσξίδεηαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία αλαιήθζεθε. 

β) Όηαλ ην απνηέιεζκα ελφο ζπκβνιαίνπ έξγνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία, ην έζνδν θαη ηα έμνδα 

ηνπ ζπκβνιαίνπ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ, αληίζηνηρα, σο έζνδν θαη έμνδν. 

Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο γηα λα θαζνξίζεη ην θαηάιιειν πνζφ 

εζφδνπ θαη εμφδνπ πνπ ζα αλαγλσξίζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.  

Ρν ζηάδην νινθιήξσζεο κεηξάηαη κε βάζε ην ζπκβαηηθφ θφζηνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο θαηαζθεπήο θάζε έξγνπ. 

Όηαλ είλαη πηζαλφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπκβνιαίνπ λα ππεξβεί ην ζπλνιηθφ έζνδν, ηφηε ε αλακελφκελε 

δεκία αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ρξήζεο σο έμνδν. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ηπρφλ έμνδα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κειινληηθέο εξγαζίεο αλαθνξηθά κε ην ζπκβφιαην εμαηξνχληαη θαη εκθαλίδνληαη σο έξγν ζε 

εμέιημε.  Ρν ζχλνιν ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηνπ θέξδνπο / δεκίαο πνπ αλαγλσξίζζεθε γηα 

θάζε ζπκβφιαην ζπγθξίλεηαη κε ηηο πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο. 

Όπνπ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πιένλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (κείνλ ησλ δεκηψλ) πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζζεί ππεξβαίλνπλ ηηο πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο, ε δηαθνξά εκθαλίδεηαη σο απαίηεζε απφ πειάηεο 

ζπκβνιαίσλ έξγσλ ζην θνλδχιη «Απαηηήζεηο απφ θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα». Όηαλ νη πξννδεπηηθέο 

ηηκνινγήζεηο ππεξβαίλνπλ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πιένλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (κείνλ ησλ δεκηψλ) 
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πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί, ην ππφινηπν εκθαλίδεηαη σο ππνρξέσζε πξνο ηνπο πειάηεο ζπκβνιαίσλ έξγσλ 

ζην θνλδχιη «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο». 

4.15 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ 

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

4.16 Ππκθσλίεο Ξαξαρώξεζεο 

Πηηο Ππκθσλίεο Ξαξαρψξεζεο Γηθαηψκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε ηδηψηε, ε Δηαηξεία 

εθαξκφδεη ηε ΔΓΓΞΣΑ 12 εθφζνλ πιεξνχληαη νη παξαθάησ δχν ζπλζήθεο: 

α) ν παξαρσξεηήο (grantor) ειέγρεη ή θαζνξίδεη πνηεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα παξάζρεη ν παξαρσξεζηνχρνο 

(operator), ζε πνηνπο θαη ζε πνηα ηηκή θαη 

β) ν παξαρσξεηήο ειέγρεη νπνηνδήπνηε ζεκαληηθφ ππφινηπν ζπκθεξφλησλ ζηελ ππνδνκή ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ ηεο ζπκθσλίαο παξαρψξεζεο. 

Πχκθσλα κε ηε ΔΓΓΞΣΑ 12, ηέηνηεο ππνδνκέο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηνπ 

παξαρσξεζηνχρνπ σο ελζψκαηα πάγηα, αιιά ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ σο 

Σξεκαηνδνηηθή Ππκβνιή Γεκνζίνπ (financial asset model) θαη/ή ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο 

Γηθαίσκα Ξαξαρψξεζεο (intangible asset model), αλάινγα κε ηνπο ζπκβαηηθά ζπκθσλεζέληεο φξνπο. 

i) Σξεκαηνδνηηθή Ππκβνιή Γεκνζίνπ (Financial Asset Model) 

Ζ Δηαηξεία, σο παξαρσξεζηνχρνο, αλαγλσξίδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζην βαζκφ πνπ 

έρεη αλεπηθχιαθην ζπκβαηηθφ δηθαίσκα λα ιάβεη κεηξεηά ή άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ απφ ηνλ παξαρσξεηή γηα ηηο ππεξεζίεο θαηαζθεπήο.   

Πηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, ν παξαρσξεζηνχρνο έρεη έλα αλεπηθχιαθην δηθαίσκα λα 

ιάβεη κεηξεηά, εάλ ν παξαρσξεηήο ζπκβαηηθά εγγπάηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ παξαρσξεζηνχρν: 

α) ζπγθεθξηκέλα ή θαζνξηζκέλα πνζά ή 

β) ην έιιεηκκα πνπ κπνξεί, ελδερνκέλσο, λα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ πνζψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 

ρξήζηεο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ην ζπγθεθξηκέλν ή θαζνξηζκέλν πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε 

Πχκβαζε Ξαξαρψξεζεο.   

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο ΔΓΓΞΣΑ 12 εκθαλίδνληαη 

ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο σο «Σξεκαηνδνηηθή Ππκβνιή απφ Γεκφζην» θαη αλαγλσξίδνληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ αθαηξνπκέλσλ θαη ηπρφλ δεκηψλ 

απνκείσζεο. Ρν πξαγκαηηθφ επηηφθην ηζνχηαη κε ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ ηνπ 

παξαρσξεζηνχρνπ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε Πχκβαζε Ξαξαρψξεζεο. 
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5. Πεκεηώζεηο επί ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

 

5.1 Σξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή από Γεκόζην (ΔΓΓΞΣΑ 12) 

 

  

 πόινηπν 

ζηηο 

28/4/2014 

Αύμεζε 

απαηηήζεσλ  

Κείσζε 

Απαηηήζεσλ 

Αλαζηξνθή 

πξνεμόθιεζεο 

πόινηπν 

ζηηο 

31/12/2014 

Δλεξγεηηθό        

Σξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή απφ Γεκφζην 

(ΔΓΓΞΣΑ 12)  

 

0,00 2.911.345,22 0,00 0,00 2.911.345,22 

Πύλνιν 
 

0,00 2.911.345,22   2.911.345,22 

 Κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 
 

    

 Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 
 

0,00 2.911.345,22   

 

 

  

 

0,00 2.911.345,22    

 

5.2 Ινηπέο απαηηήζεηο 

Νη ινηπέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε πξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα ινηπέο απαηηήζεηο έσο θαη ηελ 31/12/2014. 

 

5.3 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

Ρα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά θαζψο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο δηαζέζηκεο ζε πξψηε δήηεζε.  

 

 

 

31/12/2014

Ξξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ 5.128.337,25

Σξεψζηεο Γηάθνξνη 513.332,15

Κεηαβαηηθνί Ινγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ 63.328,07

Πύλνιν Ινηπώλ Απαηηήζεσλ 5.704.997,47

31/12/2014

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 936,62

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 284.783,45

Πύλνιν 285.720,07
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5.4 Ίδηα θεθάιαηα 

 

 Κεηνρηθό θεθάιαην θαη Θεθάιαην ππέξ ην άξηην 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ 231.555 νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 

5,000 ε θάζε κία. Ρν ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεησκέλν απφ ηα έμνδα πνπ έρνπλ γίλεη αλέξρεηαη ζε 

€ 1.144.181,35. 

 

Ζ  κεηνρηθή ζχλζεζε έρεη σο εμήο: 

 

 

5.5 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ: 

 

 

Ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνλ νπνίν ππφθεηηαη ε Δηαηξεία είλαη ίζνο κε 26% γηα ηε ρξήζε 2014. 

Πχκθσλα κε ην θνξνινγηθφ λφκν νξηζκέλα εηζνδήκαηα δελ θνξνινγνχληαη θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο ηνπο, 

αιιά θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ηνπο ζηνπο κεηφρνπο. Ζ ινγηζηηθή αξρή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα αλαγλσξίδεη 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηα εηζνδήκαηα απηά θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο, 

αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαλνκήο ηνπο. 

 

5.6 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

 

Ρν πνζφ αθνξά αλεμφθιεηεο ηηκνινγεκέλεο ππεξεζίεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

 

Γηθαηνύρνο 
Ξνζνζηό 

Ππκκεηνρήο 

Κεηνρέο Γηαθξαηνύκελεο ηελ 

31.12.14

J & P ΑΒΑΜ Α.Δ. 100,00% 231.555

Αλάιπζε αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο ηελ 31/12/2014

Απαίηεζε  πνρξέσζε

Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία

Θαηαζθεπαζηηθά Ππκβφιαηα 0,00 98.732,58

Πύλνιν 0,00 98.732,58

31/12/2014

Ξξνκεζεπηέο 205.139,25

Πύλνιν 205.139,25
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5.7 Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ : 

 

Ρν πνζφ αθνξά ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ (ΦΚ, Φφξνο Δξγνιάβσλ 3% θαη 

Φφξνο 20% απφ Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα) 

. 

5.8 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ: 

 

 

5.9 Σξεκαηννηθνλνκηθέο  ππνρξεώζεηο 

Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

Ρα επηηφθηα δαλεηζκνχ εμαξηψληαη απφ ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ελψ θαη νη πξνκήζεηεο έθδνζεο ησλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γεληθά αληαλαθινχλ ηηο ζπλζήθεο πηζησηηθήο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο.Πηνηρεία ησλ 

δαλείσλ θαη  επηηφθηα δαλεηζκνχ παξαηίζεληαη σο θάησζη: 

31/12/2014

πνρξεψζεηο απφ Φφξνπο 5.751,70

Πύλνιν 5.751,70

31/12/2014

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 1.452,99

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 1.658,58

Ξηζησηέο Γηάθνξνη 50.606,84

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 100.000,44

Πύλνιν 153.718,85

31/12/2014

Καθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο

Γάλεην JESSICA 4.650.000,00

Νκνινγηαθέο ππνρξεψζεηο 3.000.537,79

Έμνδα καθξ/ζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ -217.373,00

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 7.433.164,79

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Βξαρ/ζκν νκνινγηαθφ δάλεην ππέξ ΦΞΑ 500.000,00

Έμνδα βξαρ/ζκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ππέξ ΦΞΑ -335.000,00

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 165.000,00

Πύλνιν δαλείσλ 7.598.164,79
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Ζ Δηαηξεία εμαζθαιίδεη ρξεκαηνδνηήζεηο θαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά φξηα ηεο 

κεηξηθήο.  

 

5.10 Ιεθηόηεηα πνρξεώζεσλ  

 

 

 

5.11 Θύθινο Δξγαζηώλ 

Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

 

5.12 Αλάιπζε εμόδσλ αλά θαηεγνξία 

Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ αλά θαηεγνξία ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2014, έρεη σο αθνινχζσο: 

 

Euribor
Ρξάπεδαο / 

Ηδηώηε

Spread / 

Margin 

Δηζθνξά 

128/75

ΔΡΔπ (ΔΗΒ) 16.721.000,00 0,00 4,50% 2,883% 6κελε

JESSICA UDF 16.721.000,00 4.650.000,00 2,121% 1,790% 0,60% 6κελε

Νκνινγηαθό Γάλεην 

γηα ην ΦΞΑ
8.700.000,00 500.000,00

Euribor 1, 3, 

6 κελψλ 
6,75%

3κελε θπξίσο 

(θαη 1 κελφο)

Νκνινγηαθό Γάλεην 

από J&P ΑΒΑΜ Α.Δ.
7.125.310,00 2.950.915,00 5,75% 6κελε

Νκνινγηαθό Γάλεην 

από ΑΘΖΛΑ 

ΞΑΟΑΣΩΟΖΠΔΗΠ Α.Δ.

1.000,00 1.000,00 5,75% 6κελε

Πύλνια 49.268.310,00 8.101.915,00

Δπηηόθην

Γαλεηζηήο

Γηάξθεηα 

Ξεξηόδνπ 

Δθηνθηζκνύ

Ξνζό Δθηακίεπζεο 

εώο ηελ 

31/12/2014

Ππλνιηθό Ξνζό 

Γαλείνπ

Δίδνο πνρξέσζεο Δληόο 1 έηνπο 
Κεηαμύ 1 θαη 

2 εηώλ 

Κεηαμύ 2 θαη 

5 εηώλ 

Άλσ ησλ 5 

εηώλ 
Πύλνιν 

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 205.139,25 205.139,25

Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο 5.751,70 5.751,70

Γάλεηα 165.000,00 100.326,00 1.699.626,08 5.633.212,71 7.598.164,79

Πύλνιν 375.890,95 100.326,00 1.699.626,08 5.633.212,71 7.809.055,74

1/1-31/12/2014

Κύκλος Εργασιών

Χρημαηοδοηική ζσμβολή από Δημόζιο (ΕΔΔΠΧΑ 12) 2.911.345,22

Έζοδα από λοιπές παροτές σπηρεζιών 1.529,26
Πύλνιν Θπθινπ Δξγαζηώλ 2.912.874,48

Θόζηνο 

Ξσιήζεσλ

Δμνδα 

Γηνίθεζεο

Δμνδα 

Σξεκ/θά
Πύλνιν

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 0,00 16.496,30 0,00 16.496,30

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 2.350.836,08 1.458,00 0,00 2.352.294,08

Ξαξνρέο ηξίησλ 41.058,56 0,00 0,00 41.058,56

Γηάθνξα έμνδα 0,00 5.550,53 0,00 5.550,53

Θφζηνο Γαλείσλ 0,00 0,00 574.127,41 574.127,41

Ρξαπεδηθά Έμνδα 0,00 0,00 3.377,92 3.377,92

Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ έξγσλ 124.862,86 0,00 0,00 124.862,86

Πύλνιν 2.516.757,50 23.504,83 577.505,33 3.117.767,66
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5.13 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

 

 

 

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο ηεο εηαηξείαο πξνθχπηεη σο ηηο θάησζη θαηεγνξίεο: 

 

 

5.14 Ξξνζαξκνγή ζηα θέξδε ηεο Θαηάζηαζεο Ρακεηαθώλ Ονώλ 

Νη πξνζαξκνγέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηα θέξδε ηεο Θαηάζηαζεο Ρακεηαθψλ Ονψλ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηα 

αθφινπζα: 

 

 

5.15 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε 

Νη ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ πσιήζεηο θαη αγνξέο πξνο θαη απφ ηα ζπλδεφκελα κέξε ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο 

αθνινχζσο: 

 

 

Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ θαη πξνο ηα ζπλδεφκελα κέξε ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο αθνινχζσο:  

1/1-31/12/2014

Φόξνο Δηζνδήκαηνο

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 98.732,58

Πύλνιν 98.732,58

Σξήζε 2014

Ξεξηγξαθή Θνλδπιίνπ

Θαηαζθεπαζηηθά Ππκβφιαηα 98.732,58

Πύλνιν 98.732,58

31/12/2014

Ξξνζαξκνγέο ζηα Θέξδε γηα:

Έμνδα ηφθσλ 574.127,41

Πύλνιν Ξξνζαξκνγώλ ζηα Θέξδε γηα Ρακεηαθέο Ονέο 574.127,41

Ιήςε ππεξεζηώλ 31/12/2014

Κεηξηθή 1.916.734,34

Πύλνιν 1.916.734,34

Ρόθνη Γαλείσλ από ζπλδεδεκέλα κέξε 31/12/2014

Κεηξηθή 57.177,09

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 26,19

Πύλνιν 57.203,28
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Νη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο.  

 

5.16 Δκπξάγκαηα Βάξε 

Ρελ 31/12/2014  επί ησλ αθηλήησλ ηεο  Δηαηξείαο δελ πθίζηαηαη εκπξάγκαηα βάξε.  

 

5.17 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο – ππνρξεώζεηο 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Λνκηθφ Ρκήκα πξνθχπηεη φηη δελ ζα ππάξμνπλ απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο πνπ ζα έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.  

5.18 Αλάιπζε απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ  

Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ παξνπζηαδφκελε εκεξνκελία αλαιχεηαη 

σο εμήο : 

 

Ρν θφζηνο θφζηνο ηεο ρξήζεο γηα ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:  

 

 

5.19 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο από ηηο Αξρέο 

Γηα ηε ρξήζε 2014, ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α § 1 Λ.4174/2013. Ν έιεγρνο απηφο γηα ηε ρξήζε 2014 

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

δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2014. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Απαηηήζεηο / πνρξεώζεηο απν  α) Ξαξνρή

πεξεζηώλ β) Γάλεηα

Ξιεξσηέα 31/12/2014

Κεηξηθή 3.212.510,79

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 1.022,26

Πύλνιν 3.213.533,05

Απαηηήζεηο - πνρξεώζεηο από α) Αγνξέο

Δηζπξαθηέα 31/12/2014

Κεηξηθή 5.128.337,25

Πύλνιν 5.128.337,25

31/12/2014

Κηζζσηνί 1

Ζκεξνκίζζηνη 0

Πύλνιν 1

31/12/2014

Κηζζνί, εκεξνκίζζηα θαη επηδφκαηα 13.191,05

Δμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 3.305,25

Πύλνιν 16.496,30
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5.20 Δπίδηθεο ππνζέζεηο 

Γελ ππήξμε νχηε ππάξρεη δηθαζηηθή ππφζεζε απφ ηελ ίδξπζή ηεο. 

 

5.21Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ  

Νη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο 

πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηεο δηαβάζκηζεο θαη ησλ πγεηψλ δεηθηψλ θεθαιαίνπ, λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηαηεο (going concern)  θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. 

 

5.22 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

’Δπεηηα απφ ην πέξαο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο 

ηεο παξνχζαο Έθζεζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ε εηαηξεία πξνέβε ζε Αχμεζε ηνπ 

Κεηνρηθνχ ηεο Θεθαιαίνπ σο αθνινχζσο:  

α) Ρελ 7ε Ηαλνπαξίνπ 2015ζπλήιζε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη απνθάζηζε ηελ Αχμεζε ηνπ 

Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 310.000,00 € κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε 62.000 λέσλ 

θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 5,00 € εθάζηε.  

β) Ρελ 19ε Καξηίνπ 2015ζπλήιζε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη απνθάζηζε ηελ Αχμεζε ηνπ 

Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 408.000,00 € κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε 81.600 λέσλ 

θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 5,00 € εθάζηε.  

 

 

Καξνχζη, 1 Ηνπλίνπ 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Θσλ/λνο Α. Κηηδάιεο Αζαλάζηνο Λ. Κπγδάιεο

Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο
Ππκβνπιίνπ

Πππξίδσλ Λ. Ξεηνχζεο Ησάλλεο Δ. Ονΐδεο

Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο Ξξντζηάκελνο Ινγηζηεξίνπ



ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Αξκόδηα Τπεξεζία :  Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ- Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο, Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ :  www.jpa-attica-schools.gr

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ :

Κσλζηαληίλνο Μηηδάιεο, Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Αζαλάζηνο Μπγδάιεο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

ηέιηνο Γεσξγαιιίδεο, Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ..

Υξήζηνο Ησάλνπ, Μέινο Γ..

Αζελνύιια Γεκεηξίνπ Ζιηάδε, Μέινο Γ.. 

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γ ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ : 1 Ινπλίνπ 2015

Νόκηκνο Οξθωηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο: Μάξηνο Φάιηεο (Α.Μ.ΟΔΛ 38081)

Διεγθηηθή Δηαηξεία : ΠΡΑΨΓΟΤΧΣΔΡΥΑΟΤΚΟΤΠΔΡ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (Αξ. Μ. ΟΔΛ 113)

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηή : Με ζύκθωλε γλώκε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε € Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

31/12/2014 1/1-31/12/14

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Υξεκαηνδνηηθή ζπκβνιή από Γεκόζην (ΔΓΓΠΥΑ 12) 2.911.345 Κύθινο εξγαζηώλ 2.912.874

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.990.718 Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 396.117

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 8.902.063 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαη/ηηθώλ

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ 372.612

Μεηνρηθό θεθάιαην 1.144.181 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ -204.893

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ -303.626 Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) -303.626

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (α) 840.556 Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά ( ζε € ) -0,2654

Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 7.433.165 Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - ( ζε € ) -

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 98.733 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαη/ηηθώλ, 

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 165.000 επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ 372.612

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 364.610

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ) 8.061.507 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΥΡΗΗ - ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (α) + (δ) 8.902.063 Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

1/1-31/12/14

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο) -204.893

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 574.127

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -5.704.997

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 228.375

Μείνλ:

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -437.893

Πνζά εθθξαζκέλα ζε € ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) -5.545.281

α) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 0 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

β) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 57.177 Αύμεζε Υξεκαηνδνηηθήο πκβνιήο από Γεκόζην (ΔΓΓΠΥΑ 12) -2.911.345

γ) Απαηηήζεηο 3.213.533 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -2.911.345

δ) Τπνρξεώζεηο 42.004 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

7. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηελ εηαηξεία 31/12/2014 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 1.144.181

      Μηζζσηνί (θαηά ηελ παξαηηζέκελε εκεξνκελία) 1 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 7.598.165

      Ζκεξνκίζζηνη (θαηά ηελ παξαηηζέκελε εκεξνκελία) 0 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 8.742.346

      ύλνιν 1 Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

8. Γελ θαηέρνληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο από ηελ ίδηα ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 285.720

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 0

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 285.720

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

31/12/2014

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (28/4/2014 ) 24.000

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο -303.626

Αύμεζε/ (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 1.120.181

840.556

Μαξνύζη, 1 Ινπλίνπ 2015

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..                         Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ                                   Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ              Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΗΣΕΑΛΖ                         ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΤΓΓΑΛΖ                                     ΠΤΡΗΓΩΝ ΠΔΣΟΤΖ           ΗΩΑΝΝΖ ΡΟΪΓΖ

Α.Γ.Σ.  Ξ 547337                         Α.Γ.Σ.   165201                                     Α.Γ.Σ. 743972           Α.Γ.Σ. ΑΗ 665816

1. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ εθδόηε πεξηιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο J &P ΑΒΑΞ Α.Δ., πνπ έρεη  έδξα ζηελ Διιάδα, θαη θαηέρεη πνζνζηό 100,00% επί ηνπ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

6. Οη ζπλαιιαγέο ην 2014 θαη ηα ππόινηπα ηελ 31.12.2014 κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 

παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη αλαιπηηθόηεξα ζηε ζεκείσζε 6.16 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο:

5. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Γελ έρεη 

επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ή εηαηξείαο.

9. Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γεγνλόηα πνπ λα επηβάιιεηαη αλαθνξά  από ηα

ζηξνγγπινπνηήζεηο.

10. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 5.19 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο 

έθζεζεο.

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014

11. ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε €. Σπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε 

JPA ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΟΛΔΙΧΝ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ

ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 130075901000

ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ - ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ 16, 151 25 ΜΑΡΟΤΙ

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 1εο ρξήζεωο από 28ε Απξηιίνπ 2014 έωο 31ε Γεθεκβξίνπ 2014

(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Κ.Ν. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

Γ.Λ.Π..

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

ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο.

4. Σα θέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηνλ αξηζκό κεηνρώλ.

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο JPA 

Α.Δ.Δ... πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, 

όπνπ αλαξηώληαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηε.
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