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Α. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηεο Νξθσηήο Διέγθηξηαο Ινγίζηξηαο 

 
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο JPA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΟΗΘΑΙΩΛ 

 

Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο JPA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΟΗΘΑΙΩΛ, νη 

νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο 
θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ 
ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 
ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ.  
Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα 

ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην 
εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Νη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 
νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο.  Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 
δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 
πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ 
ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα 
ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
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Βάζε γηα Αξλεηηθή Γλώκε 

Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςε φηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ηεο 
νπνίαο ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ είλαη θαηάιιειε θαζψο:  

1. Ν κνλαδηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο, φπσο επεμεγείηαη ζηε ζεκείσζε 1.1. ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξνρψξεζε εληφο ηεο ρξήζεο 2014 ζηε ζχζηαζε λέαο 
εηαηξείαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, γηα ην νπνίν είρε απνθαζηζηεί ε αλαβίσζε ηεο 

Δηαηξείαο. Πηελ ίδηα ζεκείσζε γίλεηαη αλαθνξά φηη,  αλακέλεηαη εληφο ηνπ 2014, ε 

δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ν κνλαδηθφο κέηνρνο λα πξνβνχλ ζε ιήςε απφθαζεο γηα 
εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο. 

2. Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο JPA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 
ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΟΗΘΑΙΩΛ έρεη 

θαηαζηεί αξλεηηθφ θαη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920, πεξί ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο.  
3. Ρν ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ππεξβαίλεη ηε 

ζπλνιηθή αμία ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ην πνζφ επξψ 
14.059 κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη 

κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ.  
 

Αξλεηηθή Γλώκε 

Θαηά ηε γλψκε καο, εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ 

παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Αξλεηηθή Γλψκε’, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ 
παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο JPA 

ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖΠ 

ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΟΗΘΑΙΩΛ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο 
επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

Δπαιεζεχζακε  ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ 
νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2014 

Ζ Νξθσηή Διέγθηξηα Ινγίζηξηα 

 

 

 

 

Βαζηιηθή Ξαπαδήζηκνπ 

ΑΚ ΠΝΔΙ  32821 
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Β. ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖ 
ΣΟΖΠΖ 2012 (4ερξήζε 1/1/2013-31/12/2013) 

 

 
Θχξηνη κέηνρνη,  

Ρν ∆νηθεηηθφΠπµβνχιην ηεο JPA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΟΗΘΑΙΩΛ  παξνπζηάδεη µε ηελ παξνχζα 

έθζεζε ζηνπο κεηφρνπο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2013 (1/1-

31/12/2013). Ζ παξνχζα έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ.3 ηνπ 

Θ.Λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

Αλαζθόπεζε ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ 

 Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο  JPA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΟΗΘΑΙΩΛ ηελ 31/12/2012 

είρε  θαηαζηεί αξλεηηθφ θαη ίζρπαλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 

ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920, πεξί ζπλέρηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ηελ 31/12/2012 πξαγκαηνπνηήζεθε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ζηελ νπνία 

απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο ε εηαηξεία είρε ζπζηαζεί κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ 

θαη αληηθείκελν  ηελ αλάιεςε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή θαη 

ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ρξηθάισλ κε ΠΓΗΡ ην νπνίν 

έξγν δελ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί γηα ιφγνπο  πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο ζθαίξαο  επηξξνήο θαη 

επζχλεο ηεο θαη εμ απηήο ηεο αηηίαο δελ είλαη πιένλ αλαγθαία ε δηαηήξεζε ηεο Δηαηξείαο. 

Αληηζέησο επηβάιιεηαη ε δηάιπζε ηεο πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξχλεηαη κε άζθνπα έμνδα 

δηαηήξεζεο. Απνθαζίζηεθε ε Δηαηξεία ζα ηεζεί ζε εθθαζάξηζε κε εκεξνκελία έλαξμεο 

εθθαζάξηζεο ηελ 1/1/2013 θαη σο εθθαζαξηζηέο νξίζηεθαλ νη θθ Κπγδάιεο Α. θαη Κηηδάιεο Θ. 

Κε ηελ απφ 15/3/2013 ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ εθθαζαξηζηψλ απνθαζίζηεθε πξφζθιεζε  

ΓΠ ησλ κεηφρσλ γηα ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο δηάιπζεο ηεο εηαηξείαο θαη αλαβίσζε απηήο- 

αλάθιεζε ησλ εθθαζαξηζηψλ θαη εθινγή λένπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο ε εηαηξεία δχλαηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο άιινπ έξγνπ πέξαλ απηνχ γηα ηνλ νπνίν ζπζηάζεθε, κε απιή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο ρσξίο ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ κεηφρνπ ζε 

λέα έμνδα γηα ηε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ. Ωο εκεξνκελία γηα ηελ ζχγθιηζε ηεο 

Γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, κνλαδηθφο κέηνρνο είλαη ε J&PAΒAΜ ΑΔ, νξίζηεθε ε 8/4/2013. 

Κε ηελ απφ 8/4/2013 Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ιφγσ ζεηηθήο εμέιημεο ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  ηνπ έξγνπ:  «ΚΔΙΔΡΖ, ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ, ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 10 ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΚΝΛΑΓΩΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΚΔ ΠΓΗΡ»  πνπ έρεη 

δεκνπξαηεζεί απφ ηνλ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. (Ν.Π.Θ. Α.Δ.) θαη ζηνλ νπνίν 

πξνζσξηλή κεηνδφηξηα έρεη αλαθεξπρζεί ε  «J&P-ΑΒΑΜ  ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ – ΔΟΓΝΙΖΞΡΗΘΖ – 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ – ΔΚΞΝΟΗΘΖ – ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΩΛ ΙΗΘΩΛ & ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ», κε 

δ.η. «J&P-ΑΒΑΜ Α.Δ.», κνλαδηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο, νδεγνχλ ηελ εηαηξεία ζε αλαζεψξεζε 
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ηεο απφθαζήο ηεο γηα ηε δηάιπζή ηεο θαη ζέζε ηεο ζ’ εθθαζάξηζε θαη ζε αλαβίσζε απηήο. Δθιέγεη  

πακςεθεί ην  λέν  Γηνηθεηηθφ  Ππκβνχιην, κε δηεηή ζεηεία  κέρξη ηελ 30/6/2015. Ζ ζχλζεζε ηνπ 

λένπ Γ.Π. ελ ηζρχ, έρεη σο εμήο: 

o Σξήζηνο Ησάλλνπ, Ξξφεδξνο 

o Πηέιηνο Γεσξγαιιίδεο, Αληηπξφεδξνο 

o Αζαλάζηνο Κπγδάιεο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

o Θσλζηαληίλνο Κηηδάιεο, Πχκβνπινο 

o Αζελνχιια Γεκεηξίνπ-Ζιηάδε, Πχκβνπινο 

 

 Πηηο 28/4/2014 ζπζηάζεθε απφ ηνλ κνλαδηθφ κέηνρν ηεο Δηαηξείαο («J&P-ΑΒΑΜ Α.Δ.»), 

λέα εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ «ΚΔΙΔΡΖ, ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ, ΘΑΡΑΠΘΔΖ 

ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 10 ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΚΝΛΑΓΩΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΚΔ ΠΓΗΡ κε 

απνηέιεζκα ε εηαηξεία JPA ΡΟΗΘΑΙΑ ΑΔ λα κελ ελεξγνπνηεζεί. Ωο εθ ηνχηνπ ε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο θαη ν κέηνρνο αλακέλεηαη εληφο ηνπ 2014 λα πξνβoχλζε ιήςε απφθαζεο γηα εθθαζάξηζε 

ηεο εηαηξείαο. 

 

 Πηηο 27/6/2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ φπνπ 

εγθξίζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο  ρξήζεο πνπ έιεμε 31/12/2012. 

 

 Δληφο ηνπ 2013 νινθιεξψζεθε απφ ηνπο ΝΔΙ ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2012 

θαη εθδφζεθε Ξηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο κε γλψκε ρσξίο επηθχιαμε. 

 

 

Νηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2013 

Ρα απνηειέζµαηα ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο:  

Θύθινο εξγαζηώλ: Ν θχθινο εξγαζηψλ ηελ 4εο εηαηξηθήο  ρξήζε ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε € 0. 

(2012: 0) 

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

ησλ € 5.130.(2012: € 6.030) 

Φόξνο εηζνδήκαηνο: Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο 2013 ήηαλ πνζφ € 1.493 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο:Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο 2013 ήηαλ δεκίεο κεηά απφ θφξνπο  

πνζφ € 6.671 

Αλάιπζε θνλδπιίσλ Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 31/12/2013 

Θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ:  Αλέξρνληαη ζε πνζφ € 2.770 ην νπνίν αθνξά 

ζε Ραµεηαθά∆ηαζέζηµα θαη Ραµεηαθά Ηζνδχλακα € 156 (2012: € 1.154)  θαη Ξειάηεο θαη Ινηπέο 

απαηηήζεηο  €2.614(2012: € 1.959). 
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Ίδηα θεθάιαηα: Ρν ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο  ζηηο 31/12/2013 αλέξρεηαη ζην 

αξλεηηθφ πνζφ ησλ€ 14.058 εθ ησλ νπνίσλ ηα Απνηειέζκαηα εηο Λένλ αλέξρνληαη ζε δεκηά 

€74.058. 

Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ  θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920, πεξί ζπλέρηζεο 

ηεο δξαζηεξηφηεηα ηεο.Δπηπιένλ ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή αμία ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ην 

πνζφ επξψ 14.059.Πηηο 28/4/2014 ζπζηάζεθε απφ ηνλ κνλαδηθφ κέηνρν ηεο Δηαηξείαο («J&P-ΑΒΑΜ 

Α.Δ.»), λέα εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «ΚΔΙΔΡΖ, ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ, ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 10 ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΚΝΛΑΓΩΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΚΔ ΠΓΗΡ κε 

απνηέιεζκα ε εηαηξεία JPA ΡΟΗΘΑΙΑ ΑΔ λα κελ ελεξγνπνηεζεί. Ωο εθ ηνχηνπ ε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο θαη ν κνλαδηθφο κέηνρνο αλακέλεηαη  εληφο ηνπ 2014 λα πξνβνχλ ζε ιήςε απφθαζεο γηα 

εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο. 

 

Δθηηκήζεηο θαη Ξξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ν κνλαδηθφο  κέηνρνο αλακέλεηαη  εληφο ηνπ 2014 λα πξνβεί ζε ιήςε 

απφθαζεο γηα εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο. 

 

Γηαρείξηζε Θηλδύλσλ 

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

επηηνθίνπ. Δπίζεο δελ έρεη εθηεζεί ζε πςειφ βαζκφ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (θαζψο ηα θχξηα ζηνηρεία 

πνπ εθηίζεληαη ζην θίλδπλν απηφ είλαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηα νπνία είλαη 

θαηαηεζεηκέλα ζε θεξέγγπεο ηξάπεδεο). Δλδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ηακεηαθήο 

ξεπζηφηεηαο. 

 
Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

Ρελ 31/12/2013 ε Δηαηξεία εκθαλίδεη ζηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ππνρξέσζε πξνο ηε κεηξηθή ηεο 

Δηαηξεία πνζφ €13.372(2012: € 9.500).  

Γελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε. 

Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 4εο  ρξήζεο 1/1/2013-31/12/2013 δελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο φπσο απηά 

νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΞΣΑ,  κε εμαίξεζε ηελ χπαξμε ηδησηηθνχ 

ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο κεηξηθήο «J&P - ΑΒΑΜ Α.Δ.», δηάξθεηαο 01/01/2010-

31/12/2019 γηα ηελ παξαρψξεζε δσξεάλ ρψξνπ επηθαλείαο 15 ηκ  ζην 2ν φξνθν ηνπ θηηξίνπ 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Ακαξνπζίνπ Σαιαλδξίνπ 16 θαη είλαη θπξηφηεηαο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

«J&P - ΑΒΑΜ Α.Δ.». 
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Δθηφο ησλ αλσηέξσ δελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο γηα ην 2013, ππφινηπα απαηηήζεσλ- 

ππνρξεψζεσλ ηελ 31/12/2013 θαη δεζκεχζεσλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ΓΙΞ 24. 

 

Κεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα 

Γελ έιαβαλ ρψξα γεγνλφηα πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  απφ ηε ιήμε ηεο 

ρξήζεο 31/12/2013 θαη κέρξη ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο έθζεζεο. 

 

 

Καξνχζη, 30 Απξηιίνπ 2014 

Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

 

 

 

Σξήζηνο Ησάλλνπ 

Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

  



JPA ΡΟΗΘΑΙΑ ΑΔ,  Ακαξνπζίνπ  Σαιαλδξίνπ 16 , Ρ.Θ. 11 525  Καξνχζη Αηηηθήο 

Ετήςιεσ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ για την 4
η
 χρήςη από 1

η  
Ιανουαρίου  2013 έωσ 31

η
Δεκεμβρίου 2013  

-10- 

Γ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31ε 

∆ΔΘΔΚΒΟΗΝ2013 

 

Νη ζπλεµµέλεοΝηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δ’ ρξήζε 1/1/2013-31/12/2013 

εγθξίζεθαλ απφ ην ∆ηνηθεηηθφΠπµβνχιην ηεο «JPA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΟΗΘΑΙΩΛ»ηελ30/4/2014 θαη 

έρνπλ δεµνζηνπνηεζεί µε ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην δηαδίθηπν,ζηε δηεχζπλζε : www.jpa-trikala.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 δεµνζηνπνηεζέληανηθνλνµηθά 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 νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ επηδφζεσλ 

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

Αλαθνξάο.  

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

 

 

Πεκεηώζεηο

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 31/12/2013 31/12/2012

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 7 2.614            1.959            

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 8 156               1.154            

2.770          3.113          

Πύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ 2.770          3.113          

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ

Κεηνρηθφ θεθάιαην 9 60.000          60.000          

Θέξδε (δεκίεο) εηο λένλ (74.058)         (67.387)         

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (14.058)       (7.387)         

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 10 16.829          10.500          

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 16.829        10.500        

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 2.770 3.113

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ



JPA ΡΟΗΘΑΙΑ ΑΔ,  Ακαξνπζίνπ  Σαιαλδξίνπ 16 , Ρ.Θ. 11 525  Καξνχζη Αηηηθήο 

Ετήςιεσ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ για την 4
η
 χρήςη από 1

η  
Ιανουαρίου  2013 έωσ 31

η
Δεκεμβρίου 2013  

-11- 

 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ  ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ  

31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 (4ερξήζε 1/1/2013-31/12/2013) 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ  ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 

31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 (4ερξήζε 1/1/2013-31/12/2013) 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

 

 

 

 
 

Πεκεηώζεηο
1/1/2013-

31/12/2013

1/1/2012-

31/12/2012

Θχθινο Δξγαζηψλ 11 -               -               

Κηθηό Θέξδνο -               -               

Ινηπά έμνδα 12 (2)                 -               

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 13 (5.130)           (6.030)           

Ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα (5.132)         (6.030)         

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 14 (46)               -               

Θέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ (5.178)         (6.030)         

Φφξνο εηζνδήκαηνο 16 (1.493)           (1.139)           

Θέξδε (δεκηέο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο (6.671)         (7.169)         

Ξξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε επξώ) -               -               

Θέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ,ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ
(5.178)         (6.030)         

Θαηαλεκεκέλα ζε:

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο (6.671)           (7.169)           

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -               -               

ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ

1/1/2013-

31/12/2013

1/1/2012-

31/12/2012

Θέξδε (δεκηέο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο (6.671)         (7.169)           

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο,θαζαξά από θόξνπο -              -                 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά θόξσλ (6.671)         (7.169)           

Θαηαλεκεκέλα ζε: (6.671)          (7.169)             

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο (6.671)          (7.169)             

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -               -                 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 

 
 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 
  

Πεκ. Αξηζκόο Κεηνρώλ
Κεηνρηθό 

θεθάιαην

Απνηειέζκαηα 

εηο Λένλ

Πύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

πόινηπν ηελ 1/1/2012 12.000                  60.000   (60.218)          (218)               

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο -         -                  -                  

 Θέξδε (δεκηέο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο (7.169)            (7.169)            

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο θαζάξα από θόξνπο -         -                  -                  

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά θόξσλ
(7.169)            (7.169)            

πόινηπν ηελ 31/12/2012 12.000 60.000   (67.387)          (7.387)            

Πεκ. Αξηζκόο Κεηνρώλ
Κεηνρηθό 

θεθάιαην

Απνηειέζκαηα 

εηο Λένλ

Πύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ
πόινηπν ηελ 1/1/2013 12.000                  60.000   (67.387)          (7.387)            

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο -                        -         -                  -                  

 Θέξδε (δεκηέο) ρξήζεο κεηά από θόξνπο (6.671)            (6.671)            

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο θαζαξά από θόξνπο
-         -                  (6.671)            

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά θόξσλ -         (6.671)            (6.671)            

πόινηπν ηελ 31/12/2013
12.000 60.000 (74.058)          (14.058)          
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 
(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

 

  

31/12/2013 31/12/2012

Ρακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

Θέξδε/ (Εεκηέο) πξν θόξσλ (5.178)         (6.030)         

Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 46                -               

Κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο

(Αχμεζε)/Κείσζε απαηηήζεσλ (656)             (1.137)           

Αχμεζε/(Κείσζε) ππνρξεψζεσλ 6.329 6.500

Ρακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 541             (667)            

Ξιεξσζέληεο ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα (46)               -               

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσζέληεο (1.493)           -               

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (α) (998)            (667)            

Ρακεηαθέο ξνέο επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (β) -              -              

-               -              

Ρακεηαθέο ξνέο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -              -              

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ (γ)                  -   -               

Θαζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα (α)+(β)+(γ) (998)            (667)            

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 1.154            1.821            

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο 156             1.154          
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Γ. ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

1.1 Δπσλπκία, έδξα, δηνίθεζε θαη εμέιημε εηαηξείαο 

Ζ Δηαηξεία JPA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ 

ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΟΗΘΑΙΩΛ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν JPA ΡΟΗΘΑΙΩΛ ΑΔ   

ηδξχζεθε ην 2009  θαη ε θαηαζηαηηθή ηεο δηάξθεηα έρεη νξηζηεί ζε 30 έηε, κέρξη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2040.  

 

Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζην δήκν Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο  επί ηεο Ακαξνπζίνπ Σαιαλδξίνπ 

16. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2011 κε ηελ απφ 28/6/2011 απφθαζε ηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ εθιέρζεθε λέν Γ.Π. πνπ ζα δηνηθήζεη ηελ εηαηξεία κέρξη θαη ηελ 

30/6/2015.Ζ ζχλζεζε ηνπ Γ.Π. είρε  σο εμήο: 

Σξήζηνο Ησάλλνπ  (Ξξφεδξνο) 

Πηέιηνο Γεσξγαιιίδεο(Αληηπξφεδξνο) 

Αζαλάζηνο Κπγδάιεο  (Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο) 

Θσλζηαληίλνο Κηηδάιεο  (Πχκβνπινο) 

Αζελά Ζιηάδε  (Πχκβνπινο) 

 

Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο  JPA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΟΗΘΑΙΩΛ ηελ 31/12/2012 είρε 

θαηαζηεί αξλεηηθφ θαη ίζρπαλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ 

θσδ. Λ. 2190/1920, πεξί ζπλέρηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηελ 

31/12/2012πξαγκαηνπνηήζεθε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ζηελ νπνία 

απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο ε εηαηξεία είρε ζπζηαζεί κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ 

θαη αληηθείκελν  ηελ αλάιεςε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή θαη 

ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ρξηθάισλ κε ΠΓΗΡ ην νπνίν 

έξγν δελ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί γηα ιφγνπο  πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο ζθαίξαο  επηξξνήο θαη 

επζχλεο ηεο θαη εμ απηήο ηεο αηηίαο δελ είλαη πιένλ αλαγθαία ε δηαηήξεζε ηεο Δηαηξείαο. 

Αληηζέησο επηβάιιεηαη ε δηάιπζε ηεο πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξχλεηαη κε άζθνπα έμνδα 

δηαηήξεζεο. Απνθαζίζηεθε ε Δηαηξεία ζα ηεζεί ζε εθθαζάξηζε κε εκεξνκελία έλαξμεο 

εθθαζάξηζεο ηελ 1/1/2013 θαη σο εθθαζαξηζηέο νξίζηεθαλ νη θθ Κπγδάιεο Α. θαη Κηηδάιεο Θ. 

Κε ηελ απφ 15/3/2013 ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ εθθαζαξηζηψλ απνθαζίζηεθε πξφζθιεζε  

ΓΠ ησλ κεηφρσλ γηα ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο δηάιπζεο ηεο εηαηξείαο θαη αλαβίσζε απηήο- 
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αλάθιεζε ησλ εθθαζαξηζηψλ θαη εθινγή λένπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο ε εηαηξεία δχλαηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο άιινπ έξγνπ πέξαλ απηνχ γηα ηνλ νπνίν ζπζηάζεθε, κε απιή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο ρσξίο ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ κεηφρνπ ζε 

λέα έμνδα γηα ηε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ. Ωο εκεξνκελία γηα ηελ ζχγθιηζε ηεο 

Γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, κνλαδηθφο κέηνρνο είλαη ε J&PAΒAΜ ΑΔ, νξίζηεθε ε 8/4/2013. 

Κε ηελ απφ 8/4/2013 Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ιφγσ ζεηηθήο εμέιημεο ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  ηνπ έξγνπ:  «ΚΔΙΔΡΖ, ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ, ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 10 ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΚΝΛΑΓΩΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΚΔ ΠΓΗΡ»  πνπ έρεη 

δεκνπξαηεζεί απφ ηνλ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. (Ν.Π.Θ. Α.Δ.) θαη ζηνλ νπνίν 

πξνζσξηλή κεηνδφηξηα έρεη αλαθεξπρζεί ε  «J&P-ΑΒΑΜ  ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ – ΔΟΓΝΙΖΞΡΗΘΖ – 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ – ΔΚΞΝΟΗΘΖ – ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΩΛ ΙΗΘΩΛ & ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ», κε 

δ.η. «J&P-ΑΒΑΜ Α.Δ.», κνλαδηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο, νδεγνχλ ηελ εηαηξεία ζε αλαζεψξεζε 

ηεο απφθαζήο ηεο γηα ηε δηάιπζή ηεο θαη ζέζε ηεο ζ’ εθθαζάξηζε θαη ζε αλαβίσζε απηήο. Δθιέγεη  

πακςεθεί ην  λέν  Γηνηθεηηθφ  Ππκβνχιην, κε δηεηή ζεηεία  κέρξη ηελ 30/6/2015. Ζ ζχλζεζε ηνπ 

λένπ Γ.Π. ελ ηζρχ, έρεη σο εμήο: 

 Σξήζηνο Ησάλλνπ, Ξξφεδξνο 

 Πηέιηνο Γεσξγαιιίδεο, Αληηπξφεδξνο 

 Αζαλάζηνο Κπγδάιεο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

 Θσλζηαληίλνο Κηηδάιεο, Πχκβνπινο 

Αζελνχιια Γεκεηξίνπ-Ζιηάδε, Πχκβνπινο 

 

Πηηο 28/4/2014 ζπζηάζεθε απφ ηνλ κνλαδηθφ κέηνρν ηεο Δηαηξείαο («J&P-ΑΒΑΜ Α.Δ.»), λέα 

εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ «ΚΔΙΔΡΖ, ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ, ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 10 ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΚΝΛΑΓΩΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΚΔ ΠΓΗΡ κε 

απνηέιεζκα ε εηαηξεία JPA ΡΟΗΘΑΙΑ ΑΔ λα κελ ελεξγνπνηεζεί. Ωο εθ ηνχηνπ ε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο θαη ν κνλαδηθφο κέηνρνο αλακέλεηαη  εληφο ηνπ 2014 λα πξνβνχλ ζε ιήςε απφθαζεο γηα 

εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο. 

 

Ρν παξαπάλσ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εγθξίλεη ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Πηηο 31/12/2013 ε Δηαηξεία δελ απαζρνινχζε πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

 

Δπνπηεχνπζα αξρή: ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΖΠ, Γ/ΛΠΖ 

ΑΛΑΞΡΜΖΠΞ.Δ. ΒΝΟΔΗΝ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΩΛ, ΡΚΖΚΑ ΔΚΞΝΟΗΝ & ΡΝΟΗΠΚΝ.  

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ: 998384466 

Αξκφδηα Γ.Ν.: ΦΑΔ ΑΘΖΛΩΛ 
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Αξηζκφο Κεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ: 66005/01ΑΡ/Β/09/424 

Αξηζκφο Γ.Δ.ΚΖ.: 9132201000 

 

1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 

Απνθιεηζηηθφο ζθνπφο θαη αληηθείκελν ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αλάιεςε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

«Κειέηε, Σξεκαηνδφηεζε Θαηαζθεπή θαη Ρερληθή Γηαρείξηζε ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Λνκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο Ρξηθάισλ κε ΠΓΗΡ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ζχκπξαμεο κεηαμχ 

ηεο Δηαηξίαο θαη ηεο ΛΑ. Ζ Δηαηξεία κέρξη ζήκεξα δελ έρεη αλαπηχμεη ηε θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

ηεο. 

 

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

Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο 31εο ∆εθεµβξίνπ 2013 πνπ θαιχπηνπλ ηελ 4ε 

ρξήζε, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο θαη ηελ 31ε ∆εθεµβξίνπ 2013: 

 

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

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

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

δηεξµελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξµελείαο Ξξνηχπσλ 

(I.F.R.I.C.) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε µέρξη ηελ 31/12/2013.  

- Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 

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

κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.  Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 19 δελ επέθεξε επηδξάζεηο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 

- 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 

πξαγµαηηθάαζξνίζµαηα ησλ πνζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλνπηηθέο 

νηθνλνµηθέοθαηαζηάζεηο, ελδέρεηαη λα µελ είλαη αθξηβψο ίζα µε ηα αζξνίζµαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο παξνχζεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο.  

- Έρνπλ εγθξηζεί νκφθσλα απφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιηνηεο Δηαηξείαο ζηηο 30 Απξηιίνπ  

2014. 

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

(κεηξηθή εηαηξεία), κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. ΖJ&P-ΑΒΑΜ Α.Δ., έρεη έδξα 

ζηελ Διιάδα θαη θαηέρεη ζηηο 31/12/2013  πνζνζηφ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
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Δηαηξείαο. 

2. Ξιαίζην θαηάξηηζεο Νηθνλνκηθώλ 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 

(goingconcern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΞΣΑ) ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο 

θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ 

(I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ IASB έρεη εθδφζεη κηα ζεηξά απφ πξφηππα ηα νπνία αλαθέξνληαη σο «IFRS StablePlatform 

2005». Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη ην IFRS StablePlatform 2005 απφ ηελ 11/12/2009  (εκεξνκελία 

ζχζηαζεο ηεο). 

Ζ εηαηξεία εθάξκνζε ην ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε Δθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ» ζηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 31/12/2010. Κηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

ΓΞΣΑ πνπ ζα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ πξψησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

Ζ εηαηξεία ζπλέηαμε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Ξξφηππα θαη 

Γηεξκελείεο ηα νπνία είραλ εθδνζεί θαη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπο θαη ε εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο ζπλέηεηλε κε ηελ πεξίνδν έθδνζεο  

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

Νη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο αξρέο, πεξίιεςε ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ζηε ζεµείσζε 5, 

έρνπλ εθαξκνζηεί µε ζπλέπεηα. 

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 εηαηξείαο θαη πνπ έρνπλ ηελ 

ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

ζρεηίδνληαη θπξίσο: 
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 Ξξνβιέςεηο 

 Δλδερφκελα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο 

3. Αιιαγή ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο 

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

θαηαξηηζηνχλ νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012, πξνζαξκνζκέλσλ κε λέα Ξξφηππα, 

θαη ηηο αλαζεσξήζεηο επί ησλ Ξξνηχπσλ, πνπ επηηάζζνπλ ηα ΓΞΣΑ (βι. παξαγξάθνπο 3.1 έσο 

3.2). 

 

3.1Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ 

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

Έλσζε 

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

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

κεηαγελέζηεξα. Ρα ζεκαληηθφηεξα Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» - 

Ξαξνπζίαζε ζηνηρείσλ ησλ Ινηπώλ Ππλνιηθώλ Δζόδσλ 

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

«Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ». Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ 

ηξφπν παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ ησλ Ινηπψλ Ππλνιηθψλ Δζφδσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ 

επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.  

 ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δύινγεο Αμίεο»  

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

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

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

αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. Ρν ΓΞΣΑ 13 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ άιια ΓΞΣΑ απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηελ απνηίκεζε ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. Ρν ΓΞΣΑ 13 

δελ εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κίαο ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, δελ αιιάδεη ην ηη νξίδνπλ άιια Ξξφηππα 

αλαθνξηθά κε ηα πνηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρν πξφηππν δελ 

έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.  

 Αλαζεώξεζε ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο» 

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

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

γλσζηνπνίεζεο απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Κε βάζε 
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ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν θαηαξγείηαη ε κέζνδνο ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ζπλεπψο ε δπλαηφηεηα 

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

επαλεθηηκήζεηο ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο (απαίηεζεο) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο λα 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ. Ρν πξφηππν δελ έρεη επίδξαζε ζηηο 

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.  

 ΔΓΓΞΣΑ 20 «Γαπάλεο Απνγύκλσζεο (StrippingCosts) ζηελ Ξαξαγσγηθή Φάζε 

ηνπ Δπίγεηνπ Νξπρείνπ» 

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

απνζαθελίδεη πφηε ε παξαγσγή εμφξπμεο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη πψο πξέπεη λα απνηηκάηαη ην ελ ιφγσ ζηνηρείν ηφζν θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» - Ππκςεθηζκόο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ππνρξεώζεσλ 

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

επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, λα δηελεξγνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν 

ζπγθξίζεηο κεηαμχ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ ΓΞΣΑ θαη απηψλ 

πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ US GAAP. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο. 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «Ξξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Θξαηηθά δάλεηα  

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

ηελ νπνία νη πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ πνπ έρνπλ ιάβεη θξαηηθά δάλεηα κε 

πξνλνκηαθφ επηηφθην, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο κε αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ησλ ΓΞΣΑ ζηελ 

απεηθφληζε απηψλ ησλ δαλείσλ θαηά ηε κεηάβαζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο 

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινο 2009 - 2011 

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

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

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

βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. Ρα πξφηππα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη βειηηψζεηο είλαη ηα ΓΞΣΑ 
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1, ΓΙΞ 1, ΓΙΞ 16, ΓΙΞ 32 θαη ΓΙΞ 34. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

θαη δελ έρνπλ νπζηαζηηθή επίπησζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεοΔηαηξίαο. 

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» (αλαβνιή ηεο εθαξκνγήο) 

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

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

«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Πεκεηψλεηαη φηη ηνλ Νθηψβξην ηνπ 

2010 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πξνζζεθψλ αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη επηιέμεη λα απνηηκά ζε εχινγεο αμίεο. Πχκθσλα κε 

ην ΓΞΣΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ  επηκεηξνχληαη αξρηθά ζηελ 

εχινγε αμία πιένλ ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ 

εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. Ρν ΓΞΣΑ 9 απαγνξεχεη αλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

απαηηείηαη λα αλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Πχκθσλα 

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

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

ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο 

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

2013 ην ΗASB πξνέβε ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. Ξξνζηέζεθε έλα θεθάιαην ην νπνίν 

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

βειηηψλεη ηε ζπζρέηηζε ηεο ινγηζηηθήο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, ελψ εηζάγνληαη 

βειηηψζεηο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη άκεζα δηαζέζηκεο νη βειηηψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ηδίνπ ρξένπο ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο πεξηιακβάλνληαλ ζην πξφηππν. Ρέινο, ην IASB απνθάζηζε λα αλαβάιιεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ (εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2015), θαζψο 

νη δηεξγαζίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη δελ ζα κπνξνχζε λα δνζεί επαξθήο ρξφλνο 

πξνεηνηκαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Ξαξφια απηά νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ ηελ 

άκεζε εθαξκνγή ηνπ.  Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δελ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε πξφσξε εθαξκνγή 
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ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 9. Ρν παξφλ Ξξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

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

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

άιιεο Νληόηεηεο», ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΞ 28 

«Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

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

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

ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν σο ηε βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ 

επηρεηξήζεσλ. Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο» θαη ηελ ΚΔΓ 12 «Δλνπνίεζε – Νηθνλνκηθέο Κνλάδεο Δηδηθνχ Πθνπνχ». Ρν ΓΞΣΑ 

11 «Πρήκαηα πφ Θνηλφ Έιεγρν» θαζνξίδεη ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ Θνηλφ Γηαθαλνληζκφ (JointArrangement). 

Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΚΔΓ 13 «Απφ Θνηλνχ 

Διεγρφκελεο Νηθνλνκηθέο Κνλάδεο – Κε Λνκηζκαηηθέο Ππλεηζθνξέο απφ Κέιε κίαο 

Θνηλνπξαμίαο». Ρν ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρψλ ζε άιιεο Νληφηεηεο» ζπλελψλεη, 

εκπινπηίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο. Ωο 

ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ λέσλ Ξξνηχπσλ, ην IASB εμέδσζε επίζεο ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 κε 

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

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

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

εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ρα πξναλαθεξζέληα Ξξφηππα εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

 Νδεγόο Κεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο,  Πρήκαηα πό 

Θνηλό Έιεγρν, Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρώλ ζε άιιεο Νληόηεηεο (Ρξνπνπνηήζεηο 

ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12) (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

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

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

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

ηηο απαηηήζεηο παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κε 

ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθήο 

πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 12. Νη ελ ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 
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Ηαλνπαξίνπ 2013, αιιά νπζηαζηηθά ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ 

ζρεηηθψλ πξνηχπσλ, ήηνη απφ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014. Νη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013. 

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

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

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

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

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

δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ γηα ηηο απνδφζεηο απφ ηελ ππεξαμία 

ηνπ θεθαιαίνπ, γηα εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν. Νη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα πξέπεη 

λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο κε βάζε ηελ εχινγε αμία. Πηελ ελ ιφγσ 

θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξίεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί 

δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά επελδπηηθά 

θεθάιαηα θαη ινηπά επελδπηηθά θεθάιαηα. Νξίδεηαη, σο εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 10 

ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε, φηη νη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη δελ ζα ηηο ελνπνηνχλ, παξαζέηνληαο ηηο 

απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο 

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

επηηξέπεηαη. Νη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Λνέκβξην 

ηνπ 2013. 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» - 

Ππκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

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

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

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

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

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

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

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

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

Γλσζηνπνηήζεηο γηα ην Αλαθηήζηκν Ξνζό Κε-Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ ηνπ 

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

01/01/2014) 
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Ρνλ Κάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην 

ΓΙΞ 36 «Κείσζε ηεο Αμίαο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε νξίδεη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο 

ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπ, εάλ απηφ ην πνζφ βαζίδεηαη 

ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο. Ξξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη εθφζνλ ε 

εηαηξία έρεη ήδε εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη 

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

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

ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013. 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλώξηζε θαη 

Απνηίκεζε» - Αληηθαηάζηαζε παξαγώγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο 

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

01/01/2014) 

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

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

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

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

εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πξνηείλεηαη κία εμαίξεζε φηαλ ν 

αληηζπκβαιιφκελνο ελφο παξαγψγνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ θχξην αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα αιιαγψλ ζε λφκνπο ή 

θαλνληζκνχο. Πρεηηθή εμαίξεζε ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ζην ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα». 

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

Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε 

εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013. 

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

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

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

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

επηβιεζεί απφ ην θξάηνο, ζηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. Ρν ΔΓΓΞΣΑ 21 είλαη κία δηεξκελεία 

ηνπ ΓΙΞ 37 «Ξξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Πηνηρεία ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ». Ρν ΓΙΞ 37 ζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη ε παξνχζα δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο, γλσζηφ σο 

δεζκεπηηθφ γεγνλφο. Ζ δηεξκελεία αλαθέξεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 

ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ε ελέξγεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία θαη ε νπνία επηθέξεη ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή γηα ηηο 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε 
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εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ παξνχζα δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» - Ξξόγξακκα 

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

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

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

εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ν ζθνπφο 

ηεο παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα κεηψζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο 

ησλ εηζθνξψλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, φπσο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά νη εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Ζ 

ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 01 Ηνπιίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα 

επηηξέπεηαη. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

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

από 01/07/2014) 

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

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

2010 - 2012 πεξηιακβάλνληαη βειηηψζεηο γηα ηα πξφηππα ΓΞΣΑ 2, ΓΞΣΑ 3, ΓΞΣΑ 8, ΓΞΣΑ 13, 

ΓΙΞ 16, ΓΙΞ 24 θαη ΓΙΞ 38 ελψ ζηνλ Θχθιν 2011 - 2013 νη βειηηψζεηο αθνξνχλ ηα Ξξφηππα 

ΓΞΣΑ 1, ΓΞΣΑ 3, ΓΞΣΑ 13 θαη ΓΙΞ 40. Νη βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ 01 

Ηνπιίνπ 2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε 

ησλ αλσηέξσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Νη ελ ιφγσ εηήζηεο βειηηψζεηο δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΞΣΑ 14 «Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ξπζκηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ» 

(εθαξκνγή από 01/01/2016) 

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

ινγαξηαζκνί ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ». Πθνπφο ηνπ ελ ιφγσ Ξξνηχπνπ είλαη λα 

επηηεπρζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζε εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θαζεζηψο πξνζδηνξηζκνχ ηηκψλ κέζσ ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ (rate-

regulatedactivities). Ν ξπζκηδφκελνο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά 

ηελ αμία θαη ην ρξφλν αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ κίαο εηαηξίαο. Γελ επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηνπ 

ελ ιφγσ Ξξνηχπνπ γηα ηηο εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ήδε ηα ΓΞΣΑ. Ρν Ξξφηππν έρεη εθαξκνγή 

απφ ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2016, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ρν ελ ιφγσ Ξξφηππν 

δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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3.3 Πύλνςε 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.Ξ. 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. 

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

Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ (ImpairmentofAssets)», εθηηκά θαηά πφζν ππάξρεη έλδεημε γηα 

απνκείσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, ζπγθξίλνληαο ην αλαθηήζηκν πνζφ γηα θάζε 

ζηνηρείν μερσξηζηά κε ηελ ινγηζηηθή ηνπ αμία. 

Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο ζε ήδε θαηαρσξεκέλν ζηνηρείν πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

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

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

ζηνηρείνπ, βαξχλεη ηα έμνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Θφζηε ζεκαληηθήο επηζθεπήο ή επηζεψξεζεο ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα 

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

παγίνπ ζηνηρείνπ νπφηε πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. 

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

απνζβέλνληαη) ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν βάζεη ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Νη 

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 31/12/2013 θαη 31/12/2012 ε Δηαηξεία δελ έρεη απνθηήζεη ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 
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3.3.2 Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ (Γ.Ι.Ξ. 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. 

Ρελ 31/12/2013θαη 31/12/2012ε Δηαηξεία δελ έρεη απνθηήζεη άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

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

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

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε 

ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία 

ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.  

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

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

πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο 

ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ ρξήζε 

ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ πψιεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο 

ηνπ. 

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

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

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

φπνπ αλαθηήζηκν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο δίθαηεο αμίαο 

(κεησκέλεο θαηά ηα θφζηε πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο ρξήζεο. 

Πηελ αμηνιφγεζε απηή ιακβάλνληαη ππφςε πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Ν έιεγρνο πεξί απνκείσζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

εθαξκφδεηαη γηα φια ηα ζηνηρεία πιελ απνζεκάησλ, θαηαζθεπαζηηθψλ ζπκβνιαίσλ, 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

πνπ εκπίπηνπλ ζην ΓΙΞ 39, ζηα αθίλεηα πξνο επέλδπζε θαη ηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε. 

Ζ δεκηά απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

 

3.3.4 Απνζέκαηα (Γ.Ι.Ξ. 2) 

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

ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκεκέλε 



JPA ΡΟΗΘΑΙΑ ΑΔ,  Ακαξνπζίνπ  Σαιαλδξίνπ 16 , Ρ.Θ. 11 525  Καξνχζη Αηηηθήο 

Ετήςιεσ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ για την 4
η
 χρήςη από 1

η  
Ιανουαρίου  2013 έωσ 31

η
Δεκεμβρίου 2013  

-27- 

ηηκήπψιεζεο ζηελ ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο κείνλ νπνηαδήπνηε 

ζρεηηθά έμνδα πψιεζεο. Ρν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ δελ πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

έμνδα.  

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

 

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

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

κέζσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη θάπνησλ ζπκβνιαίσλ αγνξάο ή πψιεζεο κε 

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

ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε 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) Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία/ππνρξεώζεηο απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο 

κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

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

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία/ππνρξεψζεηο πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο  

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

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

 

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

κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα 

ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

ii) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή 

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

θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη: 
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 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 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. 
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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 ή 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 31/12/2013 δελ θαηέρεη δηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. 

 

3.3.6 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε (ΓΙΞ 32) 

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

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ ΓΙΞ 39 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε. 

Ρν πξφηππν αζρνιείηαη κε ηελ 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, 
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(β)  ζπκκεηνρηθφ ηίηιν άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο , 

(γ)  ζπκβαηηθφ δηθαίσκα : 

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

άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα ή  

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

άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφ φξνπο δπλεηηθά επλντθνχο γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα 

ή 

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

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη είλαη : 

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

ππνρξενχηαη λα ιάβεη κεηαβιεηή πνζφηεηα ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή 

(ii) παξάγσγν πνπ ζα ήκπνξεί 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. 
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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 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (Γ.Ξ.Σ.Α. 7) 

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

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, εθηφο απφ εθείλα πνπ απνθιείνληαη εηδηθά. Πθνπφο ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ είλαη ε παξνρή κίαο 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 Ξξνβιέςεηο (Γ.Ι.Ξ. 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 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.Ξ. 20) 

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

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

λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη β) πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο 

επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. Θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν 
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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 31/12/2013 δελ έρεη ιάβεη  θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. 

 

3.3.10 Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο (Γ.Ι.Ξ. 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.Ξ. 33) 

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

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

ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην 

θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. 

3.3.12 Γηαλνκή Κεξηζκάησλ (Γ.Ι.Ξ. 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. 

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

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο, 

ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο θαη ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 
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Ρξέρνπζα Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ν ηξέρσλ θφξνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο, πνπ ηζρχνπλ ζηελ 

Διιάδα. Ζ δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο, πνπ 

πξνθχπηεη βάζεη ησλ θεξδψλ ηεο Δηαηξείαο,φπσο αλακνξθψλεηαη ζηηο θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο 

θαη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. 

Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη είλαη νη θφξνη ή νη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

νηθνλνκηθά βάξε ή νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ρξήζε αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα 

θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο.  Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο 

εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε 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 ππνρξέσζεο ζε ζπλαιιαγή, 

εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην 

ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκηά. 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηε ρξήζε, 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 αλαθνξάο ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο.  Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηεο Θαηάζηαζεο 

Νηθνλνκηθήο Θέζεο, ρξήζε. 

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

ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο, πνπ 

δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε, ελψ επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία 

αλαθνξάο θαη κεηψλνληαη θαηά ηελ έθηαζε, πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα είλαη δηαζέζηκν 

επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο γηα λα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο κέξνπο ή ηνπ 

ζπλφινπ απηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο. 

3.3.14 Ωθειήκαηα πξνζσπηθνύ (Γ.Ι.Ξ. 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. 
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Ρπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ήδε 

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

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

πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή. 

Ξαξνρέο θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία: Νη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

πεξηιακβάλνπλ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαζψο θαη πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ. 

Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ:  

Κε βάζε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο (λνκηθή) 

πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ θνξέα (αζθαιηζηηθφ ηακείν) 

πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο εηζθνξέο θαη ρνξεγεί ηηο παξνρέο (ζπληάμεηο, ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε, θιπ). 

Ρν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν 

ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. 

Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ:  

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 (ProjectedUnitCreditMethod) 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 
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κειινληηθέο κεηαβνιέο, ζην επίπεδν νπνηνλδήπνηε θξαηηθψλ παξνρψλ πνπ επεξεάδνπλ ηα 

θαηαβιεηέα νθέιε. 

Ρελ 31/12/2013 ε Δηαηξεία δελ απαζρνινχζε θαλέλα εξγαδφκελν κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο  (2012 :0 εξγαδφκελνη). 

 

3.3.15 Αλαγλώξηζε εζόδσλ (Γ.Ι.Ξ. 18) 

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

απφ Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη 

σο εμήο: 

Ξσιήζεηο 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. 

Ξαξνρή 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 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.Ξ. 17) 

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

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

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

ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο. 

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

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

κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη 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. 
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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.Ξ. 23) 

Ρν θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη νη ηφθνη πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ δαλεηζκφ, θαζψο θαη ηα ινηπά έμνδα 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κία επηρείξεζε γηα ηε ιήςε ησλ δαλείσλ. 

Πηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πεξηιακβάλνληαη: 

 - Ρφθνη βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, θαζψο θαη ηφθνη 

ππεξαλαιήςεσλ. 

 - Απφζβεζε ηεο δηαθνξάο ππφ ην άξηην νκνινγηαθψλ δαλείσλ, 

 - Απφζβεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ ιήςε ησλ δαλείσλ, 

 - Σξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο 

παξαθνινπζνχληαη  ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 17, 

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

   ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. 

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

παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα 

θεθαιαηνπνηνχληαη. 

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

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

Νη γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαιχπηνληαη απφ ην Γ.Ι.Ξ. 24 ην νπνίν αλαθέξεηαη 

ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο πνπ θαηαξηίδεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηή κεξψλ θαη εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά. Ρν πξσηεχνλ ζηνηρείν ηνπ είλαη ε 

νηθνλνκηθή νπζία θαη φρη ν λνκηθφο ηχπνο ησλ ζπλαιιαγψλ. 
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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 Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξείακέρξη 31/12/2013 θαη 31/12/2012δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο ζε Μ.Λ. θαη 

ζπλεπψο δελ εθηίζεηαη ζε απηφλ ηνλ θίλδπλν αγνξάο. 
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4.2 Θίλδπλνο επηηνθίνπ 

Νη αιιαγέο ζηα επηηφθηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θαζαξφ εηζφδεκα απμάλνληαο ην θφζηνο 

εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο πνπ αλαιακβάλεη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη 

κεηψλνληαο ηα έζνδα απφ πηζησηηθνχο ηφθνπο. Ζ Δηαηξεία δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε πςειά επίπεδα 

θηλδχλνπ επηηνθίνπ θαζψο δελ πξνέβε ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη νη δηαθπκάλζεηο ηνπ επηηνθίνπ 

θαηαζέζεσλ δελ κεηαβάιινπλ ζεκαληηθά (ζεηηθή επίδξαζε) ηα έζνδα απφ πηζησηηθνχο ηφθνπο. 

4.3Ξηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ξηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ε πηζαλή  κε έγθαηξε απνπιεξσκή  πξνο ηελ Δηαηξεία 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: 

 

4.4Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ρν ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή 

αμία ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ην πνζφ επξψ 14.059 Ν θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο είλαη ππαξθηφο θαζψο ε εηαηξεία δελ δηαζέηεη επαξθή δηαζέζηκα γηα λα  θαιχςνπλ ηηο 

ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο. 

5. Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

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

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

δεηθηψλ θεθαιαίνπ,  

 λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο (goingconcern)  θαη   

 λα  κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

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

ηαµεηαθάδηαζέζηµα θαη ηα ηαµεηαθάηζνδχλαµα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε 

Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Ρν θεθάιαην γηα ηελ 4ε ρξήζε αλαιχεηαη σο εμήο: 

πνζά ζε €

31/12/2013 31/12/2012

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 2.614            1.959            

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 156               1.154            

Πύλνιν 2.770          3.113          
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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 

πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε νηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ 

ησλ ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαβάιινληαη.  

6. Ξαξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ 

αλά θαηεγνξία 

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

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

ζηηο πεξηφδνπο πνπ αλαθέξνληαη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο: 

 

 

 

 

 

 

 

πνζά ζε €

31/12/2013 31/12/2012

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (14.058)         (7.387)           

Ξιένλ: Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 0                  0                  

Κείνλ: Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 156               1.154            

Θεθάιαην -14.214 -8.541

Πχλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ (14.058)         (7.387)           

Ξιένλ: Γάλεηα 0                  0                  

Πύλνιν θεθαιαίσλ -14.058 -7.387

Θεθάιαην πξνο Πχλνιν Θεθαιαίσλ (1:0,99) (1:0,86)

πνζά ζε €

31/12/2013 31/12/2012

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 7 2.614            1.959            

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 8 156               1.154            

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνύ 2.770 3.113

31/12/2013 31/12/2012

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 10 16.829          10.500          

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 16.829        10.500        
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7. Ξειάηεο  θαη ινηπέο  απαηηήζεηο 

Νη πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο  αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

8. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Ρα ηαµεηαθάδηαζέζηµα θαη ηζνδχλακα ηεο Δηαηξείαο, 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. 

9. Κεηνρηθό θεθάιαην 

Ρν θαηαζηαηηθφ Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο εηαηξείαο (ΦΔΘ 14393/16.12.2009)  νξίζηεθε ζην πνζφ 

ησλ € 60.000, δηαηξνχκελν ζε 12.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 5 ε θάζε κία. 

 

Ζ θαηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, απφ ην κνλαδηθφ κέηνρν ηεο εηαηξείαο J&P ΑΒΑΜ Α.Δ. 

πνπ έρεη έδξα ζηελ Διιάδα πηζηνπνηήζεθε κε ην απφ 9/2/2010 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο κεηά απφ έιεγρν ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ησλ 

βηβιίσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. 

Ρα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε θαηαβνιή ηνπ ηδξπηηθνχ θεθαιαίνπ θαηαρσξήζεθαλ 

αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη εκθαλίδνληαη ζην θάησζη πίλαθα: 

 

πνζά ζε €

31/12/2013 31/12/2012

 ΦΞΑ απαηηεηένο 2.194            1.959            

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 420               -               

2.614          1.959          

πνζά ζε €

31/12/2013 31/12/2012

Ρακείν 156               10                

Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο -               1.144            

156             1.154          

πνζά ζε €
31/12/2013 31/12/2012

Θαηαβιεκέλν 60.000 60.000

12.000 κεηνρέο * € 5 ε θάζε κία

Πύλνιν 60.000 60.000

πνζά ζε €

Έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ 660

κείνλ: Αλαβαιιφκελε θνξνινγία -139

Πύλνιν 521
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Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 δελ ππήξμε θακία αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Ρα παξαπάλσ πνζά έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηα Απνηειέζκαηα εηο Λένλ ηεο ρξήζεο 2010. 

Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο  ηελ 31/12/2013 έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ  θαη 

ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ θσδ. Λ. 

2190/1920, πεξί ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηα ηεο. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ν κνλαδηθφο 

κέηνρνο αλακέλεηαη  εληφο ηνπ 2014 λα πξνβνχλ ζε ιήςε απφθαζεο γηα εθθαζάξηζε ηεο 

εηαηξείαο. 

 

10. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Νη πξνκεζεπηέο θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
 

 

11. Θύθινο εξγαζηώλ 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη μεθηλήζεη ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηεο, ζπλεπψο δελ έρεη έζνδα. 

12. Ινηπά έμνδα 

Ζ αλάιπζε ησλ ινηπψλ εμφδσλ ηεο εηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

 

13. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

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

απνηειεζκάησλ έρεη σο εμήο: 

πνζά ζε €

31/12/2013 31/12/2012

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 14.829          10.500          

Ρέινο επηηεδεχκαηνο 2.000            -               

Πύλνιν 16.829        10.500        

πνζά ζε €

31/12/2013 31/12/2012

Ινηπά έμνδα 2                  -               

Πύλνιν 2                 -              
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14. Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) 

Ρν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 

15. Θόζηνο θαη αξηζκόο εξγαδνκέλσλ 

Ζ Δηαηξεία, θαηά ηελ 31/12/2013 θαη 31/12/2012 δελαπαζρνιεί  άηνκα κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο. 

16. 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 ρξήζε2013.Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2013 ε εηαηξεία 

έρεη ππαρζεί ζηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξάγξ. 5 Λ. 2238/1994.Ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη 

ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηελ δεκνζίεπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2013.Δθηηκνχκε φηη δελ ζα πξνθχςνπλ πξφζζεηεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη ζπλεπψο δελ απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ζρεηηθήο πξφβιεςεο. Ρν 

ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

πνζά ζε €

1/1/2013-

31/12/2013

1/1/2012-

31/12/2012

Φφξνη - Ρέιε 108 37

Γηάθνξα Έμνδα 3.022 2.473

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 2.000 3.520

Πύλνιν 5.130 6.030

πνζά ζε €

1/1/2013-

31/12/2013

1/1/2012-

31/12/2012

Ξηζησηηθνί ηφθνη 0 3

Σξεσζηηθνί ηφθνη -46 -115

Πύλνιν -46 -112

πνζά ζε €

31/12/2013 31/12/2012

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 0 139

Ρέινο Δπηηεδεχκαηνο 1.493            1.000

Πύλνιν 1.493          1.139          
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17. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα πξψηε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε 2009-2010 θαη 

2013. 

Γηα ηε ρξήζε 2013 ε Eηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ 

Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994 φπσο 

απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, θαη ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζαο πνπξγηθήο 

Απφθαζεο ΞΝΙ 1159/2011. Ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ρξήζεσο 2013.  

Ρφζν γηα ηελ αλέιεγθηε ρξήζε 2009-2010 ( α΄ππεξδσδεθάκελε ρξήζε)  θαη ηελ ππφ έιεγρν 

ρξήζε 2013 αλ απφ ηνλ έιεγρν πξνθχςνπλ  πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη 

απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ππλεπψο ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 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. 

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 ε εηαηξεία είρε ππαρζεί ζηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ 

Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξάγξ. 5 Λ. 2238/1994, 

φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, θαη ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζαο 

πνπξγηθήο Απφθαζεο ΞΝΙ 1159/2011. Ν έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ απηψλ νινθιεξψζεθε θαη 

εθδφζεθαλ ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά  ρσξίο  επηθχιαμε. 

18. 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. 

19. Δκπξάγκαηα βάξε 

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

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

20. Γεζκεύζεηο 

Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. 
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21. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Ρελ 31/12/2013 ε Δηαηξεία εκθαλίδεη ζηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ππνρξέσζε πξνο ηε κεηξηθή ηεο 

Δηαηξεία πνζφ επξψ 13.372 (2012: €9.500). Γελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε. 

Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 4εορξήζεο 1/1/2013-31/12/2013 δελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο φπσο απηά 

νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΞΣΑ, κε εμαίξεζε ηελ χπαξμε ηδησηηθνχ 

ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο κεηξηθήο «J&P - ΑΒΑΜ Α.Δ.», δηάξθεηαο 01/01/2010-

31/12/2019 γηα ηελ παξαρψξεζε δσξεάλ ρψξνπ επηθαλείαο 15 ηκ  ζην 2ν φξνθν ηνπ θηηξίνπ 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Ακαξνπζίνπ Σαιαλδξίνπ 16 θαη είλαη θπξηφηεηαο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

«J&P - ΑΒΑΜ Α.Δ.». 

Δθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηε ζεκείσζε 23 δελ ππάξρνπλ άιιεο 

ζπλαιιαγέο ηε ρξήζε 2012 θαη ππφινηπα απαηηήζεσλ /ππνρξεψζεσλ θαη δεζκεχζεσλ κε  

ζπλδεδεκέλα κέξε φπσο απηά νξίδνληαη  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΞΣΑ.  

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

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

ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

23. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Γελ έιαβαλ ρψξα γεγνλφηα πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  απφ ηε ιήμε ηεο 

ρξήζεο 31/12/2013 θαη κέρξη ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο έθζεζεο. 

 

Καξνχζη, 30  Απξηιίνπ  2014 

 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ 

 

Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

 

Ζ Ξξντζηακέλε Ινγηζηεξίνπ 

   

ΣΟΖΠΡΝΠ ΗΩΑΛΛΝ 

 

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΓΓΑΙΖΠ 

 

ΙΑΚΞΟΗΛΖ ΣΟΗΠΡΝΦΗΙΝΞΝΙΝ 

 

Α.Γ.Ρ. 889746 Α.Γ.Ρ. Π165201 Α.Γ.Ρ. ΑΒ001446 

ΑΟ. ΑΓΔΗΑΠ 0022269 Α΄ΡΑΜΖ 

 

 



JPA ΡΟΗΘΑΙΑ ΑΔ,  Ακαξνπζίνπ  Σαιαλδξίνπ 16 , Ρ.Θ. 11 525  Καξνχζη Αηηηθήο 

Ετήςιεσ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ για την 4
η
 χρήςη από 1

η  
Ιανουαρίου  2013 έωσ 31

η
Δεκεμβρίου 2013  

-45- 

 

Αξκόδηα ππεξεζία:

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ : www.jpa-trikala.gr

Σύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ: Πξόεδξνο:  Φξήζηνο Ιωάλλνπ 

Αληηπξόεδξνο: Σηέιηνο Γεωξγαιιίδεο 

Γηεπζύλωλ Σύκβνπινο: Αζαλάζηνο Μπγδάιεο 

Μέιε: Ηιηάδε Αζελά, Μηηδάιεο Κωλζηαληίλνο 

30/4/2014

Λφκηκνο Διεγθηήο: Βαζηιηθή Παπαδήζηκνπ, (Α.Μ. ΣΟΔΛ 32821)

Διεγθηηθή Δηαηξεία: GRANT THORNTON A.E.(Α.Κ ΠΝΔΙ 127)

ΑΟΛΖΡΗΘΖ ΓΛΩΚΖ 

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

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Κύθινο εξγαζηώλ -                 -                 

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -                         -                     Κόζηνο Πωιήζεωλ -                 -                 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 2.614                     1.959                 Μηθηά θέξδε /(δεκηέο) -                 -                 

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη Ιζνδύλακα 156                        1.154                 Λνηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά) (2)                   -                 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 2.770                     3.113                 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (5.130)            (6.030)            

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ,  ρξεκαηνδνηηθώλ  & επελδπηηθώλ 

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ απνηειεζκάηωλ (5.132)            (6.030)            

Μεηνρηθό Κεθάιαην (12.000 κεηνρέο x 5€  έθαζηε) 60.000                   60.000               Φξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) (46)                 -                 

Λνηπά ζηνηρεία ηδίωλ θεθαιαίωλ (74.058)                  (67.387)              Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ (5.178)            (6.030)            

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (α) (14.058)                  (7.387)                Φόξνο εηζνδήκαηνο (1.493)            (1.139)            

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α) (6.671)            (7.169)            

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Καηανέμονηαι ζε:

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 16.829                   10.500               - Ιδιοκηήηες (6.671)            (7.169)            

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β) 16.829                   10.500               Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β) -                 -                 

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (α)+(β) (6.671)            (7.169)            

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ   (α)+(β) 2.770                     3.113                 Καηανέμονηαι ζε:

- Ιδιοκηήηες (6.671)            (7.169)            

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή -(ζε €) -                 -                 

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάηωλ θαη απνζβέζεωλ (5.178)            (6.030)            

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

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Σύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο ρξήζεο (7.387)                    (218)                   Κέξδε /(δεκηέο)  πξν θόξωλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο) (5.178)            (6.030)            

Σπγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (6.671)                    (7.169)                Πιένλ /κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Αλαπξνζαξκνγή ζηα Ίδηα Κεθάιαηα -                         -                     Απνζβέζεηο -                 -                 

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ -                         -                     Πηζηωηηθνί ηόθνη -                 -                 

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο (14.058)                  (7.387)                Φξεωζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 46                  -                 

Μεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο

Μείωζε / (αύμεζε) απαηηήζεωλ (656)               (1.137)            

(Μείωζε) /αύμεζε ππνρξεώζεωλ (πιελ δαλεηαθώλ) 6.329             6.500             

Μείνλ:

Πιεξωζέληεο ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα (46)                 -                 

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο (1.493)            -                 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (998)               (667)               

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζώκαηωλ θαη άπιωλ πάγηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ -                 -                 

-                 -                 

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

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα -                 -                 

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ -                 -                 

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

Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) (998)               (667)               

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 1.154             1.821             

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 156                1.154             

    Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.                 

ΣΟΖΠΡΝΠ ΗΩΑΛΛΝ

Α.Γ.Ρ.  889746

Τα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μια γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ εηαιπείαρ  JPA ΤΡΙΚΑΛΩΝ  Α.Ε.  Σςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ 

επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην εηαιπεία,  να αναηπέξει  ζηην διεύθςνζη ηος διαδικηύος www.jp-trikala.gr,   όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώς και η έκθεση ελέγτοσ της ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας .

JPA ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟΤ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΓΡΑ :  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΦΑΛΑΝΓΡΙΟΥ 16 - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ   ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ: 9132201000, ΑΡ. Μ.Α.Δ.: 69005/01ΑΤ/Β/09/424

ηοιτεία και πληροθορίες 4ης  τρήζης  από 01 Ιανοσαρίοσ 2013  έως 31 Δεκεμβρίοσ 2013

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

ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο  , Γ/λζε  Αλάπηπμεο  Π.Δ. Βνξείνπ Τνκέα Αζελώλ ,Τκήκα Δκπνξίνπ  & Τνπξηζκνύ  

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γ.Σ. ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ (από ηηο νπνίεο 

αληιήζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο) :

Τύπνο ΄Δθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηή:

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλωλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπηωζε ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο.

Πνζά εθθξαζκέλα ζε    € Πνζά εθθξαζκέλα ζε    €

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε    € Πνζά εθθξαζκέλα ζε    €

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

1.Γελ έρεη έπέιζεη αιιαγή ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζόδνπο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε πξνεγνύκελε ρξήζε 

(31/12/2012).
2. Η εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ θνξνινγηθή ηεο  δήιωζε  γηα ηελ ρξήζε 2009-2010 

(α΄ππεξδωδεθάκελε). Η εηαηξεία έρεη ειεγρζεί γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2013 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ.5 Ν.2238/1994 θαη 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε ν θνξνινγηθόο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2013.

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

θαηαζηάζεηο ηεο J&P ΑΒΑΞ ΑΔ, πνπ έρεη έδξα ζηελ Διιάδα θαη θαηέρεη πνζνζηό 100,00% επί ηεο εηαηξείαο.

5. Η εηαηξεία δελ απνζρνιεί πξνζωπηθό κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.

6. Σηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε επξώ. Τπρόλ  δηαθνξέο ζηα αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

7. Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο/δξαζηεξηόηεηαο.

8. Οη ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα 31/12/2013 κε ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 έρνπλ ωο εμήο:

 Υπνρξεώζεηο 13.372 επξώ. Βιέπε αλαιπηηθόηεξα ζεκείωζεηο 21 θαη 22 ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ.

9. Η εκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ αλωηέξω νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην είλαη ε 30/04/2014.

10. Γελ ππάξρνπλ ζην ηέινο ηεο  ηξέρνπζαο ρξήζεο, κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη  από ηελ ίδηα.

11.Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα γεγνλόηα πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξάο βάζεη ΓΠΦΑ.

12. Η αξλεηηθή γλώκε αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο  βάζεη ηεο νπνίαο θαηαξηίζηεθαλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ είλαη ε θαηάιιειε.

Α.Γ.Ρ. Π165201 Α.Γ.Ρ. ΑΒ001446

ΑΟ. ΑΓΔΗΑΠ 0022269 Α΄ΡΑΜΖ

Καξνύζη,  30 Απξηιίνπ  2014

Ν ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ Ζ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΓΓΑΙΖΠ ΙΑΚΞΟΗΛΖ ΣΟΗΠΡΝΦΗΙΝΞΝΙΝ


