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Α. ΈΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖΠ ΝΟΘΩΡΖΠ ΔΙΔΓΘΡΟΗΑΠ ΙΝΓΗΠΡΟΗΑΠ 

 
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο MONDOTRAVEL ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΖ 

 

Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο MONDOTRAVEL ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΖ, 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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Γλώκε  

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε 

άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο MONDOTRAVEL ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΖ 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΖ 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. 

 

Έκθαζε Θέκαηνο 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 13 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ην 

ζέκα φηη ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, είλαη θαηψηεξν απφ ην (1/2) ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ 

θσδ. Λ. 2190/1920πεξί ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα 

ζεκείσζε ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, έρεη πξνβεί ζηνλ ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ δξάζεσλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηεο απξφζθνπηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο, πξνυπφζεζε ε νπνία έρεη ιεθζεί ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ πεξηγξαθείζα θαηάζηαζε ππνδειψλεη ηελ χπαξμε νπζηψδνπο 

αβεβαηφηεηαο πνπ κπνξεί λα εγείξεη ζεκαληηθή ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη 

ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Πηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. 

 

 

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 

2013 

 

Θχξηνη Κέηνρνη,  

 

Ρν ∆ηνηθεηηθφ Ππµβνχιην ηεο MONDO TRAVEL ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ 

ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΖ παξνπζηάδεη µε ηελ παξνχζα έθζεζε ζηνπο κεηφρνπο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε 2013. Ζ παξνχζα έθζεζε ηνπ ∆.Π. ζπληάρζεθε ζχµθσλα κε ην άξζξν 

43α παξ.3 ηνπ Θ.Λ.2190/1920.  

Αλαζθόπεζε ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ 

Ρελ 27/6/2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο ηνπ 2012. 

Δληφο ηνπ 2013 νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2012, απφ ΝΔΙ φπσο  πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Λ. 2238/1994 θαη εθδφζεθε «Έθζεζε Φνξνινγηθήο 

Ππκκφξθσζεο» κε ζπκπέξαζκα «Σσξίο επηθχιαμε». 

 

Νηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2013 

Ξην αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο:  

Θύθινο εξγαζηώλ: Ζ έθηε ρξήζε έθιεηζε κε θχθιν εξγαζηψλ 2013 € 162.551 (2012:149.529 €)  

Θόζηνο πσιήζεσλ: Ρν θφζηνο πσιήζεσλ πξνζδηνξίζηεθε ζε πνζφ € 140.190 (2012: € 135.679). 

Ινηπά έζνδα – έμνδα: Ρα ινηπά έζνδα – έμνδα γηα ηε ρξήζε 2013 δηακνξθψζεθαλ ζε ινηπά έμνδα € 

1.254 θαη  ινηπά έζνδα € 0 (2012 : € 1 ινηπά έζνδα θαη € 200 ινηπά έμνδα). 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο: Ρα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηε ρξήζε 2013 

δηακνξθψζεθαλ ζε πνζφ € 25.241 (2012:  € 21.809). 

Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό): Ρν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηε ρξήζε 2013 

δηακνξθψζεθε ζε θφζηνο € 405 (2012:€ 638). 

Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο 2013 δηακνξθψζεθαλ ζε  δεκηέο κεηά απφ θφξνπο € 6.813 (2012: 

δεκηέο € 9.796). 

 

Αλάιπζε θνλδπιίσλ Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 31/12/2013 

Κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ: Ρελ 31/12/2013 αλέξρνληαη ζε πνζφ € 320 (2012:0 

€). 

Θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ: Ρελ 31/12/2013 αλέξρνληαη ζε πνζφ € 163.235 

(2012: €115.120) εθ ησλ νπνίσλ πνζφ € 146.812 αθνξά ζε Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

θαη  πνζφ € 16.423 αθνξά Ραµεηαθά ∆ηαζέζηµα θαη Ηζνδχλακα. 



MONDO TRAVEL A.E. –Αμαροσζίοσ-Χαλανδρίοσ 16, Τ.Κ. 151 25, Μαρούζι 

Εηήζιες Οικονομικές καηαζηάζεις για ηη τρήζη  από 1
η
 Ιανοσαρίοσ 2013 έως 31

η
 Δεκεμβρίοσ 2013[7] 

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο: Αλέξρνληαη ζε πνζφ € 2.625 θαη αθνξά Ξξφβιεςε απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (2012:€1.969). 

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο: Ρελ 31/12/2013 αλέξρνληαη ζε πνζφ € 151.101 (2012: € 96.508) 

θαη αθνξά ζε πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο € 148.093 (2012: € 95.145) θαη ζε θφξν 

εηζνδήκαηνο θαη ινηπνχο θφξνπο πιεξσηένπο πνζφ € 3.008 (2012:€ 1.363). 

 

Ίδηα θεθάιαηα: Ρν ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζηηο 31/12/2013 αλέξρεηαη ζε € 9.830 (2012: € 

16.643). 

 

Ρελ 31/12/2013 ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, είλαη θαηψηεξν απφ ην  (1/2) ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 47 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920. Ζ Δηαηξεία ιακβάλεη ηα πξνζήθνληα κέηξα ψζηε λα αξζνχλ νη 

πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο 

Δηαηξείαο, πξνυπφζεζε ε νπνία έρεη ιεθζεί ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, 

νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ κε δεδνκέλε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

Δηαηξείαο. Δπηπξφζζεηα, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ιάβεη κέηξα πεξηνξηζκνχ δαπαλψλ θαη αλακέλεη 

δηεχξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο. Γελ έρεη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ή άιιεο δηακάρεο θαη 

ζπλεπψο δελ αλακέλνληαη επηβαξχλζεηο γηα ηελ εηαηξεία πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε απεηιή ηεο παξαδνρήο 

ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο.  

 

Δθηηκήζεηο & Ξξννπηηθέο  

Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε ηξέρνπζα δηεζλήο θξίζε απνηειεί ζνβαξφ παξάγνληα αβεβαηφηεηαο γηα ηνπο 

φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηφζν νη αγνξέο φζν θαη ε δήηεζε ησλ ηαμηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ξαξά ηαχηα, νη πξννπηηθέο γηα ηνλ φγθν εξγαζηψλ ηεο 

Δηαηξείαο θαηά ην 2013 παξνπζηάδνληαη ζεηηθέο. 

 

Γηαρείξηζε Θηλδύλσλ 

Ζ Δηαηξεία εληφο ηνπ 2013 αλέπηπμε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηεο ζην ρψξν ησλ ηαμηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Πηα 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.  

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

ζε θεξέγγπεο ηξάπεδεο) θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

 

Κεηαγελέζηεξα γεγνλόηα 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξάο 

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

 

 

Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

Πηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα απαηηήζεσλ-ππνρξεψζεσλ θαη 

δεζκεχζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηή επηρεηξήζεηο θαη πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 42ε ηνπ Θ.Λ. 2190/20 θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Γ.Ξ.Σ.Α. 

 

Νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε γηα ηε ρξήζε 2013 έρνπλ σο εμήο: 

 

Ρα ππφινηπα απαηηήζεσλ ππνρξεψζεσλ απφ θαη πξνο ηα ζπλδεδεκέλα κέξε ηελ 31/12/2013 έρνπλ σο 

εμήο: 

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Κεηξηθή 11.272 11.558

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 26

11.272 11.584

Ξαξνρή ππεξεζηώλ 

Κεηξηθή 109.784 115.943

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 38.558 18.786

Θνηλνπξαμίεο 8.147 11.265

156.489 145.994

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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Νη δεζκεχζεηο  πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε ηελ 31/12/2013 αλέξρνληαη ζε  πνζφ € 23.600 (31/1/2012: 

32.000 επξψ). 

 

Γελ ππάξρνπλ παξνρέο πξνο ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε γηα ηε ρξήζε 2013 (2012 

κεδέλ). 

 

Oη ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο. 

 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ δελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο γηα ην 2013, ππφινηπα απαηηήζεσλ- 

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

ΓΙΞ 24. 

Καξνχζη, 30 Απξηιίνπ  2014 

Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

Θσλζηαληίλνο Κηηδάιεο 

 

Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

 

 

 

 

 

 

 

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Κεηξηθή 31.111 53.897

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 64.029 35.383

95.140 89.280

πνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Κεηξηθή 25.593 37.194

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 25.000

25.593 62.194

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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Γ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31ε ∆ΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 

 

Νη ζπλεµµέλεο εηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην ∆ηνηθεηηθφ Ππµβνχιην ηεο MONDO 

TRAVEL ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΖ ηελ 30/4/2014 θαη έρνπλ 

δεκνζηνπνηεζεί µε ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.mondotravel.gr, φπνπ 

ζα παξαµείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζχληαμεο θαη δεκνζηνπνίεζεο ηνπο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεµνζηνπνηεζέληα νηθνλνµηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε µηα γεληθή ελεκέξσζε γηα 

ηελ νηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ηεο νηθνλνµηθήο ζέζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

Δηαηξείαο, ζχµθσλα µε ηα ∆ηεζλή Ξξφηππα Σξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mondotravel.gr/
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 

 

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

Πεκεηώζεηο 31/12/2013 31/12/2012

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Μη κυκλουορούντα περιουσιακά στοιχεία
Λνηπά ζηνηρεία παγίνπ ελεξγεηηθνύ 7 320                                     -   

Πύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώ ζηνηρείσλ                  320                     -   

Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 8 146.812           111.838           

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 9 16.423             3.282               

Πύλνιν θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 163.235         115.120         

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 163.555         115.120         

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 10 148.093           95.145             

Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη 11 3.008               1.363               

Πύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ 151.101         96.508           

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία 12 2.625               1.969               

2.625             1.969             

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ (α) 153.726         98.477           

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ

Κεηνρηθφ θεθάιαην 13 60.000             60.000             

Θέξδε (δεκίεο) εηο λένλ (50.170)            (43.357)            

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (β) 9.830             16.643           

ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ (α+β) 163.555         115.120         

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ  ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 

 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 

 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ  ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ  

31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

  

Πεκεηώζεηο 31/12/2013 31/12/2012

Θχθινο εξγαζηψλ 14 162.551           149.529           

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 15 (140.190)          (135.679)          

Κηθηό θέξδνο 22.361           13.850           

Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά) 16 (1.254)             (199)                

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 15 (25.241)            (21.809)            

Θέξδε  (δεκηέο) εθκεηάιιεπζεο (4.134)            (8.158)            

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 17 (405)                (638)                

Θέξδε  (δεκηέο) πξν θόξσλ (4.539)            (8.796)            

Έμνδα θφξνπ ρξήζεο 18 (2.274)             (1.000)             

Θέξδε (δεκηέο)  κεηά από θόξνπο (6.813)            (9.796)            

Ρα θαζαξά θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλαινγνύλ ζε: (6.813)             (9.796)             

Ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο

Θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή

- Βαζηθά (ζε επξώ) 20 (0,3407)          (0,4898)          

Ξξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε επξώ) -                  -                  

Θέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεσλ (4.539)            (8.796)            

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2013 31/12/2012

Θέξδε (δεκηέο)  κεηά από θόξνπο (6.813)            (9.796)            

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο -                  -                  

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο (6.813)            (9.796)            

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο 

αλαινγνύλ ζε:

Ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο (6.813)            (9.796)            

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΡΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

 

 

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2013 31/12/2012

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηνηήηεο

Θέξδε/ (Εεκηέο) πξν θόξσλ (4.539)            (8.796)            

Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Ξξνβιέςεηο 656                 1.969               

Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαδή έζνδα (13)                  -                  

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 418                 638                 

Κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο

(Αχμεζε)/Κείσζε απαηηήζεσλ (35.294)            (107.560)          

Αχμεζε/(Κείσζε) ππνρξεψζεσλ 53.593 92.665             

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (418)                (638)                

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη (1.274)             -                  

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο(α) 13.129            (21.723)          

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηνηήηεο

Ρφθνη εηπξαρζέληεο 13                   

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο(β) 13                   -                 

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο(γ) -                 -                 

Θαζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 13.142            (21.723)          

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 3.282               25.005             

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 16.423            3.282              

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξηζκόο κεηνρώλ
Γηαθνξέο 

αλαπξνζαξκνγήο

Κεηνρηθό 

Θεθάιαην

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν

Πύλνιν 

Θεθαιαίσλ

πόινηπν ηελ 1/1/2012 20.000 60.000               (33.562)              26.438               

Δθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -                      -                      -                      -                     

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο -                      -                      -                      -                      

Απνηειέζκαηα ρξήζεο (9.796)                (9.796)                

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο -                      -                     

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο -                      -                      (9.796)                (9.796)                

πόινηπν ηελ 31/12/2012 20.000               -                     60.000               (43.357)              16.643               

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Αξηζκόο κεηνρώλ
Κεηνρηθό 

Θεθάιαην

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν

Πύλνιν 

Θεθαιαίσλ

πόινηπν ηελ 1/1/2013 20.000 60.000 (43.357)              16.643               

Δθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -                      -                      -                      -                     

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο -                     -                     -                     -                     

Απνηειέζκαηα ρξήζεο (6.813)                (6.813)                

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο -                      -                     

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο -                      -                      (6.813)                (6.813)                

πόινηπν ηελ 31/12/2013 20.000               -                     60.000               (50.170)              9.830                 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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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 MONDO TRAVEL ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΖ 

ηδξχζεθε ζηηο 3/4/2007 (ΦΔΘ 2789/27-4-2007)θαη έρεη θαηαζηαηηθή δηάξθεηα κέρξη ηελ  31/12/2057.  

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

16,  Ρ.Θ 151 25. 

Ζ εηαηξία κε ηελ απφ 29/6/2010 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο (ΦΔΘ 

9333/6.8.2010) απνθάζηζε ηελ αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ άξζξσλ 1 

(επσλπκία)θαηηνπ άξζξνπ 4 (ζθνπφο). Ππγθεθξηκέλα: 

- κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο κεηνλνκάζηεθε απφ «TERRAFIRMA 

ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΑΛΑΞΡΜΔΩΠ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΩΛ, ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΩΛ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΡΗΘΩΛ 

ΔΟΓΩΛ» θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «TERRAFIRMAAE» ζε «MONDOTRAVEL ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΖ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «MONDOTRAVELAE». 

- κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο άιιαμε ν ζθνπφο ηεο εηαηξίαο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλαπφ θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θηηξίσλ γηα θαηνηθίεο 

θαη κε. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2011, κε ηελ απφ 26.9.2011 απφθαζε ηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ εθιέρζεθε λέν ΓΠ  πνπ  ζα  δηνηθήζεη  ηελ  Δηαηξεία κέρξη θαη ηελ 

30.06.2014 θαη έρεη εγθξίλεη ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεο. Ζ ζχλζεζε ηνπ λένπ ΓΠ ελ ηζρχ, 

έρεη σο εμήο: 

Θσλζηαληίλν Κηηδάιε, Ξξφεδξνο 

Ληθφιαν Γεξαξράθε, Αληηπξφεδξνο 

Ησάλλε Θνχκελν, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

Αζελά Ζιηάδε, Κέινο 

 

Πηηο 31/12/2013 ε Δηαηξεία απαζρνινχζε έλα άηνκν πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

(31/12/2012: 1 εξγαδφκελνο). 

 

Δπνπηεχνπζα αξρή: Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Ξ.Δ Βνξείνπ Ρνκέα Αζελψλ 

Ρκήκα Δκπνξίνπ θαη Ρνπξηζκνχ 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ:998475026 

Αξκφδηα Γ.Ν.:ΦΑΔ ΑΘΖΛΩΛ 

Αξηζκφο Κεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεησλ:62908/01ΑΡ/Β/07/176 

ΑΟ.Γ.Δ.ΚΖ. 7512201000 
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1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 

Πθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη: 

 Ζ πψιεζε εηζηηεξίσλ,ε παξνρή ππεξεζηψλ νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνχ,ε αληηπξνζψπεπζε θαη ε  

εθκεηάιιεπζε ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ μελνδνρείσλ θαη ελνηθηάζεσλ απηνθηλήησλ, ζθαθψλ 

αλαςπρήο, ε δηνξγάλσζε γηα ινγαξηαζκφ επηρεηξήζεσλ ή άιισλ θνξέσλ ζηελ Διιάδα ή ζην 

εμσηεξηθφ εθζέζεσλ- ζπλεδξίσλ θηι. 

 Ζ ζπλεξγαζία απφ πξνκήζεηα κε ηνπξηζηηθά γξαθεία, ε ζχληαμε κειεηψλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηξίησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο,ε εκπνξία ηνπξηζηηθψλ εηδψλ. 

 Ππκκεηνρή ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

- Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 

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

πξνεγνχκελε ρξήζε.  Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ηνπ ΓΙΞ 19 δελ έρεη επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  

- 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 ρηιηάδεο επξψ θαηιφγσ ζηξνγγπινπνηήζεσλ, ηα πξαγµαηηθά αζξνίζµαηα 

ησλ πνζψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλνπηηθέο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο, ελδέρεηαη λα µελ 

είλαη αθξηβψο ίζα µε ηα αζξνίζµαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο παξνχζεο νηθνλνµηθέο 

θαηαζηάζεηο, παξνµνίσο γηα ηα πνζνζηά.  

- Ζ Δηαηξεία ηε ρξήζε 2012 αλέπηπμε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ζην ηνκέα παξνρήο 

ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ (δελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο/δξαζηεξηφηεηαο). 

- Έρνπλ εγθξηζεί νκφθσλα απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο, ζηηο 30/4/2014. Βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, δελ 

επηηξέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπο. 
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- Ξεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο J&P-ΑΒΑΜ Α.Δ. 

(κεηξηθή εηαηξεία) ε νπνία έρεη έδξα ζηελ Διιάδα, κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 

ΖJ&P-ΑΒΑΜ Α.Δ. θαηέρεη ζηηο 31/12/2013 πνζνζηφ 99,995% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Δηαηξείαο. 

 

2. Ξιαίζην θαηάξηηζεο Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο  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 

Δηαηξεία εθαξκφδεη ην IFRS StablePlatform 2005 απφ ηελ 3/4/2007 (εκεξνκελία ζχζηαζεο ηεο). 

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

παξνπζηάδνληαη. 

Ζ ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

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

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

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

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

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

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

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

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

ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη 

θπξίσο: 

 Αλαθηεζηκφηεηα  ησλ  απαηηήζεσλ   

 Απαμίσζε ησλ απνζεκάησλ  

 Θαηά  πφζν  κηα  κίζζσζε  πνπ  ζπλάπηεηαη  κε  έλαλ  εθκηζζσηή  θαηαηάζζεηαη  σο  

ιεηηνπξγηθή  ή ρξεκαηνδνηηθή  

 Έιεγρνη Απνκείσζεο πεξαμίαο θαη Άπισλ Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ κε Απεξηφξηζηε Ωθέιηκε 

Εσή 

 Απνκείσζε Δλζψκαησλ Ξαγίσλ 

 Ωθέιηκε Εσή Απνζβέζηκσλ Πηνηρείσλ 

 Δθηίκεζε Δχινγεο Αμίαο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Κέζσλ 



MONDO TRAVEL A.E. –Αμαροσζίοσ-Χαλανδρίοσ 16, Τ.Κ. 151 25, Μαρούζι 

Εηήζιες Οικονομικές καηαζηάζεις για ηη τρήζη  από 1
η
 Ιανοσαρίοσ 2013 έως 31

η
 Δεκεμβρίοσ 2013[18] 

 Απνκείσζε Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Κέζσλ 

 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). 

 

3.1 Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ 

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

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

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

κεηαγελέζηεξα. Ρα ζεκαληηθφηεξα Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» - 

Ξαξνπζίαζε ζηνηρείσλ ησλ Ινηπώλ Ππλνιηθώλ Δζόδσλ 

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

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

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

 ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ζε Δύινγεο Αμίεο»  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Θαηαζηάζεηο.  

 Αλαζεώξεζε ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο» 

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

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

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

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

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

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

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

αλαζεψξεζε ηνπ πξνηχπνπ απηνχ δελ είρε επίδξαζε ζηηο θαηαζηάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ.  

 ΔΓΓΞΣΑ 20 «Γαπάλεο Απνγύκλσζεο (Stripping Costs) ζηελ Ξαξαγσγηθή Φάζε ηνπ 

Δπίγεηνπ Νξπρείνπ» 
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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 1, ΓΙΞ 1, ΓΙΞ 16, ΓΙΞ 

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

επίπησζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο.  

 

 

 

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 
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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 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» (Joint Arrangements), 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 (Joint Arrangement). Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε 

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

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

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

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

επηρεηξήζεηο. 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 
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παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή 

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

ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πεξηφδνπο πξηλ 

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

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

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

ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξίεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ 

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

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

επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

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

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

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

Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2013. 

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

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

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

01/01/2014) 

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

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

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

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

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

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

Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

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

Γλσζηνπνηήζεηο γηα ην Αλαθηήζηκν Ξνζό Κε-Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ ηνπ 

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

01/01/2014) 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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. 
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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. 

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 31/12/2013 θαη 31/12/2012 ε 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 
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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 ηηκή πψιεζεο ζηελ 

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

θφζηνο ησλ απνζεκάησλ δελ πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.  

Ρελ 31/12/2013 θαη 31/12/2012 ε 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. 
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ii) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή 

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

(Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη: 

 απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, 

 απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ 

ην θξάηνο, 

 νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε 

κεηξεηψλ  άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ. 

 

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

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

κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

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

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί 

απνκείσζε.  

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

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

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

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

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

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

νκάδεο απαηηήζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην πηζησηηθφ θίλδπλν). 

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

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

Ρν πνζφ ηεο αλαζηξνθήο δελ κπνξεί λα δίλεη αλαπφζβεζην θφζηνο ην νπνίν λα μεπεξλά ην πνζφ πνπ 

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, 

(β)  ζπκκεηνρηθφ ηίηιν άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο , 

(γ)  ζπκβαηηθφ δηθαίσκα : 
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(i) γηα παξαιαβή κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ κηα άιιε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ή  

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

νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφ φξνπο δπλεηηθά επλντθνχο γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή 

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

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη είλαη : 

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

ιάβεη κεηαβιεηή πνζφηεηα ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή 

(ii) παξάγσγν πνπ ζα 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. 

 

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 
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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 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. 
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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. 

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 
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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. Ρπρφλ 

αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε 

κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή. 

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

πεξηιακβάλνπλ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαζψο θαη πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ:  

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

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

εηζθνξέο θαη ρνξεγεί ηηο παξνρέο (ζπληάμεηο, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θιπ). 

Ρν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ 

πεξίνδν πνπ αθνξά. 

Ξξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ:  
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Ζ ππνρξέσζε ηεο 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 

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

νθέιε. 

Ρελ 31/12/2013 ε Δηαηξεία απαζρνινχζε έλαλ εξγαδφκελν κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο  (2012 :1 

εξγαδφκελνο). 

 

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 
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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. 

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: 
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 - 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. 

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

απηφλ ηνλ θίλδπλν αγνξάο. 

 

4.2 Θίλδπλνο επηηνθίνπ 

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

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

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

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

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

 

4.3 Ξηζησηηθόο 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: 

 

 

 

4.4 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

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

πηζησηηθά φξηα κε ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. 

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ έρεη σο εμήο: 

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 147.132       111.838        

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 16.423         3.282           

163.555     115.120      

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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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 Δηαηξίαο. 

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

ηαµεηαθάδηαζέζηµα θαη ηα ηαµεηαθάηζνδχλαµα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο 

Θέζεο. Ρν θεθάιαην γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2011 αλαιχεηαη σο εμήο:  

 

 

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

θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ δάλεηα κεησκέλεο 

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

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

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαβάιινληαη.  

 

 

 

πνζά ζε επξψ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2013 31/12/2012

Δληόο 6 κελώλ Δληόο 6 κελώλ

Ξξνκεζεπηέο 90.793              47.812                 

Ξξνθαηαβνιέο Ξειαηψλ 40.000              38.002                 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 17.300              9.331                  

148.093 95.145               

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 9.830 16.643

Ξιένλ: Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο - -

Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα (16.423)        (3.282)          

Θεθάιαην -6.593 13.361

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 9.830 16.643

Ξιένλ: Γάλεηα - -

Πύλνιν θεθαιαίσλ 9.830 16.643

Θεθάιαην πξνο Πχλνιν Θεθαιαίσλ 1:1,49 1:1,25

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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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: 

 

 

7. Ινηπά  ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνύ 

Ν ινγαξηαζκφο απηφο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Νη δνζκέλεο εγγπήζεηο  ζα εηζπξαρζνχλ κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο. 

 

 

 

 

 

 
πνζά ζε επξψ

Πεκεηώζεηο 31/12/2013 31/12/2012

Κε Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Ινηπά ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 7 320 0

320 0

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 8 146.812 111.838

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 9 16.423 3.282

163.235 115.120

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνύ
163.555 115.120

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 10 148.093 95.145

Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη 11 3.008 1.363

151.101 96.508

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 151.101 96.508

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

πνζά ζε επξψ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2013 31/12/2012

Γνζκέλεο εγγπήζεηο 320             -              

320            -             



MONDO TRAVEL A.E. –Αμαροσζίοσ-Χαλανδρίοσ 16, Τ.Κ. 151 25, Μαρούζι 

Εηήζιες Οικονομικές καηαζηάζεις για ηη τρήζη  από 1
η
 Ιανοσαρίοσ 2013 έως 31

η
 Δεκεμβρίοσ 2013[38] 

8. Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Ν ινγαξηαζκφο απηφο αλαιχεηαη σο εμήο: 

  

 

Ζ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεσλ  απφ πειάηεο αλαιχεηαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

 

Ρν θνλδχιη ινηπέο απαηηήζεηο  αλαιχεηαη σο εμήο: 

  

Νη απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζηα αθνξνχλ θπξίσο ΦΞΑ.  

Γελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε. Νη απαηηήζεηο είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαθηήζηκεο θαη δελ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα δηελέξγεηα απνκείσζεο. 

 

9. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Ρα ηαµεηαθάδηαζέζηµα θαη ηζνδχλακα ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

  

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Ξειάηεο 140.867       106.353        

Ινηπέο απαηηήζεηο 5.946           5.485           

146.812     111.838      

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

πνζά ζε επξψ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2013 31/12/2012

Ιηγφηεξν απφ 3 κελεο 140.867            106.353               

140.867 106.353             

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Διιεληθφ δεκφζην 5.267           3.578           

Ξξνθαηαβνιέο πξνκεζεπηψλ -              1.487           

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 679             420              

5.946         5.485          

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Ρακείν 1.054           767              

Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 15.368         2.515           

16.423       3.282          

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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Ρα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά θαζψο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο δηαζέζηκεο ζε πξψηε 

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

 

10. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

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

απφ: 

  

 

Δηδηθφηεξα, ν ινγαξηαζκφο Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλεη: 

  

 

Δηδηθφηεξα ην θνλδχιη Ξηζησηέο δηάθνξνη πεξηιακβάλεη πνζφ € 5.000 πνπ αθνξά ην θφζηνο γηα ηνλ 

ηαθηηθφ θαη θνξνινγηθφ έιεγρν ηεο ρξήζεο 2013 απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία ζηελ νπνία ε Ραθηηθή 

Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε ζρεηηθή απφθαζε αλέζεζε ηνλ έιεγρν. 

 

11. Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θόξνη πιεξσηένη 

Ρν θνλδχιη αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Προμηθεστές 90.793              47.812                 

Προκαταβολές Πελατών 40.000              38.002                 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 17.300              9.331                  

148.093          95.145               

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Ασυαλιστικοί Οργανισμοί 1.619           1.619           

Ξηζησηέο δηάθνξνη 15.681         7.712           

17.300       9.331          

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Φφξνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ 248             363              

Φφξνο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 20% 760             -              

Ρέινο επηηεδεχκαηνο 2.000           1.000           

3.008         1.363          

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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12. Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Ρν θνλδχιη αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Νη κεηαβνιέο ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο έρνπλ σο εμήο : 

 

 

Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ είλαη: 

  

Νη παξαδνρέο έρνπλ σο εμήο: 

 

Ο αρικμόσ εργαηομζνων 31/12/2013 με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ανζρχεται ςε ζνα άτομο (2012: 

1 άτομο). 

 

 

 

πνζά ζε επξψ

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ 

έμνδν από ηελ ππεξεζία 31/12/2013 31/12/2012

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο 2.625 1.969

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο - -

2.625 1.969

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

πόινηπν αξρήο ρξήζεο 1.969 -

Θφζηνο απαζρφιεζεο 656 1.969

Θφζηνο ηφθσλ - -

Αλαινγηζηηθά δεµηέο / (θέξδε) - -

Ξαξνρέο πιεξσζείζεο - -

πόινηπν ηέινπο ρξήζεο 2.625 1.969

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 656 1.969

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο - -

Έμνδν αλαγλσξηζκέλν ζηελ θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ
656 1.969

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2013 31/12/2012

Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 3,30% 12,00%

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 1,00% 1,00%

Ξιεζσξηζκφο 0% 0%

Ξνζνζηφ απνρσξήζεσλ 0% 0%
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13. Κεηνρηθό θεθάιαην 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  ρξήζεο 2013 δελ επήιζε θακία κεηαβνιή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, αλέξρεηαη ζε 60.000 επξψ  δηαηξνχκελν ζε  20.000 νλνκαζηηθέο 

θνηλέο  κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο  3 επξψ  ε θαζεκία (ηδξπηηθφ θεθάιαην). 

 

 

Ρελ 31/12/2013 ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, είλαη θαηψηεξν απφ ην  (1/2) ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 47 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920. Ζ Δηαηξεία ιακβάλεη ηα πξνζήθνληα κέηξα ψζηε λα αξζνχλ νη 

πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο 

Δηαηξείαο, πξνυπφζεζε ε νπνία έρεη ιεθζεί ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, 

νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ κε δεδνκέλε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

Δηαηξείαο. Δπηπξφζζεηα, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ιάβεη κέηξα πεξηνξηζκνχ δαπαλψλ θαη αλακέλεη 

δηεχξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο. Γελ έρεη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ή άιιεο δηακάρεο θαη 

ζπλεπψο δελ αλακέλνληαη επηβαξχλζεηο γηα ηελ εηαηξεία πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε απεηιή ηεο παξαδνρήο 

ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο.  

 

14. Θύθινο εξγαζηώλ 

Για τθ χριςθ του 2013 ο κφκλοσ εργαςιών ανιλκε ςε 162.551 ευρώ και αναλφεται ωσ εξισ: 

 

 

Η Εταιρεία ανζπτυξε δραςτθριότθτα τθ χριςθ 2012 ςτο τομζα ταξιδιωτικών υπθρεςιών. 

 

 

 

πνζά ζε επξψ

Κεηνρηθό θεθάιαην 31/12/2013 31/12/2012

Θαηαβιεκέλν 60.000 60.000

20.000 κεηνρέο * 3 € ε θάζε κία

60.000 60.000

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Ξξνκήζεηεο 39.753 37.161         

Έζνδα απφ παθέηα 122.798 112.368        

162.551 149.529      

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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15. Θόζηνο πσιήζεσλ –Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

Ρα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Δηαηξείαο  γηα ηε ρξήζε 2013 αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Πηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζην ινγαξηαζκφ Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ,  πνζφ  επξψ 5.000  θαη 

αθνξά ην θφζηνο γηα ηνλ ηαθηηθφ θαη θνξνινγηθφ έιεγρν ηεο ρξήζεο 2013 απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία 

ζηελ νπνία ε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε ζρεηηθή απφθαζε αλέζεζε ηνλ έιεγρν. 

Ρα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Δηαηξείαο  γηα ηε ρξήζε 2012 αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

16. Ινηπά έζνδα-έμνδα (θαζαξά) 

Το κονδφλι αναλφεται ωσ εξισ: 

 

 

πνζά ζε επξψ

31/12/2013

Θόζηνο 

Ξσιήζεσλ

Έμνδα 

δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο

Πύλνιν

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 27.772              -                   27.772              

Ξξφβιεςε απνεκίσζεο πξνζσπηθνχ 

ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 656                   -                   656                   

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ -                   14.800              14.800              

Ξαξνρέο ηξίησλ 111.762             8.193                119.955             

Φφξνη ηέιε -                   116                   116                   

Γηάθνξα έμνδα -                   2.131                2.131                

140.190           25.241             165.431           

πνζά ζε επξψ

31/12/2012

Θόζηνο 

Ξσιήζεσλ

Έμνδα 

δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο

Πύλνιν

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 28.195              -                   28.195              

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ -                   9.750                (9.750)               

Ξαξνρέο ηξίησλ 105.342             4.218                101.124             

Φφξνη ηέιε -                   87                     (87)                   

Γηάθνξα έμνδα -                   5.527                (5.527)               

Ρφθνη & Ππλαθή ΄Δμνδα 172                   466                   (294)                  

Απνζβ. Παγίσλ Σηνηρ Δλζσκ Λεηη Κνζ -                   1.760                (1.760)               

Ξξφβιεςε απνδ. Ξξνζσπηθνπ βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο 1.969                -                   1.969                

135.679           21.809             113.870           

πνζά ζε επξψ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2013 31/12/2012

Ινηπά έθηαθηα έζνδα (1)                

Ινηπά έθηαθηα έμνδα 1.254           200              

1.254         199             
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17. Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) 

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

  

18. Έμνδα θόξνπ ρξήζεο 

 

Δληφο ηνπ 2012 νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2012 θαη πξνέθπςε θφξνο 

εηζνδήκαηνο 774.  

 

Ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2013 βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη  

δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκηνπξγίαο ζρεηηθήο πξφβιεςεο. 

 

 

19. Θόζηνο  θαη αξηζκόο εξγαδνκέλσλ 

Η Εταιρεία τθν 31/12/2013 απαςχολεί προςωπικό με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ζνα άτομο. Τθν 

31/12/2012  απαςχολοφςε επίςθσ ζνα άτομο ωσ προςωπικό. 

 

Το κόςτοσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ αναλφεται ωσ εξισ: 

 

 

πνζά ζε επξψ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2013 31/12/2012

Ξηζησηηθνί ηφθνη 13               -              

Σξεσζηηθνί ηφθνη (418)            (638)             

(405)           (638)           

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 2013 774 -              

Ρέινο επηηεδεχκαηνο 1.500 1.000           

2.274 1.000          

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 19.773              19.717              

Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 7.998                8.478                

Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 656                  1.969                

28.428            30.164            

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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20. Θέξδε (δεκηέο) αλά κεηνρή 

Ρα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε 

θπθινθνξία επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαη έρνπλ σο εμήο: 

  

21. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Ζ Δηαηξεία έρεη πεξαηψζεη  θνξνινγηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Λ.3888/2010,απφ ηελ ζχζηαζε ηεο 2007 

(2007-2008 πξψηε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε) κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. 

Κέρξη θαη ηε ρξήζε ηνπ 2011 δελ είρε έζνδα απφ θχξηα δξαζηεξηφηεηα θαη εληφο ηνπ 2012 αλέπηπμε 

ηε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο. Γελ  ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο.  

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

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

«Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο» κε ζπκπέξαζκα «Σσξίο επηθχιαμε».  

Γηα ηε ρξήζε 2013 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη 

ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2012.  Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ 

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

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκηνπξγίαο ζρεηηθήο πξφβιεςεο γηα ηηο 

αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2010 θαη 2013, ησλ νπνίσλ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα δελ έρνπλ θαηαζηεί 

νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα. 

 

22. 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 εθθξεκείο θνξνινγηθέο ππνζέζεηο. 

Γελ ππάξρνπλ  ινηπέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

23. Δκπξάγκαηα βάξε 

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

ελεξγεηηθνχ.  

πνζά ζε επξψ

                     ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31/12/2013 31/12/2012

Θέξδε (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (6.813)         (9.796)          

Πηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία 20.000 20.000

Θέξδε ή (δεκίεο) αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) (0,3407)        (0,4898)        
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24. Γεζκεύζεηο 

Νη δεζκεχζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Νη δεζκεχζεηο πνζφ €23.600 (2012: 26.000 επξψ) αθνξνχλ ιεηηνπξγηθή κίζζσζε (ελνίθηα κίζζσζεο 

ρψξνπ φπνπ ζηεγάδεηαη νη ππεξεζίεο ηεο Δηαηξείαο). 

 

Ρν ζχλνιν ησλ δεζκεχζεσλ αθνξά ζε ζπλδεδεκέλν κέξνο. 

   

25. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα απαηηήζεσλ-ππνρξεψζεσλ θαη 

δεζκεχζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηή επηρεηξήζεηο θαη πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 42ε ηνπ Θ.Λ. 2190/20 θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Γ.Ξ.Σ.Α. 

 

Νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε γηα ηε ρξήζε 2013 έρνπλ σο εμήο: 

 

 

Ρα ππφινηπα απαηηήζεσλ ππνρξεψζεσλ απφ θαη πξνο ηα ζπλδεδεκέλα κέξε ηελ 31/12/2013 έρνπλ σο 

εμήο: 

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Γεζκεύζεηο

Δληφο ελφο έηνπο 2.400 8.400

Κεηαμχ 1 έηνπο θαη 5 εηψλ 9.600 9.600

Άλσ ησλ 5 εηψλ 11.600 14.000

Πύλνιν δεζκέπζεσλ 23.600 32.000

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Κεηξηθή 11.272 11.558

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 26

11.272 11.584

Ξαξνρή ππεξεζηώλ 

Κεηξηθή 109.784 115.943

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 38.558 18.786

Θνηλνπξαμίεο 8.147 11.265

156.489 145.994

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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Νη δεζκεχζεηο  πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε ηελ 31/12/2013 αλέξρνληαη ζε  πνζφ € 23.600 (31/12/2012: 

32.000 επξψ). 

 

Γελ ππάξρνπλ παξνρέο πξνο ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε γηα ηε ρξήζε 2013 (2012 

κεδέλ). 

 

Oη ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο. 

 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ θαη φζα αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 26  δελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο γηα ην 

2012, ππφινηπα απαηηήζεσλ- ππνρξεψζεσλ θαη δεζκεχζεσλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 24. 

 

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

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

απαηηήζεσλ-ππνρξεψζεσλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

  

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Κεηξηθή 31.111 53.897

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 64.029 35.383

95.140 89.280

πνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε

πνζά ζε επξψ

31/12/2013 31/12/2012

Κεηξηθή 25.593 37.194

Ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 25.000

25.593 62.194

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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27. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα πνπ λα ρξήδνπλ αλαθνξάο 

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

 

 

Καξνχζη, 30 Απξηιίνπ 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.                 Ν ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ

 ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΚΗΡΕΑΙΖΠ              ΗΩΑΛΛΖΠ  ΘΝΚΔΛΝΠ

 Α.Γ.Ρ.  Μ 547337                          Α.Γ.Ρ  Λ 364324

H ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛH ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ζ  ΙΝΓΗΠΡΟΗΑ                                                            

ΣΟΗΠΡΝΦΗΙΝΞΝΙΝ ΙΑΚΞΟΗΛΖ ΡΑΡΗΑΛΖ ΚΞΗΙΙΗΟΖ 

Α.Γ.Ρ. ΑΒ001446       Α.Γ.Ρ.  ΑΕ 621218

ΑΟ.ΑΓ. 0022269 Α'ΡΑΜΖ   ΑΟ. ΑΓ.  0052825 Α΄ΡΑΜΖ
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Αξκφδηα ππεξεζία: Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Ξ.Δ Βνξείνπ Ρνκέα Αζελψλ Ρκήκα Δκπνξίνπ & Ρνπξηζκνχ

Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ : www.mondotravel.gr

Πχλζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ: Ξξφεδξνο:  Θσλζηαληίλνο Κηηδάιεο

Αληηπξφεδξνο: Ληθφιανο Γεξαξράθεο

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο: Ησάλλεο Θνχκελνο

Κέινο: Αζελνχιια Γεκεηξίνπ Ζιηάδε

30/4/2014

Λφκηκνο Διεγθηήο: Βαζηιηθή Ξαπαδήζηκνπ - Α.Κ.Π.Ν.Δ.Ι. 32821

Διεγθηηθή Δηαηξεία: GRANT THORNTON A.E.

Ρχπνο ΄Δθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηή:

31/12/2013 31/12/2012

1/1/2013 - 

31/12/2013

1/1/2012-

31/12/2012

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Θχθινο εξγαζηψλ 163                  150                    
Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Θφζηνο Ξσιήζεσλ (140)                 (136)                  
Ινηπά ζηνηρεία παγίνπ ελεξγεηηθνχ - - Κηθηά θέξδε /(δεκηέο) 22                    14                      
Πύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - - Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά) (1)                     (0)                      
Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (25)                   (22)                    
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 147                      - 106                  Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ,  ρξεκαηνδνηηθώλ  & επελδπηηθώλ 
Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - 5                      απνηειεζκάησλ (4)                     (8)                      
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα 16                       3                      Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) (0)                     (1)                      
Πύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 163                      115                  Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ (5)                     (9)                      

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 164                     115                  Φφξνο εηζνδήκαηνο (2)                     (1)                      

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α) (7)                     (10)                    
ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Θαηαλέκνληαη ζε:
Κεηνρηθφ Θεθάιαην (20.000 κεηνρέο x 3€  έθαζηε) 60                       60                    - Ηδηνθηήηεο (7)                     (10)                    
Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ (50)                      (43)                   Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β) - -
Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (α) 10                        17                    Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (α)+(β) (7)                     (10)                    

Καθξνπξφζεζκεο  ππνρξεψζεηο 3                         Θαηαλέκνληαη ζε:

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 151                      98                    - Ηδηνθηήηεο (7)                     (10)                    
Πύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) 154                     98                    Θέξδε/ (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) (0,3407)             (0,4898)              
ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ   (α)+(β) 164                     115                  Ξξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή -(ζε €)  

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (4)                     (8)                      

31/12/2013 31/12/2012

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  έλαξμεο ρξήζεο 17                       26                    

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (7)                        (10)                   
Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο 10                        17                    

1/1/2013 - 

31/12/2013

1/1/2012-

31/12/2012

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε /(δεκηέο)  πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο) (5)                     (9)                      

Ξιένλ /κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Ξξνβιέςεηο 1                      2                       

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 0                      1                       

Κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (35)                   (108)                  

(Κείσζε) /αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 54                    93                     

Κείνλ:

Ρφθνη πιεξσζέληεο 0 1

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο (1)                     -                    

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 13                    (22)                    

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Τόκοι εισπραχθέντες 0                      -                    
Πύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 0                      -                    

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -                   -                    

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

Θαζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 13                    (22)                    

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 3                      25                      

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 16                    3                        

        Α.Γ.Ρ.  Μ 547337                          Α.Γ.Ρ  Λ 364324 ΑΓΡ ΑΒ001446       Α.Γ.Ρ.  ΑΕ 621218

ΑΟ.ΑΓ. 0022269 Α'ΡΑΜΖ   ΑΟ. ΑΓΔΗΑΠ   0052825 Α΄ΡΑΜΖ

   Καξνύζη,  30 Aπξηιίνπ 2014

    Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.                 Ν ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ H ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛH ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ                                                             Ζ  ΙΝΓΗΠΡΟΗΑ                                                            

 ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΚΗΡΕΑΙΖΠ              ΗΩΑΛΛΖΠ  ΘΝΚΔΛΝΠ ΣΟΗΠΡΝΦΗΙΝΞΝΙΝ ΙΑΚΞΟΗΛΖ ΡΑΡΗΑΛΖ ΚΞΗΙΙΗΟΖ 

10. Η εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην είλαη ε  30/04/2014.

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

12. Η εηαηξεία εληόο ηνπ 2012 αλέπηπμε ηε θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο. 

13.Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γεγνλόηα, ηα νπνία  αθνξνύλ ηελ εηαηξεία θαη επηβάιιεηαη αλαθνξά από ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξόηππα.

14. Η έκθαζε ζέκαηνο ζηελ έθζεζε ηεο νξθσηήο ειέγθηξηαο ινγίζηξηαο αλαθέξεηαη ζην ζέκα όηη ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 47 λ.2190/1920 πεξί ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξείαο:Η δηνίθεζε έρεη πξνβεί ζην ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηεο απξόζθνπηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο, πξνϋπόζεζε ε νπνία έρεη ιεθζεί ππόςε θαηά ηε ζύληαμε ησλ 

ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Η πεξηγξαθείζα θαηάζηαζε ππνδειώλεη ηελ ύπαξμε νπζηώδνπο αβεβαηόηεηαο πνπ κπνξεί λα εγείξεη ζεκαληηθή 

ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλόηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο.Σηε γλώκε καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό.

4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο.

5.Τα Κέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηνλ ζηαζκηζκέλν αξηζκό κεηνρώλ ζε θπθινθνξία.

6. Η εηαηξεία  ηελ 31-12-2013 απαζρνιεί 1 εξγαδόκελν κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (31-12-2012: 1 εξγαδόκελνο).

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

8. Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο/δξαζηεξηόηεηαο.

9. Οη ζπλαιιαγέο θαη ππόινηπα απαηηήζεσλ/ππνρξεώζεσλ θαη δεζκεύζεσλ 31/12/2013 κε ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 έρνπλ σο εμήο: 

Έζνδα 156 ρηι επξώ  , Έμνδα 12 ρηι επξώ ,  Απαηηήζεηο 95 ρηι επξώ , ππνρξεώζεηο  26 ρηι επξώ. Γεζκεύζεηο 24 ρηι επξώ.

1. Η εηαηξεία αθνινύζεζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο κε απηέο πνπ αθνινύζεζε θαηά ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε. Γελ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο, εθηηκήζεηο ή δηόξζσζε ινγηζηηθνύ ιάζνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31.12.2013,κε εμαίξεζε ηελ αλαζεώξεζε ηνπ ΓΛΠ 19.Η αλαζεώξεζε 

δελ επέθεξε επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο θαη πξνεγνύκελεο ρξήζεο 

2. Η εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά από ηελ ζύζηαζε ηεο 2007-2008 (α΄ππεξδσδεθάκελε ρξήζε) κέρξη ηε ρξήζε 2009 βάζεη εθθαζαξηζηηθνύ 

ζεκεηώκαηνο πεξαίσζεο Ν. 3888/2010, ελώ δελ έρνπλ εμεηαζηεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο νη θνξνινγηθέο δειώζεηο ηεο ρξήζεο 2010 θαη 2013. 

Γηα ηε ρξήζε 2013 ε εηαηξία ειέγρεηαη  θνξνινγηθά από  Οξθσηνύο Διεγθηέο Λνγηζηέο  πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Ν. 

2238/1994. 

Ο έιεγρνο απηόο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2013. Δθηηκνύκε όηη δελ ζα πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο.

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 99,99% επί ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο.

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ
Ξνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι €

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΣΟΖΠΖΠ
Ξνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι €

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ

Ζκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Γ.Π. ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ (απφ ηηο 

νπνίεο αληιήζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο) :

Γλψκε ρσξίο  επηθχιαμε κε ζέκα έκθαζεο.

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ
Ξνζά εθθξαζκέλα ζε  ρηι  € Ξνζά εθθξαζκέλα ζε  ρηι €

MONDO TRAVEL A.E.

ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΖ

ΔΓΟΑ :ΑΚΑΟΝΠΗΝ-ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 - 151 25 ΚΑΟΝΠΗ  ΑΟ.Γ.Δ.ΚΖ. : 7512201000 ( ΑΟ. Κ.Α.Δ. 62908/01AT/B/07/176 )

Πηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο  ρξήζεο  από 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

(δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Θ.Λ. 2190, άξζξν 135, γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΙΞ)

Ρα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο MONDO TRAVEL A.E.  Ππληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε 

είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία,  λα αλαηξέμεη  ζηελ δηεχζπλζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηεο εηαηξείαο,  φπνπ αλαξηψληαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή. 


