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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

 

Θπξίεο θαη Θχξηνη Κέηνρνη, 

Πηηο 12.03.2012 εγθξίζεθε κε ηνλ ππ' αξ.Ξξση. ΔΚ-3313/2013 ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο (Ξ.Δ. 

Βφξεηνπ Ρνκέα Αζελψλ), ε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο ησλ εηαηξηψλ ΑΛΔΚΑ Α.Δ. θαη ΞΟΝΔΡ Α.Δ., κε ηελ 

απνξξφθεζε ηεο ηειεπηαίαο απφ ηελ πξψηε. Πηηο 22.03.2012 εγθξίζεθε απφ ηνλ ίδην θνξέα, ε κεηνλνκαζία 

ηεο ΑΛΔΚΑ Α.Δ. ζε ΞΟΝΔΡ Α.Δ..  

H Δηαηξία αλαπφθεπθηα επεξεάζηεθε θαη ην 2012 απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία πιήηηεη επί ζεηξά εηψλ 

ηε ρψξα καο, κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα λα έρεη επηβξαδπλζεί ζεκαληηθά ην νπνίν αλαπφθεπθηα 

πεξηφξηζε ηε δήηεζε ζηνπο ηνκείο φπνπ ε Δηαηξία εμεηδηθεχεηαη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη, θαη εηδηθφηεξα ζηηο 

πξνθαηαζθεπέο θαη ηα έξγα ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ.  

Νηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα & Ξνξεία Δηαηξίαο ην 2012 

Ρα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2012, δελ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ ζπγθξίζεκα κε 

απηά ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ιφγσ ηεο απφ 30/9/2011 ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ ΑΛΔΚΑ Α.Δ. θαη ΞΟΝΔΡ 

Α.Δ., φπσο απηή εγθξίζεθε κε ηνλ ππ‟αξηζκ. Ξξση. ΔΚ–3313/12.3.2012, κε ηελ απνξξφθεζε ηεο ηειεπηαίαο 

απφ ηελ πξψηε. Πηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο 

απνξξνθνχκελεο εηαηξίαο ΞΟΝΔΡ Α.Δ., γηα ηελ πεξίνδν 1.10.2011–31.12.2011. Ρα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο απεηθνλίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ΞΟΝΔΡ Α.Δ. (πξψελ ΑΛΔΚΑ Α.Δ.), ρσξίο 

λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο απνξξνθνχκελεο ΞΟΝΔΡ Α.Δ., ηα νπνία 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012, χζηεξα απφ ηελ απφ 12.03.2012 έγθξηζε 

ζπγρψλεπζεο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα. 

Ν θχθινο εξγαζηψλ ην 2012 αλήιζε ζηα € 2 εθ. ελψ νη πξν θφξσλ δεκηέο αλήιζαλ ζηα € 3,1 εθ.. Νη  δεκηέο 

πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ αλήιζαλ γηα ηελ 

ρξήζε ζηα € 3 εθ. 

Βαζηθνί αξηζκνδείθηεο 

Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη νξηζκέλνη αξηζκνδείθηεο : 

Βαζηθνί Σξεκαηννηθνλνκηθνί Αξηζκνδείθηεο    

 2012 2011 

Πχλνιν Θπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ/Πχλνιν βξαρ. ππνρξεψζεσλ 104,1% 15,9% 

Ξάγην ελεξγεηηθφ/ Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ 87,4% 98,6% 

Πχλνιν ππνρξεψζεσλ / Ίδηα Θεθάιαηα 64,2% 32,9% 

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ/Θχθιν εξγαζηψλ -154,8% 16,0% 

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά θφξσλ/Θχθιν εξγαζηψλ -152,8% 1,8% 
Κέζε απφδνζε Ηδίσλ θεθαιαίσλ (θαζαξά απνηειέζκαηα κεηά απφ 
θφξνπο/   

Κέζν φξν Ηδίσλ θεθαιαίσλ) -23,1% 0,14% 

Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ/Πχλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ & ππνρξεψζεσλ  60,9% 75,3% 
 

Κεξηζµαηηθή Ξνιηηηθή 

Ρν αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηεο Δηαηξίαο δελ επηηξέπεη ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο πξνο ηνπο κεηφρνπο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ρξήζε 2012. 
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Πεκαληηθέο Ππλαιιαγέο κεηαμύ ηεο Δηαηξίαο θαη Ππλδεδεκέλσλ Ξξνζώπσλ 

Ζ Δηαηξία θαηά ην 2012 πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα) 

ζηα πιαίζηα ζπλεζηζκέλσλ εκπνξηθψλ πξάμεσλ, φπσο νη ππεξγνιαβίεο θαη νη αγνξαπσιεζίεο πιηθψλ κεηαμχ 

εηαηξηψλ ηνπ Νκίινπ, θ.ι.π.. 

Ν παξαθάησ πίλαθαο εκθαλίδεη ηηο ζπλαιιαγέο απηέο, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 24: 

Ξίλαθαο ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

   

(πνζά εθθξαζκέλα ζε € ) ΔΡΑΗΟΗΑ 

 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011 

Έζνδα 700.779 590.736 

Έμνδα 110.882 - 

Απαηηήζεηο  726.896 56.473 

πνρξεψζεηο    2.635.032 438.524 

Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 157.981 - 

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο - - 

πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 18.500 - 

 

Πεκαληηθά Γεγνλόηα ηνπ 2012 

  

Κε ηελ ππ΄αξηζκ. ΔΚ-3313/12.03.2012 απφθαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Ξ.Δ. Βνξείνπ Ρνκέα Αζελψλ) 

εγθξίζεθε α) ε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ ΑΛΔΚΑ Α.Δ. θαη ΞΟΝΔΡ Α.Δ. κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ 

πξψηε, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 6.342/15.02.2012 Πχκβαζε Ππγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε θαη β) 

δηαγξάθεθε ε απνξξνθνχκελε απφ ην νηθείν Κεηξψν ηεο Ξεξηθέξεηαο.   

 

Φνξνινγηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ 2011 

Ζ Δηαηξία έιαβε θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ κε ζπκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε γηα ηελ ρξήζε 2011 θαηφπηλ 

εηδηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ηεο. 

 

Πεκαληηθά Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

 

Κεηαβνιή ζηνλ Φνξνινγηθφ Ππληειεζηή 

Πχκθσλα κε ην Λ.4110/2013, απφ 01.01.2013 ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απμήζεθε απφ 

20% ζε 26% θαη θαηά ζπλέπεηα ε αλαβαιιφκελε ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31.12.2012 ζα 

εκθαληδφηαλ απμεκέλε θαηά πνζφ € 1.082.016. 

 

Καξνχζη, 29.04.2013 

 

 

Δθ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππµβνπιίνπ 

ΞΟΝΔΡ Α.Δ. 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΞΟΝΔΡ ΑΛΩΛΚΖ, ΡΔΣΛΗΘΖ,ΔΟΓΝΙΖΞΡΗΘΖ, 

ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΖ, ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΖ, ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ, ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΔΡΗΘΖ, ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ 

ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 

 

Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΞΟΝΔΡ ΑΛΩΛΚΖ, 

ΡΔΣΛΗΘΖ, ΔΟΓΝΙΖΞΡΗΘΖ, ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΖ, ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΖ, ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ, 

ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΔΡΗΘΖ, ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ», νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012, ηηο 

θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ 

θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

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

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, 

πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

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

βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο 

θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο 

γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

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

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

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 

νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο 

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

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

Γλώκε 

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

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΞΟΝΔΡ ΑΛΩΛΚΖ, ΡΔΣΛΗΘΖ, 

ΔΟΓΝΙΖΞΡΗΘΖ, ΚΔΙΔΡΖΡΗΘΖ, ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΖ, ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ, ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΔΡΗΘΖ, 

ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 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 A.2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ 

πεξηγξάθεηαη ην ζέκαφηη ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 

ηελ 31/12/2012 δελ είλαη ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ιφγσ ηεο 

ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε, κε εκεξνκελία 30.09.2011,ηεο εηαηξείαο ΞΟΝΔΡ Α.Δ. 

(απνξξνθνχκελε) απφ ηελ εηαηξεία ΑΛΔΚΑ Α.Δ. (απνξξνθψζα),ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 

ππ΄αξηζκ. ΔΚ-3313/12.03.2012 απφθαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Πηε ζπλέρεηα ε εηαηξεία 

ΑΛΔΚΑ Α.Δ. κε ηελ ππ΄αξηζκ. ΔΚ-5675/22.03.2012 απφθαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

κεηνλνκάζηεθε ζε ΞΟΝΔΡ Α.Δ. Ωο εθ ηνχηνπ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2012 έρνπλ 

ελζσκαησζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξείαογηα ηελ πεξίνδν 01/10/2011-

31/12/2011. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

  

  

  

  
  

 

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο  

ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο  

 γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 
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ΞΟΝΔΡ Α.Δ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΔΠΖ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012 

(΄Νια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

     

     

  Δηαηξία 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ  
Σξήζε                   

31.12.2012  
Σξήζε                   

31.12.2011 

     

Κε θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό     

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα ζηνηρεία 9          19.070.186            10.193.523  

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10                        0                         -    

Ππκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο 11              127.316              1.380.526  

Ινηπά ζηνηρεία παγίνπ ελεξγεηηθνχ 12                29.415                  20.000  

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 13                       -                           -    

Πύλνιν κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ         19.226.917          11.594.049  

Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό     

Απνζέκαηα 14              577.632                         -    

Θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα 15              324.013                         -    

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 16            1.685.865                163.147  

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 17              191.902                        62  

Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ           2.779.413               163.209  

     

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ         22.006.330          11.757.258  

     

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ & ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ     

Κεηνρηθφ θεθάιαην 24            2.788.720              1.465.000  

πεξαμία αλαπξνζαξκνγψλ 25          13.685.119              7.046.609  

Απνζεκαηηθά 26              544.936                    2.351  

Θέξδε (δεκίεο) εηο λένλ           (3.618.700)                (49.103) 

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (α)         13.400.075            8.464.858  

     

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 21            3.418.564              1.761.652  

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ έμνδν 
απφ ηελ ππεξεζία 22                37.926                         -    

Ινηπέο πξνβιέςεηο θαη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 23            2.480.999                116.341  

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ           5.937.490            1.877.993  

     

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 18            1.373.444                482.796  

Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη 19              102.054                  95.003  

Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο 20            1.193.267                451.449  

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ           2.668.765            1.029.249  

     

Πύλνιν πνρξεώζεσλ (β)           8.606.255            2.907.242  

     

Πύλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ & ππνρξεώζεσλ 
(α)+(β)         22.006.330          11.372.100  

     

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'9'!B2#'9'!B2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'10-14'!B2#'10-14'!B2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'10-14'!B31#'10-14'!B31
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'10-14'!B44#'10-14'!B44
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'10-14'!B50#'10-14'!B50
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'10-14'!B57#'10-14'!B57
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'15-17'!B2#'15-17'!B2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'15-17'!B16#'15-17'!B16
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'15-17'!B59#'15-17'!B59
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'24-27'!B2#'24-27'!B2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'24-27'!B14#'24-27'!B14
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'24-27'!B25#'24-27'!B25
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'18-21'!B47#'18-21'!B47
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'22-23'!B2#'22-23'!B2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'22-23'!B44#'22-23'!B44
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'18-21'!B2#'18-21'!B2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'18-21'!B30#'18-21'!B30
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'18-21'!B38#'18-21'!B38
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ΞΟΝΔΡ Α.Δ. 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ 

ΑΞΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΚΔΣΟΗ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012 

(΄Νια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

     

  Δηαηξία 

  
Σξήζε                   

1.1-31.12.2012  
Σξήζε                   

1.1-31.12.2011 

     

Θχθινο εξγαζηψλ 1            2.023.940                656.835  

Θφζηνο Ξσιήζεσλ 2          (3.073.596)              (349.569) 

Κηθηό θέξδνο/(δεκηά)         (1.049.655)              307.265  

     

Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά) 3             (702.346)              (156.916) 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 4             (557.985)                (10.048) 

Έμνδα δηαζέζεσο 5               (90.024)                        -    

Κεξίδην θεξδψλ/(δεκηψλ) απφ ζπγγελείο εηαηξίεο 6             (620.935)                        -    

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, 
ρξεκαηνδνηηθώλ & επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ         (3.020.946)              140.301  

     

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 7             (111.206)                (35.313) 

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ         (3.132.152)              104.988  

      

Έμνδα Φφξνπ ρξήζεο 8                40.420                 (93.008) 

     

Θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο         (3.091.732)                11.980  

     

Θέξδε /(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά 
κεηνρή                 (2,7716)                 0,0240  

- Βαζηθά (ζε επξώ)     

     

Θέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, 
ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 
απνζβέζεσλ         (2.550.422)              423.502  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'1-4'!B4#'1-4'!B4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'1-4'!B30#'1-4'!B30
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'1-4'!B43#'1-4'!B43
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ%2031.12.2012.xls#'1-4'!B51#'1-4'!B51
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ΞΟΝΔΡ Α.Δ. 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ 

ΞΝ ΔΙΖΜΔ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012 

(Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξώ) 

     

     

     

     

  ΝΚΗΙΝΠ 

  
Σξήζε                   

1.1-31.12.2012  
Σξήζε                   

1.1-31.12.2011 

Θέξδε κεηά θόξσλ πεξηόδνπ            (3.091.732)           11.979,86    

     

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα     

Απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο αμίαο ινηπψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ                  437.195                     -    

Απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο ζπκκεηνρψλ 
θαη ρξενγξάθσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ          (571.533)   

Φφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηα ινηπά 
ζπλνιηθά έζνδα              26.868    

Ινηπά                    -                       -    

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ  
κεηά από θόξνπο               (107.471)                          -    

     

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα 
πεξηόδνπ            (3.199.203)                  11.980  
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ΞΟΝΔΡ Α.Δ. 

ΡΑΚΔΗΑΘΔΠ ΟΝΔΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012 

(΄Νια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) 

     

  Δηαηξία 

  
Σξήζε                   

1.1-31.12.2012  
Σξήζε                   

1.1-31.12.2011 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

     

Εεκηέο  πξν θόξσλ         (3.132.152)              104.988  

     

Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

Απνζβέζεηο               470.524                283.201  

Ξξνβιέςεηο              (192.019)                        -    

Ξηζησηηθνί ηφθνη                 (2.575)                        -    

Σξεσζηηθνί ηφθνη               113.781                  35.313  

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)     

επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο                   9.639                         -    

Εεκηά απφ πψιεζε ζπκκεηνρήο                611.297    

Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο θαη δηαγξαθέο ζπκκεηνρψλ             1.380.560    

Κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο     

(Αχμεζε)/Κείσζε απνζεκάησλ               252.471                         -    

(Αχμεζε)/Κείσζε απαηηήζεσλ                 69.504                  14.150  

Αχμεζε/(Κείσζε) ππνρξεψζεσλ           (2.159.682)               122.678  

Ρφθνη πιεξσζέληεο              (113.781)                (35.313) 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη                (81.416)                        -    

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (α)         (2.773.848)              525.017  

     

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Αγνξέο ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ                   3.800    

(Αγνξά)/Ξψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ,      

θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ               217.170                         -    

Ρακεηαθά δηαζέζηκα απφ απνξξφθεζε εηαηξίαο             2.270.136    

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο                   2.575                         -    

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα                        -                           -    

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (β)           2.493.681                         -    

     

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα               935.335                       439  

Δμνθιήζεηο δαλείσλ              (463.328)              (526.656) 

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ                        -                           -    

Πύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο(γ)              472.007             (526.217) 

     

     

     

Θαζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 
θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)              191.840                 (1.200) 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ                       62                    1.262  

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ              191.902                        62  

     

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 
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Κεηνρηθφ 

Θεθάιαην

πεξαμία 

αλαπξνζαξκνγήο Απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν

Πχλνιν Ηδίσλ 

Θεθαιαίσλ

πόινηπα ηελ 31.12.2011 θαηά 

ΓΞΣΞ 1.465.000        7.431.767        2.351          (49.103)          8.850.016         

Κεηαβνιή Ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ -                    -                     

ηελ απνξξφθεζε ηεο ΞΟΝΔΡ Α.Δ. 1.323.720           7.048.523          511.215       (1.134.196)       7.749.262,11       

2.788.720        14.480.290      513.567     (1.183.299)     16.599.278       

Θαζαξφ θέξδνο πεξηφδνπ (3.091.732)       (3.091.732)       

Κεηαβνιέο / Ινηπέο θηλήζεηο (385.158)            -              385.158           -                    

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ -                    (410.013)            31.370         271.172           (107.471)             
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 

πεξηόδνπ -                    (795.171)          31.370       (2.435.401)     (3.199.203)       

πόινηπν ηελ 31.12.2012 2.788.720        13.685.119      544.936     (3.618.700)     13.400.075       

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012

(΄Νια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ)

ΞΟΝΔΡ  Α.Δ.
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A. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΗΑ  

A. 1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία 

Ζ ΞΟΝΔΡ Α.Δ. (πξψελ ΑΛΔΚΑ Α.Δ.), πξνήιζε απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ ΑΛΔΚΑ Α.Δ. θαη 
ΞΟΝΔΡ Α.Δ., κε ηελ απνξξφθεζε ηεο ηειεπηαίαο απφ ηελ πξψηε, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟αξηζκ. ΔΚ 
3313/12.03.2012 απφθαζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Ξ.Δ. Βνξείνπ Ρνκέα Αζελψλ). Πηηο 22.03.2012 
εγθξίζεθε απφ ηνλ ίδην θνξέα, ε κεηνλνκαζία ηεο ΑΛΔΚΑ Α.Δ. ζε ΞΟΝΔΡ Α.Δ..  

Ζ ΞΟΝΔΡ Α.Δ. ηδξχζεθε ην 1964 θαη απνηειεί ηελ παιαηφηεξε ζε ιεηηνπξγία εηαηξία βαξεηάο 
εξγνζηαζηαθήο πξνθαηαζθεπήο ζηελ Διιάδα. Κε έδξα ην Καξνχζη, ε Δηαηξία έρεη σο βαζηθφ αληηθείκελν 
εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα κεγάια, πνιπφξνθα θηηξηαθά 
έξγα, θαηνηθίεο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη εηδηθψλ θαηαζθεπψλ φπσο ζηξσηήξεο 
ζηδεξνδξφκνπ, ζηεζαία αζθαιείαο, δηαρσξηζηηθά δξφκσλ θαη θνιψλεο ΓΔΖ. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο καθξάο πνξείαο ηεο ε Δηαηξία έρεη εθαξκφζεη πξσηνπνξηαθέο ιχζεηο αθφκε θαη γηα 
ηα δηεζλή δεδνκέλα, εθηειψληαο κε επηηπρία κηα πιεζψξα θηηξηαθψλ έξγσλ γηα δηαθφξνπο Γεκνζίνπο θαη 
Ηδησηηθνχο θνξείο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά ηελ πην έκπεηξε θαη απνηειεζκαηηθή εηαηξία ζην ρψξν ηεο 
βαξηάο πξνθαηαζθεπήο. Ζ ΞΟΝΔΡ επηλφεζε, εμειίζζεη θαη εθαξκφδεη απφ ην 1965 ην ζχζηεκα ησλ 
κεηαθεξνκέλσλ θπςειψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζε θαηνηθίεο, Πρνιηθέο αίζνπζεο, Ξαηδηθνχο 
Πηαζκνχο θαη άιια έξγα. Απφιπηα επηηπρεκέλε ήηαλ ε αληαπφθξηζε ηεο Δηαηξίαο ζηελ θάιπςε 
επεηγνπζψλ αλαγθψλ ησλ ζεηζκνπαζψλ γηα θαηνηθίεο θαη Πρνιηθά θηίξηα: ην 1980 ζηελ Θνξηλζία, ην 1986 
ζηελ Θαιακάηα, ην 1993 ζηνλ Ξχξγν, ην 1995 ζηα Γξεβελά θαη ηελ Θνδάλε, ην 1995 ζην Αίγην θαη ηε 
Φσθίδα, ην 1996 ζηελ Θφληηζα, θαη ην 1999 ζηελ Αηηηθή. 

Ζ ΞΟΝΔΡ έρεη εγθεθξηκέλα απφ ην πνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ 6 ζπζηήκαηα Βαξηάο Ξξνθαηαζθεπήο γηα 
δηάθνξεο ρξήζεηο, ελψ έρεη θαηνρπξσκέλν απφ ην π. Βηνκεραλίαο ζχζηεκα βαξηάο πξνθαηαζθεπήο 
πνιπφξνθσλ θηηξίσλ (ζχζηεκα ΒΔΞΟΝ). Απνηειεί ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Ππλδέζκνπ Διιεληθψλ 
Βηνκεραληψλ Ξξνθαηαζθεπήο Πθπξνδέκαηνο (ΠΔΒΗΞΠ), ελψ παξάιιεια είλαη κέηνρνο ηεο ΠΞΟΝ Α.Δ., 
εηαηξείαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή ζηξσηήξσλ απφ πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα. Ρν 1999 ε 
ΞΟΝΔΡ Α.Δ. έγηλε θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9002. 

Ζ ΞΟΝΔΡ Α.Δ. ζήκεξα δηαζέηεη έλα ζχγρξνλν εξγνζηάζην ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο ζε ηδηφθηεηε 
έθηαζε 35.000 κ2 πνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζηειέρσζε, ηελ εκπεηξία θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο, ηεο 
επηηξέπνπλ λα αληηκεησπίδεη κε ηαρχηεηα, πνηφηεηα θαη ζπλέπεηα θάζε θαηαζθεπαζηηθή αλάγθε 
Γεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ Φνξέα. 

Ζ ΞΟΝΔΡ απνηειεί ηελ ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ Νκίινπ J&P-ΑΒΑΜ γηα ηελ δηείζδπζε ζε θαηαζθεπαζηηθά 
έξγα κηθξφηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ, πέξα απφ ηελ πξνψζεζε ησλ πξνθαηαζθεπψλ, θαζψο δηαζέηεη 
εξγνιεπηηθφ πηπρίν 4

εο
 ηάμεο θαη έρεη εληζρπζεί κε εμεηδηθεπκέλν αλψηαην πξνζσπηθφ ηνπ Νκίινπ. Ζ 

Δηαηξία πξνζθέξεη ζηνλ Όκηιν ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε κία εμεηδηθεπκέλε αγνξά δνκηθψλ πιηθψλ 
κε κεγάια πεξηζψξηα αλάπηπμεο θαη ρακειφ αληαγσληζκφ ζε κία πεξίνδν ζηελ νπνία παξαηεξείηαη 
αχμεζε ηεο δαπάλεο ησλ ππνδνκψλ κε ρξήζε ηερλνινγίαο βαξηάο πξνθαηαζθεπήο.  

 

 Α. 2  Ξιεξνθνξίεο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ ηεο Θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. 

Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 πνπ θαιχπηνπλ ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, απφ ηελ 
01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012: 

- Έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη 
είλαη ζχµθσλεο µε ηα ∆ηεζλή Ξξφηππα Σξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο (∆ΞΣΑ) πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ∆ηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ δηεξµελεηψλ 
ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξµελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) θαη έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε µέρξη ηελ 31/12/2012.  

- 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.  

- Γελ έρεη επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο/δξαζηεξηφηεηαο. 

- Έρνπλ εγθξηζεί (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο) νκφθσλα απφ ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζηηο 29 Απξηιίνπ 2013. Βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο δελ 
επηηξέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο.  
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- Ξεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο J&P-ΑΒΑΜ Α.Δ. (κεηξηθή 
εηαηξία), κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ζ J&P-ΑΒΑΜ Α.Δ. θαηέρεη ζηηο 31/12/2012 
πνζνζηφ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο, πνζνζηφ πνπ θαηείρε θαη ηελ  
31/12/2011.  

- Ρα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2012, δελ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ 
ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ιφγσ ηεο απφ 30/9/2011 ζπγρψλεπζε ησλ 
εηαηξηψλ ΑΛΔΚΑ Α.Δ. θαη ΞΟΝΔΡ Α.Δ., φπσο απηή εγθξίζεθε κε ηνλ ππ‟ αξηζκ. Ξξση. ΔΚ–
3313/12.3.2012 ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Ξ.Δ. Βνξείνπ Ρνκέα Αζελψλ), κε ηελ απνξξφθεζε 
ηεο ηειεπηαίαο απφ ηελ πξψηε. Ωο εθ ηνχηνπ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2012 έρνπλ 
ελζσκαησζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο απνξξνθνχκελεο εηαηξίαο γηα ηελ πεξίνδν 01/10/2011-
31/12/2011. Ρα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο απεηθνλίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ηεο ΞΟΝΔΡ Α.Δ. (πξψελ ΑΛΔΚΑ Α.Δ.), ρσξίο λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ηα αληίζηνηρα 
θνλδχιηα ηεο απνξξνθνχκελεο ΞΟΝΔΡ Α.Δ., ηα νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012, χζηεξα απφ ηελ απφ 12.03.2012 έγθξηζε ζπγρψλεπζεο απφ ηνλ 
αξκφδην θνξέα. 
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B. ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ΞΟΝΔΡ Α.Δ.  ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2012 πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν απφ 
ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2012, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 
παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (goingconcern) θαη είλαη 
ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 
ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ 
εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ IASB έρεη εθδφζεη κηα ζεηξά απφ πξφηππα ηα νπνία αλαθέξνληαη σο «IFRSStablePlatform 2005». Ζ 
εηαηξεία εθαξκφδεη ην IFRSStablePlatform 2005 απφ ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2005 ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα πξφηππα: 

Γ.Ι.Ξ. 1  Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 
Γ.Ι.Ξ. 2  Απνζέκαηα 
Γ.Ι.Ξ. 7  Θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ 
Γ.Ι.Ξ. 8   Θαζαξφ θέξδνο ή Εεκηά Σξήζεο, Βαζηθά Ιάζε θαη κεηαβνιέο ζηηο Ινγηζηηθέο Κεζφδνπο 
Γ.Ι.Ξ. 10 Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 
Γ.Ι.Ξ. 11 Θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα 
Γ.Ι.Ξ. 12 Φφξνη εηζνδήκαηνο 
Γ.Ι.Ξ. 14 Ξιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 
Γ.Ι.Ξ. 16 Δλζψκαηα πάγηα 
Γ.Ι.Ξ. 17 Κηζζψζεηο 
Γ.Ι.Ξ. 18 Έζνδα 
Γ.Ι.Ξ. 19 Ξαξνρέο ζε εξγαδφκελνπο 
Γ.Ι.Ξ. 20 Ινγηζηηθή ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη γλσζηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο 
Γ.Ι.Ξ. 21 Νη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο 
Γ.Ι.Ξ. 23 Θφζηνο δαλεηζκνχ 
Γ.Ι.Ξ. 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 
Γ.Ι.Ξ. 26  Ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ απνρψξεζεο πξνζσπηθνχ 
Γ.Ι.Ξ. 27 Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ινγηζηηθή επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο 
Γ.Ι.Ξ. 28 Ινγηζηηθή επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο εηαηξίεο 
Γ.Ι.Ξ. 31 Σξεκαηννηθνλνκηθή παξνπζίαζε ησλ δηθαησκάησλ ζε θνηλνπξαμίεο 
Γ.Ι.Ξ. 32 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο θαη παξνπζίαζε 
Γ.Ι.Ξ. 33 Θέξδε αλά κεηνρή 
Γ.Ι.Ξ. 34 Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
Γ.Ι.Ξ. 36 Κείσζε ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
Γ.Ι.Ξ. 37 Ξξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο 
Γ.Ι.Ξ. 38 Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 
Γ.Ι.Ξ. 39 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε 
Γ.Ι.Ξ. 40 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 
Γ.Ξ.Σ.Α. 1 Ξξψηε εθαξκνγή ησλ Γ.Ξ.Σ.Ξ. 
Γ.Ξ.Σ.Α. 3 Δλνπνίεζε επηρεηξήζεσλ 
Γ.Ξ.Σ.Α. 5 Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα πξνο πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο   
                         Γξαζηεξηφηεηεο 
Γ.Ξ.Σ.Α. 7          Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο   
Γ.Ξ.Σ.Α. 8          Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο   

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

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ (ή IFRS) απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη 
θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξίαο. Πεκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ Γηνίθεζε 
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηεο εηαηξίαο έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ θξίλεηαη θαηάιιεια. 

 
Γ.ΒΑΠΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 
 
Νη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο 
νπνίεο ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ε εηαηξεία είλαη νη αθφινπζεο: 
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Γ.1. Δλνπνηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ  (Γ.Ξ.Σ.Ξ. 3) 
 
Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο: Δίλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο πάλσ ζηηο νπνίεο ε εηαηξία κπνξεί λα αζθήζεη 
ζεκαληηθή επηξξνή αιιά δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ είηε ζπγαηξηθέο είηε 
ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαμία. Νη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ εηαηξία ζπληζηνχλ φηη ην 
θαηερφκελν πνζνζηφ κεηαμχ 20% θαη 50% δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο εηαηξίαο ππνδειψλεη ζεκαληηθή 
επηξξνή πάλσ ζηελ εηαηξία απηή. Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην 
θφζηνο θαη θαηφπηλ απνηηκψληαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο J&P-ΑΒΑΜ. 

Ρα δηεηαηξηθά ππφινηπα θαη νη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαζψο θαη ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο, πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αθφκε (ζε επίπεδν Νκίινπ), απαιείθνληαη 
θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 

 
Γ.2. Ηδηνθηεζία, Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκόο  (Γ.Ι.Ξ. 16/40) 
 
Ζ δηνίθεζε επέιεμε γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ιεηηνπξγηθώλ παγίσλ ζηνηρείσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ιεηηνπξγηθψλ αθηλήησλ) χζηεξα απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 
θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Ι.Ξ. (01/01/2004), λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε βαζηθή κέζνδν 
(απνηίκεζεο ζην θόζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ζσξεπκέλεο 
απνκεηώζεηο) ζύκθσλα κε ην IAS 16. 
 
Γηα ηα αθίλεηα επέλδπζεο ε δηνίθεζε επέιεμε κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ησλ ελζψκαησλ πάγησλ 
ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Ι.Ξ. (01/01/2004), λα 
ρξεζηκνπνηήζεηηελελαιιαθηηθή κέζνδν απνηίκεζεο ζην θόζηνο θηήζεο, δει: κε ηελ βαζηθή 
κέζνδν ηνπ ΓΙΞ 16 (απνηίκεζε ζην θόζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 
θαη ηηο ζσξεπκέλεο απνκεηώζεηο). 
 
Ζ δηνίθεζε επέιεμε γηα ηελ θαηεγνξία νηθνπέδσλ θηηξίσλ από ην 2010 λα εθαξκόζεη ηε 
κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 
 
Κέζνδνο Αλαπξνζαξκνγήο 
Ύζηεξα απφ ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ 
αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία, κπνξεί λα εκθαληζηεί 
κε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο 
αλαπξνζαξκνγήο κείνλ ηηο κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο. 
Ζ εχινγε αμία ησλ νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ ζπλήζσο πξνζδηνξίδεηαη απφ εθηηκήζεηο νξθσηψλ εθηηκεηψλ. 
Ζ εχινγε αμία ησλ κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ είλαη ζπλήζσο ε αγνξαία ηνπ αμία. 
Όηαλ γίλεη αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο έλνο παγίνπ ζηνηρείνπ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 
αλαπξνζαξκφδεηαη νιφθιεξε ε θαηεγνξία ησλ παγίσλ πνπ αλήθεη. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο παγίνπ 
απμάλεηαη σο απνηέιεζκα κίαο αλαπξνζαξκνγήο, ε αχμεζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε 
σο πιεφλαζκα αλαπξνζαξκνγήο. Όκσο κία αχμεζε ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα 
απνηειέζκαηα θαηά ηελ έθηαζε πνπ αληηζηξέθεηαη κηά πξνεγνχκελε ππνηίκεζε ηνπ ηδίνπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ, ε νπνία πξεγνπκέλσο είρε ρξεσζεί ζηα απνηειέζκαηα. 
Αλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο παγίνπ κεηψλεηαη σο απνηέιεζκα κηαο αλαπξνζαξκνγήο, ε κείσζε πξέπεη λα 
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Αλ ππάξρεη πιεφλαζκα αλπξνζαξκνγήο γηα ην ίδην πάγην ζηελ θαζαξή 
ζέζε, ε κείσζε ζα ρξεψλεηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θαηά ηελ έθηαζε πνπ ππάξρεη ην πιεφλαζκα 
απηφ. Ρα πιενλάζκαηα αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαζαξή ζέζε ζα κεηαθεξζνχλ ζηα θέξδε 
εηο λέν φηαλ ηα πάγηα πνπιεζνχλ ή δηαγξαθνχλ. Νη επηδξάζεηο ησλ θφξσλ ζηηο αλαπξνζαξκνγέο ησλ 
ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, αλαγλσξίδνληαη θαη γλσζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 12 Φφξνη 
Δηζνδήκαηνο. Ζ αξρηθή εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο παγίσλ αληηκεησπίδεηαη 
ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 16 θαη φρη κε ην Γ.Ι.Ξ. 8. 
 
Πε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ε Γηνίθεζε θαη‟εθαξκνγή ηνπ Γ.Ι.Ξ. 36 «Απνκείσζε Ξεξηνπζηαθψλ 
Πηνηρείσλ (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. 
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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 θχξηνη ζπληειεζηέο απφζβεζεο 
πνπ πξνθχπηνπλ έρνπλ σο εμήο: 
 
Ιεηηνπξγηθά αθίλεηα (θηίξηα) 3% 
Αθίλεηα επέλδπζεο 3% 
Κεραληθφο εμνπιηζκφο 5,3% - 20% 
Κεηαθνξηθά κέζα  7,5% - 20% 
Ινηπφο εμνπιηζκφο 15% - 20% 
 
Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε 
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ 
αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 
 
Θαηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη 
ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο  ζηα απνηειέζκαηα.  
 
Νη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ 
ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ εξγνδνηηθψλ 
εηζθνξψλ), θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη άιια γεληθά άκεζα θφζηε. 
 
 
Γ.3. Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ (Γ.Ι.Ξ. 38) 
 
Ρα έμνδα απηά πξέπεη λα απνζβέλνληαη εληφο ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. Κφλν 
έμνδα ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ Γ.Ι.Ξ. 38.18 θεθαιαηνπνηνχληαη (φπσο νη δαπάλεο 
ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ).Θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ IFRS, ηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο πνπ δελ 
ηθαλνπνηνχλ ην 38.18, έρνπλ δηαγξαθεί. 
Πηα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη νη άδεηεο ινγηζκηθνχ. 
 
 
Γ.4. Απνκείσζε Αμίαο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (Γ.Ι.Ξ. 36) 
 
Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε 
έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ 
είλαη αλαθηήζηκε. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο 
αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.  
Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα 
κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ 
νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ 
ελεξγεηηθνχ, ελψ αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 
αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ 
πψιεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 
Πε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ε Γηνίθεζε εθηηκά θαηά πφζν ππάξρεη έλδεημε γηα απνκείσζε ελφο 
ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ βάζεη ηνπ Γ.Ι.Ξ. 36, ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ 
ελεξγεηηθνχ ινγηζηηθνπνηνχληαη ζε αμία πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ, φπνπ αλαθηήζηκν πνζφ 
ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο δίθαηεο αμίαο (κεησκέλεο θαηά ηα θφζηε 
πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο ρξήζεο. 
 
Πηελ αμηνιφγεζε απηή ιακβάλνληαη ππφςε πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο 
πιεξνθφξεζεο. Ν έιεγρνο πεξί απνκείσζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εθαξκφδεηαη γηα φια ηα ζηνηρεία 
πιελ απνζεκάησλ, θαηαζθεπαζηηθψλ ζπκβνιαίσλ, αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ εκπίπηνπλ ζην ΓΙΞ 39, ζηα αθίλεηα πξνο επέλδπζε θαη ηα 
κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε. 
 
Ζ δεκηά απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ έηνπο. 
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Γ.5. 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. 
 
 
Γ.6. Σξεκαηννηθνλνκηθάκέζα: 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 εηαηξεία 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 
εηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 
ηδηνθηεζία. 
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο εηαηξείαο 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 

(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά 
κέζα αληηζηάζκηζεο, απηά πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ 
επαλαγνξά θαη ηέινο απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ αλαγλσξηζκέλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα). 

 Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε 
αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Σξήζεο. 

Ρα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο 
εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε 
κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ. 
 
ii) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 
Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο 
πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη 
Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη: 
 απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, 
 απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ 

ην θξάηνο, 
 νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ  

άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ. 
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία θαη θαηφπηλ επηκεηξνχληαη ζην 
αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 
iii) Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηελ ιήμε 
Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο 
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε εηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα 
θξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο. Ρα ζηνηρεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία 
θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξνχληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
 
iv) Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 
Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε 
απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ. 
Ρα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο 
θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία 
απηά λα πσιεζνχλ ή λα ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα. 
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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 ε εηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα 
φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ 
πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά 
ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ 
ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο 
θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 
 
 
Γ.7. Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε (ΓΙΞ 32) 
 
Νη αξρέο ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΓΙΞ 39 
Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε. 
 
Ρν πξφηππν αζρνιείηαη κε ηε θαηάηαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο  θαη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο θαη ηελ θαηαηαμή 
ησλ ζρεηηθψλ ηφθσλ, κεξηζκάησλ, δεκηψλ θαη θεξδψλ θαη ηηο ζπλζήθεο ππν ηηο νπνίεο ηα 
ρξήκαηννηθνλνκηθά 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 : 
 

(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 δίλαηαη λα ή ζα δηαθαλνληζηεί κε ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο ίδηαο νηθνλνκηθήο 
νληφηεηαο θαη είλαη : 
 

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

(ii) παξάγσγν πνπ ζα ή κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί εθηφο απφ ηελ αληαιιαγή ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ 
κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα 
ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ζηνπο ίδηνπο 
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ηα νπνία είλαη 
ηα ίδηα ζπκβφιαηα γηα ηε κειινληηθή παξαιαβή ή παξάδνζε ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηιψλ 
ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο . 

 
Σξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζεεηλαη θάζε ππνρξέσζε πνπ αθνξά : 
 
 (α) ζπκβαηηθφ δηθαίσκα : 
 

(i) γηα παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε κηα άιιε 
νηθνλνκηθή νληφηεηα ή 
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(ii) ηελ αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ κε κία άιιε 
νληφηεηα ππφ φξνπο δπλεηηθά δπζκελείο γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή  

 
  (β) ζπκβφιαην πνπ δχλαηαη λα ή ζα δηαθαλνληζηεί κε ηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο  ηεο ίδηαο ηεο 
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη είλαη : 
 

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

(ii) παξάγσγν πνπ ζα ή κπνξεί λα δηαθαλνληζηεί εθηφο απφ ηελ  αληαιιαγή ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ 
κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα 
ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ζηνπο ίδηνπο 
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ηα νπνία είλαη 
ηα ίδηα ζπκβφιαηα γηα ηε κειινληηθή παξαιαβή ή παξάδνζε ησλ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ 
ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

 
Ππκκεηνρηθφο ηίηινο είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ απνδεηθλχεη έλα δηθαίσκα ζην  ππφινηπν πνπ απνκέλεη , 
εάλ,απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αθαηξεζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηεο.  
 
Δχινγε αμία είλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα αληαιιαγεί ή κηα 
ππνρξέσζε λα δηαθαλνληζζεί κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο  θαη κε πιήξε γλψζε 
ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο , ζηα πιαίζηα κηαο  ζπλαιιαγήο πνπ δηεμάγεηαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε.
  
 
Γ.8.Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (Γ.Ξ.Σ.Α. 7) 
 
Ρν ΓΞΣΞ 7 αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, 
εθηφο απφ εθείλα πνπ απνθιείνληαη εηδηθά (πρ. ζπκθέξνληα ζε ζπγαηξηθέο, ζπλδεδεκέλα κέξε θαη 
θνηλνπξαμίεο, θ.ιπ.). Πθνπφο ησλ γλσζηνπνηήζεσλ είλαη ε παξνρή κίαο εηθφλαο γηα ηελ ρξήζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ εηαηξεία 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 εηαηξεία θαη απφ ηελ έθζεζή ηεο ζε θηλδχλνπο.Ζ εηαηξεία 
εθαξκφδνπλ ην ΓΞΣΞ7 απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007. 
 
 
Γ.9. Ξξνβιέςεηο (Γ.Ι.Ξ. 37) 
 
Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία 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 άιια 
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. 
 
 
Γ. 10. Δπηρνξεγήζεηο (Γ.Ι.Ξ. 20) 
 
Ζ εηαηξεία 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. 
 
 
Γ.11. Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο (Γ.Ι.Ξ. 21) 
 
Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ θχξηνπ 
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα») δειαδή ζε Δπξψ. 
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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. 

 
Γ.12. 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. 
 
 
Γ.13. Γηαλνκή Κεξηζκάησλ (Γ.Ι.Ξ. 18) 
 
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή 
Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 
 
 
Γ.14. Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο (Γ.Ι.Ξ. 12) 
 
Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο 
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή απφ ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ 
απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζην 
ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ 
θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά 
αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο πξνο 
ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ 
εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο 
ρξήζεηο. 
 
Νη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 
λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην 
θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ 
ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 
 
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ 
ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο 
ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ 
θέξδνο ή δεκία. 
 
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο 
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε 
απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο 
λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Πε 
πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ 
εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ 
ηζνινγηζκνχ ρξήζε. 
 
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη 
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 
 
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε φπνπ ε αλαζηξνθή 
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ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ φκηιν θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα 
αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. 
 
Νη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη 
ζαλ έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Κφλν απηέο νη 
κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 
αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 
 
 
Γ.15. 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: 
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 ζηε 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 νπνησλδήπνηε θξαηηθψλ παξνρψλ πνπ επεξεάδνπλ ηα θαηαβιεηέα νθέιε. 
 
 
Γ.16. Αλαγλώξηζε εζόδσλ (Γ.Ι.Ξ. 18) 
 
Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία εθηειεζζέλησλ έξγσλ, πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο 
ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ρα δηεηαηξηθά έζνδα 
κέζα ζηελ εηαηξεία απαιείθνληαη πιήξσο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 
 
Θαηαζθεπαζηηθά Ππκβφιαηα Έξγσλ: 
Ρα έζνδα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζπκβνιαίσλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ 
θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηνπ. 
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Ξσιήζεηο αγαζψλ: 
Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά 
γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 
 
Ξαξνρή ππεξεζηψλ: 
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. 
 
Γ.17. 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. 
 
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. 
 
Γ.18. Θαηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα (Γ.Ι.Ξ. 11) 
 
Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή νκάδα ζπλδεδεκέλσλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εηδηθά γηα πειάηεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρεηηθά 
ζπκβφιαηα θαη ησλ νπνίσλ ε εθηέιεζε ζπλήζσο δηαξθεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ηεο κηαο ρξήζεο. 
 
Ρα έμνδα πνπ αθνξνχλ ζην ζπκβφιαην αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 
 
Πηελ πεξίπησζε φπνπ ην απνηέιεζκα κηαο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο έξγνπ δελ είλαη εθηθηφ λα απνηηκεζεί 
αμηφπηζηα, θαη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην έξγν βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην, ηφηε ην έζνδν 
αλαγλσξίδεηαη κφλν ζηελ έθηαζε πνπ ην αλαιεθζέλ ζπκβαηηθφ θφζηνο ελδέρεηαη λα αλαθηεζεί ελψ ην 
ζπκβαηηθφ θφζηνο πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία αλαιήθζεθε. Δπνκέλσο 
γηα ηα ζπκβφιαηα απηά αλαγλσξίδεηαη ηέηνην έζνδν νχησο ψζηε ην θέξδνο απφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν λα 
είλαη κεδεληθφ. 
 
Όηαλ ην απνηέιεζκα ελφο ζπκβνιαίνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπ 
ζπκβνιαίνπ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ, αληίζηνηρα, σο έζνδν θαη έμνδν. Ζ 
εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο γηα λα θαζνξίζεη ην θαηάιιειν πνζφ 
εζφδνπ θαη εμφδνπ πνπ ζα αλαγλσξίζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Ρν ζηάδην νινθιήξσζεο κεηξάηαη 
κε βάζε ην ζπκβαηηθφ θφζηνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζε 
ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο θαηαζθεπήο θάζε έξγνπ. 
 
Όηαλ είλαη πηζαλφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπκβνιαίνπ λα ππεξβεί ην ζπλνιηθφ έζνδν, ηφηε ε 
αλακελφκελε δεκία αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο σο έμνδν. 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ηπρφλ έμνδα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε κειινληηθέο εξγαζίεο αλαθνξηθά κε ην ζπκβφιαην εμαηξνχληαη θαη εκθαλίδνληαη σο έξγν 
ζε εμέιημε. Ρν ζχλνιν ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηνπ θέξδνπο / δεκίαο πνπ αλαγλσξίζζεθε 
γηα θάζε ζπκβφιαην ζπγθξίλεηαη κε ηηο πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο. 
Όπνπ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πιένλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (κείνλ ησλ δεκηψλ) πνπ έρνπλ 
αλαγλσξηζζεί ππεξβαίλνπλ ηηο πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο, ε δηαθνξά εκθαλίδεηαη σο απαίηεζε απφ 
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πειάηεο ζπκβνιαίσλ έξγσλ (θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα). Όηαλ νη πξννδεπηηθέο ηηκνινγήζεηο 
ππεξβαίλνπλ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα πιένλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (κείνλ ησλ δεκηψλ) πνπ έρνπλ 
αλαγλσξηζζεί, ην ππφινηπν εκθαλίδεηαη σο ππνρξέσζε πξνο ηνπο πειάηεο ζπκβνιαίσλ έξγσλ. 
 
Νκαδνπνίεζε Ππκβάζεσλ:Ζ αξρηθή ζχκβαζε ελφο έξγνπ, νη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη πξφζζεηεο ζπκβάζεηο, 
αληηκεησπίδνληαη σο έλα έξγν, δεδνκέλνπ φηη ε λέα ζχκβαζε αθνξά εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ην ίδην 
έξγν, θαη ε ηηκή δηαπξαγκαηεχεηαη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε. 
Δάλ κηα νκάδα έξγσλ ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ζην ζχλνιν ή νη ζπκβάζεηο είλαη 
ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο ψζηε θαη‟ νπζία λα εκθαλίδνληαη ζαλ κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ έξγνπ, κε έλα 
ζπλνιηθφ πεξηζψξην θέξδνπο ή νη επηκέξνπο ζπκβάζεηο εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα ή ζε κία ζπλερή ζεηξά, 
ηφηε ε νκάδα απηή ησλ έξγσλ αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα έξγν. 
 
Έζνδα έξγσλ:Ρα έζνδα έξγσλ πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη: 
 - Αξρηθφ πνζφ ζχκβαζεο, πιένλ αλαζεσξήζεηο αξρηθήο ή πξφζζεησλ/ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. 
 - Αμηψζεηο (Claims) 
 - Ξιεξσκέο θηλήηξσλ (Incentivepayments), φπσο π.ρ. ακνηβέο επηηάρπλζεο 
 
Νη αμηψζεηο (claims) θαη νη πιεξσκέο θηλήηξσλ (Incentivepayments) ιακβάλνληαη ππφςηλ, κφλν κέρξη ηελ 
έθηαζε φπνπ κπνξνχλ κε ζεκαληηθή πηζαλφηεηα λα εηζπξαρζνχλ θαη κπνξνχλ αμηφπηζηα λα θαζνξηζηνχλ 
θαη λα κεηξεζνχλ. 
 
Θφζηνο έξγσλ:Ρν θφζηνο έξγσλ πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 
 - Θφζηε ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα κε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, 
 - Θφζηε πνπ απνδίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη πνπ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζην έξγν, 
 - Άιια θφζηε πνπ ρξεψλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πειάηε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
 
Πηελ δεχηεξε πεξίπησζε πεξηιακβάλνληαη θαη ηα γεληθά έμνδα θαηαζθεπψλ. Απηά ηα έμνδα 
θαηαλέκνληαη ζε ζπλερή βάζε ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο θαη βάζεηο θαηαλνκήο πνπ είλαη ινγηθέο θαη 
πνπ εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα γηα φια ηα έμνδα κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. 
 
Ρα Γεληθά Έμνδα θαηαζθεπψλ πεξηιακβάλνπλ θφζηε φπσο ε εηνηκαζία θαη δηεθπεξαίσζε ηεο κηζζνδνζίαο 
ηνπ πξνζσπηθνχ θαηαζθεπψλ, έμνδα δαλεηζκνχ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα. 
Έμνδα ηα νπνία δελ απνδίδνληαη ή θαηαλέκνληαη ζε έλα έξγν πεξηιακβάλνπλ έμνδα πσιήζεσλ, έμνδα 
Δξεπλψλ θαη Αλάπηπμεο, γεληθά δηνηθεηηθά έμνδα θαη απνζβέζεηο αδξάλεηαο κεραλεκάησλ, ηα νπνία δελ 
απαζρνινχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 
 
Γ.19. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο (Γ.Ι.Ξ. 23) 
 
Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο 
πιεξσκέο ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη 
Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, β) 
απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην 
θξάηνο, γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε 
κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ. 
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο 
κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ρα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 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. 
 
Γ.20. 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. 
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Πηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πεξηιακβάλνληαη: 
 - Ρφθνη βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, θαζψο θαη ηφθνη ππεξαλαιήςεσλ. 
 - Απφζβεζε ηεο δηαθνξάο ππφ ην άξηην νκνινγηαθψλ δαλείσλ, 
 - Απφζβεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ ιήςε ησλ δαλείσλ, 
 - Σξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο παξαθνινπζνχληαη   
   ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ. 17, 
 - Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα, θαηά ηελ έθηαζε πνπ απηέο ζεσξνχληαη     
   ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. 
 
Όια ηα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζνχλ άκεζα ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή 
ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα θεθαιαηνπνηνχληαη. 
 
 
Γ.21. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα (Γ.Ι.Ξ. 14) 
 
Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρνπλ 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα 
άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία 
παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ 
άιιεο πεξηνρέο. 
 
Ρν θάζε ζπκβφιαην πνπ εθηειεί ε Δηαηξεία έρεη ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 
δηαθνξνπνηνχληαη ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ απφ ηα ππφινηπα ζπκβφιαηα. Ρα έξγα πνπ εθηειεί ε 
επηρείξεζε δηαθνξνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδεη ν πειάηεο, ρσξίο φκσο 
λα δηαθνξνπνηείηαη ν βαζκφο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη απφδνζεο. Δπηπιένλ, θαηά ην 2009, αιιά θαη 
θαηά ηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν, φια ηα έξγα πνπ εθηεινχζε ε Δηαηξεία αθνξνχζε ηελ Διιεληθή 
Δπηθξάηεηα. Δπνκέλσο ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ε Δηαηξεία δελ παξέρεη πιεξνθφξεζε 
θαηά ηνκέα θαζψο ε Δηαηξεία δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ή 
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 
 
 
Γ.22. Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (Γ.Ι.Ξ. 24) 
 
Νη γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαιχπηνληαη απφ ην Γ.Ι.Ξ. 24 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο 
ζπλαιιαγέο κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο πνπ θαηαξηίδεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε 
απηή κεξψλ θαη εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 1/1/2005. Ρν 
πξσηεχνλ ζηνηρείν ηνπ είλαη ε νηθνλνκηθή νπζία θαη φρη ν λνκηθφο ηχπνο ησλ ζπλαιιαγψλ. 
 
Ππλδεδεκέλν κέξνοζεσξείηαη κία επηρείξεζε εάλ: 
 α) Άκεζα ή έκκεζα δηακέζνπ ελδηάκεζσλ κεξψλ ειέγρεη, ειέγρεηαη ή βξίζθεηαη θάησ απφ θνηλφ    
   έιεγρν κε ηελ επηρείξεζε. 
 β) Θαηέρεη έλα πνζνζηφ κηαο επηρείξεζεο θαη ην πνζνζηφ απηφ ηεο δίλεη νπζηψδε επηξξνή πάλσ ζηελ  
   επηρείξεζε ή απφ θνηλνχ έιεγρν πάλσ ζηελ επηρείξεζε. 
 γ) Δίλαη ζπγγελήο επηρείξεζε, φπσο νξίδεηαη απφ ην ΓΙΞ 28. 
 δ) Δίλαη κία θνηλνπξαμία, φπσο νξίδεηαη απφ ην ΓΙΞ 31. 
 ε) Δίλαη βαζηθφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή ηεο κεηξηθήο ηεο. 
 δ) Δίλαη θνληηλφ κέινο ηεο νηθνγελείαο νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ηεο πξψηεο θαη ηέηαξηεο πξναλαθεξζείζαο 
πεξίπησζεο. 
 ε) Δίλαη κία επηρείξεζε ε νπνία ειέγρεηαη (είηε ζε απφ θνηλνχ έιεγρν είηε θάησ απφ νπζηψδε επηξξνή,   
   απφ έλα πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηέηαξηε θαη πέκπηε πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε.   
 ζ) Δίλαη έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ην    
   νηθνλνκηθφ φθειφο ηνπ ή φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ απνηειεί ζπλδεδεκέλν κέξνο       
   ηεο επηρείξεζεο. 
  
Ππλαιιαγή ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ είλαη κηα κεηαθνξά πφξσλ, ππεξεζηψλ ή ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ επηβάιιεηαη έλα ηίκεκα ή φρη.   
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Γ. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΗΛΓΛΩΛ  

 

Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο αιιά θαη ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 
παξνπζηάδνπλ κία ζεηξά θηλδχλσλ ηηο νπνίεο ε Γηνίθεζε θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, ζηαζκίδνληαο κε 
ξεαιηζκφ ην ζρεηηθφ θφζηνο έλαληη ηεο ελδερφκελεο επηβάξπλζεο ηεο επηρείξεζεο απφ απηνχο ηνπο 
θηλδχλνπο.  
 
 
Γ.1 Σξεκαηνπηζησηηθνί Θίλδπλνη 
 
Νη εξγαζίεο ηεο εηαηξείαοαπαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε κε θεθάιαηα θίλεζεο θαη ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ απφ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο έξγσλ θαη ελ ζπλερεία ηελ 
απξφζθνπηε εθηέιεζή ηνπο. Ρν επηηφθην κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο εηαηξίαο 
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο, ελψ ην χςνο ησλ 
πξνκεζεηψλ πνπ ρξεψλεηαη ε εηαηξία γηα ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζεσξείηαη γεληθά ρακειφ 
ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ εξγαζηψλ πνπ πξνζθέξεη, ηεο άξηζηεο ηξαπεδηθήο θεξεγγπφηεηάο ηεο, αιιά 
θαη ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ.  
Ζ Νηθνλνκηθή Γηεχζπλζε βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο 
Διιάδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίδεη ην χςνο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ θαη ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα ππάξρεη ζπλερήο ππνζηήξημε ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ θαη ησλ 
έξγσλ ηα νπνία ηεινχλ ππφ δηεθδίθεζε κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή ρξεκαηννηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Ζ 
εηαηξία ειέγρεη ζπλερψο ηελ αλάγθε ζχλαςεο ζπκβάζεσλ παξάγσγσλ πξντφλησλ θάιπςεο ηνπ θηλδχλνπ 
δηαθχκαλζεο ηνπ επηηνθίνπ. Κέζα ζην 2012 ε Δηαηξία δελ ρξεζηκνπνηήζε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πξντφληα επηηνθίνπ. Όια ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα έρνπλ ζπλαθζεί κε θπκαηλφκελν επηηφθην. 
 
 
Γ.2 Θίλδπλνο Ρηκήο Ξξώησλ ιώλ 
 
Αξθεηά απφ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξείαέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ κε δηεζλψο 
θαζνξηδφκελεο ηηκέο (commodities), φπσο γηα παξάδεηγκα ην ηζηκέλην, ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία νπιηζκνχ 
θαη ηα πγξά θαχζηκα. Νη κεηαβνιέο απηψλ ησλ ηηκψλ κέρξη έλα βαζκφ εμνκαιχλνληαη ιφγσ ηνπ ηξφπνπ 
δηάζεζήο ηνποζηελ ρψξα καο, ελψ παξάιιεια ε εηαηξία ειέγρεη θεληξηθά ηηο πξνκήζεηεο πιηθψλ 
επσθεινχκελε ηαπηφρξνλα θαη απφ ηελ πνιηηηθή νηθνλνκίσλ θιίκαθαο πνπ εθαξκφδεη ν Όκηινο ηεο 
J&PΆβαμ, δηαπξαγκαηεπφκελνο ηηκέο γηα ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ηνπ Νκίινπ. 
 
Γ.3 Θίλδπλνο Οεπζηόηεηνο 
 
Ζ ελδερφκελε αζέηεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαοαπνηειεί θίλδπλν δηφηη 
κπνξεί λα αζθήζεη πίεζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Νηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο σο πξνο ηελ ηακεηαθή 
ξεπζηφηεηα.  
 
Ξαξά ηελ χπαξμε επξείαο δηαζπνξάο έξγσλ ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ, ηα έζνδα ηεο εηαηξείαοζε 
κεγάιν βαζκφ αθνξνχλ ζε ζπλαιιαγέο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην, νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ 
θαη μέλεο θξαηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ εγγχεζε θαη ζπλ-ρξεκαηνδφηεζε απφ ηεο Δπξσπατθή Έλσζε. πφ 
απηφ ην πξίζκα, ν θίλδπλνο κε είζπξαμεο ησλ δεδνπιεπκέλσλ βάζεη ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 
ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ρακειφο παξά ηηο παξνδηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμφθιεζε εξγαζηψλ, αθφκε θαη απφ 
ηνπο πιένλ αμηφπηζηνπο πειάηεο φπσο ην Διιεληθφ Γεκφζην. Απμεκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν αληηκεησπίδεη ε 
Δηαηξία απφ ηα ηδησηηθά έξγα ησλ νπνηψλ ην πνζνζηφ ζπλερψο απμάλεηαη ζην ζπλνιηθφ εθηεινχκελν 
ηδίξν. Ζ Δηαηξία πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή γεληθή πξφβιεςε γηα ηηο επηζθάιεηο απαηηήζεηο απφ εθηέιεζε 
ηδησηηθψλ έξγσλ (βι. ζεκείσζε 16α). Ν θίλδπλνο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ παξαθνινπζείηαη απφ 
κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή πνπ αλαιχεη ηελ ρξνλνινγηθή ελειηθίσζε ησλ πειαηψλ(βι.ζεκείσζε 16α). 
Ξαξάιιεια γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί αλ πξνθχςνπλ απφ ηελ έιιεηςε επαξθφπο 
ξεπζηφηεηαο ε Δηαηξία θξνληίδεη λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε. 
 

 

Δ. ΛΔΑ ΞΟΝΡΞΑ, ΔΟΚΖΛΔΗΔΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΩΛ ΞΟΝΡΞΩΛ 
Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο έρνπλ 
θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή ΞξφηππαΣξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ), φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ 
θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε 
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ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηφδνπο κεηά 
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012. 
 
 
Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 
 
ΓΙΞ 12 Αλαβαιιόκελνο θόξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
(Ρξνπνπνίεζε). 
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012. Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο επί ησλ επελδπηηθψλ 
αθηλήησλ πνπ επηκεηξνχληαη ζε εχινγε αμία θαη, επίζεο, ελζσκαηψλεη ηε Γηεξκελεία 21 – «Φφξνη 
Δηζνδήκαηνο – Αλάθηεζε αλαπξνζαξκνζκέλσλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» ζην ΓΙΞ 12 
πξνθεηκέλνπ γηα κε απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν 
αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ΓΙΞ 16. Ν ζθνπφο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα ζπκπεξηιάβεη α) ηελ 
αλαηξέζηκε ππφζεζε φηη ε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ, 
ηα νπνία επηκεηξνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ηεο εχινγεο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΙΞ 40, ζα πξέπεη λα 
πξνζδηνξηζζεί σο ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο θαη β) ηελ απαίηεζε φηη ε 
βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ αλαβαιινκέλνπ θφξνπ επί ησλ κε απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα 
νπνία επηκεηξνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ηνπ ΓΙΞ 16, ζα πξέπεη λα 
είλαη πάληα ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κέζσ ηεο 
πψιεζήο ηνπο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ εηαηξεία δελ 
αλακέλεη φηη απηή ε αλαζεψξεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
 
Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά 
από 1 Ηνπιίνπ ηνπ 2012 
 
ΓΙΞ 1 Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε). Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 
εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2012. Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή αιιάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα Ινηπά Ππλνιηθά 
Δηζνδήκαηα. Ρα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αλαηαμηλνκεζνχλ (ή λα «αλαθπθισζνχλ») ζηα Απνηειέζκαηα 
Σξήζεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ (γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ απναλαγλψξηζε ή ηνλ 
δηαθαλνληζκφ) ζα παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά απφ άιια ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζα αλαηαμηλνκεζνχ πνηέ. Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
 
ΓΙΞ 19 Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 19 πξνηείλεη ζεκαληηθέο 
αιιαγέο ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαινηθήο 
ηνπ δηθαηψκαηνο επηινγήο γηα αλαβαιιφκελε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
θαη ππνρξεψζεσλ ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο (γλσζηή σο “κέζνδνο πεξηζσξίνπ”). Απνηέιεζκα 
απηνχ ζα είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα ηνπ ηζνινγηζκνχ εθείλσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έσο θαη 
ζήκεξα εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν πεξηζσξίνπ. Δπίζεο, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο, ζα πεξηνξηζηνχλ νη 
κεηαβνιέο ηνπ θαζαξνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή ππνρξέσζεο) πξνγξάκκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ 
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ζην θαζαξφ έζνδν (έμνδν) ηφθνπ θαη ζην θφζηνο ηξέρνπζαο 
απαζρφιεζεο. 
 
 
ΓΙΞ 27 Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (αλαζεώξεζε). Ρν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη γηα 
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 γηα ηηο εηαηξίεο πνπ 
εθαξκφδνπλ ηα ΓΞΣΑ, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε. Γεκνζηεχζεθε 
ηαπηφρξνλα κε ην ΓΞΣΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΙΞ 27 
«Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ 
ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο 
θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ξαξάιιεια ην 
ΠΓΙΞ κεηέθεξε ζην ΓΙΞ 27 φξνπο ηνπ ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείεο επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΙΞ 31 
«Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηηξέπεηαη ε 
πξφσξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. Ν ΄Νκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο 
ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.  
 
 
ΓΙΞ 28 Ππκκεηνρέο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο (αλαζεώξεζε). Ρν πξφηππν 
απηφ εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 γηα 
ηηο εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΞΣΑ, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε . Ωο 
ζπλέπεηα ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12 ην πξφηππν απηφ κεηνλνκάζηεθε ζε ΓΙΞ 28 
«Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» θαη πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 
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θαζαξήο ζέζεο ζηηο επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο πέξαλ ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. 
Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. Ζ εηαηξείαβξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο 
επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.  
 
 
ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Φάζε 1, Ραμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε. Δθαξκφδεηαη γηα 
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015.  
Ζ Φάζε 1 ηνπ λένπ απηνχ πξνηχπνπ αζρνιείηαη κε ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ Φάζε 1 ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε (η) 
ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη (ηη) ζε αιιαγή 
ινγηζηηθνπνίεζεο γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξίζεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή ηεο Δχινγεο Αμίαο Κέζσ Απνηειεζκάησλ. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή 
ηνπ πξνηχπνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ εηαηξείαβξίζθεηαη 
ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
 
ΓΞΣΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 γηα ηηο εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ 
ηα ΓΞΣΑ, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε. 
Ρν ΓΞΣΑ 10 εγθαζηζηά έλα εληαίν κνληέιν ειέγρνπ πνπ έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο εηαηξείεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ εηδηθνχ ζθνπνχ. Νη αιιαγέο πνπ εηζάγνληαη απφ 
ην ΓΞΣΑ 10 απαηηνχλ απφ ηε δηνίθεζε λα αζθεί ζεκαληηθή θξίζε πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη πνηέο 
νληφηεηεο ειέγρνληαη θαη, ζπλεπψο, είλαη απαξαίηεην λα ελνπνηεζνχλ απφ ηε κεηξηθή. Ξαξαδείγκαηα 
ησλ πεξηνρψλ 
πνπ απαηηνχλ ζεκαληηθή θξίζε πεξηιακβάλνπλ αμηνιφγεζε ηνπ ηεθκαξηνχ ειέγρνπ (defactocontrol), ηα 
πηζαλά δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ην εάλ ν ππεχζπλνο ιήςεο απνθάζεσλ ιεηηνπξγεί σο θχξηνο ή 
αληηπξφζσπνο. Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ην κέξνο ηνπ ΓΙΞ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο 
Θαηαζηάζεηο πνπ αθνξά ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη αληηθαζηζηά ηε Γηεξκελεία 12 
Δλνπνίεζε – Νηθνλνκηθέο Νληφηεηεο Δηδηθνχ Πθνπνχ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην 
πξφηππν απηφ. Ζ εηαηξείαβξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο 
νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
 
ΓΞΣΑ 11 Θνηλέο Γηεπζεηήζεηο. Ρν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014.  
Ρν ΓΞΣΑ 11 απαιείθεη ηελ αλαινγηθή ελνπνίεζε ησλ απφ θνηλνχ ειεγρφκελσλ εηαηξεηψλ. Πχκθσλα κε 
ην ΓΞΣΑ 11, νη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείεο, εθφζνλ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο «θνηλνπξαμίεο» (ν φξνο 
θνηλνπξαμία θαζνξίζηεθε εθ λένπ), πξέπεη λα ινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν θαζαξήο ζέζεο. 
Δπηπξφζζεηα, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ειέγρνληαη απφ θνηλνχ απνηεινχλ «θνηλέο 
ιεηηνπξγίεο» ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 11 θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο απηψλ ησλ δηεπζεηήζεσλ ζα είλαη 
γεληθά ζχκθσλνο κε εθείλνλ πνπ αθνινπζείηαη ζήκεξα. Βάζεη απηνχ ηνπ ρεηξηζκνχ, ν επελδπηήο 
εμαθνινπζεί λα αλαγλσξίδεη ην πνζνζηφ πνπ ηνπ αλαινγεί επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 
ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ. Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 Ππκκεηνρή ζε Θνηλνπξαμίεο θαη 
ηε Γηεξκελεία 13 Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο – Κε ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ 
θνηλνπξαθηνχληεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ 
εηαηξείαβξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 
θαηαζηάζεηο. 
 
 
ΓΞΣΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο εηαηξείεο. Ρν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα 
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. Ρν ΓΞΣΑ 12 ζπλδπάδεη ηηο 
απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή κηαο εηαηξείαο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, θνηλέο 
δηεπζεηήζεηο, επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο θαη δνκεκέλεο εηαηξείεο ζε έλα εληαίν πξφηππν 
γλσζηνπνηήζεσλ. Έλα ζχλνιν λέσλ γλσζηνπνηήζεσλ απαηηείηαη επίζεο φπσο γλσζηνπνίεζε ησλ 
θξίζεσλ πνπ γίλνληαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ επάλσ ζε κηα άιιε εηαηξεία. Ρν ΓΞΣΑ 
12 αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΙΞ 27, ζην ΓΙΞ 31 θαη ην ΓΙΞ 
28. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ εηαηξείαβξίζθεηαη ζηε 
δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
 
ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12 (Ρξνπνπνίεζε) “Νδεγία κεηάβαζεο“ 
Ζ νδεγία εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 
Ρν ΠΓΙΞ εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηνπ ΓΞΣΑ 11 
Απφ Θνηλνχ Ππκθσλίεο θαη ηνπ ΓΞΣΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. Νη 
ηξνπνπνηήζεηο αιιάδνπλ ηελ νδεγία κεηάβαζεηο έηζη ψζηε λα παξέρνπλ κεγαιχηεξε ειάθξπλζε απφ ηελ 
πιήξε αλαδξνκηθή εθαξκνγή. Ζ εκεξνκελία ηεο «πξψηεο εθαξκνγήο» ηνπ ΓΞΣΑ 10 νξίδεηαη σο «ε 
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έλαξμε ηεο εηήζηαο πεξηφδνπ ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΞΣΑ 10 γηα πξψηε θνξά». Ζ εθηίκεζε γηα ηελ 
χπαξμε ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ «εκεξνκελία ηεο πξψηεο εθαξκνγήο» αληί ηεο έλαξμεο ηεο 
ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ. Δθφζνλ ε εθηίκεζε ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθή κεηαμχ ΓΞΣΑ 10 θαη ΓΙΞ 
27/Γηεξκελία 12, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη αλαδξνκηθέο πξνζαξκνγέο. Ωζηφζν, εάλ ε εθηίκεζε ειέγρνπ 
είλαη φκνηα, δελ απαηηείηαη αλαδξνκηθή εθαξκνγή. Δάλ παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπγθξηηηθέο 
πεξίνδνη, παξέρεηαη πξφζζεηε ειάθξπλζε πνπ απαηηεί ηελ επαλαδηαηχπσζε κφλν κηαο πεξηφδνπ. Γηα 
ηνπο ίδηνπο ιφγνπο ην ΠΓΙΞ ηξνπνπνίεζε ην ΓΞΣΑ 11 Απφ Θνηλνχ Ππκθσλίεο θαη ην ΓΞΣΑ 12 
Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο γηα λα παξέρεη ειάθξπλζε θαηά ηε κεηάβαζε. Ζ 
Δπξσπατθή Δλσζε δελ έρεη αθφκα πηνζεηήζεη ηελ νδεγία απηή. Ν „Νκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 
εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο νδεγίαο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
 
ΓΞΣΑ 13 Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο. Ρν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ν βαζηθφηεξνο ιφγνο έθδνζεο ηνπ ΓΞΣΑ 13 είλαη λα 
κεηψζεη ηελ πεξηπινθφηεηα θαη λα βειηηψζεη ηε ζπλέπεηα ζηελ εθαξκνγή θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο 
εχινγεο αμίαο. Γελ ππάξρεη κεηαβνιή γηα ην πφηε κηα νληφηεηα απαηηείηαη λα θάλεη ρξήζε εχινγεο αμίαο 
αιιά, παξέρεηαη θαζνδήγεζε ζηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ, φηαλ ε 
εχινγε αμία απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη απφ ηα ΓΞΣΑ. Ρν ΓΞΣΑ 13 ελνπνηεί θαη δηεπθξηλίδεη ηηο νδεγίεο γηα 
επηκέηξεζε εχινγεο αμίαο θαη επίζεο εληζρχεη ηε ζχγθιηζε κε ηα Ακεξηθάληθα Ινγηζηηθά Ξξφηππα πνπ 
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί απφ ην Ππκβνχιην Ακεξηθάληθσλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ. Ρν πξφηππν απηφ έρεη 
κειινληηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε 
πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ εηαηξείαβξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ 
πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.  
 
 
Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ 
βειηηώζεσλ γηα ην 2011 ηνπ ΠΓΙΞ 
 
Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΞΣΑ σο 
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο αλαβαζκίζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ πνπ 
δεκνζηεχηεθε ηνλ Κάτν ηνπ 2012. Ζ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ είλαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή 
ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, δεδνκέλνπ φηη γλσζηνπνηείηαη ην γεγνλφο απηφ. Ζ Δπξσπατθή Δλσζε δελ έρεη 
αθφκε πηνζεηήζεη ηηο αλαβαζκίζεηο απηέο θαη ε εηαηξείαβξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο 
ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
 
 
ΓΙΞ 1 Ξαξνπζίαζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά 
κε ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα 
ζπληάζζεη έλαλ επηπιένλ ηζνινγηζκφ είηε φπσο απαηηείηαη απφ ην ΓΙΞ 8 «Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, 
κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε, είηε εζεινληηθά. 
 
 
ΓΙΞ 16 Δλζώκαηα πάγηα.  Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξίληδεη πσο ηα αληαιιαθηηθά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο 
ζπληήξεζεο ηαμηλνκνχληαη σο ελζψκαηα πάγηα θαη φρη σο απνζέκαηα φηαλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ 
ελζψκαησλ παγίσλ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξίνδν. 
 
 
ΓΙΞ 34 Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ ΓΙΞ 34 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιεξνθφξεζε αλά ηνκέα γηα ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 
ππνρξεψζεηο γηα θάζε ηνκέα πιεξνθφξεζεο, έηζη ψζηε λα εληζρχζεη ηε ζπλάθεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
ΓΞΣΑ 8 Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο. Ρα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 
ηνκέα αλαθνξάο πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη κφλν φηαλ ηα πνζά απηά παξέρνληαη ηαθηηθά ζηνλ 
Δπηθεθαιήο Ιήςεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Απνθάζεσλ θαη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζην 
ζπλνιηθφ πνζφ πνπ γλσζηνπνηήζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο εηήζηεο νηθνλνηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηνλ ηνκέα 
απηφ. 
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ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΠΡΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
 
 
1. Θύθινο εξγαζηώλ 
 

Υπήζη                   

1.1-31.12.2012

Υπήζη                   

1.1-31.12.2011

Κύθινο εξγαζηώλ -                    -                    

Πσιήζεηο πξντόλησλ 1.076.199           -                    

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ 414.234             66.099               

Δλνίθηα 533.508             590.736             

ΤΝΟΛΟ 2.023.940        656.835            

Εηαιπία

 
 
 
Ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ Θνηλνπξαμηψλ (κεξίδην ζπκκεηνρήο) βάζεη ηνπ ΓΙΞ 31 (ρξεκαηννηθνλνκηθή 
παξνπζίαζε ησλ δηθαησκάησλ ζε Θνηλνπξαμίεο) ζπκπεξηιακβάλεηαη κφλν ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο 
Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη φρη ζηηο απιέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ΞΟΝΔΡ ΑΔ.  
 
 
2. Θόζηνο Ξσιήζεσλ 

Υπήζη                   

1.1-31.12.2012

Υπήζη                   

1.1-31.12.2011

Τιηθά (498.209)            -                    

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Πξνζσπηθνύ (724.793)            -                    

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Σξίησλ (875.501)            -                    

Παξνρέο Σξίησλ (186.704)            (66.368)              

Γηάθνξα ΄Δμνδα (190.101)            -                    

Σόθνη & πλαθή ΄Δμνδα (56.294)              -                    

Απνζβέζεηο (469.722)            (283.201)            

Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο (72.273)              -                    

ΤΝΟΛΟ (3.073.596)          (349.569)             

Εηαιπία

 
 
3. Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά) 

 

Υπήζη                   

1.1-31.12.2012

Υπήζη                   

1.1-31.12.2011

Λνηπά έζνδα 172.039             -                    

Έθηαθηα Έζνδα θαη θέξδε 745.352             -                    

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο θαη δηαγξαθέο (1.380.526)         

Έθηαθηα Έμνδα θαη Εεκίεο (239.211)            (156.916)            

ΤΝΟΛΟ (702.346)             (156.916)             

Εηαιπία

 
 
4. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

Υπήζη                   

1.1-31.12.2012

Υπήζη                   

1.1-31.12.2011

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Πξνζσπηθνύ (193.750)            -                    

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Σξίησλ (196.318)            (4.683)                

Παξνρέο Σξίησλ (26.024)              -                    

Γηάθνξα ΄Δμνδα (136.580)            (5.366)                

Σόθνη & πλαθή Έμνδα (4.512)                -                    

Απνζβέζεηο (802)                  -                    

Πξνβιέςεηο -                    -                    

ΤΝΟΛΟ (557.985)             (10.048)               

Εηαιπία
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5. Έμνδα δηαζέζεσο 

Υπήζη                   

1.1-31.12.2012

Υπήζη                   

1.1-31.12.2011

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Πξνζσπηθνύ (50.061)              -                    

Ακνηβέο & ΄Δμνδα Σξίησλ (9.915)                -                    

Παξνρέο Σξίησλ (375)                  -                    

Γηάθνξα ΄Δμνδα (4.428)                -                    

Σόθνη & πλαθή ΄Δμνδα (13.088)              -                    

Απνζβέζεηο -                    -                    

Πξνβιέςεηο (12.157)              -                    

ΤΝΟΛΟ (90.024)               -                       

Εηαιπία

 

 
6. Κεξίδην θεξδώλ/(δεκηώλ) από ζπγγελείο εηαηξίεο 

Υπήζη                   

1.1-31.12.2012

Υπήζη                   

1.1-31.12.2011

Μεξίζκαηα Θπγαηξηθώλ / Κνηλνπξαμηώλ -                       -                       

Μεξίζκαηα πλδεδεκέλσλ -                       -                       

Κέξδε/(Εεκηέο) ζπλδεδεκέλσλ (620.935)               -                       

ΤΝΟΛΟ (620.935)             -                       

Εηαιπία

 

 
7. Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο 

Υπήζη                   

1.1-31.12.2012

Υπήζη                   

1.1-31.12.2011

Πηζησηηθνί ηόθνη 2.575                    -                       

Υξεσζηηθνί ηόθνη (113.781)               (35.313)                 

ΤΝΟΛΟ (111.206)             (35.313)               

Εηαιπία

 

 
8.Έμνδα θόξνπ ρξήζεο 

Υπήζη                   

1.1-31.12.2012

Υπήζη                   

1.1-31.12.2011

Φφξνο εηζνδήκαηνο -                       (119.178)               

Φφξνο αθηλήησλ (35.216)                 (21.975)                 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 75.636                  48.145                  

Φφξνη πνπ θαηαινγίδνληαη & αθνξνχλ 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ινηπνί θφξνη -                       -                       

ΤΝΟΛΟ 40.420                 (93.008)               

Εηαιπία

 

 
Ππκθσλία Ινγηζηηθνύ Απνηειέζκαηνο κε Φόξνπο- Έμνδα 

Υπήζη                   

1.1-31.12.2012

Υπήζη                   

1.1-31.12.2011

Κέπδη/(Ζημιέρ) ππο θόπυν (3.132.152)          104.988               

Φόξνο εηζνδήκαηνο -                       (119.178)               

Φόξνο αθηλήησλ (35.216)                 (21.975)                 

Πιένλ: Φόξνο αλαπξνζαξκνγήο αμίαο αθηλήησλ

ζε εύινγε αμία 75.636                  48.145                  

Μείνλ: κε θνξνινγεηέα θέξδε -                       -                       

Έξοδα θόπος σπήζηρ 40.420                 (93.008)               

Εηαιπία
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9. Ιεηηνπξγηθά Ξάγηα 
 
 
 

ΕΣΑΙΡΙΑ

Αξία κηήζευρ
Γήπεδα- 

Οικόπεδα
Κηίπια Μησανήμαηα

Μεηαθοπικά 

Μέζα

Έπιπλα και 

λοιπόρ 

εξοπλιζμόρ

Ακινηηοποιήζει

ρ ςπό εκηέλεζη

ύνολο 

ενζώμαηυν 

παγίυν

Τπόινηπν 31.12.2011 5.095.900             5.664.025        -                  -                  -                  -                   10.759.926         

Απνξξόθεζε ΠΡΟΔΣ Α.Δ. 7.904.567             2.027.608        1.711.962        153.528           86.588             -                   11.884.253         

Πξνζζήθεο πεξηόδνπ 1.1-31.12.2012 -                      -                  700                 2.500              600                 -                   3.800                 

Αλαπξναζαξκνγή αμίαο παγίσλ -                      -                  -                  -                  -                  -                   -                    

Πσιήζεηο πεξηόδνπ 1.1-31.12.2012 -                      -                  -                  (13.592)           -                  -                   (13.592)              

Τπόλοιπο 31.12.2012 13.000.468        7.691.633      1.712.662      142.436         87.188           -                   22.634.387      

ςζζυπεςμένερ Αποζβέζειρ

Τπόινηπν 31.12.2011 -                      566.403           -                  -                  -                  -                   566.403             

Απνξξόθεζε ΠΡΟΔΣ Α.Δ. -                      666.576           1.648.415        140.591           83.977             -                   2.539.559           

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ 1.1-31.12.2012 -                      440.206           19.190             9.363              1.746              -                   470.505             

Αλαπξναζαξκνγή αμίαο παγίσλ -                   -                    

Πσιήζεηο πεξηόδνπ 1.1-31.12.2012 (12.264)           -                   (12.264)              

Τπόλοιπο 31.12.2012 -                      1.673.184      1.667.605      137.690         85.722           -                   3.564.201        

Αναπόζβεζηη αξία

Τπόλοιπο 31.12.2012 13.000.468        6.018.449      45.057           4.746             1.466             -                   19.070.186      

Τπόλοιπο 31.12.2011 5.095.900           5.097.623      -                 -                 -                 -                   10.193.523      

 

 

 

 

 
Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη ηελ κέζνδν αλαπξνζαξκνγήο ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ρα ελζσκαηα 
πάγηα ζηνηρεία έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ εχινγε αμία ηνπο φπσο απηή έρεη εθηηκεζεί απφ ηελ Γηνίθεζε. Γελ 
πξνέθπςε κείσζε αλαπξνζαξκνγήο ζηελ αμία ησλ αθηλήησλ θαη δελ έρεη πξνθχςεη κείσζε ηεο ελ ιφγσ 
αμίαο.  
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10. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
 

ΔΡΑΗΟΗΑ
Αμία θηήζεσο  Ινγηζκηθά 

πφινηπν 31.12.2011 -                       
Απνξξφθεζε ΞΟΝΔΡ Α.Δ. 12.263                  

Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2012 -                       

πόινηπν 31.12.2012 12.263                 

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο

πφινηπν 31.12.2011 -                       
Απνξξφθεζε ΞΟΝΔΡ Α.Δ. 12.244                  
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2012 19                         

πόινηπν 31.12.2012 12.263                 

Αλαπόζβεζηε αμία

πόινηπν 31.12.2012 0,28                     

πόινηπν 31.12.2011 -                       

 

 
 
11. Ππκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο 

31.12.2012 31.12.2011

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο -                       1.380.526              
Δπελδύζεηο ζε ζπκκεηνρηθνύ ελδηαθέξνληνο                                        

(Participating interests) 127.316                 -                       

ΤΝΟΛΟ 127.316               1.380.526            

ΕΣΑΙΡΙΑ

 

31.12.2012 31.12.2011

Δπέλδπζε ζε ζπγαηξηθή 1.380.526              1.380.526              

Δπέλδπζε ζε ζπγαηξηθή από απνξξόθεζε ΠΡΟΔΣ Α.Δ.

1.400.000              -                           

Δπελδύζεηο ζε ζπκκεηνρηθνύ ελδηαθέξνληνο από 

απνξξόθεζε ΠΡΟΔΣ Α.Δ. 127.316                 -                           

Πώιεζε ζπγαηξηθήο (1.400.000)            -                           

Πξόβιεςε απνκείσζεο αμίαο ζπκκεηνρήο ζε 

ζπγαηξηθή (1.380.526)            -                           

Τπόλοιπο λήξηρ πεπιόδος 127.316               1.380.526            

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
 
12. Ινηπά ζηνηρεία παγίνπ ελεξγεηηθνύ 

31.12.2012 31.12.2011

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 29.415                  20.000                  

ΤΝΟΛΟ 29.415                 20.000                 

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
 
 
13. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

31.12.2012 31.12.2011
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο -                       -                       

ΤΝΟΛΟ -                       -                       

ΕΣΑΙΡΙΑ
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14. Απνζέκαηα 

31.12.2012 31.12.2011

Πξντόληα έηνηκα θαη εκηηειή 454.951                 -                       

Παξαγσγή ζε εμέιημε 39.384                  -                       

Πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο 83.298                  -                       

ΤΝΟΛΟ 577.632               -                       

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
15. Θαηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα 

31.12.2012 31.12.2011

Καηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα 324.013 -                           

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
Ρα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ θάζε ζχκβαζε θαηαζθεπήο έξγσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα 
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο, αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ζπκβαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά 
ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπνκέλσο ην θφζηνο ησλ έξγσλ πνπ έρεη 
κελ εθηειεζηεί, αιιά δελ έρεη ηηκνινγεζεί αληίζηνηρα ζηνλ πειάηε, θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο καδί κε ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ θέξδνο ή δεκηά. Αληίζεηα ζχκθσλα κε ηα 
πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα, ην θφζηνο ηνπ έξγνπ απηνχ αλαγλσξηδφηαλ σο απφζεκα θαη ην ζρεηηθφ 
θέξδνο αλαγλσξηδφηαλ ζηελ ρξήζε πνπ ηηκνινγείην θαη φρη ζηε ρξήζε πνπ θαηαζθεπαδφηαλ. Δπηπιένλ 
γηα ηα έξγα γηα ηα νπνία εθηηκήζεθε φηη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπο ζα ππάξρεη δεκηνγφλν απνηέιεζκα, 
ε δεκηά απηή αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. 
Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε Κέζνδνο Ξνζνζηηαίαο Νινθιήξσζεο 
(Percentage of Completion Method). Ρν πνζνζηφ νινθιήξσζεο ππνινγίδεηαη: Kφζηνο κέρξη ζήκεξα / 
Ππλνιηθφ Δθηηκψκελν Θφζηνο Έξγνπ. 
Γηα ηελ ζπλεπή θαη αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ νινθιήξσζεο, ν Όκηινο ηεξεί εληαίν ζχζηεκα 
νιηθήο πιεξνθφξεζεο απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ: 
1) Αλαζεσξεκέλνο Ξξνππνινγηζκφο έθαζηνπ έξγνπ (ζπλνιηθά Αλαζεσξεκέλα έζνδα έξγνπ / Total 
revised Contract revenue). 
2) πνιεηπφκελν θφζηνο ζχκβαζεο γηα ηελ νινθιήξσζε έθαζηνπ έξγνπ (Contract Cost to complete the 
contract). 
Βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Νκίινπ πεξί Θαηάξηηζεο θαη Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πρεδίνπ 
(Budgetary Control System) δηεμάγεηαη αλαζεψξεζε θαη επαλεμέηαζε ησλ εθηηκήζεσλ αλά εμάκελν. 

 
16. Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

31.12.2012 31.12.2011

Απαηηήζεηο από πειάηεο 975.659                 18.009                  

Απαηηήζεηο θαηά ζπγαηξηθώλ 14.256                  -                       

Απαηηήζεηο θαηά ζπγγελώλ εηαηξεηώλ 428.352                 -                       

Λνηπέο απαηηήζεηο 267.598                 145.138                 

ΤΝΟΛΟ 1.685.865            163.147               

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
16α. Σξνληθή Απεηθόληζε Απαηηήζεσλ 

 
Πηηο 31/12/2012 ε ρξνληθή απεηθφληζε ησλ απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο: 

31.12.2012 31.12.2011

Γελ είλαη ζε θαζπζηέξεζε θαη δελ είλαη απνκεησκέλα 230.200                 18.009                  
Δίλαη ζε θαζπζηέξεζε αιιά φρη απνκεησκέλα

0-3 κήλεο 46.955                  -                       
 >3 κήλεο 698.504                 -                       

975.659               18.009                 

Κείνλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο -                    -                    

ΤΝΟΛΟ 975.659               18.009                 

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
16β. Αλάιπζε ινηπώλ απαηηήζεσλ 

31.12.2012 31.12.2011

Υξεώζηεο δηάθνξνη 267.542                 145.138                 

Λνγαξηαζκνί δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιώλ & πηζηώζεσλ 56                         -                       

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο -                       -                       

ΤΝΟΛΟ 267.598               145.138               

ΕΣΑΙΡΙΑ
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17. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

31.12.2012 31.12.2011

Σακείν 2.202                    62                         

Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 189.699                 -                       

ΤΝΟΛΟ 191.902               62                         

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
 
18. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 
 

31.12.2012 31.12.2011

Πξνκεζεπηέο 1.198.853              59.136                  

Πξνθαηαβνιέο Πειαηώλ 12.163                  289.005                 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 162.429                 134.655                 

1.373.444            482.796               

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

31.12.2012 31.12.2011

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 41.463                  -                       

Πηζησηέο δηάθνξνη 120.966                 134.655                 

162.429               134.655               

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
19. Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θόξνη πιεξσηένη 
 
 

31.12.2012 31.12.2011

Λνηπνί θόξνη πιεξσηένη 102.054                 95.003                  

102.054               95.003                 

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
20. Ρξαπεδηθόο δαλεηζκόο 
 

31.12.2012 31.12.2011

Βξαρππξόζεζκνο ηξαπεδηθόο δαλεηζκόο 1.193.267              451.449                 

1.193.267            451.449               

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
21. Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 
 

31.12.2012 31.12.2011

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 3.418.564              1.761.652              

3.418.564            1.761.652            

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
 
Αλάιπζε Αλαβαιιόκελσλ Φνξνινγηθώλ πνρξεώζεσλ 

31.12.2012 31.12.2011

Γηαθνξ. αλαπξνζαξκνγήο αμίαο ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ (ελζώκαηα πάγηα) 3.418.564              1.761.652              

3.418.564            1.761.652            

ΕΣΑΙΡΙΑ
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Θίλεζε Ινγαξηαζκνύ "Αλαβαιιόκελε Φνξνινγηθή πνρξέσζε" 
 

31.12.2012 31.12.2011

Τπόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ 1.761.652              1.809.797              
Απνξξφθεζε ΞΟΝΔΡ Α.Δ. 2.196.610              

Ξξνζαξκνγή βάζεη ΓΙΞ

Απ΄επζείαο πίζησζε (ρξέσζε) ζε ινγαξηαζκφ Ηδίσλ 
Κεθαιαίσλ (539.698)               (48.145)                 

Τπόινηπν ιήμεο 3.418.564            1.761.652            

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
 
 
22. Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

31.12.2012 31.12.2011

Πξόβιεςε θαηά ηελ έλαξμε πεξηόδνπ -                       -                       

Απνξξφθεζε ΞΟΝΔΡ Α.Δ. 229.945                 -                       

Γαπάλε πνπ επηβάξπλε ηελ πεξίνδν 85.387                  -                       

Με ρξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο -                       

πνπ αλαζηξάθεθαλ (238.337)               

Καηαβιεζέληα πνζά (39.069)                 -                       

Ππόβλετη καηά ηην λήξη πεπιόδος 37.926                 -                       

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
 
πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 
 
Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο, αλαιχεηαη σο εμήο:  
 

31.12.2012 31.12.2011

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο 9.460                    -                       
Παξνρέο απόιπζεο 28.466                  -                       

ύνολο 37.926                 -                       

ΕΣΑΙΡΙΑ

 

Ζ εηαηξία αλαγλσξίδεη σο ππνρξέσζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απν ηελ ππεξεζία ηελ 
παξνχζα αμία ηεο δεδνπιεπκέλεο λνκηθήο δέζκεπζεο πνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηελ θαηαβνιή εθάπαμ 
απνδεκίσζεο ζην πξνζσπηθφ πνπ απνρσξεί ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, ή ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ιφγσ 
απφιπζεο απφ ηελ ππεξεζία. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ππνινγίζηεθε θαηφπηλ αλαινγηζηηθήο κειέηεο. 

 
Νη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο αλσηέξσ ινγηζηηθνχο ζθνπνχο είλαη 
νη εμήο: 
 
Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην απφ 11,18% εσο 13,33%, έρεη δειαδή 

ρξεζηκνπνηεζεί ε απφδνζε θξαηηθψλ ηίηισλ 
δηάξθεηαο, αλάινγεο κε ην αληίζηνηρν έηνο 
ζπληαμηνδφηεζεο πνπ αθνξά. 

  

  

  

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 0,00%     

Ξηζαλφηεηα νηθνηνζειψλ απνρσξήζεσλ απφ 0 έσο 20% αλάινγα κε ην έηνο 
ζπληαμηνδφηεζεο   

Ξηζαλφηεηα απνιχζεσλ απφ 0 έσο 20% αλάινγα κε ην έηνο 
ζπληαμηνδφηεζεο   

Ξηζαλφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο απν 60% εσο 100% αλάινγα κε ην έηνο 
ζπληαμηνδφηεζεο   

Ζιηθία ζπληαμηνδφηεζεο πάιιεινη 67, Ζκεξνκίζζηνη 62, Νηθνδφκνη 60 

          

Ν αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηελ εηαηξία είλαη 19 άηνκα, ηα νπνία πξνήιζαλ απφ ηελ 
απνξξνθνχκελε εηαηξία ΞΟΝΔΡ Α.Δ..  
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23. Ινηπέο πξνβιέςεηο θαη ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

31.12.2012 31.12.2011

Λνηπέο πξνβιέςεηο -                       -                       

Δγγπήζεηο ελνηθίνπ 98.640                  116.341                 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 2.382.359              -                       

2.480.999            116.341               

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

 

 
 
 
24. Κεηνρηθό Θεθάιαην 
 

31.12.2012 31.12.2011

Καηαβιεκέλν 2.788.720              1.465.000              

2.788.720            1.465.000            

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΞΟΝΔΡ Α.Δ. (πξψελ ΑΛΔΚΑ Α.Δ.) απμήζεθε θαηά πνζφ 1.323.720 €, χζηεξα 
απφ ηελ απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο ΞΟΝΔΡ Α.Δ.. Έηζη ην κεηνρηθφ θέθαιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζηα  
2.788.720 €, δηαηξνχκελν ζε 1.115.488 νλνκαζηηθέο θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 2,5 επξψ ε 
θαζεκία. 
 
25. πεξαμία αλαπξνζαξκνγώλ 
 
 

31.12.2012 31.12.2011

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο αμίαο ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ (ελζώκαηα πάγηα) 13.685.119            7.046.609              

Γηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο ζπκκεηνρήο θαη ρξενγξάθσλ

-                       -                       

13.685.119         7.046.609            

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
26. Απνζεκαηηθά 
 

31.12.2012 31.12.2011

Σαθηηθό Απνζεκαηηθό 31.370                  -                       

Έθηαθηα Απνζεκαηηθά -                       -                       

Αθνξνιόγεηα Απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ 513.567                 2.351                    

544.936               2.351                   

ΕΣΑΙΡΙΑ

 

 
27. Ινγαξηαζκνί Ράμεσο - Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 
 

31.12.2012 31.12.2011

Αιιόηξηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 370                       -                       

Λνγ/ζκνί εγγπήζεσλ θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηώλ 125.341                 -                       

Λνηπνί ινγ/ζκνί ηάμεσο -                       -                       

125.711               -                       

ΕΣΑΙΡΙΑ
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28. Ξίλαθαο ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε (Ξνζά ζε Δπξώ) 

31.12.2012 31.12.2011

α) Ξσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 700.779                 590.736                 

β) Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 110.882                 -                       

γ) Απαηηήζεηο 726.896                 56.473                  

δ) πνρξεψζεηο   2.635.032              438.524                 

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
 
Ππλαιιαγέο κε κέιε ηνπ Γ.Π. & Γηεπζπληηθά Πηειέρε 

31.12.2012 31.12.2011

α) Ξσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ -                       -                       

β) Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 157.981                 -                       

γ) Απαηηήζεηο -                       -                       

δ) πνρξεψζεηο   18.500                  -                       

ΕΣΑΙΡΙΑ

 
29. Δκπξάγκαηα βάξε 
 
Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 
 
30. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 
 
Ζ εηαηξία δελ έρεη ειεγζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο εθηηκά φηη νη 
πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ γηα ηελ ελ ιφγσ ρξήζε, δελ ζα 
αζθήζνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, γηα ην ιφγν απηφ δελ έρεη δηελεξγεζεί 
ζρεηηθή πξφβιεςε ζε απηέο.  
Δληφο ηνπ 2012 νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ γηα ηε ρξήζε 
2011 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 2012 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. 
 

31. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
 
Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 
 
 
                                       
                                             Καξνχζη, 29 Απξηιίνπ 2013 

ΑΓΡ.ΑΒ 001446

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.

Θσλ/λνο Κηηδάιεο

Α.Γ.Ρ. Μ 547337

Ρν κέινο 

Γεκήηξηνο Ξαληάθαο

Α.Γ.Ρ. ΑΒ 578911

Α.Γ.Ρ. ΑΕ 250155

Ν πεχζπλνο Ινγηζηεξίνπ

Ησάλλεο Κπάξηδαο

Ζ Νηθνλνκηθή Γηεπζχληξηα

Ιακπξηλή Σξηζηνθηινπνχινπ

 



 
 

41 

Αξκόδηα Τπεξεζία : : Πεξηθέξεηα Αηηηθήο/ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Βνξείνπ Σνκέα/ Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο-Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνύ

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ : www.proet.gr

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ : Πξόεδξνο: Κσλζηαληίλνο Μηηδάιεο

Αληηπξόεδξνο: Κσλ/λνο Κνπβαξάο

Σερληθόο Γηεπζπληήο: Γεκήηξεο Παληάθαο 

ύκβνπινη: Υξήζηνο Ησάλλνπ, Γεκήηξεο Μαπξνκκάηεο, Διέλε Κεζζαλίδνπ.

:

: Βελεηία Σξηαληνπνύινπ-Αλαζηαζνπνύινπ - Α.Μ..Ο.Δ.Λ. 12391

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

: Με ύκθσλε Γλώκε - Με Έκθαζε Θέκαηνο

31/12/2012 31/12/2011 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 19.070.186       10.193.523       Κύθινο εξγαζηώλ 2.023.940         656.835            

΄Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0                       -                    Κόζηνο Πσιήζεσλ (3.073.596)        (349.569)           

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 156.731            1.400.526         Μηθηά θέρδε/(δεκηές) (1.049.655)        307.265            

Απνζέκαηα 577.632            -                    

Απαηηήζεηο από πειάηεο 1.299.673         18.009              

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 710.206            145.138            Λνηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά) (702.346)           (156.916)           

Σακεηαθά δηαζέζηκα 191.902            62                     Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (557.985)           (10.048)             

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 22.006.330       11.757.258       Έμνδα δηαζέζεσο (90.024)             -                    

Μεξίδην θεξδώλ/δεκηώλ από ζπγγελείο εηαηξίεο (620.935)           -                    

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (3.020.946)        140.301            

Μεηνρηθό Κεθάιαην (1.115.488 κηρ Υ 2,5 €/κηρ) 2.788.720         1.465.000         

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 10.611.355       7.385.016         Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) (111.206)           (35.313)             

ύλοιο ηδίωλ θεθαιαίωλ  (α) 13.400.075       8.850.016         

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ (3.132.152)        104.988            

Πξνβιέςεηο/ Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 5.937.490         1.877.993         

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 1.193.267         451.449            Έμνδα θόξνπ ρξήζεο 40.420              (93.008)             

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.475.499         577.799            

ύλνιν ππνρξεώζεσλ(β) 8.606.255         2.907.242         Κέρδε/(δεκηές) κεηά από θόροσς (α) (3.091.732)        11.980              

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β) 22.006.330       11.372.100       

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β) (107.471)           -                    

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (α) + (β) (3.199.203)        11.980              

Κέξδε/ (Εεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή (Βαζηθά ζε €) (2,7716)             0,0240              

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, τρηματοδοτικών, επενδστικών 

31/12/2012 31/12/2011 απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (2.550.422)        423.502            

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01/01/2012 θαη 01/01/2011 αληίζηνηρα) 8.850.016         8.838.036         

(3.199.203)        11.980              

7.749.262         -                    

13.400.075       8.850.016         

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011

Λεηηοσργηθές Γραζηερηόηεηες

Κέρδε/ (δεκηές) προ θόρωλ (3.132.152)        104.988            

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 470.524            283.201            

Πξνβιέςεηο (192.019)           -                    

Πηζησηηθνί Σόθνη (2.575)               -                    

Υξεσζηηθνί Σόθνη 113.781            35.313              

Εεκηά από πώιεζε ζπκκεηνρήο 611.297            -                    

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 9.639                -                    

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο θαη δηαγξαθέο ζπκκεηνρώλ 1.380.560         -                    

Μεηαβολές ζηο κεθάλαιο κίνηζης

Μείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ 252.471            -                    

Μείσζε/(αύμεζε) απαηηήζεσλ 69.504              14.150              

(Μείσζε)/αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) (2.159.682)        122.678            

Σόθνη πιεξσζέληεο (113.781)           (35.313)             

Φόξνο εηζνδήκαηνο πιεξσζείο (81.416)             -                    

ύλοιο εηζροώλ/(εθροώλ) από ιεηηοσργηθές δραζηερηόηεηες(α) (2.773.848)        525.017            

Επενδσηικές Δραζηηριόηηηες

1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011

α) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 700.779            590.736            Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 3.800                -                    

β) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 110.882            -                    (Απόθηεζε)/Πώιεζε ζπγαηξηθώλ,ζπγγελώλ,θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ 217.170            -                    

γ) Απαηηήζεηο 726.896            56.473              Σακεηαθά δηαζέζηκα από απνξξόθεζε εηαηξίαο 2.270.136         -                    

δ) Τπνρξεώζεηο   2.635.032         438.524            Σόθνη εηζπξαρζέληεο 2.575                -                    

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο 157.981            -                    Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα -                    -                    

ζη)Απαηηήζεηο από ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο -                    -                    Σύνολο ειζροών/ (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β) 2.493.681         -                    

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 18.500              -                    

Υρεκαηοδοηηθές Γραζηερηόηεηες

8. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο γηα ηελ Δηαηξία αλαιύνληαη σο εμήο:

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα/αλαιεθζέληα  δάλεηα 935.335            439                   

1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011 Δμνθιήζεηο δαλείσλ (463.328)           (526.656)           

Απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο αμίαο ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 437.195            -                    Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ -                    -                    

Απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ (571.533)           -                    ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 472.007            (526.217)           

Φόξνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 26.868              -                    Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 191.840            (1.200)               

Λοηπά ζσλοιηθά έζοδα περηόδοσ κεηά από θόροσς (107.471)           -                    Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 62                     1.262                

9. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηελ εηαηξία είλαη: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 191.902            62                     

31/12/2012 31/12/2011

                                  Έκκηζζνη 13                     -                    

                                  Ζκεξνκίζζηνη 6                       -                    

                                  Σύνολο 19                     -                    

14. Σν ζέκα έκθαζεο ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή αθνξά ην ζέκα όηη ηα θνλδύιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ

έιεμε ηελ 31.12.2012 δελ είλαη ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο, ιόγσ ηεο ζπγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε, κε

εκεξνκελία 30.09.2011, ηεο εηαηξίαο ΠΡΟΔΣ Α.Δ. (απνξξνθνύκελε) από ηελ εηαηξία ΑΝΔΜΑ Α.Δ. (απνξξνθώζα), ε νπνία

εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. ΔΜ-3313/12.03.2012 απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Ωο εθ ηνύηνπ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο

2012 έρνπλ ελζσκαησζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο απνξξνθνύκελεο εηαηξίαογηα ηελ πεξίνδν 01/10/2011-31/12/2011. 

10. Ζ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ε  29 Απξηιίνπ 2013.

11. Σα θέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή ππνινγίζζεθαλ κε βάζε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ

κεηνρώλ ζε θπθινθνξία. 

15. Σπρόλ δηαθνξέο ζηα αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

13. Γελ θαηέρνληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο από ηελ ίδηα ή από άιιεο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.

15. Οξηζκέλα θνλδύιηα επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο έρνπλ αλαδηαηππσζεί γηα ιόγνπο

ζπγθξηζηκόηεηαο.

(Γεκοζηεσκέλα βάζεη ηοσ Κ.Ν.2190, άρζρο 135, γηα επητεηρήζεης ποσ ζσληάζζοσλ εηήζηες οηθολοκηθές θαηαζηάζεης, ελοποηεκέλες θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΑ)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποζά εθθραζκέλα ζε Δσρώ

θαηαζηάζεσλ:

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο

Διεγθηηθή Δηαηξία

Σύπνο ΄Δθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηώλ

ΠΡΟΔΣ Α.Δ.
ΑΝΩΝΤΜΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΔΡΓΟΛΖΠΣΗΚΖ, ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ, ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ, ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΤΣΗΚΖ, ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ, ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ  ΔΣΑΗΡΗΑ

ΔΓΡΑ :ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ-ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ 16 - 151 25 ΜΑΡΟΤΗ  

ηοητεία θαη πιεροθορίες τρήζες από 1 Ηαλοσαρίοσ έως 31 Γεθεκβρίοσ 2012

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ

29 Απξηιίνπ 2013

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ 

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ απν ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΠΡΟΔΣ ΑΔ. πληζηνύκε

επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαλδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 3922101000 - ΑΡ. Μ.Α.Δ. 46991/01AΣ/Β/00/369

Λνηπέο θηλήζεηο
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/2012 θαη 31/12/2011 αληίζηνηρα)

Ποζά εθθραζκέλα ζε Δσρώ Ποζά εθθραζκέλα ζε Δσρώ

ΔΣΑΗΡΗΑΔΣΑΗΡΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

Ποζά εθθραζκέλα ζε Δσρώ

ΔΣΑΗΡΗΑ

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

Μαξνύζη, 29 Απξηιίνπ 2013

ΔΣΑΗΡΗΑ

ΔΣΑΗΡΗΑ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΗΣΕΑΛΖ

ΔΣΑΗΡΗΑ

12. Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γεγνλόηα, ηα νπνία αθνξνύλ ηελ εηαηξία θαη επηβάιιεηαη αλαθνξά

από ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα. Α.Γ.Σ. Ξ 547337

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

ΔΣΑΗΡΗΑ

4. Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.

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

ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο.

1. Έρνπλ ηεξεζεί νη Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31.12.2011.

3. Ζ εηαηξία δελ έρεη ειεγζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο εθηηκά όηη νη πξόζζεηνη θόξνη θαη πξνζαπμήζεηο

πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ γηα ηελ ελ ιόγσ ρξήζε, δελ ζα αζθήζνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, γηα ην

ιόγν απηό δελ έρεη δηελεξγεζεί ζρεηηθή πξόβιεςε ζε απηέο. Δληόο ηνπ 2012 νινθιεξώζεθε ν θνξνινγηθόο έιεγρνο ησλ Οξθσηώλ

Διεγθηώλ Λνγηζηώλ γηα ηε ρξήζε 2011 πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Ν. 2238/1994 θαη εθδόζεθε

«Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκόξθσζεο» κε ζπκπέξαζκα «Υσξίο επηθύιαμε». Γηα ηε ρξήζε 2012 ν θνξνινγηθόο έιεγρνο ησλ

Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε

δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2012. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ

πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο εθηηκνύκε όηη απηέο δελ ζα αζθήζνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

6.Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ελνπνηνύληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ J&P - ΑΒΑΞ, κε ηελ κέζνδν ηεο

νιηθήο ελνπνίεζεο. Ζ J&P - ΑΒΑΞ Α.Δ. έρεη έδξα ζηελ Διιάδα θαη ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό 100% ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο

εηαηξίαο.

2. Με ηελ ππ'αξηζκ. ΔΜ-3313/12.03.2012 απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Π.Δ. Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ) εγθξίζεθε: α) ε

ζπγρώλεπζε ησλ εηαηξηώλ ΑΝΔΜΑ Α.Δ. θαη ΠΡΟΔΣ Α.Δ. κε απνξξόθεζε ηεο δεύηεξεο από ηελ πξώηε, ζύκθσλα κε ηελ ππ'

αξηζκ.6.342/15.02.2012 ύκβαζε πγρώλεπζεο κε απνξξόθεζε θαη β) δηαγξάθεθε ε απνξξνθνύκελε από ην νηθείν Μεηξών ηεο

Πεξηθέξεηαο. Με ηελ ππ' αξηζκ. ΔΜ-5675/22.03.2012 απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Π.Δ. Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ) εγθξίζεθε ε

αιιαγή ηεο επσλπκίαο από ΑΝΔΜΑ Α.Δ. ζε ΠΡΟΔΣ Α.Δ.

7. Πίλαθαο ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε (πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. επξώ) :

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΣΑΚΑ

ΣΟ ΜΔΛΟ Γ..

Ο ΤΠΔYΘΤΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΗΩΑΝΝΖ ΜΠΑΡΣΕΑ

Α.Γ.Σ. ΑΕ 250155

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ

Α.Γ.Σ. ΑΒ 001446

Α.Γ.Σ. ΑΒ 578911

 


