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ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Δ. ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ» 

δ.η. “APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Δ.” 

ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΣΖΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

ΥΡΖΔΩ 1/1/2014 – 31/12/2014 

Πξνο Σελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κσδ. Ν.2190/1920 θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο καο, ζαο 

ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2014 (01.01.2014 έσο 31.12.2014) εθζέηνληαο ηα αθφινπζα: 

 

1. Ζ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ε ζέζε ηεο 

 

Λφγσ ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθή θξίζεο, ν Κχθινο Δξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο, γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 

31.12.2014 (πεξίνδνο 01.01.2014 έσο 31.12.2014), παξνπζίαζε κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2013 θαη αλήιζε ζην πνζφ ησλ επξψ 245.694,00. 

Σα Απνηειέζκαηα ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο εκθαλίδνληαη επίζεο κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

πξνεγνχκελε πεξίνδν ηνπ 2013 θαζψο αλήιζαλ ζε δεκίεο ζην πνζφ ησλ επξψ 15.218,71, έλαληη θεξδψλ επξψ 

3.465,83 ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε πεξίνδν.  

Ο Ιζνινγηζκφο παξνπζηάδεη γεληθφ ζχλνιν Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ επξψ 57.572,95. 

Σα Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε αλαπφζβεζηε αμία επξψ 1.735,34. 

Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν ησλ Άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλέξρεηαη ζε πνζφ επξψ 452,15. 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο πνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ επξψ 26.442,98 είλαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο ηεο 

εηαηξείαο θαη είλαη αζθαινχο εηζπξάμεσο, εθηφο απφ ηηο ραξαθηεξηδφκελεο σο επηζθαιείο. 

Σα Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηελ 31/12/2014 αλέξρνληαλ ζην πνζφ επξψ 14 713,33.  

Σα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηαηξείαο έρνπλ θαηαζηεί αξλεηηθά θαη αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ επξψ -270.831,58. 

Οη ππνρξεψζεηο βξαρππξνζέζκνπ ιήμεσο αλέξρνληαη ζην πνζφ επξψ 292.021,53. 

Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη κεξηθνί βαζηθνί αξηζκνδείθηεο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε: 

 

2. Απνηειέζκαηα ρξήζεο – Γηαλνκή θεξδώλ ρξήζεο 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ επξψ 245.694,00. Σν θφζηνο πσιήζεσλ αλήιζε ζε επξψ 

171.094.,91 ελψ ηα κηθηά απνηειέζκαηα αλήιζαλ ζε επξψ χςνπο 74.599,09. Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, 

ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ αλήιζαλ ζε δεκηέο ζην πνζφ ησλ επξψ 8.246,15. Οη δεκηέο  πξν 

θφξσλ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ επξψ 8.313,15 . Οη δεκηέο  κεηά απφ θφξνπο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ επξψ 15.218,71. 

Λφγσ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ χςνπο επξψ 347.424,60, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα δηαλνκή κεξίζκαηνο θαη 

γηα ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Γ.. νκφθσλα απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηελ 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο θαη ηνλ κε ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ. 
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3. Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Η εηαηξεία δελ δηαζέηεη αθίλεηα. 

 

4. Πξνβιεπόκελε πνξεία, θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 

Θεσξνχκε φηη ε εηαηξεία εθκεηαιιεπφκελε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία ηεο θαη ζηεξηδφκελε ζηελ θαιή ηεο 

νξγάλσζε θαη ηελ αθνζίσζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ηεο πξνζσπηθνχ, ζα κπνξέζεη λα αλαζηξέςεη ηελ πνξεία ηεο 

ζηελ επφκελε ρξήζε. 

Σν ζχλνιν ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2014 αλέξρεηαη ζε 292.021,53 

επξψ. Έλαληη ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ηα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ αλέξρνληαη 

ζε 45.761,15 επξψ θαη ππνιείπνληαη ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ θαηά 246.260,38 επξψ. 

Πεξαηηέξσ, ην ζχλνιν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, ιφγσ ησλ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ ηεο, έρεη θαηαζηεί ηφζν 

ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο φζν θαη ζηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο αξλεηηθφ θαη απφ ην ιφγν απηφ ζπληξέρνπλ 

νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 48 ηνπ Κ.Ν.2190/20. 

Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 31/12/2014 31/12/2013

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 45.761,15 79,48% 30.065,90 59,81%

χλνιν ελεξγεηηθνχ 57.572,95 50.273,11

Πάγην ελεξγεηηθφ 11.811,80 20,52% 20.207,21 40,19%

χλνιν ελεξγεηηθνχ 57.572,95 50.273,11

Ίδηα θεθάιαηα -270.831,58 -82,47% -255.883,84 -83,58%

χλνιν ππνρξεψζεσλ 328.404,53 306.156,95

χλνιν ππνρξεψζεσλ 328.404,53 570,41% 306.156,95 608,99%

χλνιν παζεηηθνχ 57.572,95 50.273,11

Ίδηα θεθάιαηα -270.831,58 -470,41% -255.883,84 -508,99%

χλνιν παζεηηθνχ 57.572,95 50.273,11

Ίδηα θεθάιαηα -270.831,58 -2292,89% -255.883,84 -1266,30%

Πάγην ελεξγεηηθφ 11.811,80 20.207,21

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 45.761,15 15,67% 30.065,90 11,08%

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 292.021,53 271.260,95

Κεθάιαην θηλήζεσο -246.260,38 -538,14% -241.195,05 -802,22%

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 45.761,15 30.065,90

Βαζκφο ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο

εηαηξείαο απφ ηα Ίδηα Κεθάιαηα.

Γπλαηφηεηα θάιπςεο βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ

κε ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ

Αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ

Αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε πάγην

ελεξγεηηθφ

Οηθνλνκηθή απηάξθεηα

Γαλεηαθή εμάξηεζε

Γαλεηαθή εμάξηεζε

Σκήκα ηνπ Κπθινθνξνχληνο ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ

ην πιεφλαζκα ησλ δηαξθψλ θεθαιαίσλ (Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη

Μαθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ).

Αξηζκνδείθηεο απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο 31/12/2014 31/12/2013

Καζαξά απνηειέζκαηα εθκεηαιιεχζεσο -15.218,71 -6,19% 3.465,83 1,28%

Πσιήζεηο απνζεκάησλ & ππεξεζηψλ 245.694,00 270.357,01

Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο πξν θφξσλ -8.313,15 -3,38% 4.795,77 1,77%

χλνιν εζφδσλ 245.694,00 270.357,01

Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο πξν θφξσλ -8.313,15 3,07% 4.795,77 -1,87%

Ίδηα θεθάιαηα -270.831,58 -255.883,84

Μηθηά απνηειέζκαηα 74.599,09 30,36% 84.454,24 31,24%

Πσιήζεηο απνζεκάησλ & ππεξεζηψλ 245.694,00 270.357,01

Απφδνζε ηεο εηαηξείαο, ρσξίο ην ζπλππνινγηζκφ ησλ

εθηάθησλ θαη αλφξγαλσλ απνηειεζκάησλ

πλνιηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο ζε ζχγθξηζε κε ηα

ζπλνιηθά ηεο έζνδα

Απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο

Πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ

πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο
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Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη ε πηζαλφηεηα λα κελ είλαη ζε ζέζε ε Δηαηξεία λα απνπιεξψζεη κέξνο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Η Γηνίθεζε, έρεη ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

εηαηξείαο. Δπίζεο, ε Δηαηξεία έρεη ιάβεη γξαπηή δηαβεβαίσζε απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Μεηξηθήο "Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

ΑΔΔ", ζηελ νπνία νθείιεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ, φηη πξνηίζεηαη λα ηελ 

ζηεξίμεη, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζε πξνζσξηλέο ηακεηαθέο δπζρέξεηεο. 

 

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Η Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο, ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. 

Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε 

ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ. 

Η πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

• Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξείαο,  

• ρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ κείσζε ησλ 

θηλδχλσλ θαη  

• Δθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο 

ρξεψζηεο θαη πηζησηέο θαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο. 

Κίλδπλνο αγνξάο 

Ωο θίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη ν θίλδπλνο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία ή νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο 

ηηκέο ηεο αγνξάο. 

Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο γηα ηελ Δηαηξεία δελ είλαη αμηφινγνο. 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Η Δηαηξεία δελ δηελεξγεί εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κέρξη ζήκεξα. 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζπλδένληαη κε επηηφθηα ηα νπνία αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κπνξνχλ λα 

δηαθπκαλζνχλ είηε αλνδηθά είηε θαζνδηθά. Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη νη ηακηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο δελ 

επεξεάδνληαη κέρξη ζήκεξα απφ δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ. 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ήηνη 

ζηηο απαηηήζεηο πειαηψλ, ζηηο ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο θαη ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα ζε 

ηξάπεδεο). 

Η Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη πηζησηηθφ θίλδπλν απφ απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ κεγαιχηεξν απφ απηφλ πνπ 

αλαινγεί ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ θαζψο θαη νη ζπλζήθεο ηεο παξνρήο ησλ πηζηψζεσλ (χςνο 

παξνρψλ, πηζησηηθά φξηα θ.α.) παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηε Γηνίθεζε. 

ην ηέινπο ηνπ έηνπο, ε Γηνίθεζε εθηίκεζε φηη δελ πθίζηαηαη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο ν νπνίνο 

δελ θαιχπηεηαη απφ πξφβιεςε ή απφ άιιε εμαζθάιηζε. 

Σέινο, ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα αθνξνχλ βξαρπρξφληεο, πςειήο επθνιίαο ξεπζηνπνίεζεο επελδχζεηο, πνπ είλαη 

εχθνια κεηαηξέςηκεο ζε κεηξεηά θαη είλαη ηφζν θνληά ζηε ιήμε ηνπο πνπ εκθαλίδνπλ ακειεηέν θίλδπλν γηα 

αιιαγέο ηελ απνηίκεζή ηνπο θαηά ην ρξφλν ηεο ξεπζηνπνίεζήο ηνπο. 
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Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπζθνιία κηαο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε δεζκεχζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. 

Η Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. 

Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξαηίζεηαη ε κέγηζηε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ               

31ε Γεθεκβξίνπ 2014 
Αμία 

Ιζνινγηζκνύ 

Έσο 1 

κήλα 

Έσο - 6 

κήλεο 

6 κήλεο  1 

έηνο 

2- 5 

έηε 

> 5 

έηε 
ύλνιν 

Πξνκεζεπηέο 7.663,04   7.663,04       7.663,04 

Λνηπέο  ππνρξεψζεηο 284.358,49 35.318,16 235.570,37 13.469,96     284.358,49 

ύλνιν 292.021,53 35.318,16 243.233,41 13.469,96 0,00 0,00 292.021,53 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ               

31ε Γεθεκβξίνπ 2013 
Αμία 

Ιζνινγηζκνύ 

Έσο 1 

κήλα 

Έσο - 6 

κήλεο 

6 κήλεο  1 

έηνο 

2- 5 

έηε 

> 5 

έηε 
ύλνιν 

Πξνκεζεπηέο 6.193,39   6.193,39       6.193,39 

Λνηπέο  ππνρξεψζεηο 265.067,56 25.689,24   239.378,32     265.067,56 

ύλνιν 271.260,95 25.689,24 6.193,39 239.378,32 0,00 0,00 271.260,95 

 

5. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο 

Έθζεζεο ηνπ Γ.. 

Απφ ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ιζνινγηζκνχ κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνχζαο έθζεζεο πξνο 

έγθξηζε, δελ ζπλέβεζαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα, πνπ λα επεξεάδνληαη θνλδχιηα ηνπ Ιζνινγηζκνχ, ηελ ηξέρνπζα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. 

 

6. Πεξηβαιινληηθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα.  

 Απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ απφβιεηα, θαπζαέξηα θ.ιπ. πνπ λα επεξεάδνπλ ή αιινηψλνπλ 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Η Δηαηξεία δελ δηαζέηεη Καλνληζκφ Δξγαζίαο, δηφηη δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. 

Η Δηαηξεία απαζρνινχζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεο έμη (6) άηνκα θαη δελ έρνπλ παξνπζηαζζεί εξγαηηθέο δηαθνξέο κε 

ηνλ εξγαδφκελν ηεο Δηαηξείαο. 
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7. Τπνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο 

Η εηαηξεία δελ δηαζέηεη θαλέλα ππνθαηάζηεκα. 

 

Αηγάιεσ, 29 Μαξηίνπ 2015 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Ο Πξόεδξνο 

ηνπ Γ.. & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 
Ζ Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. 

   

Γεώξγηνο Δ. Γεκεηξίνπ Δπηέξπε Απνζηόινπ Αλαζηάζηνο Αβξαληίλεο              

ΑΓΣ ΑΚ 648882 ΑΓΣ Ρ 539468 ΑΓΣ: X 656694 
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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο 

 «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Δ. ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ» 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS 

Α.Δ. ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ» νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2014, 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 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

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

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 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 

Η 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 Πξφηππα Διέγρνπ. Σα 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. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά 

θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 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.  Καηά 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. Ο 

έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε 

ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

Γλώκε 

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

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Δ. ΔΜΠΟΡΗΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ» θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο 

ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Έκθαζε ζέκαηνο 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε εκείσζε 26 ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ην 

ζέκα φηη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2014 ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο 

ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή αμία ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο θαηά 246.260,38 επξψ, κε 

απνηέιεζκα ηελ πηζαλφηεηα λα κελ είλαη ε Δηαηξεία λα απνπιεξψζεη κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο 

θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πεξαηηέξσ, ην ζχλνιν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ, ιφγσ 

ησλ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ, έρεη θαηαζηεί ηφζν ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο φζν θαη ζηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

αξλεηηθφ. Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο πνπ κπνξεί λα εγείξεη 

ζεκαληηθή ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. ηε γλψκε καο δελ 

δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. 

Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

1. Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α 

θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

2. Σν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο έρεη θαηαζηεί κηθξφηεξν ηνπ 1/10 ηνπ θαηαβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ κε ζπλέπεηα λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920. 

 

Αζήλα, 30
ε
 Μαξηίνπ 2015 

Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Μ. Λώινο 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 13821 

 

Σπλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 

Μέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθίσλνο Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ.Μ.ΣΟΕΛ 125 
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Πνζά ζε επξώ   31
ε
 Γεθεκβξίνπ   31

ε
 Γεθεκβξίνπ 

Ιζνινγηζκόο εκ. 2014   2013 

          

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ         

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία          

Δλζψκαηα πάγηα 6 1.735,34   2.858,81 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 452,15   723,33 

Αλαβαιιφκελε απαίηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 8 9.624,31   16.625,07 

    11.811,80   20.207,21 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία         

Απνζέκαηα 9 1.921,08   1.921,08 

Πειάηεο 10 26.442,98   25.005,33 

Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 11 2.683,76   560,83 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 12 14.713,33   2.578,66 

    45.761,15   30.065,90 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   57.572,95   50.273,11 

ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ         

Μεηνρηθφ θεθάιαην 13 60.000,00   60.000,00 

Λνηπά Απνζεκαηηθά 14 16.593,02   16.322,05 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ   -347.424,60   -332.205,89 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο   -270.831,58   -255.883,84 

          

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ         

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο         

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 15 16.383,00   14.896,00 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 16 20.000,00   20.000,00 

    36.383,00   34.896,00 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο         

Πξνκεζεπηέο 17 7.663,04   6.193,39 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο & κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 18 284.358,49   265.067,56 

    292.021,53   271.260,95 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ   328.404,53   306.156,95 

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο θαη Τπνρξεώζεσλ   57.572,95   50.273,11 
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Πνζά ζε επξώ 
  1

ε
 Ηαλνπαξίνπ – 31

ε
 Γεθεκβξίνπ  

Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο εκ. 2014   2013 

          

Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο)   245.694,00   270.357,01 

Κφζηνο Πσιήζεσλ 20 -171.094,91   -185.902,77 

Μηθηά Απνηειέζκαηα   74.599,09   84.454,24 

Άιια έζνδα 21 344,48   214,35 

Έμνδα δηαζέζεσο θαη δηνηθήζεσο 20 -73.326,39   -79.672,61 

Άιια έμνδα 21 -1.915,33   -110,33 

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ 21 -7.948,00   0,00 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ         

 & επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ   -8.246,15   4.885,65 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ Κφζηνο (Καζαξφ) 22 -67,00   -89,88 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ   -8.313,15   4.795,77 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 8 -6.905,56   -1.329,94 

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηόδνπ, 

κεηά από θόξνπο (α) 
  

-15.218,71   3.465,83 

          

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) πξνβιέςεσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ, 

κεηά απφ θφξν 
15 270,97   1.960,83 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ, 

κεηά από θόξνπο (β) 
  

270,97   1.960,83 

          

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ, κεηά από θόξνπο 

(α) + (β) 
  -14.947,74   5.426,66 

          

Κέξδε / (δεκηέο) θαηά κεηνρή         

-          Βαζηθά ζε ΔΤΡΩ 23 -0,2491   0,0904 

          

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 
  

-6.851,50   7.374,42 
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Πνζά ζε επξώ 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

Άιια 

απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 

ύλνιν 

Καζαξήο 

Θέζεο Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

Τπόινηπν ηελ 1.1.2013 60.000,00 14.361,22 -335.671,72 -261.310,50 

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηφδνπ κεηά απφ 

θφξνπο 
    3.465,83 3.465,83 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ   1.960,83   1.960,83 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 

πεξηόδνπ 
0,00 1.960,83 3.465,83 5.426,66 

          

Τπόινηπν ηελ 31.12.2013 60.000,00 16.322,05 -332.205,89 -255.883,84 

          

Τπόινηπν ηελ 1.1.2014 60.000,00 16.322,05 -332.205,89 -255.883,84 

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηφδνπ κεηά απφ 

θφξνπο 
    -15.218,71 -15.218,71 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ   270,97   270,97 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 

πεξηόδνπ 
0,00 270,97 -15.218,71 -14.947,74 

          

Τπόινηπν ηελ 31.12.2014 60.000,00 16.593,02 -347.424,60 -270.831,58 

 

  



A.S.P. A.E.                                            Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 13 

Πνζά ζε επξώ   1.1– 

31.12.2014 

  1.1– 

31.12.2013 Καηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ πεξηόδνπ     

          

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο         

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ   -8.313,15   4.795,77 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:         

Απνζβέζεηο   1.394,65   2.488,77 

Πξνβιέςεηο   9.801,17   -3.121,66 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα   67,00   89,88 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:         

κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ          

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:         

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ   0,00   -1.921,08 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ   -11.508,58   18.231,44 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)   20.760,58   -17.776,38 

Μείνλ:         

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα   -67,00   -89,88 

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη   0,00   0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)   12.134,67   2.696,86 

          

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο         

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ   0,00   -126,02 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζσκάησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ   0,00   0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)   0,00   -126,02 

          

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο         

Δμνθιήζεηο δαλείσλ   0,00   0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)   0,00   0,00 

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη         

ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)   12.134,67   2.570,84 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ (εκ. 12)   2.578,66   7,82 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ (εκ. 12)   14.713,33   2.578,66 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη αθόινπζεο ζεκεηώζεηο (ζει. 14 έσο 36) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ ηεο 31
εο 

Γεθεκβξίνπ 2014. 
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εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

 

Η εηαηξεία ηδξχζεθε ζηηο 8 Μαξηίνπ 2006 (Φ.Δ.Κ. 1756/10-3-2006) κε ηελ επσλπκία ―APPLICATION SERVICE 

PROVIDERS ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ‖. 

Η έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ν Γήκνο Αηγάιεσ, νδφο Κεθηζνχ 6, Σ.Κ. 122 42, ηει. 210-53.86.400. 

Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ κεηξψνπ 

60218/01ΓΣ/Β/06/47(08) θαη ε δηάξθεηα ηεο έρεη νξηζζεί κέρξη ηελ 8 Μαξηίνπ 2026. 

Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο θαη κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ην 

κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 60.000,00 επξψ, δηαηξνχκελν ζε 60.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο 

αμίαο εθάζηεο 1,00 επξψ. 

Η Δηαηξεία αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη εκπνξία πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

γηα πάζεο θχζεσο εθαξκνγέο. χκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο Δ..Τ.Δ., ε εηαηξεία αλήθεη ζηνλ θιάδν «Υνλδξηθφ 

εκπφξην ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ» (Κιάδνο 518.4, 

ΣΑΚΟΓ – 03). 

Η χλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεσο έσο ζήκεξα είρε σο εμήο: 

Ολνκαηεπώλπκν Θέζε ζην Γ.. 

Γεψξγηνο Γεκεηξίνπ Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Δπηέξπε Απνζηφινπ Αληηπξφεδξνο  

Αλαζηάζηνο Αβξαληίλεο Μέινο 

Η ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίζηεθε ζε πέληε έηε, ήηνη έσο ηελ 30.11.2017. 

 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31
εο 

Γεθεκβξίνπ 2014, έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Δηαηξείαο ηελ 29
ε 

Μαξηίνπ 2015. 
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2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ εηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  

 

Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεξκελεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηεξκελεηψλ ησλ Γ.Π.Υ.Α.), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ηελ 31.12.2014. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο εθηφο ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο φπνπ αλαθέξνληαη ζηηο εκεηψζεηο ησλ εηεζίσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (going concern principle). 

 

Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ: 

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2014 ή κεηαγελέζηεξα. 

 

Η επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

2.1. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2014: 

 

 Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο από θνηλνύ ζπκθσλίεο 

Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο», 

ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν» θαη ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο» θαη 

ηξνπνπνίεζε ηα ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

θαη θνηλνπξαμίεο». Σα αλσηέξσ πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή ρξήζε. 

Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ θαζψο θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

παξαηίζεληαη θαησηέξσ: 

- ΓΛΠ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο». 

Σα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». 

Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 πεξηέρεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο 

ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν Πξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 ή ΓΠΥΑ 9 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». 

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

- ΓΛΠ 28 (ηξνπνπνηεκέλν) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» 

Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε 

πγγελείο επηρεηξήζεηο». 

Ο ζθνπφο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή 

ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν». 

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
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- ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Σν ΓΠΥΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. 

Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο ελνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη 

Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ 

ζθνπνχ». 

Σν ΓΠΥΑ 10 ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ην αλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Σν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί. 

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

- ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν» 

Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΜΔΓ 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο — Με ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». 

Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ (Joint arrangements) 

εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ 

πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Η κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο 

ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ 

ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ 

παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ 

ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. 

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

- ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο» 

Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο (structured entities). 

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

- Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 - Οδεγίεο κεηάβαζεο 

Οη ηξνπνπνηήζεηο εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 28 Ινπλίνπ 2012 θαη παξέρνπλ επηπξφζζεηε ειάθξπλζε φζνλ 

αθνξά ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12, πεξηνξίδνληαο ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεηαη 

ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε κφλν ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κε ελνπνηνχκελεο δνκεκέλεο νληφηεηεο (structured entities) νη ηξνπνπνηήζεηο άξνπλ ηελ απαίηεζε 

λα παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 12.  

- Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 – Δμαηξέζεηο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο 

Δπελδχζεσλ  

Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2012 παξέρνπλ εμαίξεζε απφ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ θαη αλη’ απηνχ απαηηνχλ νη Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ λα 

παξνπζηάδνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζε ζπγαηξηθέο, σο κηα θαζαξή επέλδπζε πνπ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κε 

ηηο κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
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 ΔΛΠ 32 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΔΠΦΑ 7 (Τξνπνπνίεζε) 

«Φξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - Σπκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ» 

Η ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 αθνξά ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζρεηηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη ζην ΓΠΥΑ 7 ηηο 

ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. 

Η ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 ΔΛΠ 36 (Τξνπνπνίεζε) «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» - Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκνπ πνζνύ 

γηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Η ηξνπνπνίεζε εηζαγάγεη ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ησλ απνκεησκέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο δηάζεζεο. Η ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2014. 

Η ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 ΔΛΠ 39 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» - Αλαλέσζε παξαγώγσλ 

θαη ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. 

Η ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ έλα παξάγσγν, ην 

νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη ψζηε λα εθθαζαξηζηεί κε έλαλ λέν θεληξηθφ 

αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο. 

Η ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

2.2. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί 

λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία 

Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά είλαη ππνρξεσηηθά γηα 

κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Η Δηαηξεία δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ 

επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 ΕΔΔΠΦΑ 21 «Εηζθνξέο» 

Η Γηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη ην «γεγνλφο πνπ δεζκεχεη» θαη δεκηνπξγεί κηα ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο 

είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ ελεξγνπνηεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Η 

δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 17ε Ινπλίνπ 2014 θαη δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 ΔΛΠ 19 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο - Εηζθνξέο από εξγαδόκελνπο» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην πψο νη εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππεξεζία ζα 

πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, επηηξέπεη κηα πξαθηηθή ιχζε, αλ ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ 

είλαη αλεμάξηεην απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2014 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΔΠΦΑ 9 «Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

ηηο 24 Ινπιίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ 

ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν πξφηππν ζα αληηθαηαζηήζεη ην 

ΓΛΠ 39 θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δθηφο απφ ην ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο νληφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Η Δηαηξεία 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 

εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη 

δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 



A.S.P. A.E.                                            Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 18 

2.3. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ 

ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 

Σν ΓΛΠ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 θαη ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2014 ηνπο θαησηέξσ θχθινπο πεξηνξηζκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε πθηζηάκελα πξφηππα. 

Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κύθινο 2010 - 2012 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2010 - 2012, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2013, έρνπλ 

εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2014 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

- Δ.Π.Φ.Α 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ» 

Σξνπνπνηνχληαη νη νξηζκνί ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο» θαη ησλ «ζπλζεθψλ αγνξάο» θαη πξνζηίζεληαη 

νξηζκνί γηα ηνπο «φξνπο απφδνζεο» θαη ηνπο «φξνπο πξνυπεξεζίαο» πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ κέξνο ηνπ νξηζκνχ 

ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο» 

- Δ.Π.Φ.Α. 3 «Σπλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ελδερφκελν αληάιιαγκα πνπ θαηαηάζζεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

ππνρξέσζε ζα επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

- Δ.Π.Φ.Α. 8 «Λεηηνπξγηθνί Τνκείο» 

Η ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε νληφηεηα λα γλσζηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ 

ζπγθέληξσζεο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. Γηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε νληφηεηα παξέρεη κφλν ζπκθσλίεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νληφηεηαο 

εάλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα παξνπζηάδνληαη ηαθηηθά. 

- Δ.Π.Φ.Α. 13 «Επηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 13 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9 θαη ηνπ ΓΛΠ 39 δελ 

αθαηξνχλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηκεηξεζνχλ νη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ 

αλαθέξεηαη επηηφθην ζηα ηηκνινγεκέλα πνζά, απξνεμφθιεηεο εάλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνεμφθιεζεο δελ είλαη 

ζεκαληηθφ. 

- Δ.Λ.Π. 16 «Ελζώκαηα Πάγηα» 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλαπξνζαξκφδεηαη ε 

αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζαξήο 

ινγηζηηθήο αμίαο. 

- Δ.Λ.Π. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο Σπλδεδεκέλσλ Μεξώλ» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία εηαηξία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο «βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο» ζηελ 

αλαθέξνπζα νληφηεηα ή ζηε κεηξηθή ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, είλαη έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

- Δ.Λ.Π. 38 «Άπια Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία» 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαπξνζαξκφδεηαη, ε αθαζάξηζηε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο 

αμίαο. 

 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κύθινο 2011-2013 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2011 - 2013, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2013, έρνπλ 

εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2014 θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 18
ε 
Γεθεκβξίνπ 2014. 
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- Γ.Π.Υ.Α. 1 «Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νληφηεηα, ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., έρεη 

ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ελφο ππάξρνληνο θαη ζε ηζρχ ΓΠΥΑ ή λα εθαξκφζεη λσξίηεξα έλα 

λέν ή αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ ην νπνίν δελ είλαη αθφκε ππνρξεσηηθφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην λέν ή 

αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ επηηξέπεη ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή. Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα εθαξκφζεη ηελ 

ίδηα έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα 

κε ηα ΓΠΥΑ. 

- Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ΓΠΥΑ 3 εμαηξεί απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

ίδξπζεο κηαο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο. 

- Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο» 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 52 ηνπ ΓΠΥΑ 13 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηήζεθαλ θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε», ή ην ΓΠΥΑ 9 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα», αλεμάξηεηα απφ ην αλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε». 

- Γ.Λ.Π. 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα» 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην εάλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηεο ζπλέλσζεο 

επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην ΓΠΥΠ 3 «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, φπσο 

απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα», απαηηείηαη ε μερσξηζηή εθαξκνγή θαη ησλ δχν πξφηππσλ 

μερσξηζηά. 

 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κύθινο 2012 - 2014 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2012 - 2014, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2014, έρνπλ 

εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2016 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

- ΓΠΥΑ 5 «Με Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Καηερφκελα πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο 

Γξαζηεξηφηεηεο» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αιιαγή απφ κία κέζνδν δηάζεζεο ζε κηα άιιε (πρ. πψιεζε ή δηαλνκή ζηνπο 

ηδηνθηήηεο) δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ έλα λέν ζρέδην πψιεζεο αιιά κία ζπλέρηζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. 

πλεπψο, δελ ππάξρεη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 5. Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη επίζεο 

φηη ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ δηάζεζεο δελ αιιάδεη ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζεο. 

- ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ζχκβαζε εμππεξέηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ακνηβή, κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ έρεη απφ-αλαγλσξηζηεί. Απηφ 

επεξεάδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην πξφηππν. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη 

γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7 ζρεηηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ δελ απαηηνχληαη ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

- ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο - Δηζθνξέο απφ εξγαδφκελνπο» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο ελεξγνχο αγνξάο πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ 

νκνιφγσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ην λφκηζκα ζην νπνίν εθθξάδεηαη ε ππνρξέσζε θαη φρη κε βάζε ηε ρψξα πνπ 

ππάξρεη ε ππνρξέσζε. Όηαλ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζε απηφ ην 

λφκηζκα , ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηηφθηα ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. 

- ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξέπεη 

λα βξίζθνληαη είηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είηε λα ελζσκαηψλνληαη κε παξαπνκπέο κεηαμχ ησλ ελδηάκεζσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζεκείνπ φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε (π.ρ. ζηε 

έθζεζε Γηαρείξηζεο). Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη νη άιιεο πιεξνθνξίεο, εληφο ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο 
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πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή φπσο θαη νη ελδηάκεζεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ νη ρξήζηεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηφηε 

ε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε είλαη ειιηπήο. 

- ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» - Πξσηνβνπιία Γλσζηνπνίεζεο 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014, απνζαθελίδνπλ φηη ε 

ζεκαληηθφηεηα εθαξκφδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη φηη ε ζπκπεξίιεςε ζε απηέο 

αζήκαλησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ. Δπηπιένλ, νη ηξνπνπνηήζεηο 

δηεπθξηλίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε, θαζνξίδνληαο ην πνπ 

θαη κε πνηα ζεηξά παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η 

ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη 

δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

- ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο) Γηεπθξηλήζεηο γηα ηηο επηηξεπηέο κεζφδνπο απφζβεζεο 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη φηη ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε 

επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016 

θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

- ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 41 (Σξνπνπνηήζεηο) - Γεσξγία: Γηαξθή Φπηά 

Οη ηξνπνπνηήζεηο θέξλνπλ ηα δηαξθή θπηά (bearer plants), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα 

λα απμεζεί παξαγσγή, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16 έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά κε ηνλ ίδην 

ηξφπν φπσο ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

- ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» - Μέζνδνο ηεο Καζαξήο Θέζεο ζηηο 

Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 27 ηελ νπνία εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 12 Απγνχζηνπ 2014, επηηξέπεη ζε κία νληφηεηα 

λα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ηεο ζε ζπγαηξηθέο, 

θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο, ζηηο αηνκηθέο ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απηφ ζπληζηά επηινγή ινγηζηηθήο 

πνιηηηθήο γηα θάζε θαηεγνξία επελδχζεσλ. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

- ΓΠΥΑ 10 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «πκκεηνρέο 

ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» - Πψιεζε ή Δηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ Δπελδπηή 

θαη ηεο πγγελνχο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ 

Η θχξηα ζπλέπεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ή νπνία εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2014, είλαη φηη έλα 

πιήξεο θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη κηα επηρείξεζε (είηε ζηεγάδεηαη ζε κηα 

ζπγαηξηθή ή φρη). Έλα κεξηθφ θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ πνπ δελ ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηεγάδνληαη ζε κηα 

ζπγαηξηθή. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

- ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) – Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ: Δθαξκνγή ησλ εμαηξέζεσλ 

ελνπνίεζεο 

ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 γηα ζέκαηα 

πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016, 

κε ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

- ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «ρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν» - Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο απφθηεζεο κεξηδίνπ ζε κηα 

απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα 
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Η ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη ηελ κέζνδν ηεο «απφθηεζεο» φηαλ απνθηά ζπκκεηνρή ζε 

κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί «επηρείξεζε». Η ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

- ΓΠΥΑ 14 «Ρπζκηδφκελνη Αλαβαιιφκελνη Λνγαξηαζκνί» 

ηηο 30 Ιαλνπαξίνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 14 «Ρπζκηδφκελνη Αλαβαιιφκελνη Λνγαξηαζκνί». 

θνπφο ηνπ ΓΠΥΑ 14 είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηα ππφινηπα 

ησλ «ξπζκηδφκελσλ αλαβαιιφκελσλ ινγαξηαζκψλ» πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα παξέρεη αγαζά 

ή ππεξεζίεο ζε πειάηεο, ζε ηηκή ή πνζνζηφ πνπ ππφθεηηαη ζε εηδηθή ξχζκηζε απφ ην θξάηνο.  

Σν ΓΠΥΑ 14 επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ε νπνία πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ λα ζπλερίζεη λα 

ινγηζηηθνπνηεί, κε κηθξέο αιιαγέο, ηα ππφινηπα ησλ «ξπζκηδφκελσλ αλαβαιιφκελσλ ινγαξηαζκψλ» ζχκθσλα κε 

ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα, ηφζν θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ φζν θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα ππφινηπα θαη νη θηλήζεηο απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά ζηηο 

θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο, απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ελψ ζπγθεθξηκέλεο 

γλσζηνπνηήζεηο απαηηνχληαη. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

- ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» 

ηηο 28 Μαΐνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» ην νπνίν είλαη 

ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017 θαη 

απνηειεί ην λέν πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ. Σν ΓΠΥΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 11 

θαη ηηο δηεξκελείεο ΔΓΓΠΥΑ 13, ΔΓΓΠΥΑ 15, ΔΓΓΠΥΑ 18 θαη ΜΔΓ 31. 

Σν λέν πξφηππν θαζνξίδεη ην πψο θαη ην πφηε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίδεη έζνδν θαη απαηηεί απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πην θαηαηνπηζηηθέο ζρεηηθέο 

γλσζηνπνηήζεηο. Σν πξφηππν παξέρεη έλα εληαίν κνληέιν πέληε βεκάησλ, πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο κε ηνπο πειάηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ. 

Σν ΓΠΥΑ 15 δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

3. Δλνπνίεζε 

 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 

Μεηξηθήο Δηαηξείαο: 

 

Δπσλπκία Μεηξηθήο 

Δηαηξείαο 
Γξαζηεξηόηεηα Έδξα 

Πνζνζηό 

πκκεηνρήο 

Μέζνδνο 

Δλνπνίεζεο 

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 65% ΟΛΙΚΗ ΔΝΩΜΑΣΩΗ 

 

Οη κεηνρέο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 

 

  



A.S.P. A.E.                                            Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 22 

4. Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 

 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, έρνπλ εθαξκνζζεί ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο 

πνπ παξνπζηάδνληαη. 

4.1. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Σα ινηπά (πιελ ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνπκέλσλ αθηλήησλ) ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (έπηπια, 

κεηαθνξηθά κέζα, ινηπφο εμνπιηζκφο θ.ν.θ.) απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

θαη ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο. 

Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο 

ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.  

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο 

ηνπο, ε νπνία ππφθεηηαη ζε επαλεμέηαζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Τπνιεηκκαηηθέο αμίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. 

Η σθέιηκε δσή ησλ ελζσκάησλ παγίσλ έρεη σο αθνινχζσο: 

Καηεγνξία παγίσλ Ωθέιηκε δηάξθεηα ζε έηε 

Μεηαθνξηθά Μέζα θαη Μέζα Δζσηεξηθψλ Μεηαθνξψλ Απφ 5 έσο 9 έηε 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο γξαθείσλ Απφ 3 έσο 7 έηε 

4.2. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηα Ζ/Τ) 

Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ 

ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 8 έηε. 

Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαηαρσξνχληαη σο έμνδα φηαλ 

γίλνληαη, εθηφο αλ ππάξρεη ε πξννπηηθή λα πξνζδψζνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, νπφηε θαηαρσξνχληαη ζηα 

άπια ζηνηρεία. 

4.3. Πειάηεο θαη ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα 

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

απνκείσζεο. 

Οη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή 

απφδεημε φηη  Η Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο 

φξνπο. 

Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο 

αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. 

Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

4.4. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο - κέρξη 3 κήλεο - επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. 

4.5. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

4.5.1. Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ 

θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 
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4.5.2. Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

Σν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ 

αθνξά. 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ππνινγίδνληαη ζηελ 

πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Η δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην 

αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (Projected Unit Credit Method).  

Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο θαη απφ κεηαβνιέο ζηηο 

αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 

Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. 

4.5.3. Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο 

Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο είλαη πιεξσηέεο φηαλ ε Δηαηξεία, είηε ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε 

εξγαδνκέλσλ πξηλ ηελ ζπληαμηνδφηεζε, είηε κεηά απφ απφθαζε εξγαδνκέλσλ λα δερζνχλ πξνζθνξά παξνρψλ απφ 

ε Δηαηξεία ζε αληάιιαγκα ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο ηνπο. 

Η Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηηο παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο σο ππνρξέσζε θαη έμνδν θαηά ηελ 

πξνγελέζηεξε κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ εκεξνκεληψλ: α) φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ δχλαηαη πιένλ λα 

απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ησλ ελ ιφγσ παξνρψλ θαη β) φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη θφζηνο 

αλαδηάξζξσζεο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν ηνπ ΓΛΠ 37 θαη ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαβνιή παξνρψλ ηεξκαηηζκνχ ηεο 

απαζρφιεζεο. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη. 

ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε σο ελδερφκελε ππνρξέσζε. 

4.6. Λνηπέο Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ: 

- Τπάξρεη κία παξνχζα λφκηκε ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, 

- Δίλαη πηζαλφλ φηη ζ’ απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη, 

- Σν απαηηνχκελα πνζφ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 

4.7. Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Η δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

4.8. Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο  

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη βαζίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο φπσο απηά αλακνξθψλνληαη ζηε θνξνινγηθή ηεο δήισζε, εθαξκφδνληαο ηνλ 

ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ Ιζνινγηζκνχ. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία εθηηκάηαη φηη ζα 

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

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 
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4.9. Αλαγλώξηζε εζόδσλ  

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ αμία πψιεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, απαιιαγκέλε απφ ην Φ.Π.Α., ηηο επηζηξνθέο 

θαη ηηο εθπηψζεηο. Σα έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ησλ αγαζψλ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή. Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 

αλαγλσξίδνληαη σο δεδνπιεπκέλα ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο θαη ηελ πξαγκαηηθή παξνρή ηεο ππεξεζίαο. 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ην νθεηιφκελν 

θεθάιαην θαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ, εθφζνλ ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ηα έζνδα απηά 

ζα εηζπξαρζνχλ. Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ φηαλ ην δηθαίσκα 

είζπξαμήο ηνπο έρεη θαηνρπξσζεί. 

4.10. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

(α) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο. 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν  Η Δηαηξεία ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). 

(β) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ πθίζηαληαη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ κε ηηο ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, θαηαρσξνχληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο αληηζηάζκηζε επελδπηηθψλ θηλδχλσλ, νπφηε θαηαρσξνχληαη απ’ 

επζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε. 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε 

αμία, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, ελψ ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ζηελ Καζαξή Θέζε. 

4.11. Μηζζώζεηο 

Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνπο 

εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζψζεηο. 

Δηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα, κε 

βάζε έλα ζηαζεξφ ξπζκφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

4.12. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Η θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ, 

ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ αθνινπζνχληαη. 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα, 

αιιά θαη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ πξνζδνθψκελε εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. 

Δπνκέλσο, παξά ηελ εκπεηξία, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο γλψζεηο ηεο Γηνίθεζεο, νη ππνινγηζκνί θαη νη παξαδνρέο 

πνπ έρεη θάλεη ζπάληα ζα ηαπηηζηνχλ απφιπηα κε ηα αληίζηνηρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. 

Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο 

ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο: 

 

4.12.1. Σπλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Η Γηνίθεζε εθηίκεζε φηη ε θαηάξηηζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε ηεο παξαδνρήο ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νξζή. 

4.12.2. Εύινγε αμία θαη σθέιηκε δσή πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ο Όκηινο πξνβαίλεη πεξηνδηθά ζε εθηηκήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ. Δπίζεο, ν 

Όκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ ε νπνία 

επαλαμηνινγείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
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4.12.3. Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

Η Δηαηξεία απνκεηψλεη ηελ αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο 

πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε κηαο απαίηεζεο ή κηαο νκάδαο απαηηήζεσλ, ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο, 

δελ είλαη πηζαλή. Η δηνίθεζε εθηηκά ηελ επάξθεηα ηεο πξφβιεςεο ζχκθσλα κε θξηηήξηα φπσο ε πηζησηηθή ηεο 

πνιηηηθή, ελεκέξσζε απφ λνκηθνχο ζπκβνχινπο αιιά θαη εθηηκήζεηο επίδξαζεο άιισλ παξαγφλησλ ζρεηηθά κε 

ηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ.  

4.12.4. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

Οη αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο απφ αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη 

πηζαλφλ φηη θνξνινγηθά θέξδε ζα είλαη κειινληηθά δηαζέζηκα γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δεκίεο απηέο. Ο ρξφλνο 

πξαγκαηνπνίεζεο θαη ην χςνο ησλ θεξδψλ απηψλ, εθηηκάηαη απφ ηε Γηνίθεζε. 

4.12.5. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο, πξαγκαηνπνηνχληαη ππνθεηκεληθέο θξίζεηο ζην 

βαζκφ πνπ ε ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφθεηηαη ζε εξκελείεο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί θφξνη πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηά απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηα πνζά πνπ αξρηθά είραλ θαηαρσξεζεί, 

νη δηαθνξέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ην θφξν εηζνδήκαηνο, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, ζηε 

ρξήζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ έιαβε ρψξα. 

 

5. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Η Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο, ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. 

Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε 

ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ. 

Η πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

• Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξείαο,  

• ρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ κείσζε ησλ 

θηλδχλσλ θαη  

• Δθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο 

ρξεψζηεο θαη πηζησηέο θαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο. 

Κίλδπλνο αγνξάο 

Ωο θίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη ν θίλδπλνο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία ή νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο 

ηηκέο ηεο αγνξάο. 

Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο γηα ηελ Δηαηξεία δελ είλαη αμηφινγνο. 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Η Δηαηξεία δελ δηελεξγεί εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κέρξη ζήκεξα. 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζπλδένληαη κε επηηφθηα ηα νπνία αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κπνξνχλ λα 

δηαθπκαλζνχλ είηε αλνδηθά είηε θαζνδηθά. Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη νη ηακηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο δελ 

επεξεάδνληαη κέρξη ζήκεξα απφ δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ. 
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Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ήηνη 

ζηηο απαηηήζεηο πειαηψλ, ζηηο ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο θαη ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα ζε 

ηξάπεδεο). 

Η Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη πηζησηηθφ θίλδπλν απφ απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ κεγαιχηεξν απφ απηφλ πνπ 

αλαινγεί ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ θαζψο θαη νη ζπλζήθεο ηεο παξνρήο ησλ πηζηψζεσλ (χςνο 

παξνρψλ, πηζησηηθά φξηα θ.α.) παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηε Γηνίθεζε. 

ην ηέινπο ηνπ έηνπο, ε Γηνίθεζε εθηίκεζε φηη δελ πθίζηαηαη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο ν νπνίνο 

δελ θαιχπηεηαη απφ πξφβιεςε ή απφ άιιε εμαζθάιηζε. 

Σέινο, ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα αθνξνχλ βξαρπρξφληεο, πςειήο επθνιίαο ξεπζηνπνίεζεο επελδχζεηο, πνπ είλαη 

εχθνια κεηαηξέςηκεο ζε κεηξεηά θαη είλαη ηφζν θνληά ζηε ιήμε ηνπο πνπ εκθαλίδνπλ ακειεηέν θίλδπλν γηα 

αιιαγέο ηελ απνηίκεζή ηνπο θαηά ην ρξφλν ηεο ξεπζηνπνίεζήο ηνπο. 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπζθνιία κηαο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε δεζκεχζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. 

Η Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. 

Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξαηίζεηαη ε κέγηζηε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ               

31ε Γεθεκβξίνπ 2014 
Αμία 

Ιζνινγηζκνύ 

Έσο 1 

κήλα 

Έσο - 6 

κήλεο 

6 κήλεο  1 

έηνο 

2- 5 

έηε 

> 5 

έηε 
ύλνιν 

Πξνκεζεπηέο 7.663,04   7.663,04       7.663,04 

Λνηπέο  ππνρξεψζεηο 284.358,49 35.318,16 235.570,37 13.469,96     284.358,49 

ύλνιν 292.021,53 35.318,16 243.233,41 13.469,96 0,00 0,00 292.021,53 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ               

31ε Γεθεκβξίνπ 2013 
Αμία 

Ιζνινγηζκνύ 

Έσο 1 

κήλα 

Έσο - 6 

κήλεο 

6 κήλεο  1 

έηνο 

2- 5 

έηε 

> 5 

έηε 
ύλνιν 

Πξνκεζεπηέο 6.193,39   6.193,39       6.193,39 

Λνηπέο  ππνρξεψζεηο 265.067,56 25.689,24   239.378,32     265.067,56 

ύλνιν 271.260,95 25.689,24 6.193,39 239.378,32 0,00 0,00 271.260,95 
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6. Δλζώκαηα Πάγηα 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ ελζσκάησλ παγίσλ     

Πνζά ηξέρνπζαο πεξηόδνπ   Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 

Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2014   21.770,03 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ   0,00 

ύλνιν 31.12.2014 (α)   21.770,03 
      

Απνζβέζεηο 1.1.2014   18.911,22 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ   1.123,47 

ύλνιν 31.12.2014 (β)   20.034,69 
      

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2014 (α)-(β)   1.735,34 

 

Πνζά πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ     

Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2013   21.644,01 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ   126,02 

ύλνιν 31.12.2013 (α)   21.770,03 
      

Απνζβέζεηο 1.1.2013   17.594,32 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ   1.316,90 

ύλνιν 31.12.2013 (β)   18.911,22 
      

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2013 (α)-(β)   2.858,81 

 

 

7. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πίλαθαο κεηαβνιώλ αύισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ       

Πνζά ηξέρνπζαο πεξηόδνπ     Λνγηζκηθά Ζ/Τ 

 

      

Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2014     137.287,73 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ     0,00 

ύλνιν 31.12.2014 (α)     137.287,73 
        

Απνζβέζεηο 1.1.2014     136.564,40 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ     271,18 

ύλνιν 31.12.2014 (β)     136.835,58 
        

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2014 (α)-(β)     452,15 

 

Πνζά πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ       

 

      

Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2013     137.287,73 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ     0,00 

ύλνιν 31.12.2013 (α)     137.287,73 
        

Απνζβέζεηο 1.1.2013     135.392,53 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ     1.171,87 

ύλνιν 31.12.2013 (β)     136.564,40 
        

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2013 (α)-(β)     723,33 
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8. Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο 

 

8.1. Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο 

Πνζά ζε επξώ       

  2014   2013 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο  0,00   0,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο  6.905,56   1.329,94 

Φόξνο (έζνδν) / έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ 6.905,56   1.329,94 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ εθάζηνηε ζπληειεζηή θφξνπ 

εηζνδήκαηνο, βάζεη ηεο ηξέρνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο (2014: 26% θαη 2013: 26%). 

 

Η ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ – βάζεη ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή– θαη ηνπ θφξνπ πνπ ηειηθψο θαηαινγίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο έρεη σο αθνινχζσο: 

Πνζά ζε επξώ 

     2014   2013 

Απνηειέζκαηα (δεκίεο / θέξδε) πξν θόξσλ -8.313,15 

 

4.795,77 

Σξέρσλ θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 26% 

 

26% 

Αλαινγνύλ θόξνο εηζνδήκαηνο,  

   βάζεη ηξέρνληνο θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή -2.161,42 

 

1.246,90 

    Δπηδξάζεηο ζηνλ αλαινγνύληα θόξν: 

   Γαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε 2.066,48 

 

186,31 

Δπίδξαζε πξνζαξκνγήο αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ζε λένπο ζπληειεζηέο 

   πνπ ζα αλαθηεζνχλ [απφ 20% ζε 26%] 0,00 

 

-5.593,19 

Με αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο απαίηεζεο απφ θνξνινγηθή δεκία 7.000,50 

 

5.489,92 

ύλνιν επηδξάζεσλ ζηνλ αλαινγνύληα θόξν 9.066,98 

 

83,04 

    Φόξνο [έμνδν / (έζνδν)] ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ 6.905,56 

 

1.329,94 

 

8.2. Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζηνλ Ιζνινγηζκφ ζπκςεθίδνληαη, θαζψο ν θφξνο 

εηζνδήκαηνο επηβάιιεηαη απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή, ζηελ ίδηα θνξνινγεηέα νηθνλνκηθή κνλάδα. 

 

Η θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ θαζαξψλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ζηνλ Ιζνινγηζκφ, κεηά απφ ην ζπκςεθηζκφ 

ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, έρεη σο αθνινχζσο: 

Πνζά ζε επξώ 

   Δμέιημε ζπλνιηθήο αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο ζηνλ Ηζνινγηζκό 31.12.2014   31.12.2013 

Τπόινηπν αλαβαιιόκελσλ απαηηήζεσλ έλαξμεο 16.625,07 

 

18.643,95 

Δπίδξαζε ζην θφξν απνηειεζκάησλ ρξήζεσο  -6.905,56 

 

-1.329,94 

Δπίδξαζε ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεσο  -95,20 

 

-688,94 

Τπόινηπν αλαβαιιόκελσλ απαηηήζεσλ ιήμεσο 9.624,31 

 

16.625,07 
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Η αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζηνλ Ιζνινγηζκφ, έρεη σο αθνινχζσο: 

Πνζά ζε επξώ 

     31.12.2014   31.12.2013 

—Δλζψκαηα πάγηα 0,00 

 

-695,79 

—Άπια πάγηα & έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 5.364,73 

 

12.056,32 

—Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 4.259,58 

 

3.872,96 

ύλνιν αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζηνλ Ηζνινγηζκό 9.624,31 

 

16.625,07 

 

 

9. Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα ιήμεσο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο αθνξνχλ ζε εκπνξεχκαηα (Η/Τ) πξνο κεηαπψιεζε, αμίαο 1.921,08 

επξψ. 

 

 

10. Πειάηεο 

Η εύινγε αμία ησλ εκπνξηθώλ θαη ινηπώλ απαηηήζεσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ πξνζεγγίδεη ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία, 

θπξίσο ιόγσ ηεο βξαρππξόζεζκεο ιήμεο ηνπο. 

 
Πνζά ζε επξώ         

    31/12/2014   31/12/2013 

Πειάηεο   156.543,80   144.853,45 

Αμηφγξαθα εηζπξαθηέα   30.975,18   33.279,88 

ύλνιν απαηηήζεσλ από πειάηεο (πξν απνκεηώζεσλ)   187.518,98   178.133,33 

Απνκείσζε απαηηήζεσλ απφ πειάηεο   -161.076,00   -153.128,00 

Τπόινηπν   26.442,98   25.005,33 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε   0,00   0,00 

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεσο   26.442,98   25.005,33 

 

Η θίλεζε ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πειαηψλ έρεη σο αθνινχζσο: 

Πνζά ζε επξώ         

    31/12/2014   31/12/2013 

Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεσο   153.128,00   155.618,00 

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο ινηπψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ   7.948,00   -2.490,00 

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεσο   161.076,00   153.128,00 
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11. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Η εύινγε αμία ησλ εκπνξηθώλ θαη ινηπώλ απαηηήζεσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ πξνζεγγίδεη ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία, 

θπξίσο ιόγσ ηεο βξαρππξόζεζκεο ιήμεο ηνπο. 

 
Πνζά ζε επξώ         

    31/12/2014   31/12/2013 

Πξνθαηαβιεζέληεο, παξαθξαηεζέληεο, ζπκςεθηζηένη θφξνη   1.299,40   0,00 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο   60,45   0,00 

Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη   1.271,67   481,49 

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί   463,74   490,84 

ύλνιν ινηπώλ απαηηήζεσλ (πξν απνκεηώζεσλ)   3.095,26   972,33 

Απνκείσζε πξνθαηαβνιψλ & ινηπψλ απαηηήζεσλ   -411,50   -411,50 

Τπόινηπν   2.683,76   560,83 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε   0,00   0,00 

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεσο   2.683,76   560,83 

 

Η θίλεζε ηεο πξφβιεςεο γηα ρξεψζηεο έρεη σο αθνινχζσο: 

Πνζά ζε επξώ         

    31/12/2014   31/12/2013 

Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεσο   411,50   3.204,93 

Πξφβιεςε (έμνδν) ζηα απνηειέζκαηα   0,00   -2.793,43 

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεσο   411,50   411,50 

 

 

12. Σακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα 

Η εύινγε αμία ησλ ηακηαθώλ δηαζεζίκσλ  πξνζεγγίδεη ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία, θπξίσο ιόγσ ηεο 

βξαρππξόζεζκεο ιήμεο ηνπο. 

 
Πνζά ζε επξώ         

    31/12/2014   31/12/2013 

Σακείν   2,08   2,08 

Καηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο   14.711,25   2.576,58 

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεσο   14.713,33   2.578,66 

 

 

13. Μεηνρηθό θεθάιαην 

Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο θαη κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ην 

κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 60.000,00 επξψ, δηαηξνχκελν ζε 60.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο 

αμίαο εθάζηεο 1,00 επξψ. 
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14. Άιια απνζεκαηηθά 

Πνζά ζε επξώ 

   

 

31.12.2014   31.12.2013 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 527,65 

 

527,65 

Απνζεκαηηθφ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ /(δεκηψλ) πξνβιέςεσλ παξνρψλ ζην 

πξνζσπηθφ 16.065,37 

 

15.794,40 

ύλνιν 16.593,02 

 

16.322,05 

 

15. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ ζην πξνζσπηθό 

 

31/12/2014   31/12/2013 

Καζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηνλ Ηζνινγηζκό 16.383,00   14.896,00 

        

Πνζά αλαγλσξηζκέλα ζην ινγαξηαζκό Απνηειεζκάησλ       

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 1.302,71    1.438,08  

Σφθνο ζηελ ππνρξέσζε 550,46    723,69  

πλνιηθό έμνδν ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ 1.853,17    2.161,77  

        

Μεηαβνιή ζηελ παξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο       

Παξνύζα αμία ππνρξέσζεο ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 18.263,00           18.751,00  

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 1.302,71    1.438,08  

Κφζηνο ηφθνπ 550,46    723,69  

Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε 0,00    0,00  

Δπηπιένλ πιεξσκέο ή έμνδα / (έζνδα) 0,00    0,00  

Αλαινγηζηηθή δεκία / (θέξδνο) -366,17    -2.649,77  

Παξνύζα αμία ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 19.750,00    18.263,00  

        

Μεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηνλ Ιζνινγηζκό       

Καζαξή ππνρξέσζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο 14.896,00           15.384,00  

Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε 0,00    0,00  

χλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ 1.853,17    2.161,77  

Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο 16.749,17    17.545,77  

χλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα ινηπά εηζνδήκαηα -366,17    -2.649,77  

Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο 16.383,00    14.896,00  

 

Αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο       

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 2,50%   3,70% 

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 2,00%   2,00% 

Αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή 16,33   20,50 
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16. Λνηπέο πξνβιέςεηο 

Πνζά ζε επξώ 

   

 

31.12.2014   31.12.2013 

Πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ 20.000,00 

 

20.000,00 

ύλνιν 20.000,00 

 

20.000,00 

 

 

17. Τπνρξεώζεηο ζε Πξνκεζεπηέο 

Η εύινγε αμία ησλ εκπνξηθώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ παζεηηθνύ πξνζεγγίδεη ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία, 

θπξίσο ιόγσ ηεο βξαρππξόζεζκεο ιήμεο ηνπο. 

 
Πνζά ζε επξώ       

 

31/12/2014   31/12/2013 

Πξνκεζεπηέο 7.663,04   6.193,39 

Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 0,00   0,00 

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεσο 7.663,04   6.193,39 

 

 

18. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο & κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 

Η εύινγε αμία ησλ εκπνξηθώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ παζεηηθνύ πξνζεγγίδεη ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία, 

θπξίσο ιόγσ ηεο βξαρππξόζεζκεο ιήμεο ηνπο. 

 
Πνζά ζε επξώ         

 

  31/12/2014   31/12/2013 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο θαη ηέιε   7.867,41   7.930,02 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί   40.154,96   11.502,24 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ   1.141,00   700,00 

Λνηπνί πηζησηέο   21.313,53   5.656,98 

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί   49,15   0,00 

ύλνιν   70.526,05   25.789,24 

Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε   213.832,44   239.278,32 

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεσο   284.358,49   265.067,56 
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19. πλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 

 

πλαιιαγέο κε ηα πλδεδεκέλα Μέξε   2014   2013 

          

-Αγνξέο Τπεξεζηώλ         

Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.Δ. (κεηξηθή)   4.920,00    4.920,00  

ύλνιν   4.920,00    4.920,00  

          

-Πσιήζεηο Τπεξεζηώλ (Κύθινο Δξγαζηώλ)         

Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.Δ. (κεηξηθή)   71.964,00    71.964,00  

ύλνιν   71.964,00    71.964,00  

          

-Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε         

• Ακνηβέο Μειψλ Γ.. θαη Γηεπζπληψλ   0,00    0,00  

 

Τπόινηπα κε ηα πλδεδεκέλα Μέξε   2014   2012 

          

-Τπνρξεώζεηο         

Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.Δ. (κεηξηθή)   213.832,44    239.278,32  

ύλνιν   213.832,44    239.278,32  

          

-Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε         

• Απαηηήζεηο απφ Μέιε Γ.. θαη Γηεπζπληέο   0,00    0,00  

• Τπνρξεψζεηο πξνο Μέιε Γ.. θαη Γηεπζπληέο   0,00    0,00  

 

 

20. Έμνδα δηαζέζεσο & δηνηθήζεσο θαη’ είδνο 

Πνζά ζε επξώ 

  

    

 

  31/12/2014   31/12/2013 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ (*)   223.207,50   237.637,07 

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ   6.600,00   7.504,45 

Λνηπέο παξνρέο (ηειεθσληθά, ελνίθηα, ξεχκα θ.α.)   11.140,01   15.353,76 

Φφξνη - ηέιε, εηζθνξέο   1.053,78   500,00 

Έμνδα κεηαθνξψλ θαη ηαμεηδίσλ   7,39   59,59 

Έμνδα πξνβνιήο, δηαθήκηζεο & πξνψζεζεο πσιήζεσλ   190,46   142,28 

Λνηπά δηάθνξα έμνδα   827,51   1.889,46 

Απνζβέζεηο   1.394,65   2.488,77 

ύλνιν δαπαλώλ ρξήζεσο   244.421,30   265.575,38 

(*) Σπκπεξηιακβαλόκελνπ θαη ηνπ θόζηνπο πξόβιεςεο ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία (βι. ζρ. Σεκ. 15) 
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Πνζά ζε επξώ         

    31/12/2014   31/12/2013 

Μηζζνί, εκεξνκίζζηα, απνδεκηψζεηο   177.568,93   186.812,10 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο   45.638,57   50.824,97 

Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο   0,00   0,00 

Κόζηνο παξνρώλ ζε εξγαδόκελνπο   223.207,50   237.637,07 

 

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 2014  2013 

Άηνκα ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο 6  6 

 

 

21. Άιια έζνδα θαη έμνδα 

Πνζά ζε επξώ         

Άιια έμνδα   31/12/2014   31/12/2013 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο   7.948,00   -5.283,43 

Λνηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα   1.915,33   2.600,33 

Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ   0,00   2.793,43 

ύλνιν ρξήζεσο   9.863,33   110,33 

 

Πνζά ζε επξώ         

Άιια έζνδα   31/12/2014   31/12/2013 

Λνηπά έζνδα   344,48   214,35 

ύλνιν ρξήζεσο   344,48   214,35 

 

 

22. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο 

Πνζά ζε επξώ         

 

  31/12/2014   31/12/2013 

Υξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα   67,00   89,88 

ύλνιν ρξήζεσο   67,00   89,88 
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23. Κέξδε / (δεκίεο) θαηά κεηνρή 

Σα θέξδε αλά κεηνρή πξνθχπηνπλ κε δηαίξεζε ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο/ (δεκηάο) πνπ αλαινγεί ζηνπο Μεηφρνπο κε 

ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. 

(Γελ θαηέρνληαη ίδηεο κεηνρέο απφ ηελ Δηαηξεία)  

  2014   2013 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά απφ θφξνπο -14.947,74 

 

5.426,66 

ηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ζε θπθινθνξία ζηε ρξήζε 60.000 

 

60.000 

Κέξδε / (δεκίεο) θαηά κεηνρή, βαζηθά ζε επξώ -0,2491 

 

0,0904 

 

 

24. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο, νη νπνίεο λα επεξεάδνπλ νπζησδψο ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

Δηαηξείαο. 

 

 

25. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο – Πξνβιέςεηο 

Η Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε 2010, ζπλεπψο νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

ηεο γηα ηε ρξήζε απηή δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. Γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο, ε Δηαηξεία, βαζηδφκελε ζε 

ηζηνξηθά ζηνηρεία ειέγρσλ, έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα ηπρφλ δηαθνξέο θφξσλ ζπλνιηθνχ χςνπο ηελ 31.12.2014 

επξψ 20.000,00. (βι. ζρ. Σεκείσζε 16). 

Γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012, 2013 θαη 2014 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 §5 ηνπ Ν. 2238/1994. Γηα ηε ρξήζε 2014 ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην 

ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο, απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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26. Άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα 

Σν ζχλνιν ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2014 αλέξρεηαη ζε 292.021,53 

επξψ. Έλαληη ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ηα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ αλέξρνληαη 

ζε 45.761,15 επξψ θαη ππνιείπνληαη ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ θαηά 246.260,38 επξψ. 

Πεξαηηέξσ, ην ζχλνιν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, ιφγσ ησλ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ ηεο, έρεη θαηαζηεί ηφζν 

ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο φζν θαη ζηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο αξλεηηθφ θαη απφ ην ιφγν απηφ ζπληξέρνπλ 

νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 48 ηνπ Κ.Ν.2190/20. 

Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη ε πηζαλφηεηα λα κελ είλαη ζε ζέζε ε Δηαηξεία λα απνπιεξψζεη κέξνο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Η Γηνίθεζε, έρεη ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

εηαηξείαο. Δπίζεο, ε Δηαηξεία έρεη ιάβεη γξαπηή δηαβεβαίσζε απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Μεηξηθήο "Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

ΑΔΔ", ζηελ νπνία νθείιεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ, φηη πξνηίζεηαη λα ηελ 

ζηεξίμεη, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζε πξνζσξηλέο ηακεηαθέο δπζρέξεηεο. 

 

 

Αηγάιεσ, 29
ε 

Μαξηίνπ 2015 

 

Γηα ηελ «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ» 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

& Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 
Ζ Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. Ο Λνγηζηήο 

 

 

 

 

  

Γεώξγηνο Δ. Γεκεηξίνπ Δπηέξπε Απνζηόινπ Αιέμαλδξνο Σεξεδάθεο 

ΑΓΣ ΑΚ 648882 ΑΓΣ Ρ 539468 ΑΓΣ: ΑΕ 541538 

  
Αξ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. 

Α΄ ηάμεο: 19228 

 

 

 



A.S.P. A.E.                                            Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 37 

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

Αξκφδηα Δπνπηηθή Αξρή: Δ.Β.Δ.Α Γ/λζε: Μεηξψσλ & αλάπηπμεο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

Σκήκα: Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. 31.12.2014 31.12.2013

Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο Δηαηξείαο: www.asp-ae.gr ύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεσο

χλζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: (01.01.2014 θαη 01.01.2013 αληίζηνηρα) -255.883,84 -261.310,50

Γεψξγηνο Δ. Γεκεηξίνπ, Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Αληηπξόεδξνο Γ.. Δπηέξπε Απνζηφινπ, πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -14.947,74 5.426,66

Μέιε Γ..: Αλαζηάζηνο Αβξαληίλεο ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεσο

Ηκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ εηεζίσλ (31.12.2014 θαη 31.12.2013 αληίζηνηρα) -270.831,58 -255.883,84

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο): 29ε Μαξηίνπ 2015

Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο: Κσλζηαληίλνο Μ. Λψινο - Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 13821 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Διεγθηηθή Δηαηξία: .Ο.Λ. α.ε.ν.ε. - Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 125 Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

Σχπνο Έθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηψλ: Με ζχκθσλε γλψκε - ζέκα έκθαζεο 01.01 - 01.01 - 

31.12.2014 31.12.2013

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ -8.313,15 4.795,77

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:

Πνζά εθθξαζκέλα ζε € Απνζβέζεηο 1.394,65 2.488,77

31.12.2014 31.12.2013 Πξνβιέςεηο 9.801,17 -3.121,66

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο)

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.735,34 2.858,81  επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 0,00 0,00

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 452,15 723,33 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 67,00 89,88

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9.624,31 16.625,07 Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ

Απνζέκαηα 1.921,08 1.921,08 θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 26.442,98 25.005,33 Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 0,00 -1.921,08

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 17.397,09 3.139,49 Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -11.508,58 18.231,44

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 57.572,95 50.273,11 (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 20.760,58 -17.776,38

Μείνλ:

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -67,00 -89,88

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 60.000,00 60.000,00 Καηαβεβιεκέλνη θφξνη 0,00 0,00

Λνηπά ζηνηρεία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ -330.831,58 -315.883,84 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 12.134,67 2.696,86

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (α) -270.831,58 -255.883,84 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 0,00 -126,02

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 36.383,00 34.896,00 Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ 0,00 0,00

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 0,00 0,00 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 0,00 -126,02

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 292.021,53 271.260,95 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) 328.404,53 306.156,95 Δμνθιήζεηο δαλείσλ 0,00 0,00

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β) 57.572,95 50.273,11 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 0,00 0,00

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα

θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 12.134,67 2.570,84

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 2.578,66 7,82

Πνζά εθθξαζκέλα ζε € Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 14.713,33 2.578,66

01.01 - 01.01 - 

31.12.2014 31.12.2013

Κχθινο εξγαζηψλ 245.694,00 270.357,01 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 74.599,09 84.454,24

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ

απνηειεζκάησλ -8.246,15 4.885,65

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ -8.313,15 4.795,77

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (Α) -15.218,71 3.465,83

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) 270,97 1.960,83

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Α) + (Β) -14.947,74 5.426,66

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €) -0,2491 0,0904

Πξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €) 0,0000 0,0000

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ -6.851,50 7.374,42

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε: Πνζά ζε €

α) Δηζξνέο 71.964,00

β) Δθξνέο 4.920,00

γ) Απαηηήζεηο 0,00

δ) Τπνρξεψζεηο 213.832,44

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 0,00

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00

δ) Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00

Αηγάιεσ, 29 Μαξηίνπ 2015

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. & Γ/λσλ ύκβνπινο Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. Ο Λνγηζηήο

Γεώξγηνο Δ. Γεκεηξίνπ Δπηέξπε Απνζηόινπ Αιέμαλδξνο Σεξεδάθεο

ΑΓΣ: ΑΓΣ ΑΚ 648882 ΑΓΣ  Ρ 539468 ΑΓΣ: ΑΕ 541538

Αξ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α΄ ηάμεο: 19228

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο A.S.P. Α.Δ. πληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ

αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο εηαηξείαο, φπνπ αλαξηψληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε έθζεζε

ειέγρνπ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή.

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

ΔΓΡΑ: Γήκνο Αηγάιεσ Αηηηθήο, Κεθηζνχ 6, Σ.Κ.12242

ΑΡ.Μ.Α.Δ. : 60218/01ΓT/B/06/47(08)

"A.S.P.'' APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS
ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ζ/Τ & ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ Α.Δ.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2014 ΜΔΥΡΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014

1. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

θαηαξηίδεη ε κεηξηθή ηεο εηαηξεία ―Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.Δ.‖ πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα, νη κεηνρέο ηεο νπνίαο είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελζσκάησζεο θαη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ηεο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 65%. 

2. Σν ζέκα έκθαζεο ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

3. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο παξαηίζεληαη ζηε εκείσζε 25 ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

4. Σν πνζφ ηεο ζσξεπηηθήο πξφβιεςεο πνπ έρεη δηελεξγεζεί ζηηο 31/12/2014 γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ 20.000,00. 

5. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ήηαλ 6 άηνκα, ελψ ζην ηέινο ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο ήηαλ 6 άηνκα. 

6. Οη πάζεο θχζεσο ζπλαιιαγέο (εηζξνέο θαη εθξνέο) ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 01/01/2014 -31/12/2014 θαη ηα 

ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 31/12/2014, κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη ζην 

ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο: 

 


