«ΑΦΟΙ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΒΔΛΛΑΝΗ
ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΑΙ – ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΑΙ – ΔΝΓΤΜΑΣΑ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

»

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012
(πεξίνδνο 1ε Ιαλνπαξίνπ – 31ε Γεθεκβξίνπ 2012)
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Αξ.Μ.Α.Δ. 14324/01ΓΣ/Β/86/61(2010)
Γήκνο Αηγάιεω Αηηηθήο, Κεθηζνύ 6, Σ.Κ.12242

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
Η Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ………………………………………………
ΗΗ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή……………………………………..
ΗΗΗ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ………………………………………………………………
IV - Ηζνινγηζκφο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 ………………………………………………………..
- Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο (1εο Ηαλνπαξίνπ – 31εο Γεθεκβξίνπ 2012) ….…………..
- Καηάζηαζε κεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (1εο Ηαλνπαξίνπ – 31εο Γεθεκβξίνπ 2012) …………
- Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ πεξηφδνπ (1εο Ηαλνπαξίνπ – 31εο Γεθεκβξίνπ 2012) …………….
- εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 …………………
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία ………………………………………………………………...
2. Πιαίζην Καηάξηηζεο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ……………………………………
3. Δλνπνίεζε ………………………………………………………………………………..………………..
4. Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ……………………………………………………………………………..
5. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ ……………………………………………………………..
6. Δλζώκαηα πάγηα ………………………………………………………………………………………….
7. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία………………………………………………………………………………
8. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο…………………………………………………………………….
9. Απνζέκαηα
10. Πειάηεο ………………………………………………………………………………………………….
11. Πξνθαηαβνιέο & ινηπέο απαηηήζεηο ..…………………………………………………………………
12. Τακηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα ……………………………………………………………………..
13. Μεηνρηθό θεθάιαην ……………………………………………………………………………………...
14. Άιια Απνζεκαηηθά ………………………………………………………………………………………
15. Τξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο……………………………………………………
16. Υπνρξεώζεηο παξνρώλ ζην πξνζσπηθό……………………………………………………………….
17. Λνηπέο πξνβιέςεηο ………………………………………………………………………………………
18. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο…………………………………………………………………
19.Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο………………………………………………………….
20. Πξνκεζεπηέο………………………………………………………………………………………………
21. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο & κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί.
22. Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο………………………………………………………………………………….
23. Σπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε ………….….…………………………………………………..
24. Λεηηνπξγηθνί ηνκείο………………………………………………………………………………………
25. Άιια έζνδα ………………………………………………………………………………………………
26. Έμνδα θαη’ είδνο ……………………………………………………………………………………….
27. Άιια έμνδα ………………………………………………………………………………………………
28. Φξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό)……………………………………………………………......
29. Κέξδε / (δεκίεο) θαηά κεηνρή …………………………………………………………………………..
30. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο ……………………………………………………………………………..
31. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ……………………………………………………………………….
32. Άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα……………………………………………………………………………….
33. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ …………………………………………………….
Σηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο ρξήζεο 1/1/2012- 31/12/2012…………………………………………..

ει.
2
9
11
11
12
13
14
15
15
16
21
21
26
29
30
30
30
30
31
31
31
31
31
33
34
34
34
34
34
34
35
35
36
36
36
37
37
37
37
38
38
39

1

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ
«ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΑΗ – ΠΛΔΚΣΟΜΖΥΑΝΑΗ – ΔΝΓΤΜΑΣΑ –
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»
δ.η. “ΑΦΟΗ Β. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.”
ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΣΖΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΥΡΖΔΩ 1/1/2012 – 31/12/2012

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 31 ε Γεθεκβξίνπ
2012 (01.01.2012 έσο 31.12.2012) εθζέηνληαο ηα αθφινπζα:

1. Ζ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ε ζέζε ηεο
Ζ Δηαηξεία καο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία ξαπηνκεραλψλ νηθηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, ηελ εκπνξία
πάζεο θχζεσο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, σο θαη αληαιιαθηηθψλ – εμαξηεκάησλ ησλ αλσηέξσ, ζην εζσηεξηθφ θαη ην
εμσηεξηθφ.
Ζ εηαηξεία, απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2003 έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε παξαρψξεζεο άδεηαο ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο Singer
ζηελ Διιάδα θαη είλαη αληηπξφζσπνο θαη απνθιεηζηηθφο δηαλνκέαο ησλ πξντφλησλ «Singer» ζηελ Διιάδα.
Σν φλνκα «Singer», κε πάλσ απφ 150 ρξφληα δηεζλνχο παξνπζίαο είλαη έλα εκπνξηθφ ζήκα κεγάιεο
αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο θαη εληζρχεη ζεκαληηθά ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο
ειεθηξηθψλ εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ.
2.
Απφ ηνλ Ννέκβξην 2010 ε εηαηξεία έρεη ζπλάςεη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ απνθιεηζηηθήο δηαλνκήο θαη
ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία ΑΦΟΗ ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Δ.γηα ηελ απνθιεηζηηθή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ
εμεηδηθεπκέλσλ ζεκείσλ ιηαληθήο πψιεζεο SINGER, ii) ηελ απνθιεηζηηθή δηαλνκή ξαπηνκεραλψλ νηθηαθήο
ρξήζεο SINGER ζην δίθηπν εμεηδηθεπκέλσλ ζεκείσλ ιηαληθήο πψιεζεο SINGER, iii) ηελ απνθιεηζηηθή νξγάλσζε
θαη δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθήο εμππεξέηεζεο ησλ πξντφλησλ SINGER, iv) ηελ εηζαγσγή
θαη απνθιεηζηηθή δηαλνκή ησλ αληαιιαθηηθψλ, εμαξηεκάησλ, βεινλψλ θαη αλαισζίκσλ φισλ ησλ νηθηαθψλ θαη
βηνκεραληθψλ πξντφλησλ SINGER θαη ηελ εηζαγσγή θαη απνθιεηζηηθή δηαλνκή ησλ εηδψλ ξαπηηθήο θαη ινηπψλ
accessories SINGER θαη v) ηελ εηζαγσγή θαη απνθιεηζηηθή δηαλνκή ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ SINGER γηα
ηελ Διιάδα.
Απφ ηνλ Απξίιην 2011 ε εηαηξεία έρεη ζπλάςεη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Μεηξηθή εηαηξεία Γ.Δ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. αλαζέηνληαο ζηελ εηαηξεία Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. i) ηελ επζχλε δηαλνκήο γηα ηελ
Διιάδα ησλ πσινχκελσλ ζηα κέιε ηνπ δηθηχνπ κεγάιεο δηαλνκήο (ππεξαγνξέο θαη πνιπθαηαζηήκαηα) νηθηαθψλ
ξαπηνκεραλψλ πνπ θέξνπλ ην ζήκα SINGER θαη ii) ηελ επζχλε εηζαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ ινηπψλ πξντφλησλ
πνπ θέξνπλ ην ζήκα SINGER.
Σα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο θαη ηα επί κέξνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο,
δηαζεζίκνπ ελεξγεηηθνχ θαζψο θαη νη πξνο ηξίηνπο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο, απεηθνλίδνληαη κε αθξίβεηα θαη
ζαθήλεηα ζηνλ θαηαξηηζζέληα Ηζνινγηζκφ ηεο 31.12.2012.
Παξαθάησ ζαο παξαζέηνπκε νξηζκέλνπο αξηζκνδείθηεο, γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο:
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Αξηζκνδείθηεο απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο
Καζαξά απνηειέζκαηα
Απφδνζε ηεο εηαηξείαο, ρσξίο ην
εθκεηαιιεχζεσο
ζπλππνινγηζκφ ησλ εθηάθησλ θαη
Πσιήζεηο απνζεκάησλ &
αλφξγαλσλ απνηειεζκάησλ
ππεξεζηψλ
Καζαξά απνηειέζκαηα
πλνιηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο ζε ρξήζεσο πξν θφξσλ
ζχγθξηζε κε ηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα

Απνδνηηθφηεηα
ησλ
θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο

χλνιν εζφδσλ

Καζαξά απνηειέζκαηα
ηδίσλ ρξήζεσο πξν θφξσλ
Ίδηα θεθάιαηα

Πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ Μηθηά απνηειέζκαηα
θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ ηεο
Πσιήζεηο απνζεκάησλ &
εηαηξείαο

ππεξεζηψλ

31/12/2012

31/12/2011

-1.063.194,03 -277,78%
382.747,78

683.952,85

-1.730.110,60

-42,69%

4.053.003,86

-885.610,06 -306,82%
288.645,30

382.747,78

-44,68%

3.872.090,43

-1.063.194,03 -155,45%

9.724,72

-1.730.110,60

-1.730.940,76 -130,02%
1.331.250,39

2,54%

719.628,25

18,59%

3.872.090,43
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο

31/12/2012

Αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
δηαηεζεί
ζε
θπθινθνξνχλ
χλνιν ελεξγεηηθνχ
ελεξγεηηθφ

1.633.216,32

Αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη Πάγην ελεξγεηηθφ
δηαηεζεί ζε πάγην ελεξγεηηθφ

1.997.473,88

31/12/2011
44,98%

3.630.690,20

5.147.798,70

73,96%

6.960.113,06
55,02%

1.812.314,36

26,04%

χλνιν ελεξγεηηθνχ

3.630.690,20

Οηθνλνλνκηθή απηάξθεηα

Ίδηα θεθάιαηα
χλνιν ππνρξεψζεσλ

288.645,30
3.342.044,90

8,64%

Γαλεηαθή εμάξηεζε

χλνιν ππνρξεψζεσλ
χλνιν παζεηηθνχ

3.342.044,90
3.630.690,20

92,05%

Γαλεηαθή εμάξηεζε

Ίδηα θεθάιαηα
χλνιν παζεηηθνχ

288.645,30
3.630.690,20

7,95%

1.331.250,39
3.630.690,20

36,67%

Βαζκφο ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ Ίδηα θεθάιαηα
αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ
ηα Ίδηα Κεθάιαηα.
Πάγην ελεξγεηηθφ

288.645,30

14,45%

1.331.250,39

73,46%

Γπλαηφηεηα
θάιπςεο
Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ κε
ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ελεξγεηηθνχ
Σκήκα
ηνπ
Κπθινθνξνχληνο
ελεξγεηηθνχ
ην
νπνίν Κεθάιαην θηλήζεσο
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πιεφλαζκα
ησλ δηαξθψλ θεθαιαίσλ (Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ θαη Μαθξνπξφζεζκσλ Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
ππνρξεψζεσλ).

6.960.113,06

1.997.473,88

1.633.216,32

23,65%

5.628.862,67 155,04%
3.630.690,20

1.812.314,36

56,14%

2.909.024,81

-1.275.808,49 -78,12%

1.633.216,32

1.331.250,39
5.628.862,67

5.147.798,70

98,77%

5.211.870,89

-64.072,19

-1,24%

5.147.798,70

2. Απνηειέζκαηα ρξήζεο – Γηαλνκή θεξδώλ ρξήζεο
Με δεδνκέλν φηη ε ρξήζε 2012 έθιεηζε κε δεκία πξν θφξσλ € 885.610,06 θαη κε δεκία κεηά θφξσλ €
1.063.194,03, ε νπνία κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ δεκηψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ δηακνξθψλεηαη ζε ζπλνιηθή δεκία
4.734.592,63 επξψ, ην Γ.. νκφθσλα απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηελ
κε δηαλνκή κεξίζκαηνο θαη ηνλ κε ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ.

3. Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ζ Δηαηξεία έρεη ζηελ πιήξε θπξηφηεηά ηεο ηέζζεξεηο νξφθνπο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 2.002,37 η.κ. ζε θηίξην
γξαθείσλ επί ηεο νδνχ Γπξξαρίνπ 62, ζηελ Αζήλα, ην νπνίν έρεη αλεγεξζεί επί νηθνπέδνπ εκβαδνχ 696,49 η.κ.
Σν αλσηέξσ ρξεζηκνπνηείηαη σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο. Δπίζεο, ε Δηαηξεία έρεη εθκηζζψζεη ρψξνπο ηνπ αλσηέξσ
θηηξίνπ ζε ηξίηνπο.
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Δπί ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ ηεο Δηαηξείαο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε (πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο), ζπλνιηθνχ
χςνπο 1.500.000 επξψ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, ζε εμαζθάιηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ
ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ππέξ ηεο Μεηξηθήο ηεο εηαηξείαο Γ. Δ. Γεκεηξίνπ Α.Δ.Δ.

4. Πξνβιεπόκελε πνξεία, θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο
Ζ Γηνίθεζε εθαξκφδεη έλα πξφγξακκα ξηδηθήο αλαδηνξγάλσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο.
Ωο απνηέιεζκα ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ, ε Δηαηξεία πέηπρε ηελ είζπξαμε ζεκαληηθνχ χςνπο απαηηήζεσλ θαη ηε
κείσζε ηνπ βξαρππξνζέζκνπ δαλεηζκνχ ηεο ζηε ιήμε ηεο ρξήζεσο. Πεξαηηέξσ, κε ηε ζχλαςε ζρεηηθψλ
ζπκβάζεσλ κε ηε Μεηξηθή εηαηξεία, παξαρψξεζε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο έλαληη εγγπεκέλνπ
πεξηζσξίνπ θέξδνπο. Σέινο, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηεο θφζηνπο, ζήκεξα
δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ θαη αλακέλεηαη φηη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα ζα κεησζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ
επφκελε ρξήζε.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δηαηξεία θαζίζηαηαη εθεμήο κε ζεηηθή απφδνζε θαη ζπλεπψο δελ ζα απαηηεζεί πεξαηηέξσ
ελίζρπζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο.

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο (ζπλαιιαγκαηηθφο
θίλδπλνο, δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ, ηηκέο 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.
Ζ 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 εζηηάδεηαη θπξίσο ζηηο
δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θαη ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία δηελεξγεί εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα πνπ αθνξνχλ εηζαγσγέο απνζεκάησλ απφ
ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Λφγσ ηνπ χςνπο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ζπλαιιαγήο, ε
Δηαηξεία δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε θηλδχλνπο απφ δηαθπκάλζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.
Κίλδπλνο επηηνθίνπ
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο 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 ζεκαληηθά απφ δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ.
Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν απφ δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξαθνινπζείηαη ζε
πξνυπνινγηζηηθή βάζε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε έρεη δηακνξθσζεί κε πξνθαζνξηζκέλν ζπλδπαζκφ ζηαζεξνχ
θαη θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηεί ν θίλδπλνο απφ κεηαβνιέο επηηνθίνπ.
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Οη απνθάζεηο γηα ηε δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ην ζπλδπαζκφ επηηνθίσλ ιακβάλνληαη
μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε θαη επαλεμεηάδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο.
Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε επαηζζεζίαο ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε
κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ θαηά 1%:
31ε Γεθεκβξίνπ 2012
Μεηαβνιέο ζηα θέξδε πξν θόξωλ θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζε κεηαβνιή επηηνθίωλ (θαηά +/- 1%)
Μεηαβνιή επηηνθίσλ
Δπίδξαζε ζηα απνη/ηα πξν θόξσλ
Δπίδξαζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα
1%
-26.118.06
-20.894.45
-1%
26.118.06
20.894.45
31ε Γεθεκβξίνπ 2011
Μεηαβνιέο ζηα θέξδε πξν θόξωλ θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζε κεηαβνιή επηηνθίωλ (θαηά +/- 1%)
Μεηαβνιή επηηνθίσλ
Δπίδξαζε ζηα απνη/ηα πξν θόξσλ
Δπίδξαζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα
1%
-47.563,61
-38.050,89
-1%
47.563,61
38.050,89

Πηζησηηθόο θίλδπλνο
H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο απαηηήζεηο πειαηψλ, ζηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο θαη
βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο θαη ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα ζε ηξάπεδεο.
Ζ Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη πηζησηηθφ θίλδπλν απφ απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ κεγαιχηεξν απφ απηφλ
πνπ αλαινγεί ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο αγνξάο θαη ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν
δξαζηεξηνπνηείηαη (θιάδνο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ).
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ θαζψο θαη νη ζπλζήθεο ηεο παξνρήο ησλ πηζηψζεσλ (χςνο
παξνρψλ, πηζησηηθά φξηα θ.α.) παξαθνινπζείηαη 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.
Ζ 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.

Αλάιπζε ζπκβαηηθήο ιεθηόηεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεωλ
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
Αμία
Έωο 1 κήλα Έωο - 6 κήλεο 6 κήλεο 1 έηνο
Ιζνινγηζκνύ

31ε Γεθεκβξίνπ 2012
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα

2.611.806,12

2- 5 έηε > 5 έηε

ύλνιν

129.593,71

2.741.399,82

2.870.993,53

Πξνκεζεπηέο

146.157,48

15.913,62

122.984,70

7.259,16

146.157,48

Λνηπέο ππνρξεψζεηο

151.061,21

38.785,60

99.633,40

12.642,21

151.061,21

2.909.024,81

54.699,22

352.211,81

2.761.301,19

ύλνιν

0,00

0,00 3.168.212,22

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
Αμία
Έωο 1 κήλα Έωο - 6 κήλεο 6 κήλεο 1 έηνο
Ιζνινγηζκνύ

31ε Γεθεκβξίνπ 2011
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα

4.756.360,64

202.145,32

2- 5 έηε > 5 έηε

4.958.505,96

ύλνιν
5.160.651,28

Πξνκεζεπηέο

269.193,29

29.651,64

239.541,65

269.193,29

Λνηπέο ππνρξεψζεηο

186.316,96

39.684,48

146.632,48

186.316,96

5.211.870,89

69.336,12

588.319,45

ύλνιν

4.958.505,96

0,00

0,00 5.616.161,53

Πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο Κεθαιαίσλ
Ζ Δηαηξεία κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ έρεη σο ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ζην κέιινλ, κε ζθνπφ λα ππάξμνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηε
δηαηήξεζε ηδαληθήο θεθαιαηνπρηθήο δηάξζξσζεο, έηζη ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο θεθαιαίνπ.
Ζ Δηαηξεία ειέγρεη ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή κφριεπζεο, ν νπνίνο παξαηίζεηαη
ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα
(-) Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα
Καζαξφο Γαλεηζκφο
χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
χλνιν Κεθαιαίσλ

31.12.2012
2.611.806,12
17.161,26
2.594.644,86
288.645,30
2.883.290,16

31.12.2011
4.756.360,64
165.826,87
4.590.533,77
1.331.250,39
5.921.784,16

πληειεζηήο Μόριεπζεο

89,99%

77,52%

Ο ζπληειεζηήο κφριεπζεο απμήζεθε, ιφγσ κείσζεο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ απφ ηηο δεκίεο ηεο ρξήζεσο.
5. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία
έγθξηζεο ηεο Έθζεζεο ηνπ Γ..
Απφ ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνχζαο
έθζεζεο πξνο έγθξηζε, δελ ζπλέβεζαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα, πνπ λα επεξεάδνπλ ηα θνλδχιηα ηνπ
Ηζνινγηζκνχ, 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.ι.π. πνπ λα επεξεάδνπλ ή
αιινηψλνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφξξηςε ειεθηξηθψλ
ζπζθεπψλ ή ησλ ζπζθεπαζηψλ ηνπο, ε Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη έγγξαθεο ζπκβάζεηο κε ηηο εηαηξείεο
«ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ Α.Δ.» (γηα ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο) θαη «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Α.Δ.» (γηα ηηο ζπζθεπαζίεο).
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Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη Καλνληζκφ Δξγαζίαο, δηφηη δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο.
Ζ Δηαηξεία δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ.
7. Τπνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο
Ζ Δηαηξεία καο πέξαλ ησλ θεληξηθψλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ (γξαθεία) πνπ επξίζθνληαη ζήκεξα επί ηεο
νδνχ Κεθηζνχ 6, Αηγάιεσ, δηαηεξεί έλα ππνθαηάζηεκα ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Γπξξαρίνπ 62, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα ηα εκπνξεχκαηά ηεο.
Αηγάιεσ, 29 Μαξηίνπ 2013
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. &
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Αληηπξόεδξνο

Σν Μέινο ηνπ Γ..

Γεώξγηνο Δ. Γεκεηξίνπ
ΑΓΣ ΑΚ 648882

Βαζίιεηνο Κ.. Βειάλεο
ΑΓΣ Π 393873

Καιιηόπε Υ. Σζηάγθα
ΑΓΣ ΑΚ 507026
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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο «ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΔ – ΠΛΔΚΣΟΜΖΥΑΝΔ –
ΔΝΓΤΜΑΣΑ – Α.Δ.Β.Δ»
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ
ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΔ – ΠΛΔΚΣΟΜΖΥΑΝΔ – ΔΝΓΤΜΑΣΑ – Α.Δ.Β.Δ» νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ
ηζνινγηζκφ 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 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ 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
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 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 «ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΔ –
ΠΛΔΚΣΟΜΖΥΑΝΔ – ΔΝΓΤΜΑΣΑ – Α.Δ.Β.Δ» 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
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Έκθαζε ζέκαηνο
Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε εκείσζε 32 ησλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έρεη θαηαζηεί
κηθξφηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 47 θαη 48
ηνπ Κ.Ν. 2190/20. Σν ζέκα απηφ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο πνπ κπνξεί λα εγείξεη
ζεκαληηθή ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο.
ηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε 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.
Αζήλα, 30ε Μαξηίνπ 2013
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο

Κσλζηαληίλνο Μ. Λώινο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 13821
πλεξγαδόκελνη Οξθωηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φωθίωλνο Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ.Μ.ΟΔΛ 125
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Πνζά ζε επξώ

Ιζνινγηζκόο

εκ.

31ε Γεθεκβξίνπ

31ε Γεθεκβξίνπ

2012

2011

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηα πάγηα

6

1.647.924,37

1.714.306,21

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

7

37.564,24

83.255,20

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα γηα πψιεζε

8

306.873,80

0,00

Λνηπέο απαηηήζεηο

9

5.111,47

14.752,95

1.997.473,88

1.812.314,36

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα

10

262.877,96

370.017,28

Πειάηεο

11

1.137.825,28

4.236.523,30

Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

12

215.351,82

375.431,25

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

13

17.161,26

165.826,87

1.633.216,32

5.147.798,70

3.630.690,20

6.960.113,06

3.506.520,00

3.506.520,00

1.010.073,81

989.484,87

506.644,12

506.644,12

-4.734.592,63

-3.671.398,60

288.645,30

1.331.250,39

ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Μεηνρηθφ θεθάιαην

14

Απνζεκαηηθά Δχινγεο Αμίαο
Λνηπά Απνζεκαηηθά

15

Απνηειέζκαηα εηο λένλ
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο

16

212.058,09

198.429,78

Λνηπέο πξνβιέςεηο

17

216.962,00

216.962,00

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

18

4.000,00

1.600,00

433.020,09

416.991,78

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα

19

2.611.806,12

4.756.360,64

Πξνκεζεπηέο

20

146.157,48

269.193,29

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο

16

6.767,46

0,00

Λνηπέο ππνρξεψζεηο & κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί

21

144.293,75

186.316,96

2.909.024,81

5.211.870,89

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

3.342.044,90

5.628.862,67

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ

3.630.690,20

6.960.113,06
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Πνζά ζε επξώ

Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο

εκ.

1ε Ηαλνπαξίνπ –
31ε Γεθεκβξίνπ

1ε Ηαλνπαξίνπ –
31ε Γεθεκβξίνπ

2012

2011

Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο)

24

382.747,78

3.872.090,43

Κφζηνο Πσιήζεσλ

26

-373.023,06

-3.152.462,18

9.724,72

719.628,25

Μηθηά Απνηειέζκαηα
Άιια έζνδα

25

301.205,07

180.913,43

Έμνδα δηαζέζεσο θαη δηνηθήζεσο

26

-595.079,29

-1.559.466,25

Άιια έμνδα

27

-254.669,30

-221.511,47

-538.818,80

-880.436,04

-346.791,26

-505.036,72

0,00

-345.468,00

-885.610,06

-1.730.940,76

-177.583,97

830,16

-1.063.194,03

-1.730.110,60

20.588,94

0,00

20.588,94

0,00

-1.042.605,09

-1.730.110,60

-0,8920

-1,4802

-426.746,00

-768.615,95

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ
& επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Κφζηνο (Καζαξφ)

28

Εεκίεο απνκείσζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

15

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
Πξνζαξκνγή αλαβαιιφκελσλ θφξσλ απνζεκαηηθψλ

6,16

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ,
κεηά από θόξνπο
Κέξδε / (δεκηέο) θαηά κεηνρή
-

Βαζηθά ζε ΔΤΡΩ

29

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Πνζά ζε επξώ

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ

εκ.

Τπόινηπν ηελ 1.1.2011

Μεηνρηθό
Κεθάιαην
3.506.520,00

Απνζεκαηηθά
Δύινγεο Αμίαο
989.484,87

Άιια
απνζεκαηηθά
506.644,12

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ

6,15

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ

-1.941.288,00

3.061.360,99

-1.730.110,60

-1.730.110,60

13.368,78

0.00

0,00

0,00

0,00

-1.730.110,60

-1.730.110,60

Τπόινηπν ηελ 31.12.2011

3.506.520,00

989.484,87

506.644,12

-3.671.398,60

1.331.250,39

Τπόινηπν ηελ 1.1.2012

3.506.520,00

989.484,87

506.644,12

-3.671.398,60

1.331.250,39

-1.063.194,03

-1.063.194,03

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ

Τπόινηπν ηελ 31.12.2012

20.588,94

20.588,94

0,00

20.588,94

0,00

-1.063.194,03

-1.042.605,09

3.506.520,00

1.010.073,81

506.644,12

-4.734.592,63

288.645,30
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Πνζά ζε επξώ

Καηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ πεξηόδνπ

1.1–
31.12.2012

1.1–
31.12.2011

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε πξν θφξσλ

-885.610,06

-1.730.940,76

Απνζβέζεηο

112.072,80

111.820,09

Πξνβιέςεηο

195.686,68

401.174,32

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

0,00

2.991,14

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε & δεµίεο) επελδπηηθήο δξαζη/ηαο

0,00

0,00

346.791,26

505.036,72

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ

32.139,32

2.061.429,36

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ

3.147.732,25

2.371.303,68

-162.659,02

-701.327,50

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

-387.770,55

-449.611,76

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη

-136.599,26

-7.821,30

2.261.783,42

2.564.053,99

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ
επελδχζεσλ

-306.873,80

0,00

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

-306.873,80

0,00

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

-2.103.575,23

-2.823.090,88

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

-2.103.575,23

-2.823.090,88

-148.665,61

-259.036,89

165.826,87

424.863,76

17.161,26

165.826,87

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
Μείνλ:

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

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ (Σεκ. 13)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ (Σεκ. 13)

Οη αθόινπζεο ζεκεηώζεηο (ζει. 15 έωο 39) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηωλ εηήζηωλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεωλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012.
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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία
Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ην 1986 (ΦΔΚ 2933/18-09-1986) ζηελ Διιάδα.
Αξρηθή έδξα ηεο Δηαηξείαο ήηαλ ν Γήκνο Αζελαίσλ (Γπξξαρίνπ 62, επφιηα), ελψ ηελ 2/5/2007 ε έδξα ηεο
κεηαθέξζεθε ζην Γήκν Μεηακνξθψζεσο Αηηηθήο (νδφο Σαηνΐνπ 112, Σ.Κ. 14452).
ηηο 8/11/2011, κε απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, έδξα ηεο Δηαηξείαο νξίζηεθε ν
Γήκνο Αηγάιεσ Αηηηθήο (Κεθηζνχ 6, Σ.Κ.12242, ηει. 210-53.86.400).
Ζ Δηαηξεία έρεη αξηζκφ κεηξψνπ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 14324/01ΓΣ/Β/86/61(2011) θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920.
Ζ Δηαηξεία ηελ 8ε Μαξηίνπ 2007 εμαγνξάζηεθε απφ ηελ «ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα κεηνλνκάζηεθε «VELL INTERNATIONAL
GROUP ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» θαη δ.η. «VELL GROUP A.E.».
θαη αθνινχζσο κεηνλνκάζηεθε ζε «Γ.Δ. Γεκεηξίνπ Αλώλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία» (Ωο Έθηαθηε Γ.. ηεο
κεηξηθήο ηεο 15/11/2011)
Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο νξίζηεθε ζε 50 έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαρψξεζεο ζην νηθείν Μεηξψν Αλσλχκσλ
Δηαηξηψλ ηεο δηνηθεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ παξνρή άδεηαο ζχζηαζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο.
Ζ Δηαηξεία έρεη σο ζθνπφ ηα αθφινπζα:
Α. Δκπνξία πάζεο θχζεσο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ νηθηαθήο ή θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεσο σο θαη αληαιιαθηηθψλ
– εμαξηεκάησλ απηψλ,
Β. Δκπνξία ξαπηνκεραλψλ θαη πιεθηνκεραλψλ πξνειεχζεσο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ σο θαη αληαιιαθηηθψλ –
εμαξηεκάησλ απηψλ,
Γ. Ζ αληηπξνζψπεπζε νίθσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ε εμσηεξηθνχ εηδψλ ζπλαθψλ πξνο ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα,
Γ. Ζ ίδξπζε ή ζπκκεηνρή ζε βηνκεραλίεο εηνίκσλ ελδπκάησλ θαη ε εκπνξία απηψλ,
Δ. Ζ ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ηεο Δηαηξείαο κε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζηελ
εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή πνπ επηδηψθνπλ ηνλ ίδην ή παξφκνην ζθνπφ.
Ζ Δηαηξεία, απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2003 έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε παξαρψξεζεο άδεηαο ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο Singer
ζηελ Διιάδα θαη ζηα Βαιθάληα θαη είλαη αληηπξφζσπνο θαη απνθιεηζηηθφο δηαλνκέαο ησλ πξντφλησλ «Singer»
ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα.
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζε αλαζεψξεζε ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο ηεο κε ηνλ Πάξνρν ηνπ
εμσηεξηθνχ θαη πεξηνξίζηεθε ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο Singer ζηελ Διιάδα.
Πεξαηηέξσ, ε Δηαηξεία έθξηλε φηη είλαη εκπνξηθά ζπκθέξνλ λα παξαρσξήζεη ζε ηξίηνπο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
service ησλ πξντφλησλ ηεο.
Σέινο, ζηε ρξήζε 2011, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηα
πιαίζηα ηνπ Οκίινπ, Δηαηξεία, κε ζρεηηθφ πκθσλεηηθφ, κεηέθεξε ζηε κεηξηθή ηεο «Γ. Δ. Γεκεηξίνπ Α.Δ.Δ.»
κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είρε αλαπηχμεη ζηα πιαίζηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ σο άλσ ήκαηνο.
Ζ χλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεσο έσο ηελ Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηελ 31/8/2012 είρε σο εμήο:
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε ζην Γ..

Γεψξγηνο Δπαγγέινπ Γεκεηξίνπ

Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο

νθνθιήο Βαζηιείνπ Βειάλεο

Αληηπξφεδξνο

Σζηάγθα Υξήζηνπ Καιιηφπε

Μέινο
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Με ηελ απφ 31/8/2012 Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, εμειέγε λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν
ζπγθξνηήζεθε ηελ ίδηα κέξα ζε ζψκα σο αθνινχζσο:
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε ζην Γ..

Γεψξγηνο Δπαγγέινπ Γεκεηξίνπ

Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Βαζίιεηνο Κσλ/λνπ Βειάλεο

Αληηπξφεδξνο

Σζηάγθα Υξήζηνπ Καιιηφπε

Μέινο

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίζηεθε ζε πέληε έηε.
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012, έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Δηαηξείαο ηελ 29ε Μαξηίνπ 2013.
2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ εηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξκελεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηεξκελεηψλ ησλ Γ.Π.Υ.Π.), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ηελ 31.12.2012.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο ησλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, (ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηηο
εκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ).
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
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 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο
ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ
παξαηίζεηαη παξαθάησ.
1. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεωηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2012
ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο-Μεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ»
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1205/2011 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 22εο Ννεκβξίνπ 2011, L 305/23.11.2011)
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα
επηηξέπεηαη.
Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ
θαιχηεξα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ην απνηέιεζκα ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο νληφηεηαο. θνπφο ηνπο είλαη λα πξνσζεζεί ε
δηαθάλεηα ζηελ αλαθνξά ησλ ζπλαιιαγψλ ζρεηηθά κε ηηο κεηαβηβάζεηο, ηδίσο εθείλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη
ηηηινπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε επζπγξακκίδνληαη ζε γεληθέο
γξακκέο νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)
θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ γεληθψο παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (GΑΑΡ).
Ζ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
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Οη θαησηέξσ δύν ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2012. Ωζηόζν εγθξίζεθαλ από ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη εθαξκόδνληαη ππνρξεσηηθά ην αξγόηεξν, από ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηνπ πξώηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο πνπ αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία απηή ή κεηαγελέζηεξα.
ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο –
νβαξόο ππεξπιεζσξηζκόο θαη άξζε θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληώλ γηα πηνζεηνύληεο γηα πξώηε θνξά»
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1255/2012 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2012, L 360/29.12.2012)
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011.
Σελ 20.12.2010 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 ζχκθσλα
κε ηελ νπνία κία εηαηξία πνπ γηα πξψηε θνξά εθαξκφδεη ηα ΓΠΥΑ θαη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα είλαη λφκηζκα
ππεξπιεζσξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη αλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο νη ζπλζήθεο
πιεζσξηζκνχ έρνπλ «νκαινπνηεζεί». Αλ νη ζπλζήθεο έρνπλ «νκαινπνηεζεί», δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο
εμαίξεζεο λα απνηηκήζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δηαζέηεη πξηλ ηελ «νκαινπνίεζε» ηνπ
λνκίζκαηνο, ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αμία απηή
σο ην ηεθκαξηφ θφζηνο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηνλ ηζνινγηζκφ έλαξμεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία
«νκαινπνίεζεο» ηνπ λνκίζκαηνο ηνπνζεηείηαη θαηά ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν, ε εηαηξία δχλαηαη λα παξνπζηάζεη σο
ζπγθξηηηθή κία πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ. Δπίζεο θαηαξγνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (1.1.2004
θαη 25.10.2002) πνπ νξίδεη ην πξφηππν αλαθνξηθά κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε παχζε αλαγλψξηζεο
θαη ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Οη
εκεξνκελίεο απηέο αληηθαζίζηαληαη απφ ηε θξάζε «εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ».
Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο – Αλαβαιιόκελνο θόξνο: Αλάθηεζε ππνθείκελσλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ»
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1255/2012 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2012, L 360/29.12.2012)
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012.
Σν ΓΛΠ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα απνηηκά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ κέζσ ρξήζεο ή κέζσ πψιεζεο. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη ππνθεηκεληθφ λα εθηηκεζεί θαηά πφζν ε
αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη κε ηε
κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα». Ζ ηξνπνινγία παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην
πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ
θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο.
Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε, φηαλ πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή έλσζε, ζα έρεη ζεκαληηθή
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
2. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεωηηθά γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013
θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λωξίηεξα από ηελ Δηαηξεία
Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά είλαη ππνρξεσηηθά γηα
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα
θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο-Κξαηηθά Γάλεηα»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013.
Σελ 13.3.2012 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 ζχκθσλα κε
ηελ νπνία, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ, κία εηαηξία δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηηο
απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ 9 (ή ΓΛΠ 39) θαη ΓΛΠ 20 αλαθνξηθά κε ηα πθηζηάκελα, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
κεηάβαζεο, δάλεηα πνπ έρεη ιάβεη απφ ην θξάηνο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη σο θξαηηθή
ρνξεγία ην φθεινο απφ ην γεγνλφο φηη ην δάλεην έρεη ρνξεγεζεί κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο αγνξάο.
πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ δάλεην δελ είρε αλαγλσξηζηεί θαη απνηηκεζεί πξηλ ηε κεηάβαζε ζηα
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ΓΠΥΑ θαηά ηξφπν ζπλεπή κε ηα ΓΠΥΑ, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα ζεσξήζεη σο ινγηζηηθή ηνπ αμία θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο ηε ινγηζηηθή αμία πνπ είρε ην δάλεην κε βάζε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα.
Ωζηφζν, κία εηαηξία πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ δχλαηαη λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηα ΓΠΥΑ 9 (ή
ΓΛΠ 39) θαη ΓΛΠ 20 γηα ηα θξαηηθά δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε πθίζηαλην θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ δαλείσλ
απηψλ.
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε ελψ δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ εθαξκνγή
λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Σελ 16.12.2011, ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7 κε ηελ
νπνία πξνζηέζεθαλ ζην πξφηππν γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε κεηάβαζε ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ
έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε.
Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ
θαηαζηάζεηο.
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ εθαξκνγή
λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα
επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή
αληηζηάζκηζεο. Ζ Δηαηξεία (ή θαη ν Όκηινο) βξίζθεηαη (βξίζθνληαη) ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ
ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
Ζ Δηαηξεία δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα, δηφηη απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015.
ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο»
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1255/2012 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2012, L 360/29.12.2012)
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ εθαξκνγή
λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο
γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια
πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ
επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν
γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια
ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά.
Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 13 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ- Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ
ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ»
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 475/2012 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Ηνπλίνπ 2012, L 146/6.6.2012)
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012.
Ζ θχξηα αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα
νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ, ψζηε λα θαίλεηαη αλ
απηά είλαη δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε πεξίνδν .
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Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαη δελ αλακέλεη λα έρεη
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 475/2012 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Ηνπλίνπ 2012, L 146/6.6.2012)
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ εθαξκνγή
λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ ηξνπνπνίεζε ην ΓΛΠ 19 θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή πνπ επηηξέπεη ζε κηα εηαηξεία
λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ-«κέζνδνο πεξηζσξίνπ»). Οη εηαηξείεο πιένλ ζα αλαθέξνπλ απηέο ηηο αιιαγέο φηαλ απηέο
ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ έιιεηκκα ή πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ
πξφγξακκα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Δπίζεο, απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην
θφζηνο ππεξεζίαο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα
ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα.
Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 19 ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε)
«Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο-πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ»
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1256/2012 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2012, L 360/29.12.2012)
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ εθαξκνγή
λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Ζ 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 .
ΔΓΓΠΥΑ 20 «Κόζηνο απνθάιπςεο ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο ζε νξπρείν επηθαλείαο»
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1255/2012 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2012, L 360/29.12.2012)
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ εθαξκνγή
λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Ζ δηεξκελεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ην θφζηνο (striping cost) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα
απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε εμνξπθηηθέο εξγαζίεο επηθάλεηαο, γηα λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζε
κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα.
Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο από θνηλνύ ζπκθσλίεο
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1254/2012 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2012, L 360/29.12.2012)
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 λέα απηά πξφηππα θαη νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ
νηθνλνκηθνχ ηνπο έηνπο πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 ή κεηά απφ απηήλ . Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή
ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε.
Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πνπ αθνξνχλ ζε Οκίινπο εηαηξεηψλ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο
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
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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».
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».
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 ε 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.
ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα ππό θνηλό 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. Ζ 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.
ΓΠΥΑ 12 «Γλωζηνπνίεζε ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο νληόηεηεο»
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). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο
παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ
10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28.
Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 - Οδεγίεο κεηάβαζεο
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 28 Ηνπλίνπ 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. Οη
ηξνπνπνηήζεηο απηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηε Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ εθαξκνγή ζε
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 – Δμαηξέζεηο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδύζεωλ
Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2012 παξέρνπλ κηα 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. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηε
Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014.
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3. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζηωλ βειηηώζεωλ ηνπ
ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ)
Σν ΓΛΠ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Μάην ηνπ 2012 ηξνπνπνηήζεηο ζε 5
πθηζηάκελα πξφηππα . Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηε Δπξσπατθή Έλσζε
έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 1 πεξηζζφηεξεο απφ κία
θνξά θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα επηιέμεη λα εθαξκφζεη
ην ΓΛΠ 23 είηε ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο είηε απφ κία πξνγελέζηεξε εκεξνκελία.
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα νληφηεηα
παξνπζηάδεη θαη ηξίην Ηζνινγηζκφ είηε γηαηί απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 είηε εζεινληηθά. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη
κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη
ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ επηπιένλ ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε, ψζηε λα εμεγεζεί θαιχηεξα ε επίπησζε απφ ηε
κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ.
ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα Πάγηα»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο θαη ηα αληαιιαθηηθά κπνξεί λα ηαμηλνκεζνχλ σο πάγηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φρη σο απνζέκαηα, αλ ζπλαληνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
ΓΛΠ 32 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε δηαλνκέο πξνο ηνπο
κεηφρνπο θαη κε ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ θαζαξήο ζέζεο.
ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
ηνκέσλ πιεξνθφξεζεο ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

3. Δλνπνίεζε
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο
Μεηξηθήο Δηαηξείαο:
Δπωλπκία Μεηξηθήο
Δηαηξείαο

Γξαζηεξηόηεηα

Έδξα

Πνζνζηό
πκκεηνρήο

Μέζνδνο
Δλνπνίεζεο

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Δκπνξηθή

ΔΛΛΑΓΑ

100%

ΟΛΗΚΖ ΔΝΩΜΑΣΩΖ

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

4. Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 θαη πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, έρνπλ εθαξκνζζεί ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο
πνπ παξνπζηάδνληαη.
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4.1 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Σα αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο (νηθφπεδα θαη θηίξηα) απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα θαηά ηηο
κεηαγελέζηεξα ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο.
Απμήζεηο ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ αθηλήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία,
θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, εθηφο εάλ αθνξά ζε αλαζηξνθή κεησηηθήο
αλαπξνζαξκνγήο (ππνηίκεζεο) πνπ είρε θαηαρσξεζεί ζηα έμνδα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηζφπνζν κέξνο ηεο
αλαπξνζαξκνγήο θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα.
Μεηψζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή, θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα αθνχ πξψηα
δηαγξαθεί ην ηπρφλ ζρεκαηηζκέλν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Σα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (έπηπια, κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο)
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. Γηα ηα ελζψκαηα πάγηα πνπ απνηηκψληαη ζηηο
εχινγεο αμίεο ηνπο, ην ηπρφλ απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ πψιεζε,
κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λένλ.
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.
Ζ σθέιηκε δσή ησλ ελζσκάησλ παγίσλ έρεη σο αθνινχζσο:
Καηεγνξία παγίσλ
Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα
Μεηαθνξηθά Μέζα θαη Μέζα Δζσηεξηθψλ Μεηαθνξψλ
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο γξαθείσλ

Ωθέιηκε δηάξθεηα ζε έηε
Απφ 40 έσο 50 έηε
Απφ 9 έσο 20 έηε
Απφ 5 έσο 10 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.
Λνηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζήκαηα)
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη (α) Αλ πηζαλνινγείηαη φηη ηα αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά
νθέιε πνπ απνδίδνληαη ζε απηά ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη (β) Αλ ην θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα.
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο απνζβέλνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζηε δηάξθεηα
σθέιηκεο δσήο ηνπο.
Σέινο, ηα ινηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο.
4.3. Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα (εκπνξεχκαηα) απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο.
Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε ππνινγηδφκελε ηηκή πψιεζεο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, κείνλ ην ππνινγηδφκελν θφζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
πψιεζε, εθφζνλ απηφ είλαη δηαθεθξηκέλν θαη ζεκαληηθήο αμίαο.
Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο
απφθηεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο ηνπο (κεηαθνξηθά, αζθάιηζηξα θιπ).
Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ.
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4.4. 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 ε 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.
4.5. 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.
4.6. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη
δνπιεπκέλεο.
(β) 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 δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ
θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά.
Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα
αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο. Ζ
δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ
ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην
επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη
είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα
κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο
θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο
εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην θφζηνο
πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο.
(γ) Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο
Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία
ζπληαμηνδνηήζεσο. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ
απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη
πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία απνρψξεζε. Παξνρέο
ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη
ζηελ παξνχζα αμία ηνπο.
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.
4.7. 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.
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4.8. Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
4.9. 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 Ηζνινγηζκνχ.
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.
4.10. 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.
4.11. Λεηηνπξγηθνί ηνκείο
Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο νξίδνληαη µε βάζε ηε γεσγξαθηθή δηάξζξσζε ησλ πσιήζεσλ ηεο
Δηαηξείαο, εθφζνλ νη ππεχζπλνη γηα ηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ παξαθνινπζνχλ απηέο ηηο νηθνλνκηθέο
πιεξνθνξίεο μερσξηζηά. Ζ Γηνίθεζε αμηνινγεί ηελ επίδνζε ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο βαζηδφκελα ζηα κηθηά
θέξδε.
4.12. 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 ε 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.
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4.13. 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.
4.14 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ
θαη ηελ άζθεζε θξίζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ αθνινπζνχληαη.
Δπνκέλσο, παξά ηελ εκπεηξία, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο γλψζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, είλαη δπλαηφ ηα
παξνπζηαζηνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππνινγηζκψλ θαη παξαδνρψλ πνπ έρεη θάλεη θαη ησλ πξαγκαηηθψλ
απνηειεζκάησλ.
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα,
αιιά θαη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ.
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:
Ωθέιηκε δωή πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ
Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ (φπσο
αλαιχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 4.1).
Απνκείωζε απαηηήζεωλ
Ζ Δηαηξεία απνκεηψλεη ηελ αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο
πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε κηαο απαίηεζεο ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο δελ είλαη πηζαλή.
Δπίδηθεο ππνζέζεηο
Ζ Δηαηξεία δηελεξγεί εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαη πξνβαίλεη ζε πξνβιέςεηο
εάλ θξίλεη φηη ζα επεξεαζηνχλ νπζησδψο ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
ηεο. Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα
ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο.
Φόξνο εηζνδήκαηνο
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 θαη ηηο
πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, ζηε ρξήζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ έιαβε
ρψξα.
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5. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ο Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο (ζπλαιιαγκαηηθφο
θίλδπλνο, δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ, ηηκέο 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.
Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:
• Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 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 εζηηάδεηαη θπξίσο ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θαη ζην
ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία δηελεξγεί εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα πνπ αθνξνχλ εηζαγσγέο απνζεκάησλ απφ ρψξεο ηνπ
εμσηεξηθνχ. Λφγσ ηνπ χςνπο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ζπλαιιαγήο, ε Δηαηξεία δελ είλαη
εθηεζεηκέλε ζε θηλδχλνπο απφ δηαθπκάλζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.
Κίλδπλνο επηηνθίνπ
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο 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 ζεκαληηθά απφ δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ.
Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν απφ δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξαθνινπζείηαη ζε πξνυπνινγηζηηθή
βάζε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε έρεη δηακνξθσζεί κε πξνθαζνξηζκέλν ζπλδπαζκφ ζηαζεξνχ θαη θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ,
πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηεί ν θίλδπλνο απφ κεηαβνιέο επηηνθίνπ.
Οη απνθάζεηο γηα ηε δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ην ζπλδπαζκφ επηηνθίσλ ιακβάλνληαη μερσξηζηά γηα
θάζε πεξίπησζε θαη επαλεμεηάδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.
Αθνινχζσο παξαηίζεηαη αλάιπζε επαηζζεζίαο ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κεηαβνιέο
ησλ επηηνθίσλ θαηά 1%:
31ε Γεθεκβξίνπ 2012
Μεηαβνιέο ζηα θέξδε πξν θόξωλ θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζε κεηαβνιή επηηνθίωλ (θαηά +/- 1%)
Μεηαβνιή επηηνθίσλ
Δπίδξαζε ζηα απνη/ηα πξν θόξσλ
Δπίδξαζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα
1%
-26.118.06
-20.894.45
-1%
26.118.06
20.894.45
31ε Γεθεκβξίνπ 2011
Μεηαβνιέο ζηα θέξδε πξν θόξωλ θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ζε κεηαβνιή επηηνθίωλ (θαηά +/- 1%)
Μεηαβνιή επηηνθίσλ
Δπίδξαζε ζηα απνη/ηα πξν θόξσλ
Δπίδξαζε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα
1%
-47.563,61
-38.050,89
-1%
47.563,61
38.050,89
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Πηζησηηθόο θίλδπλνο
H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο απαηηήζεηο πειαηψλ, ζηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηηθέο
απαηηήζεηο θαη ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα ζε ηξάπεδεο.
Ζ 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 (θιάδνο ρνλδξηθνχ
εκπνξίνπ δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ).
Ζ 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.
Ζ 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.
Σεκεηώλεηαη όηη ε αθόινπζε αλάιπζε ηεο ζπκβαηηθήο ιεθηόηεηαο ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεωλ
πεξηιακβάλεη πνζά απξνεμόθιεησλ ηακηαθώλ εθξνώλ, ηα νπνία κπνξεί λα δηαθέξνπλ από ηα ζρεηηθά πνζά ηνπ
Ιζνινγηζκνύ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πξνεμνθιεκέλα πνζά ηακεηαθώλ ξνώλ. Σπλεπώο, νη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
πεξηιακβάλνπλ ην πιεξσηέν πνζό ησλ κειινληηθώλ ηνθνρξενιπηηθώλ δόζεσλ, ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά επηηόθηα
πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο (ηζνινγηζκνύ).
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Αλάιπζε ζπκβαηηθήο ιεθηόηεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεωλ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
31ε Γεθεκβξίνπ 2012
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα

Αμία
Έωο 1 κήλα Έωο - 6 κήλεο 6 κήλεο 1 έηνο
Ιζνινγηζκνύ
2.611.806,12

2- 5 έηε > 5 έηε

ύλνιν

129.593,71

2.741.399,82

2.870.993,53

Πξνκεζεπηέο

146.157,48

15.913,62

122.984,70

7.259,16

146.157,48

Λνηπέο ππνρξεψζεηο

151.061,21

38.785,60

99.633,40

12.642,21

151.061,21

2.909.024,81

54.699,22

352.211,81

2.761.301,19

ύλνιν

0,00

0,00 3.168.212,22

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
31ε Γεθεκβξίνπ 2011
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα

Αμία
Έωο 1 κήλα Έωο - 6 κήλεο 6 κήλεο 1 έηνο
Ιζνινγηζκνύ
4.756.360,64

202.145,32

2- 5 έηε > 5 έηε

4.958.505,96

ύλνιν
5.160.651,28

Πξνκεζεπηέο

269.193,29

29.651,64

239.541,65

269.193,29

Λνηπέο ππνρξεψζεηο

186.316,96

39.684,48

146.632,48

186.316,96

5.211.870,89

69.336,12

588.319,45

ύλνιν

4.958.505,96

0,00

0,00 5.616.161,53

Πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο Κεθαιαίσλ
Ζ Δηαηξεία κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ έρεη σο ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ζην κέιινλ, κε ζθνπφ λα ππάξμνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηε δηαηήξεζε
ηδαληθήο θεθαιαηνπρηθήο δηάξζξσζεο, έηζη ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο θεθαιαίνπ.
Ζ Δηαηξεία ειέγρεη ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή κφριεπζεο, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηνλ
πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα
(-) Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα
Καζαξφο Γαλεηζκφο
χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
χλνιν Κεθαιαίσλ

31.12.2012
2.611.806,12
17.161,26
2.594.644,86
288.645,30
2.883.290,16

31.12.2011
4.756.360,64
165.826,87
4.590.533,77
1.331.250,39
5.921.784,16

πληειεζηήο Μόριεπζεο

89,99%

77,52%

Ο ζπληειεζηήο κφριεπζεο απμήζεθε, ιφγσ κείσζεο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ απφ ηηο δεκίεο ηεο ρξήζεσο.
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6. Δλζώκαηα Πάγηα
Δκπξάγκαηα βάξε:
Δπί ηνπ αθηλήηνπ ηεο Δηαηξείαο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε (πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο), ζπλνιηθνχ χςνπο
1.500.000 επξψ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, ζε εμαζθάιηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ ηελ
Σξάπεδα Κχπξνπ ππέξ ηεο Μεηξηθήο ηεο εηαηξείαο Γ. Δ. Γεκεηξίνπ Α.Δ.Δ.
(Βι. ζρ. Καη εκείσζε 30)
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ
Πνζά ηξέρνπζαο ρξήζεωο
Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2012

Κηίξηα /
Μεηαθνξηθά
Δγθαηαζηάζεηο
Μέζα
Κηηξίσλ

Γήπεδα Οηθόπεδα
430.000,00

1.180.879,00

3.661,77

Έπηπια &
Λνηπόο
Δμνπιηζκόο
439.278,57

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2012 (α)

2.053.819,34
0,00

430.000,00

1.180.879,00

3.661,77

439.278,57

0,00
2.053.819,34

0,00

39.361,63

2.848,36

297.303,14

339.513,13

36.021,03

183,06

30.177,75

66.381,84

75.382,66

3.031,42

327.480,89

0,00
405.894,97

1.105.496,34

630,35

111.797,68

1.647.924,37

Απνζβέζεηο 1.1.2012
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2012 (β)
Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2012 (α)-(β)

ύλνιν

430.000,00

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ
Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο
Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2011

Κηίξηα /
Μεηαθνξηθά
Δγθαηαζηάζεηο
Μέζα
Κηηξίσλ

Γήπεδα Οηθόπεδα
430.000,00

1.180.879,00

3.661,77

Έπηπια &
Λνηπόο
Δμνπιηζκόο
439.278,57

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2011 (α)

430.000,00
-

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2011 (α)-(β)

2.053.819,34
0,00

Απνζβέζεηο 1.1.2011
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2011 (β)

ύλνιν

430.000,00

1.180.879,00

3.661,77

439.278,57

0,00
2.053.819,34

3.355,59

2.665,27

266.517,63

272.538,49

36.006,04

183,09

30.785,51

66.974,64

39.361,63

2.848,36

297.303,14

0,00
339.513,13

1.141.517,37

813,41

141.975,43

1.714.306,21
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7. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Αύισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Πνζά ηξέρνπζαο ρξήζεσο

Λνγηζκηθά Ζ/Τ

Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2012
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2012 (α)

407.760,96
0,00
407.760,96

Απνζβέζεηο 1.1.2012
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2012 (β)

324.505,76
45.690,96
370.196,72

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2012 (α)-(β)

37.564,24

Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεσο
Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2011
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2011 (α)

407.760,96
0,00
407.760,96

Απνζβέζεηο 1.1.2011
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2011 (β)

279.660,31
44.845,45
324.505,76

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2011 (α)-(β)

83.255,20

8. Λνηπέο απαηηήζεηο (καθξνπξόζεζκεο)
Αθνξνχλ ζε δνζκέλεο ρξεκαηηθέο εγγπήζεηο (εγγπήζεηο κίζζσζεο απηνθηλήησλ, Γ.Δ.Ζ. θ.ν.θ.)
9. Απνζέκαηα
Δκπνξεχκαηα
πιένλ: Αγνξέο ππφ παξαιαβή
κείνλ: Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε απνζεκάησλ

31.12.2012
386.356,58
185.021,38
-308.500,00

31.12.2011
260.143,87
109.873,41
0,00

262.877,96

370.017,28

Τπόινηπν

Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πνπ βάξπλε ην θφζηνο πσιεζέλησλ αλήιζε ζε επξψ 404.473,62 θαη ζε επξψ
3.152.462,18 γηα ηε ρξήζε 2012 θαη 2011 αληίζηνηρα.
10. Πειάηεο
Πειάηεο
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)
ύλνιν
Απνκείσζε απαηηήζεσλ πειαηψλ
Τπόινηπν
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε
Τπόινηπν ιήμεσο 31.12

31.12.2012
1.173.076,99
7.123,86
1.180.200,85
-385.000,00
795.200,85
342.624,43
1.137.825,28

31.12.2011
1.658.185,88
46.646,36
1.704.832,24
-275.613,32
1.429.218,92
2.807.304,38
4.236.523,30

Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πειαηψλ έρεη σο αθνινχζσο:
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Τπόινηπν έλαξμεο 1.1
Πξφβιεςε απνκείσζεο πεξηφδνπ

2012
275.613,32
109.386,68

2011
184.000,00
91.613,32

Τπόινηπν ιήμεσο 31.12

385.000,00

275.613,32

31.12.2012
5.370,59
416.226,55
660.196,32
1.081.793,46
-869.940,00
211.853,46
3.498,36
215.351,82

31.12.2011
98.054,98
416.226,55
671.503,52
1.185.785,05
-858.640,00
327.145,05
48.286,20
375.431,25

11. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην
Απαηηήζεηο απφ ρνξεγεζέληα δάλεηα
Λνηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη
ύλνιν
Απνκείσζε απαηηήζεσλ ρξεσζηψλ
Τπόινηπν
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε
Τπόινηπν ιήμεσο 31.12

Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πειαηψλ έρεη σο αθνινχζσο:
Τπόινηπν έλαξμεο 1.1
Πξφβιεςε ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ
Τπόινηπν ιήμεσο 31.12

2012
858.640,00
11.300,00
869.940,00

2011
513.172,00
345.468,00
858.640,00

12. Σακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα
Σακείν
Καηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο

31.12.2012
109,29
17.051,97

31.12.2011
980,58
164.846,29

17.161,26

165.826,87

ύλνιν

13. Μεηνρηθό θεθάιαην
Σν ζχλνιν ησλ νλνκαζηηθψλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί είλαη 1.168.840 κεηνρέο, κε νλνκαζηηθή αμία €
3,00 εθάζηε. Όιεο νη εθδνζείζεο κεηνρέο έρνπλ εμνθιεζεί πιήξσο.

14. Άιια απνζεκαηηθά
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ
Έθηαθηα απνζεκαηηθά
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ
ύλνιν

31.12.2012
197.970,54
8.822,37
299.851,21
506.644,12

31.12.2011
197.970,54
8.822,37
299.851,21
506.644,12

15. Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο
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(α) Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο
Αλάιπζε θόξνπ απνηειεζκάησλ ζε ηξέρνληα θαη αλαβαιιόκελν
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο
Πεξαίσζε θφξνπ εηζνδήκαηνο Ν. 3888/2010
Φόξνο [έμνδν / (έζνδν)] ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ

2012
34.217,25
143.366,72
177.583,97

2011
-830,16
0,00
-830,16

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ εθάζηνηε ζπληειεζηή θφξνπ
εηζνδήκαηνο, βάζεη ηεο ηξέρνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο (2012: 20% θαη 2011:24%).
Ζ 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:
2012

2011

-885.610,06

20%

-1.730.940,76
20%

-177.122,01

-346.188,15

Δπίδξαζε ιφγσ δαπαλψλ πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε
Δπίδξαζε απφ αθνξνιφγεηα έζνδα
Δπίδξαζε απφ κε αλαγλψξηζε θνξνινγηθήο δεκίαο πξνο ζπκςεθηζκφ
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
ύλνιν επηδξάζεσλ ζηνλ αλαινγνύληα θόξν

72.029,28
0,00
139.309,98
143.366,72
354.705,98

87.494,09
-19.195,89
277.059,79
0,00
345.357,99

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

177.583,97

-830,16

Απνηειέζκαηα (δεκίεο) πξν θόξσλ
Σξέρσλ θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο
Αλαινγνύλ θόξνο εηζνδήκαηνο,
βάζεη ηξέρνληνο θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή

(β) Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζηνλ Ηζνινγηζκφ ζπκςεθίδνληαη, θαζψο ν θφξνο
εηζνδήκαηνο επηβάιιεηαη απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή, ζηελ ίδηα θνξνινγεηέα νηθνλνκηθή κνλάδα.
Ζ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ θαζαξψλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ, κεηά απφ ην ζπκςεθηζκφ
ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, έρεη σο αθνινχζσο:
Δμέιημε ζπλνιηθήο αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο ζηνλ Ηζνινγηζκό
Τπόινηπν αλαβαιιόκελσλ ππνρξεώζεσλ έλαξμεο
Υξέσζε / (Πίζησζε) ζην θφξν απνηειεζκάησλ ρξήζεσο
Υξέσζε / (Πίζησζε) ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεσο
Τπόινηπν αλαβαιιόκελσλ ππνρξεώζεσλ ιήμεσο

31.12.2012
-198.429,78
-34.217,25
20.588,94
-212.058,09

31.12.2011
-199.259,94
830,16
0,00
-198.429,78

Ζ αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ , έρεη σο αθνινχζσο:
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Αλάιπζε αλαβαιιόκελσλ θόξσλ ζηνλ Ηζνινγηζκό
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
—Δλζψκαηα πάγηα
—Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο
ύλνιν αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
—Έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο
—Απνζέκαηα
—Φνξνινγηθή δεκία πξνο ζπκςεθηζκφ
ύλνιν αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ
Αλαβαιιόκελε ππνρξέσζε ζηνλ Ηζνινγηζκό

31.12.2012

31.12.2011

-251.395,78
-12,20
-251.407,98

-274.722,57
-16.383,62
-291.106,19

-7.350,11
46.700,00
0,00
39.349,89

0,00
46.700,00
45.976,40
92.676,40

-212.058,09

-198.429,78

16. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ ζην πξνζσπηθό, ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
31ε Γεθεκβξίνπ,
2012
2011
Καζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηνλ Ηζνινγηζκό

0,00

35.907,00

Πνζά αλαγλσξηζκέλα ζην ινγαξηαζκό Απνηειεζκάησλ
Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Σφθνο ζηελ ππνρξέσζε
Καλνληθφ έμνδν ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ
Κφζηνο πεξηθνπψλ / δηαθαλνληζκψλ / ηεξκαηηζκνχ εξγαζίαο
πλνιηθό έμνδν ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.413,00
6.617,00
18.030,00
0,00
18.030,00

35.907,00
0,00
0,00
-35.907,00
0,00
0,00
0,00

101.769,00
11.799,78
6.616,67
-245.800,93
144.858,07
16.664,41
35.907,00

Μεηαβνιή ζηελ παξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο
Παξνύζα αμία ππνρξέσζεο ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ
Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Κφζηνο ηφθνπ
Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε
Δπηπιένλ πιεξσκέο ή έμνδα / (έζνδα)
Απνξξφθεζε / (Μεηαθίλεζε) Πξνζσπηθνχ
Παξνύζα αμία ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ
Αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο
Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ
Αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή

-

4,4%
4,5%
5,21
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17. Λνηπέο πξνβιέςεηο
Πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ

31.12.2012
216.962,00

31.12.2011
216.962,00

ύλνιν

216.962,00

216.962,00

(Σρεηηθά κε ηελ πξόβιεςε δηαθνξώλ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ βι. ζρ. Σεκ. 31)
18. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Λεθζείζεο ρξεκαηηθέο εγγπήζεηο (κηζζψζεσλ)
ύλνιν

31.12.2012
4.000,00
4.000,00

31.12.2011
1.600,00
1.600,00

31.12.2012
2.611.806,12
2.611.806,12

31.12.2011
4.756.360,64
4.756.360,64

20. Τπνρξεώζεηο ζε Πξνκεζεπηέο
Πξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)
Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε
Τπόινηπν ιήμεσο 31.12

31.12.2012
111.682,40
29.569,66
4.905,42
146.157,48

31.12.2011
239.678,82
0,00
29.514,47
269.193,29

21. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο & κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
Τπνρξεψζεηο απφ ινηπνχο θφξνπο θαη ηέιε
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Πηζησηέο δηάθνξνη
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεκέλα
ύλνιν
Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε

31.12.2012
7.082,74
418,78
83.990,94
20.689,72
19.827,95
132.010,13
12.283,62

31.12.2011
42.455,31
1.550,83
82.417,55
19.687,10
40.206,17
186.316,96
0,00

Τπόινηπν ιήμεσο 31.12

144.293,75

186.316,96

19. Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο
Γάλεηα ζε ΔΤΡΩ

22. Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
πκβαηηθή Γηάξθεηα

πκβαηηθό
κεληαίν κίζζσκα ζε €

1/12/10- 30/11/2022

716,80

Αζήλα Αηηηθήο (εθκίζζσζε
απνζήθεο)

1/12/10- 30/11/2022

307,20

ΑΦΟΗ ΒΔΛΑΝΖ
Α.Δ.Δ.

Αζήλα Αηηηθήο (εθκίζζσζε
γξαθείσλ)

20/11/2007-19/11/2019

1.297,92

ΑΒΑ ΑΔ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ

Αζήλα Αηηηθήο (εθκίζζσζε
γξαθείσλ)

1/7/2008-30/11/2019

300,00

Μηζζσηήο
ΑΦΟΗ ΒΔΛΑΝΖ
Α.Δ.Δ.

Δθκηζζνύκελν αθίλεην
Αζήλα Αηηηθήο (εθκίζζσζε
γξαθείσλ)

ΑΦΟΗ ΒΔΛΑΝΖ
Α.Δ.Δ.
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23. πλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24
31.12.2012

31.12.2011

566.170,54

-2.378.383,41

2. Πσιήζεηο αγαζψλ & ππεξεζηψλ πξνο αδεξθέο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

0,00

-606,96

3. Πσιήζεηο αγαζψλ & ππεξεζηψλ πξνο ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

0,00

-3.600,00

63.725,37

157.212,53

2. Αγνξέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ απφ αδεξθέο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

0,00

0,00

3. Αγνξέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ απφ ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

0,00

0,00

Α) ΤΝΑΛΛΑΓΔ
1. Πσιήζεηο αγαζψλ & ππεξεζηψλ πξνο κεηξηθή Δηαηξεία

1. Αγνξέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ απφ κεηξηθή Δηαηξεία

31.12.2012

31.12.2011

2.072,00

2.807.302,80

306.873,80

0,00

3. Απαηηήζεηο απφ αδεξθέο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

0,00

746,56

4. Απαηηήζεηο απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

0,00

48.286,20

346.122,79

0,00

14,76

0,00

0,00

25.561,90

Β) ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
1. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ κεηξηθή εηαηξεία
2. Λνηπέο απαηηήζεηο απφ κεηξηθή εηαηξεία (Μεηαηξέςηκεο Οκνινγίεο)

1. Τπνρξεψζεηο πξνο κεηξηθή εηαηξεία
2. Τπνρξεψζεηο πξνο αδεξθέο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο
1. Τπνρξεψζεηο πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

31.12.2012

31.12.2011

38.243,79

200.238,72

0,00

855,02

15.102,28

-4.552,57

Γ) ΤΝΑΛΛΑΓΔ & ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΜΔΛΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ
1. πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ - κειψλ ηεο Γηνίθεζεο
2. Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
3. Τπνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο
δηνίθεζεο (νθεηιφκελα πνζά ακνηβψλ θαη ινηπψλ παξνρψλ)
24. Λεηηνπξγηθνί ηνκείο
Σν ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ & ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο, βξίζθνληαη ζηε δψλε ηεο Δπξψ (Διιάδα)
Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο αθνξά θπξίσο Δκπφξην Γηαξθψλ Καηαλαισηηθψλ Αγαζψλ.
Υώξεο Εώλεο Δπξώ

Λνηπέο Υώξεο
Δπξσπατθήο
Έλσζεο

Σξίηεο Υώξεο

31.12.2012
Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο)

382.747,78

0,00

0,00

31.12.2011
Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο)

3.870.994,43

0,00

1.096,00
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25. Άιια έζνδα
Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο
Έζνδα απφ ελνίθηα θηηξίσλ
Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Λνηπά έζνδα

2012
8.021,50
31.463,04
0,00
261.720,53

2011
38.094,21
30,576,00
1.268,56
110.974,66

ύλνιν

301.205,07

180.913,43

26. Έμνδα δηαζέζεσο & δηνηθήζεσο θαη’ είδνο
Κφζηνο Απνζεκάησλ
Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ
Αζθάιηζηξα
Απνζήθεπηξα
Δπηζθεπέο & ζπληεξήζεηο
Λνηπέο παξνρέο (ηειεθσληθά, ελνίθηα, ξεχκα θ.α.)
Φφξνη - ηέιε
Έμνδα κεηαθνξψλ & ηαμεηδίσλ
Έμνδα πξνβνιήο, δηαθήκηζεο & πξνψζεζεο πσιήζεσλ
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο
ύλνιν

2012
373.023,06
22.786,64
274.339,87
1.445,71
8.488,52
13.870,44
43.770,03
41.542,55
366,59
59.995,01
16.401,13
112.072,80
968.102,35

2011
3.152.462,18
308.727,80
301.238,16
4.227,98
166.795,73
26.563,57
106.805,33
126.693,76
39.020,88
206.912,31
160.660,64
111.820,09
4.711.928,43

2012
20.953,23
1.833,41
0,00
22.786,64

2011
265.750,97
41.862,43
1.114,40
308.727,80

2012
0

2011
1

2012
120.686,68
75.000,00
0,00
18.598,66
40.383,96
254.669,30

2011
91.613,32
0,00
2.612,39
81.357,02
45.928,74
221.511,47

Κόζηνο παξνρώλ ζε εξγαδνκέλνπο
Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο
Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
ύλνιν

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ
Άηνκα ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο

27. Άιια έμνδα
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Λνηπέο πξνβιέςεηο
Υξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Λνηπά έμνδα
ύλνιν
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28. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Έζνδα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία

2012
-350.682,95
4,62
3.887,07

2011
-505.340,55
303,83
0,00

ύλνιν

-346.791,26

-505.036,72

29. Κέξδε 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)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά απφ θφξνπο
ηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ζε θπθινθνξία ζηε ρξήζε
Κέξδε / (δεκίεο) θαηά κεηνρή, βαζηθά ζε επξώ

2012

2011

-1.063.194,03

-1.730.110,60

1.168.840
-0,8920

1.168.840
-1,4802

30. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Πξνο εμαζθάιηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ ππέξ ηεο Μεηξηθή εηαηξείαο (Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
Α.Δ.Δ.) ε Δηαηξεία εγγπήζεθε πξνο ηελ Σξάπεδα γηα πνζφ κέρξη €4.700.00,00 θαη γηα ην ιφγν απηφ ζπλαίλεζε θαη
ζηελ εγγξαθή πξνζεκείσζεο ππνζήθεο γηα πνζφ €1.500.000,00 επί αθηλήηνπ ηεο (βι. ζρ. θαη εκείσζε 6
Δλζψκαηα Πάγηα).
Ζ Δηαηξεία έρεη ινηπέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο.
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο, νη νπνίεο λα επεξεάδνπλ νπζησδψο ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο
Δηαηξείαο.
31. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο – Πξνβιέςεηο
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2008, 2009 θαη 2010.
Γηα ηηο αλέιεγθηεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ρξήζεηο, ε Δηαηξεία, βαζηδφκελε ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία ειέγρσλ, έρεη
ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα ηπρφλ δηαθνξέο θφξσλ ζπλνιηθνχ χςνπο ηελ 31.12.2012 επξψ 216.962,00.
(βι. ζρ. Σεκείσζε 15).
Πεξαηηέξσ, ζηε ρξήζε 2012, ε εηαηξεία πεξαίσζε ηελ αλέιεγθηε ρξήζε 2007 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
3888/2010 απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ δηαθνξέο θφξνπ εηζνδήκαηνο 143.366,72 νη νπνίεο επηβάξπλαλ ην θφξν
εηζνδήκαηνο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο.
Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 82 §5 ηνπ Ν. 2238/1994. Γηα ηε ρξήζε 2012 ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ
θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο
ρξήζεσο 2012. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο, απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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32. Άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο έρεη θαηαζηεί κηθξφηεξν ηνπ 1/10 ηνπ
θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ιφγσ ησλ ηξηψλ ζπλερφκελσλ ρξήζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία
παξνπζίαζε δεκίεο θαη πεξηνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ, ε Γηνίθεζε εθαξκφδεη έλα πξφγξακκα ξηδηθήο αλαδηνξγάλσζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο.
Ωο απνηέιεζκα ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ, ε Δηαηξεία πέηπρε ηελ είζπξαμε ζεκαληηθνχ χςνπο απαηηήζεσλ θαη ηε
κείσζε ηνπ βξαρππξνζέζκνπ δαλεηζκνχ ηεο ζηε ιήμε ηεο ρξήζεσο. Πεξαηηέξσ, κε ηε ζχλαςε ζρεηηθψλ
ζπκβάζεσλ κε ηε Μεηξηθή εηαηξεία, παξαρψξεζε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο έλαληη εγγπεκέλνπ
πεξηζσξίνπ θέξδνπο. Σέινο, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηεο θφζηνπο, ζήκεξα
δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ θαη αλακέλεηαη φηη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα ζα κεησζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ
επφκελε ρξήζε.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δηαηξεία θαζίζηαηαη εθεμήο κε ζεηηθή απφδνζε θαη ζπλεπψο δελ ζα απαηηεζεί πεξαηηέξσ
ελίζρπζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο.
33. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνύ
χκθσλα κε ην άξζξν 9 § 30 ηνπ Ν. 4110/2013, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ άιιαμε απφ
20% ζε 26% γηα ηα θνξνινγεηέα θέξδε απφ ηελ 01.01.2013 θαη εθεμήο.
Ζ σο άλσ κεηαβνιή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζα έρεη σο επίδξαζε ηελ αχμεζε ηεο αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ζηνλ Ηζνινγηζκφ ε νπνία εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε επξψ 63.617.
Γελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ κέρξη ζήκεξα ηα νπνία λα ελδηαθέξνπλ ηνπο
ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Αηγάιεσ, 29ε Μαξηίνπ 2013
Γηα ηε «ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.»
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..
& Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ..

Ο Λνγηζηήο

Γεώξγηνο Δ. Γεκεηξίνπ
ΑΚ 648882

Βαζίιεηνο Κ. Βειάλεο
Α.Γ.Σ. Π 393873

Αιέμαλδξνο Σεξεδάθεο
ΑΓΣ: ΑΕ 541538
Αξ. Αδείαο Ο.Δ.Δ.
Α΄ ηάμεο: 19228
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