
  
  

 

 

 

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. 

 

 

 

 

 
ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ 

ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ 

ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 

 

 

 

 
 

 
Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8  έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο 

ηεο Δηαηξείαο AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

ΔΚΘΔΖ ΣΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΩΝ 

ηεο Δηαηξείαο AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.  

επί ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 γηα ηελ ρξήζε από 22
ε
  Ηνπιίνπ 2014 κέρξη θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2014  

Πξνο ηελ πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ ηνπ έηνπο 2015 

 

 
Κχξηνη Δηαίξνη, 

 

Οη Γηαρεηξηζηέο ηεο Δηαηξείαο «AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.» ζαο ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηηο Δηήζηεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) γηα ηελ ρξήζε 2014 (22/7-

31/12/2014), δειαδή ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο, ηελ Καηάζηαζε 

Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, θαη ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο κε ηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο 

εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

 

Ζ παξνχζα Έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 θαη ζπλνδεχεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ρξήζεο 22/7-31/12/2014. 

 

Οη δηαρεηξηζηέο ζαο γλσξίδνπλ ηα παξαθάησ: 

 

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 2014 

 

Ζ ρξήζε πνπ ηειείσζε ηελ 31/12/2014 ήηαλ ε πξψηε ηεο Δηαηξίαο. Ωο εθ ηνχηνπ δελ είρε πσιήζεηο κέζα ζηε ρξήζε απηή. 

 

Οη θαζαξέο κεηά θφξσλ δεκίεο ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε € (108.866). 

 

Σν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2014 αλέξρεηαη ζε € 6.875.771. 

 

Σν ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθε ηελ 31/12/2014 ζε € 6.947.645 . 

 

Ζ Δηαηξία γηα ηε ρξήζε πνπ έθιεηζε ηελ 31/12/2014 δελ είρε δαλεηζκφ. 

 

Ζ εμέιημε νξηζκέλσλ βαζηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

 

α) Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

 

 
2014   

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

 

= 

Καζαξά Απνηειέζκαηα πξν 

θφξσλ (145.659) -2,12%    

Ίδηα Κεθάιαηα 6.875.771   

    
 

   

Απνδνηηθφηεηα 

Δπελδπκέλσλ 

Κεθαιαίσλ 

 

= 

Καζαξά Απνηειέζκαηα πξν 

θφξσλ (145.659) -2,10%    

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 6.947.645   

 

β) Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

 

 
2014   

     

   

Γείθηεο 

Κπθινθνξηαθήο 

Ρεπζηφηεηαο 

= 
Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 415.370 

5,78 

 
 

 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 71.873   

 

 

 

  



  
γ) Αξηζκνδείθηεο Γηάξζξσζεο Κεθαιαίσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ) Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

 

   
2014   

     

   

Κπθινθνξηαθή 

Σαρχηεηα Δλεξγεηηθνχ 
= 

Πσιήζεηο 0 
0,00 

  
 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 6.947.645   

 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

Μέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ ζπκβεί ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ λα επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ έθιεηζε ζηηο 

31/12/2014. 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο, ελδεηθηηθά, θηλδχλνπο αγνξάο (ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν θαη θίλδπλν επηηνθίσλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ζρεηίδνληαη κε 

ηα παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: εκπνξηθέο απαηηήζεηο, ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο θαη δαλεηζκφο. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ παξαθνινπζείηαη απφ ηελ δηνίθεζε ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο θαη 

δηακνξθψλεηαη ζηα πιαίζηα, νδεγηψλ, θαηεπζχλζεσλ θαη θαλφλσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ αθνξνχλ 

ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ, ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηε ρξήζε παξαγψγσλ θαη κε-παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, 

θαζψο θαη ηελ βξαρππξφζεζκε επέλδπζε ησλ δηαζεζίκσλ. 

 

(α) Κίλδπλνο αγνξάο 

 

i) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ηεο Δηαηξείαο θξίλεηαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο θαζψο φια ηα έζνδα, νη δαπάλεο, ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο.  

 

ii) Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ ιόγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη δάλεηα, ζπλεπψο ν επηηνθηαθφο θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη πξνέξρεηαη κφλν απφ ηα έληνθα ζηνηρεία 

ηνπ Δλεξγεηηθνχ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο φςεσο.  

 

 

iii) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ δηνίθεζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο παξαθνινπζεί επηζηακέλα ηα ππφινηπα ησλ ρξεσζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ζε απαηηήζεηο φπνπ 

εληνπίδεηαη πηζησηηθφο θίλδπλνο γίλεηαη αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηηο θαζηεξσκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο θαη γίλεηαη ε 

θαηάιιειε πξφβιεςε γηα απνκείσζε. 

 

 

iv) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Γεδνκέλεο ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ν θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο θαη ε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηνξνψλ έρεη γίλεη πην επηηαθηηθή. Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο, ε δηνίθεζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πξνυπνινγίδεη θαη παξαθνινπζεί ηαθηηθά ηηο ρξεκαηνξνέο ηεο Δηαηξείαο θαη 

κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ γηα ελδνεηαηξηθφ θαη ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ . 

 

Ζ ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζείηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

 

 

 

 

 
2014   

     

   

Γείθηεο πλνιηθήο 

Γαλεηαθήο 

Δπηβάξπλζεο 

 

= 

χλνιν Γαλεηαθψλ 

Τπνρξεψζεσλ 0 0,00 

 

  

Ίδηα Κεθάιαηα 6.875.771   

    
 

   

Ίδηα Κεθάιαηα πξνο 

πλνιηθά 

 

= 
Ίδηα Κεθάιαηα 6.875.771 

98,97% 

  
 χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη 

Τπνρξεψζεσλ 6.947.645 

 

 



  
 

Μεηά  από  ηα  παραπάνω  κ.  Εηαίροι  ζας  παρακαλούμε όπως εγκρίνεηε ηα παρακάηω θέμαηα: 

 

1) Τπνβνιή εθζέζεσλ ησλ Γηαρεηξηζηψλ θαη ησλ ειεγθηψλ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 1εο εηαηξηθήο 

ρξήζεσο (22/07/2014-31/12/2014) βάζεη ΓΠΥΑ. 

2) Τπνβνιή θαη έγθξηζε εηεζίσλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ (ηεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

31.12.2014, πλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, Μεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, Σακεηαθψλ ξνψλ, Λνηπφλ επεμεγεκαηηθψλ 

ζεκεηψζεσλ) ηεο 1εο εηαηξηθήο ρξήζεσο  

3) Απαιιαγή δηαρεηξηζηψλ θαη ειεγθηψλ απφ θάζε επζχλε απνδεκηψζεσο γηα ηελ ρξήζε 1ε εηαηξηθή ρξήζε (22/07/2014-

31/12/2014). 

4) Δθινγή θαη έγθξηζε ελφο ηαθηηθνχ νξθσηνχ ειεγθηή θαη ελφο αλαπιεξσκαηηθνχ νξθσηνχ ειεγθηή γηα ηελ 1ε εηαηξηθή 

ρξήζε  

5) Δθινγή ελφο ηαθηηθνχ νξθσηνχ ειεγθηή θαη ελφο αλαπιεξσκαηηθνχ νξθσηνχ ειεγθηή γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 

1.1.2015-31.12.2015 θαη θαζνξηζκφο ακνηβήο απηψλ. 

6) Δπηθχξσζε φισλ ησλ απνθάζεσλ πνπ πήξαλ νη Γηαρεηξηζηέο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε (22/07/2014-31/12/2014). 

7) Λνηπά Θέκαηα 

 

 

Υαιθίδα, 31 Μαξηίνπ 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΔ 

 

 

Ο ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ  Ο ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ 

   

   

   

   

   

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΝ.ΦΑΝΖ  ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΓΗΑΟΦΗΣΖ 

ΑΓΣ: T 093382  ΑΓΣ: ΑΒ 580947 

 

  



  
 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Πξνο ηνπο Δηαίξνπο ηεο Δηαηξείαο  

«AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.» 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.», νη 

νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2014, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη 

πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

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 «AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.» θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ησλ Γηαρεηξηζηψλ κε ηηο ζπλεκκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

 

Αζήλα, 8 Ηνπλίνπ 2015 
 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

   

MAZARS Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο 
  

Δπηρεηξεκαηηθνί ύκβνπινη Α.Δ. 
  

Λ. πγγξνύ 130, 176 71 Αζήλα Ζιίαο Εαθεηξφπνπινο  

Α.Μ. ΔΛΣE.: 17 Α.Μ. ΔΛΣE.: 1281 

 

 

 

 



                         

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. 

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 

           (Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε €, 

εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ  
 

 

 εκ. 31/12/2014 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

  Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

  Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5   6.215.186 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 6   257.200 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 11 43.190 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 7   16.700 

  
6.532.276 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

  Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 7  54.100 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 8 361.271 

  
415.371 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 

 
6.947.647 

   ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

  Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο 

  Δηαηξηθφ θεθάιαην 9  7.000.000 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 

 

(124.228) 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 
6.875.772 

   ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

  Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

  Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 10 70.875 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  1.000 

  

71.875 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 

 

71.875 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 

 

6.947.647 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

  



                         

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. 

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 

           (Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε €, 

εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  
 

 
 

22/7 έσο 

 
εκ. 31/12/2014 

   Πσιήζεηο  - 

Κφζηνο πσιεζέλησλ  - 

Μεηθηό θέξδνο 

 

- 

   Έμνδα δηνίθεζεο 12   (145.520) 

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 

 

(145.520) 

   Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 13   (195) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 13   57 

Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα) / έζνδα – θαζαξά 

 
(138) 

   

   Εεκίεο πξν θόξσλ 

 

(145.658) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 14 36.792 

Εεκίεο κεηά από θόξνπο 

 
(108.866) 

   πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα ρξήζεο 

 
(108.866) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.   



                         

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. 

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 

           (Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε €, 

εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ  
 

 

 

εκ. 

Δηαηξηθό 

θεθάιαην 

 

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 

 

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ 

       22/7/2014 

 
- 

 

- 

 

- 

Καζαξέο δεκίεο ρξήζεο 

 

- 

 

(108.866) 

 

(108.866) 

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα ρξήζεο 

 
- 

 
(108.866) 

 
(108.866) 

Αχμεζε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 9 7.000.000 

 

- 

 

7.000.000 

Έμνδα αχμεζεο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 

 

- 

 

(15.362) 

 

(15.362) 

31/12/2014 

 
7.000.000 

 

(124.228) 

 

6.875.772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

  



                         

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. 

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 

           (Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε €, 

εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 
 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
 
 

 
εκ. 22/7/2014 - 31/12/2014 

   Εεκίεο πξν θόξσλ 

 

(145.658) 

Πξνζαξκνγέο γηα: 

  Έζνδα ηφθσλ 13 (57) 

  
(145.715) 

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο 

  (Αχμεζε)/ κείσζε απαηηήζεσλ 7 (70.800) 

Αχμεζε/ (κείσζε) ππνρξεψζεσλ 10 70.875 

   Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 
(145.640) 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 
(145.640) 

   Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 5 (6.215.186) 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 6 (257.200) 

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ  13 57 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 
(6.472.329) 

   Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  Αχμεζε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 

 

7.000.000 

Έμνδα αχμεζεο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 

 

(20.760) 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 
6.979.240 

   Καζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 
361.271 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 

 

- 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 8 361.271 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  



                         

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. 

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 

           (Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε €, 

εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

 

Ζ AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. (ε «Δηαηξεία») ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην 2014 κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή, 

εκπνξία θαη απνζήθεπζε ρεκηθψλ πξντφλησλ. 

 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπζηαζεί θαη είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα. Ζ δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηεο θαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο 

είλαη ζηε ζέζε Όξκνο Βαζχ Απιίδαο, 34100, Γήκνο Απιίδνο, Δχβνηα.  

 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ ηνπο Γηαρεηξηζηέο ζηηο 31 Μαξηίνπ 2015 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηελ 

πλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ.  

 

Ζ Δηαηξία δηαρεηξίδεηαη θαη εθπξνζσπείηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο Γηαρεηξηζηέο: 

 

 Κ.Α. Φάλεο 

 Ν.Η. Αγηαζνθίηεο 

 

2.    ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ   

 

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. Απηέο νη αξρέο έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά. 

 

2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΠΥΑ) θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (ΓΛΠ). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 

 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα µε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε 

ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, 

ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα 

αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη 

ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε µε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. Οη πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ 

πεξίπινθεο ζπλαιιαγέο θαη εκπεξηέρνπλ κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο, ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 4. 

 

Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη 

δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ 

πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 

 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» 

 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ 

ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο.  

 

Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο 

 

Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ («ΓΛΠ») δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ 

θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Οη θπξηφηεξνη φξνη 

ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: 

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 
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Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην 

ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ 

ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία 

άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη 

ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη 

νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο 

δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο επίζεο θαη 

αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ. 

ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ πκθσλίεο» 

Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ 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 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο 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. 

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 

«Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο 

απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή 

νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 

«Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» 

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

επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ 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 πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, από θνηλνύ ζπκθσλίεο 

θαη γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο: Οδεγίεο κεηάβαζεο» 

H ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ησλ ΓΠΥΑ 10, 11 θαη 12 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο κεηάβαζεο 

ζην ΓΠΥΑ 10 θαη πεξηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 12 

κφλν γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη άκεζα ηεο πξψηεο εηήζηαο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΠΥΑ 12. 

πγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ζπκκεηνρέο ζε κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

(structured entities) δελ απαηηείηαη. 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 10 νξίδεη κία εηαηξεία επελδχζεσλ θαη παξέρεη κία εμαίξεζε απφ ηελ ελνπνίεζε. Πνιιά 

επελδπηηθά θεθάιαηα θαη παξφκνηεο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ εμαηξνχληαη απφ ηελ 
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ελνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπγαηξηθψλ ηνπο, νη νπνίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη σο επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ, παξφιν πνπ αζθείηαη έιεγρνο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 12 εηζάγνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη 

λα παξέρεη κηα εηαηξεία επελδχζεσλ. 

ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί: α) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κνλάδαο 

δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΓΣΡ) φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο θαη β) ιεπηνκεξείο 

γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο φηαλ  έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί 

κηα δεκηά απνκείσζεο. Δπίζεο, αθαηξεί ηελ απαίηεζε λα γλσζηνπνηεζεί ε αλαθηήζηκε αμία φηαλ κία ΜΓΣΡ πεξηέρεη 

ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ ππάξρεη απνκείσζε. 

ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν 

αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί απφ έλαλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν σο 

απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο  

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9 θαη ΓΠΥΑ 7 (εθαξκφδεηαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018) 

Σν ΓΠΥΑ 9 αληηθαζηζηά ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 39 πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο έλα κνληέιν αλακελφκελσλ 

πηζησηηθψλ δεκηψλ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα. 

Σν ΓΠΥΑ 9 Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη 

αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο 

ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ 

Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβόιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017) 

Σν ΓΠΥΑ 15 εθδφζεθε ηνλ Μάην 2014. θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα παξέρεη έλα εληαίν, θαηαλνεηφ κνληέιν αλαγλψξηζεο 

ησλ εζφδσλ απφ φια ηα ζπκβφιαηα κε πειάηεο ψζηε λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, 

δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. Πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη κία νηθνλνκηθή 

νληφηεηα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο. Ζ βαζηθή αξρή 

είλαη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ηα έζνδα κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ζην πνζφ ην νπνίν αλακέλεη λα δηθαηνχηαη ζε αληάιιαγκα γηα απηά ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Ο 

Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 15 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν πξφηππν 

δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 17 Ηνπλίνπ 2014) 

Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηε 

θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζε ηνπ νπνίνπ ζα 

έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα 

κε ην ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ 

δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε 

ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία.  

 

ΓΛΠ 19 Αλαζεσξεκέλν (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014) 

Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ 



                         

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. 

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
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εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 
πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ 

κηζζνχ.  

ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «Από θνηλνύ πκθσλίεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο φηαλ απνθηά ζπκκεηνρή ζε κία απφ 

θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία ‘επηρείξεζε’. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ησλ Δπηηξεπηώλ Μεζόδσλ Απόζβεζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

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

ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη πσο ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε 

επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Απηέο νη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 41 (Σξνπνπνηήζεηο) «Γεσξγία: Γηαξθείο θπηείεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο αιιάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά ησλ δηαξθψλ θπηεηψλ, φπσο ηα ακπέιηα θαη ηα δέληξα 

πνπ παξάγνπλ θξνχηα. Οη δηαξθείο θπηείεο πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα ηδηνθαηαζθεπαζκέλα 

ελζψκαηα πάγηα. πλεπψο, νη ηξνπνπνηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο δηαξθείο θπηείεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16, αληί 

ηνπ ΓΛΠ 41. Ζ παξαγσγή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο δηαξθείο θπηείεο παξακέλεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 41. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο πξνθεηκέλνπ 

λα ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο ζηηο αηνκηθέο ηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη επίζεο μεθαζαξίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) «Πώιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ελόο επελδπηή θαη κηαο 

ζπγγελνύο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπζεηνχλ κία αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 10 θαη ηνπ ΓΛΠ 28 ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ή 

εηζθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ελφο επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνχο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο. Ζ βαζηθή 

ζπλέπεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη πσο αλαγλσξίδεηαη νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκηά κηαο ζπλαιιαγήο πνπ πεξηιακβάλεη 

κία δξαζηεξηφηεηα (είηε κε ηε κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο είηε φρη). Μεξηθφ θέξδνο ή δεκηά αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ζπλαιιαγή 

πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ απνηεινχλ κηα δξαζηεξηφηεηα, αθφκα θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

έρνπλ ηε κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνηήζεηο) “Γλσζηνπνηήζεηο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 1 ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, 

ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ αζξνηζκάησλ, ηελ δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) “Δηαηξείεο επελδύζεσλ: Δθαξκνγή ηεο απαιιαγήο από ηελ 

ππνρξέσζε ελνπνίεζεο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2016) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο απαιιαγήο ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο απφ ηελ 

ππνρξέσζε ελνπνίεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Φεβξνπαξίνπ 2015) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε εθηά ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ.  

ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο ‘πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο’ θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ ‘φξν απφδνζεο’ θαη ηνλ 

‘φξν ππεξεζίαο’. 

ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΛΠ 32 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.  

ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηνκέσλ. 

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. 

ΓΛΠ 16 «Δλζψκαηα πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» 

Καη ηα δχν πξφηππα ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν 

απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα 

αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 

ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» 

Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο 

βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2013 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2015) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηξία ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ.  

ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΠΥΑ 3 δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπνηαδήπνηε απφ 

θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζε ηνπ ΓΠΥΑ 11 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο.  

  

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην ΓΠΥΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (‘portfolio exception’) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9. 

ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα» 
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Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο ην ΓΛΠ 40 θαη ην ΓΠΥΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο 

απνθιεηφκελα. 

Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2014 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ 

έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 5 «Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρεία (ή νκάδα ζηνηρείσλ) αλαηαμηλνκείηαη απφ «δηαθξαηνχκελν 

πξνο πψιεζε» ζε «δηαθξαηνχκελν πξνο δηαλνκή», ή ην αληίζεην, απηφ δελ απνηειεί αιιαγή ζην ζρέδην γηα πψιεζε ή 

δηαλνκή θαη δελ πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή. 

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα πξνζδηνξίζεη εάλ νη φξνη κίαο 

ζπκθσλίαο γηα εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί ζπληζηνχλ 

ζπλερηδφκελε αλάκεημε θαη δηεπθξηλίδεη πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

ΓΠΥΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο – πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηείηαη 

γηα φιεο ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 34.  

ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο, φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ 

κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ην ζεκαληηθφ είλαη ην λφκηζκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε ρψξα 

ζηελ νπνία απηέο πξνθχπηνπλ. 

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ «πιεξνθφξεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ ελδηάκεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν. 

2.2. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

 

(α)  Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ πξσηεχνληνο 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. 

 

(β)  πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηε ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά 

ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζε 

μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

 

 

 

 

2.3. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

 

Αθίλεηα ηα νπνία θαηέρνληαη γηα καθξνρξφληεο εθκηζζψζεηο ή γηα θεθαιαηνπρηθά θέξδε ή θαη ηα δχν, θαη δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξία, θαηεγνξηνπνηνχληαη σο επελδχζεηο ζε αθίλεηα. πγθεθξηκέλα επελδχζεηο ζε αθίλεηα 

ζεσξνχληαη νη δεμακελέο επί ηνπ ηδηφθηεηνπ αθηλήηνπ πνπ δελ  ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξία.  

 

Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ άκεζσλ εμφδσλ θηήζεο 

θαη ησλ εμφδσλ δαλεηζκνχ. Σα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή επελδπηηθψλ αθηλήησλ 

θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο ηεο επέλδπζεο γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε απφθηεζε ή ε θαηαζθεπή θαη παχνπλ λα 

θεθαιαηνπνηνχληαη φηαλ ην πάγην νινθιεξσζεί ή ζηακαηήζεη ε θαηαζθεπή ηνπ. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη επελδχζεηο 
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ζε αθίλεηα επηκεηξψληαη ζε θφζηνο κείνλ απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκείσζε. Ζ Δηαηξία έρεη θαηεγνξηνπνηήζεη σο επελδπηηθά 

αγαζά 39 δεμακελέο, ε σθέιηκε δσή ησλ νπνίσλ είλαη 13 έηε γηα ηηο ηξηάληα πέληε απφ απηέο θαη 26 έηε γηα ηηο ππφινηπεο 

ηέζζεξεηο.  

 

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο ινγίδνληαη πξνζζεηηθά ζηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, κφλν φηαλ είλαη πηζαλφλ φηη κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ελ ιφγσ αθίλεην, ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη φηη ην θφζηνο απηνχ κπνξεί λα 

κεηξεζεί αμηφπηζηα. Όια ηα άιια θφζηε απφ επηδηνξζψζεηο θαη ζπληήξεζε βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηελ 

νπνία αθνξνχλ. 

 

Δάλ κηα επέλδπζε ζε αθίλεην κεηαβιεζεί ζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελν πάγην, ηφηε θαηεγνξηνπνηείηαη ζηηο ελζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο.  

 

χκθσλα κε έθζεζε αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ε εχινγε αμία ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ 

αλέξρεηαη ζε € 1.387.516 γηα ηελ Δηαηξεία. 

 
2.4. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  

 

Σα ελζψκαηα πάγηα επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκείσζε. Σν θφζηνο 

θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. πγθεθξηκέλα, γηα ηα αθίλεηα 

πνπ απνθηήζεθαλ ηνλ Αχγνπζην 2014 κε πιεηζηεξηαζκφ, ην ζπλνιηθφ θφζηνο έρεη επηκεξηζηεί ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

(νηθφπεδν, θηίξηα, δεμακελέο) βάζεη ηηο αλαινγίεο ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπο ζηελ ειάρηζηε αμία έλαξμεο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ. 

 

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην 

κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα 

επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη.  

 

Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη γηαηί ζεσξείηαη φηη έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ 

ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο : 

 

- Κηίξηα:                                                      40 έηε 

- Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο:   20 – 40 έηε 

- Λνηπφο εμνπιηζκφο:                                  5 έηε 

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέινο 

ρξήζεο. 

 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε)  

θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα (ζεκείσζε 2.6). 

 

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

αλαπφζβεζηεο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.  

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη φηαλ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ κειινληηθέο νηθνλνκηθέο 

σθέιεηεο απφ ηελ ρξήζε ηνπ. ην θφζηνο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άκεζν θφζηνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Ζ δαπάλε γηα αγνξά ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ζα επηθέξεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία, θαηαρσξείηαη σο άπιν 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ζ ζπληήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

δαπάλε. Αληίζεηα, νη δαπάλεο πνπ βειηηψλνπλ ή επηκεθχλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξαλ ησλ 

αξρηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ή αληίζηνηρα ηα έμνδα κεηαηξνπήο ινγηζκηθνχ ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπ 
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άπινπ παγίνπ κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε αμηνπηζηία. Σν ινγηζκηθφ απνζβέλεηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζε 5 ρξφληα. 

 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εμεηάδνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε φηαλ ηα γεγνλφηα ή νη κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Όπνπ ε αλαθηήζηκε αμία είλαη κηθξφηεξε ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ, ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνκεηψλνληαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ. 

 

ε θάζε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ εμεηάδνληαη θαη γίλνληαη ηπρφλ πξνζαξκνγέο ζηελ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ παγίσλ. 

 

2.6. Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή, δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο 

εηεζίσο θαη επίζεο φηαλ θάπνηα γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη 

αλαθηήζηκε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Εεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ην πνζφ θαηά ην νπνίν ε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε 

αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο, κεησκέλεο κε ηα έμνδα πψιεζεο, θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο (παξνχζα αμία ρξεκαηνξνψλ πνπ 

αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο κειινληηθέο νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

ζπλζήθεο.) Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο 

κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο απφ ππεξαμία, πνπ έρνπλ 

ππνζηεί απνκείσζε επαλεθηηκνχληαη γηα πηζαλή αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία  ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

2.7. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

2.7.1. Σαμηλόκεζε 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηελ θαηεγνξία: δάλεηα ρνξεγεζέληα θαη απαηηήζεηο. Ζ 

ηαμηλφκεζε γίλεηαη κε βάζε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε επέλδπζε. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε 

θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 

 

Γάλεηα ρνξεγεζέληα θαη απαηηήζεηο  

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία 

δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο 

κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα ρνξεγεζέληα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο Πειάηεο θαη Λνηπέο Απηαηήζεηο 

ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. 

 

2.7.2. Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε 

Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε 

εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα 

ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. Σα δάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε 

αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

2.8. πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ  

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ απεηθνλίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο κφλν φηαλ ε Δηαηξεία έρεη λνκηθά ην δηθαίσκα θαη πξνηίζεηαη λα ηα δηαθαλνλίζεη ζε θαζαξή βάζε 

κεηαμχ ηνπο ή λα εηζπξάμεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα δηαθαλνλίζεη ηελ ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα. 

2.9. Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 

ε θάζε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε.  

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο (εθφζνλ πθίζηαληαη ζρεηηθέο ελδείμεηο) 

είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην θφζηνο θηήζεσο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην αλαπφζβεζην 

θφζηνο (καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο). 

 

Ζ αλαθηήζηκε/εηζπξάμηκε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθνί 

έιεγρνη απνκείσζεο, πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, 
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πξνεμνθιεκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηνπ εθάζηνηε ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ. Οη 

πξνθχπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  

 

Ζ δεκηά απνκείσζεο γηα ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο δεκηνπξγείηαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη 

ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά ησλ απαηηήζεσλ κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

 

νβαξά πξνβιήκαηα ηνπ πειάηε, φπσο ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ή νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε θαη ε αδπλακία ηαθηηθψλ 

πιεξσκψλ ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ε απαίηεζε έρεη απνκεησζεί. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 

πξνεμνθιεκέλε κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην, θαη θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  

 

2.10. Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο απνηεινχλ απαηηήζεηο πνπ νθείινληαη απφ πειάηεο γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαηά 

ηελ άζθεζε ηεο ζπλήζνπο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο. Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαηαηάζζνληαη ζην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εάλ ε είζπξαμε αλακέλεηαη λα γίλεη εληφο ελφο έηνπο ή ιηγφηεξν. Αλ φρη, παξνπζηάδνληαη ζην κε 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. 

 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην 

θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, εθηφο εάλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνεμφθιεζεο δελ είλαη ζεκαληηθφ, 

κεησκέλν κε ηπρφλ δεκηά απνκείσζεο.  

 

2.11. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηνπο ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο ππεξαλάιεςεο. 

 

2.12. Μεηνρηθό θεθάιαην 

 

Οη θνηλέο κεηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.   

 

Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ 

πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. 

 

Σν θφζηνο θηήζεο ηδίσλ κεηνρψλ εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο, κέρξη νη ίδηεο κεηνρέο 

πσιεζνχλ, αθπξσζνχλ ή επαλεθδνζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκία απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ 

ζπλαιιαγή ινηπά έμνδα θαη θφξνπο, αλαγλσξίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

2.13. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο  

 

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο απνηεινχλ ππνρξεψζεηο πξνο πιεξσκή γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί θαηά ηελ 

άζθεζε ηεο ζπλήζνπο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο απφ πξνκεζεπηέο. Οη πιεξσηένη ινγαξηαζκνί 

θαηαηάζζνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, εάλ ε πιεξσκή νθείιεηαη εληφο ελφο έηνπο ή ιηγφηεξν. Αλ φρη, 

παξνπζηάδνληαη σο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  

 

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα ζην αλαπφζβεζην 

θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

2.14. Γάλεηα  

 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

Έμνδα δαλείσλ πνπ θαηαβάιινληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ λέσλ πηζηψζεσλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηνπ δαλείνπ εθφζνλ 

γίλεη αλάιεςε κέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο λέαο πηζησηηθήο γξακκήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε θαηαρσξνχληαη σο 

κειινληηθά έμνδα δαλείσλ κέρξη λα γίλεη ε αλάιεςε. Δθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα λέα δάλεηα, κεξηθψο ή νιηθψο, ηφηε 

απηά ηα έμνδα πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνπιεξσζέληα έμνδα θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα δσήο 

ηεο ζρεηηθήο πηζησηηθήο γξακκήο.  
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Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε Δηαηξεία έρεη ην αλεπηθχιαθην δηθαίσκα λα 

αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

2.15. Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο απνηειείηαη απφ ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Ο θφξνο αλαγλσξίδεηαη 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ εθηφο θαη αλ ζρεηίδεηαη κε πνζά πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ή 

απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν θφξνο αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ή ζηα ίδηα 

θεθάιαηα αληίζηνηρα. 

 

Ο ηξέρσλ θφξνο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο πνπ έρεη ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα. Ζ δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη 

ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη  βάζεη ησλ  θεξδψλ ηεο Δηαηξείαο φπσο αλακνξθψλεηαη ζηε θνξνινγηθή ηεο δήισζε 

θαη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. 

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 πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ 

έγηλε δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λφκνπο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ 

φηαλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα 

ηαθηνπνηεζνχλ. 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ γηα ηνλ νπνίν ελδέρεηαη λα ππάξμεη κειινληηθφ 

θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

απαίηεζε. 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη κφλν εάλ επηηξέπεηαη λνκηθά ν ζπκςεθηζκφο 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη εθφζνλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα θνξνινγνχζα αξρή επί ηεο νληφηεηαο πνπ θνξνινγείηαη ή θαη επί δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ θαη 

ππάξρεη ε πξφζεζε ε ηαθηνπνίεζε λα γίλεη κε ζπκςεθηζκφ. 

 

2.16. Πξνβιέςεηο  

 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) σο απνηέιεζκα 

πξνγελέζηεξσλ γεγνλφησλ θαη είλαη πηζαλφ φηη κηα εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ζα απαηηεζεί γηα ην 

δηαθαλνληζκφ ηεο, εθφζνλ είλαη δπλαηή ε αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ ηεο δέζκεπζεο.  

 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη ζε πξνεμνθιεκέλε βάζε, φηαλ είλαη ζεκαληηθή ε επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ 

ρξήκαηνο, κε ηε ρξήζε ελφο πξν θφξνπ επηηνθίνπ πνπ αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή 

αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπ ζρεηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ππνρξέσζεο. Όηαλ γίλεηαη πξνεμφθιεζε ησλ πξνβιέςεσλ ε αχμεζε ηεο 

πξφβιεςεο πνπ νθείιεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αλαγλσξίδεηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. Οη πξνβιέςεηο 

επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη εάλ δελ είλαη πιένλ πηζαλφλ φηη ζα 

ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο αληηζηξέθνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 

Όηαλ ε Δηαηξεία αλακέλεη ηελ είζπξαμε κηαο απνδεκίσζεο γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο πξφβιεςεο, γηα παξάδεηγκα ζηα πιαίζηα 

ελφο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ε απνδεκίσζε αλαγλσξίδεηαη ζαλ μερσξηζηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κφλν φηαλ είλαη ζρεδφλ 

βέβαηε.  

 

2.17.   Αλαγλώξηζε εζόδσλ  

 

Σα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε ή ζα εηζπξαρζεί θαη αληηπξνζσπεχνπλ πνζά 

εηζπξαθηέα γηα ππεξεζίεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εθπηψζεσλ θαη ησλ θφξσλ πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

 

Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη έζνδν φηαλ ην πνζφ ηνπ εζφδνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα, φηαλ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη φηαλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα θάζε κία απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Ζ Δηαηξεία βαζίδεη ηελ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ζε ηζηνξηθά 
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απνηειέζκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ην είδνο ηνπ πειάηε, ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε 

ζπκθσλίαο. 

 

Παξνρή ππεξεζηώλ 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

ηελ πεξίπησζε εθείλε, φπνπ ε Δηαηξεία ελεξγεί σο αληηπξφζσπνο, ε πξνκήζεηα θαη φρη ην αθαζφξηζην έζνδν ινγίδεηαη σο 

έζνδν. 

 

2.18. Γηαλνκή θεξδώλ 

 

Ζ δηαλνκή θεξδψλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ 

πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ. 

 

3.   Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ  

 

3.1. Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ  

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο, ελδεηθηηθά, θηλδχλνπο αγνξάο (ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν θαη θίλδπλν επηηνθίσλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ζρεηίδνληαη 

κε ηα παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: εκπνξηθέο απαηηήζεηο, ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πξνκεζεπηέο θαη 

ινηπέο ππνρξεψζεηο θαη δαλεηζκφο. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πεξηγξάθνληαη 

ζηε εκείσζε 2. 

 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ παξαθνινπζείηαη απφ ηελ δηνίθεζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη δηακνξθψλεηαη ζηα πιαίζηα, νδεγηψλ, 

θαηεπζχλζεσλ θαη θαλφλσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ αθνξνχλ ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ, ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν, ηε ρξήζε παξαγψγσλ θαη κε-παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, θαζψο θαη ηελ βξαρππξφζεζκε 

επέλδπζε ησλ δηαζεζίκσλ. 

 

(α) Κίλδπλνο αγνξάο 

 

i) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ηεο Δηαηξείαο θξίλεηαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο θαζψο φια ηα έζνδα, νη δαπάλεο, ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ πνπ είλαη ην 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο.  

 

ii) Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ ιόγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο έληνθα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο φςεσο. Ζ Δηαηξία δελ έρεη ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ, ζπλεπψο, ε έθζεζή ηεο πεξηνξίδεηαη ζηηο θαηαζέζεηο φςεσο ζην Δλεξγεηηθφ. Δλδερφκελεο κεηαβνιέο επηηνθίσλ δε 

ζα είραλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο. 

 

(β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξαθνινπζεί επηζηακέλα ηα ππφινηπα ησλ ρξεσζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ζε απαηηήζεηο φπνπ 

εληνπίδεηαη πηζησηηθφο θίλδπλνο γίλεηαη αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηηο θαζηεξσκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο θαη γίλεηαη ε 

θαηάιιειε πξφβιεςε γηα απνκείσζε. 

 

(γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Γεδνκέλεο ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ν θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο θαη ε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηνξνψλ έρεη γίλεη πην επηηαθηηθή. Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο, ε δηνίθεζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πξνυπνινγίδεη θαη παξαθνινπζεί ηαθηηθά ηηο ρξεκαηνξνέο ηεο Δηαηξείαο 

θαη κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ γηα ελδνεηαηξηθφ θαη 

ηξαπερδηθφ δαλεηζκφ . 

 

Ζ ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζείηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κε ηηο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2014: 

 

 
31 Γεθεκβξίνπ 2014 

 
Δληόο 

 
Μεηαμύ 1 

 
Μεηαμύ 2 

 
Άλσ ησλ 

 
ύλνιν 
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1 έηνπο θαη 2 εηώλ θαη 5 εηώλ 5 εηώλ 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 70.873 

 

- 

 

- 

 

- 

 
70.873 

 

3.2. Γηαρείξηζε Κεθαιαίσλ   

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ επίηεπμε 

ησλ αλαπηπμηαθψλ ηεο ζρεδίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα. 

 

Σα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε βάζε ην ζπληειεζηή κφριεπζεο. Ο ελ ιφγσ ζπληειεζηήο 

ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ κε ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα. Ο θαζαξφο δαλεηζκφο 

ππνινγίδεηαη σο ην «χλνιν δαλεηζκνχ» (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ «βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ» φπσο 

εκθαλίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο) κείνλ «Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα». Σα ζπλνιηθά 

απαζρνινχκελα θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο «χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ» φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο ζπλ ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ. 

 

Ζ Δηαηξεία δελ είρε δαλεηζκφ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 νπφηε θαη δελ παξνπζηάδεη ζπληειεζηή κφριεπζεο: 

 

4.  εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο 

γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη νη ζεκεηψζεηο θαη αλαθνξέο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ ελδέρεηαη λα εκπεξηέρνπλ 

νξηζκέλεο ππνζέζεηο θαη ππνινγηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζε κειινληηθά γεγνλφηα ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο, ηελ αλάπηπμε 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο. Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη ππνζέζεηο θαη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ 

θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά 

ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Οη εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ κειινληηθά νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο 

ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ έρνπλ σο εμήο: 

 

(α) Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη 

ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη 

ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ. Ζ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ εθηίκεζε επαξθψλ κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ θεξδψλ. 

 

 

(β) Δθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο θαη ππνιεηκκαηηθήο αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ   

Απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σθέιηκεο δσήο θαζψο θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ησλ ελζψκαησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ζέκα θξίζεο, πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο απφ φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη ε σθέιηκε δσή ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ επαλεμεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε ιακβάλνληαο ππφςε ηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 

5. Δλζώκαηα πάγηα  

 

 

Οηθόπεδα & 

Κηίξηα 

 

Μερ/θόο 

εμνπιηζκόο 

 

Μεηαθνξηθά 

κέζα   

 

Έπηπια & 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

 
ύλνιν 

Κόζηνο 

         22/7/2014 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Πξνζζήθεο 6.158.183 

 

33.108 

 

15.000 

 

8.895 

 
6.215.186 

31/12/2014 6.158.183 

 
33.108 

 
15.000 

 
8.895 

 
6.215.186 

          πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 
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22/7/2014 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Απνζβέζεηο ρξήζεο - 

 

-  -  -  - 

31/12/2014 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

          Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2014 6.158.183 

 
33.108 

 
15.000 

 
8.895 

 
6.215.186 

 

Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ ήηαλ αθφκα δηαζέζηκα ζε πιήξε  

ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππνινγίζζεθαλ απνζβέζεηο. 

 

ηα πάγηα ζηνηρεία δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε. 

 

6. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

 

 

Γεμακελέο 

 
ύλνιν 

Κόζηνο 

   22/7/2014 - 

 

- 

Πξνζζήθεο 257.200 

 

257.200 

31/12/2014 257.200 

 
257.200 

    πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

   22/7/2014 - 

 

- 

Απνζβέζεηο ρξήζεο - 

 

- 

31/12/2013 - 

 
- 

    Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 257.200 

 
257.200 

 
χκθσλα κε έθζεζε αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ε εχινγε αμία ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ 

αλέξρεηαη ζε € 1.387.516 γηα ηελ Δηαηξεία. 

 

 

 

 

 
7. Πειάηεο θαη ινηπέο Απαηηήζεηο 

 

 31/12/2014 

Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ - Υξεσζηηθά Τπνι. Πξνκεζεπηψλ  64 

Διιεληθφ Γεκφζην: Υξεσζηηθφ ΦΠΑ  42.502 

Διιεληθφ Γεκφζην: παξαθξαηνχκελνη & πξνθαηαβιεηένη θφξνη  9 

'Δμνδα επφκελεο ρξήζεο  11.525 

Πξνθαηαβνιέο ελνηθίσλ / εγγπήζεηο  16.700 

ύλνιν  70.800 

 

8. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

 

 

31/12/2014 

Γηαζέζηκα ζην ηακείν  2.570 

Καηαζέζεηο φςεσο  358.701 

ύλνιν  361.271 

 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε Δπξψ. 
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Ο αθφινπζνο πίλαθαο απεηθνλίδεη ηα πνζνζηά θαηαζέζεσλ αλά θιάζε πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο κε βάζε ην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νίθνπ Moody’ s ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014: 

 

Rating Υξεκαηνπηζησηηθνύ Ηδξύκαηνο (Moody's) 31/12/2014 

Caa1 100% 

Caa2 - 

ύλνιν 100% 

 

9. Δηαηξηθό θεθάιαην  

 

 

Αξηζκόο 

εηαηξηθώλ 

κεξηδίσλ 

 

Ολνκαζηηθή 

αμία 

 

 

Δηαηξηθό 

θεθάιαην 

 

ύλνιν 

22 Ηνπιίνπ 2014 -  - 

 

- 

 

- 

Αχμεζε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 70.000  100  7.000.000  7.000.000 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 70.000   

 

7.000.000 

 

7.000.000 

 

Σν εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε €7.000.000 θαη δηαηξείηαη ζε 70.000 εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο 

€100,00 έθαζην.  

 

10. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα είλαη ειεχζεξεο ηφθσλ. 

 

 
31/12/2014 

Πξνκεζεπηέο 60.949 

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 3.105 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαη ινηπνί θφξνη/ ηέιε 6.821 

ύλνιν 70.875 

 

Ζ πίζησζε πνπ παξέρεηαη ζηελ Δηαηξεία θαζνξίδεηαη απφ ηνπο φξνπο πιεξσκήο πνπ αλαθέξνληαη θαηά πεξίπησζε ζε θάζε 

ζχκβαζε κε πξνκεζεπηή. 

 

Οη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε Δπξψ. 

 

11. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα λα 

ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη 

αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Σα ζπκςεθηζκέλα πνζά είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 

31/12/2014 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο / (απαηηήζεηο):  

Αλαθηήζηκεο κεηά απφ 12 κήλεο 43.190 

 

43.190 

 

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ: 

 

 31/12/2014 

Τπόινηπν αξρήο πεξηόδνπ - 

(Υξέσζε) / πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 37.792 

(Υξέσζε) / πίζησζε ζηα ίδηα θεθάιαηα 5.398 

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ 43.190 

 



                         

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. 

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 

           (Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε €, 

εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 
Οη κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπκςεθηζκφο ησλ ππνινίπσλ εληφο ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο αξρήο είλαη νη παξαθάησ: 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:        

 

Γηαθνξεηηθέο 

θνξνινγηθέο 

απνζβεζεηο 

 

Φνξνινγηθέο 

δεκίεο 

 

Έμνδα αύμεζεο 

εηαηξηθνύ 

θεθαιαίνπ 

 

ύλνιν 

22/7/2014 - 

 

- 

   

- 

Πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 6.440 

 

31.352 

 

  

 

37.792 

Πίζησζε ζηα ίδηα θεθάιαηα   

 

  

 

5.398 

 

5.398 

31/12/2014 6.440 

 

31.352 

 

5.398 

 

43.190 

 

Ζ Δηαηξία ζα μεθηλήζεη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνλ Ηαλνπάξην 2015. Ζ έιιεηςε πξνζνδνθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην 

2014 δεκηνχξγεζε θνξνινγηθέο δεκίεο γηα ηη πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο. Θεσξείηαη ζθφδξα πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή 

κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κπνξνχλ λα ζπκςεθηζζνχλ. 

 

12. Έμνδα αλά θαηεγνξία    

 

 
22/7/2014 - 31/12/2014 

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 19.580 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 68.572 

Παξνρέο ηξίησλ 35.092 

Δλνίθηα 9.025 

Αζθάιηζηξα 6.310 

Λνηπνί θφξνη - ηέιε 2.586 

Μεηαθνξηθά θαη έμνδα ηαμηδίσλ 785 

Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 2.176 

Λνηπά έμνδα 1.394 

ύλνιν 145.520 

 

Καηαλνκή αλά ιεηηνπξγία: 

 Έμνδα δηνίθεζεο 145.520 

 
145.520 

 

Γεδνκέλνπ φηη ην 2014 ε Δηαηξία δελ είρε αθφκα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί σο 

έμνδα δηνίθεζεο. 

 

13. Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα) / έζνδα 

 

 
22/7/2014 - 31/12/2014 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 

 - Λνηπά  (195) 

 
(195) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 

 Έζνδα ηφθσλ 57 

 
57 

  Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα)/ έζνδα - θαζαξά (138) 

 

14. Φόξνο εηζνδήκαηνο   

 

χκθσλα κε ην λέν θνξνινγηθφ λφκν 4172/2013, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηελ Διιάδα 

νξίδεηαη ζην 26% γηα ηε ρξήζε 2014 
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31/12/2014 

Σξέρσλ θφξνο 1.000 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο  (37.792) 

ύλνιν (36.792) 

 

Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκόξθσζεο: 

Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2014 ήδε δηελεξγείηαη απφ ηελ Mazars Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ θαη ην 

ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 

2014. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ ζα πξνθχςνπλ πξφζζεηεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  πνπ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε πέξαλ απφ απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη πνπ απεηθνλίδνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Ζ Δηαηξία δελ έρεη αλέιεγθηεο ρξήζεηο. 

 

Ο θφξνο επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ ην νπνίν ζα πξνέθππηε αλ 

ρξεζηκνπνηνχζακε ηνλ κέζν ζηαζκηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο Δηαηξείαο σο εμήο: 

 

 
31/12/2014 

Εεκίεο πξν θόξσλ (145.659) 

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (37.871) 

Πξφζζεηνη θφξνη 1.000 

Έμνδα  πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο 79 

 
(36.792) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο 

 
Σα παξαθάησ πνζά αθνξνχλ ζε δεζκεχζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ιηκέλνο. ν νπνίνο κηζζψλεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ 

Ληκέλσλ Ννκνχ Δπβνίαο Α.Δ.. 

 

 31/12/2014 

Έσο 1 έηνο 26.750 

Μεηαμχ 1 θαη 5 έηε 150.750 

Απφ 5 έηε θαη πάλσ - 

 
177.500 

 
16. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο  

 

Γελ ππάξρνπλ εθθξεκείο επίδηθεο ππνζέζεηο ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο πξνβιέπεηαη λα επδνθηκήζνπλ θαη λα ηελ 

ππνρξεψζνπλ ζε απνδεκηψζεηο.  

 

17. πλδεδεκέλα κέξε   

 

17.1. Δηαίξνη 

 

Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ εηαηξεία «ΑΝΑΣΑΗΟ ΦΑΝΖ Α.Δ.-Βηνκεραλία Ρεηηλψλ Μεγάξσλ», ε νπνία θαηέρεη ην 

50% ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, θαη απφ ηελ εηαηξία «AK-TAS DIS TICARET A.S.» πνπ ειέγρεη ην ππφινηπν 50%. 
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17.2. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο κε ηα 

ζπλδεδεκέλα κέξε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο: 

 

 

22/7/2014 - 

31/12/2014 

β) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΡΖΣΗΝΩΝ ΜΔΓΑΡΩΝ ΑΝΑΣΑΗΟ ΦΑΝΖ ΑΔ 15.885 

 
15.885 

 

Οη ππεξεζίεο απφ θαη πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο θαη νη πσιήζεηο θαη αγνξέο αγαζψλ, γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ηηκνθαηαιφγνπο πνπ ηζρχνπλ γηα κε ζπλδεδεκέλα κέξε.  

 

17.3. Τπόινηπα κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

Σα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο κε ηα 

ζπλδεδεκέλα κέξε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο: 

 

 
31/12/2014 

Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε 

 Πξνο κεηξηθή 15.738 

 
15.738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

  

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ  Ο ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ  ΓΗΑ ΣΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ 
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