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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρίας
«APE COMMERCIAL PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας «APE COMMERCIAL
PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως,
συνολικού αποτελέσματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά
και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρίας. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση
της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση της Εταιρίας «APE COMMERCIAL PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
με τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν.
2190/1920.

Αθήνα, 25η Μαΐου 2015
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

Ιωάννης Ε. Μανώλης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13871
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Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2014

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014
Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(ποσά σε ευρώ)

Σημείωση

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2014
31.12.2013

Έσοδα από τόκους

3

374.940,45
374.940,45

497.487,12
497.487,12

Δαπάνες αποσβέσεων
Αναλογία Κερδών /(Ζημιών) από συγγενείς εταιρίες
Γενικά διοικητικά έξοδα
Kέρδη/(Ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/( ζημίες) μετά το φόρο
εισοδήματος

9
5
4

(185,49)
(3.692.970,00)
(24.698,85)
(3.342.913,89)
960.118,20

(648,30)
(3.126.870,00)
(30.576,65)
(2.660.607,83)
(358.267,34)

(2.382.795,69)

(3.018.875,17)

(264,76)

(335,43)

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος
ανά μετοχή (Βασικά και προσαρμοσμένα
€/μετοχή)

6

7

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 9-35) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2014

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

Ισολογισμός

Σημείωση

31.12.2014

31.12.2013

43.101.022,50
-595.707,30

46.770.312,50
185,49
--

43.696.729,80

46.770.497,99

190.773,44
13.504.381,47
13.695.154,91

133.604,62
13.221.640,69
13.355.245,31

57.391.884,71

60.125.743,30

90.000,00
69.370.000,00
(50.186,80)
(12.026.651,89)

90.000,00
69.370.000,00
(67.710,00)
(9.643.856,20)

57.383.161,31

59.748.433,80

6

---

358.254,10
358.254,10

13

8.723,40

19.055,40

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

8.723,40

19.055,40

Σύνολο υποχρεώσεων

8.723,40

377.309,50

57.391.884,71

60.125.743,30

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

8
9
6

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

10
11

Σύνολο Ενεργητικού
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον

12
12

Σύνολο καθαρής θέσεως
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις

Σύνολο καθαρής θέσεως και υποχρεώσεων

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 9-35) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2014

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος
(ποσά σε ευρώ)
Από Ιανουαρίου έως
31.12.2014
31.12.2013
1η

Σημείωση
Κέρδη/(Ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος

(2.382.795,69)

(3.018.875,17)

23.680,00
(6.156,80)
17.523,20

(7.770,00)
-(7.770,00)

--

--

17.523,20

(7.770,00)

(2.365.272,49)

(3.026.645,17)

Λοιπά αποτελέσματα μετά το φόρο εισοδήματος
που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση:
Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων
- Αναλογία Κερδών /(Ζημιών) από συγγενείς
Εταιρίες
- Φόρος εισοδήματος

8
6

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων
Σύνολο αποτελεσμάτων, μετά το φόρο εισοδήματος,
που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως,
μετά το φόρο εισοδήματος

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 9-35) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2014

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο 1.1.2013

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο καθαρής
θέσεως

90.000,00

69.370.000,00

(59.940,00)

(6.624.981,03)

62.775.078,97

--

--

--

(3.018.875,17)

(3.018.875,17)

--

--

(7.770,00)

--

(7.770,00)

--

--

(7.770,00)

(3.018.875,17)

(3.026.645,17)

Υπόλοιπο 31.12.2013

90.000,00

69.370.000,00

(67.710,00)

(9.643.856,20)

59.748.433,80

Υπόλοιπο 1.1.2014

90.000,00

69.370.000,00

(67.710,00)

(9.643.856,20)

59.748.433,80

--

--

--

(2.382.795,69)

(2.382.795,69)

--

--

17.523,20

--

17.523,20

--

--

17.523,20

(2.382.795,69)

(2.365.272,49)

90.000,00

69.370.000,00

(50.186,80)

(12.026.651,89)

57.383.161,31

Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος
Λοιπά αποτελέσματα μετά το φόρο εισοδήματος που
καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση
Συνολικό Αποτέλεσμα Χρήσεως μετά το φόρο
εισοδήματος

Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος
Λοιπά αποτελέσματα μετά το φόρο εισοδήματος που
καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση
Συνολικό Αποτέλεσμα Xρήσεως μετά το φόρο
εισοδήματος
Υπόλοιπο 31.12.2014

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 9-35) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2014

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(ποσά σε ευρώ)
η

Σημείωση
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Έσοδα από τόκους
Αναλογία (κερδών) / ζημιών από συγγενείς εταιρίες
Λειτουργικό κέρδος/(ζημία) προ μεταβολών του
κεφαλαίου κίνησης

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2014
31.12.2013
(3.342.913,89)

(2.660.607,83)

185,49
(374.940,45)
3.692.970,00

648,30
(497.487,12)
3.126.870,00

(24.698,85)

(30.576,65)

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(26.350,49)
(10.332,00)

(42.977,19)
12.038,48

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

(61.381,34)

(61.515,36)

344.122,12

452.687,11

344.122,12

452.687,11

--

--

--

--

282.740,78

391.171,75

13.221.640,69

12.830.468,94

13.504.381,47

13.221.640,69

9
3
5

Επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσεως (α) +(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

11

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 9-35) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Οικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2014

APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία
Η εταιρία «APE COMMERCIAL PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία») με διακριτικό τίτλο “APE COMMERCIAL PROPERTY Α.Ε.”,
ιδρύθηκε το 2005 και εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου 43. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 58599/01/B/05/192. Η διάρκειά της έχει ορισθεί για 50 έτη, ήτοι
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2055.
Ο σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:
α) Η απόκτηση, εκμετάλλευση, οικοδόμηση, διαχείριση, αξιοποίηση, διάθεση και ανάπτυξη πάσης φύσεως
ακινήτων.
β) Η ανέγερση οικοδομών εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.
γ) Η απόκτηση οικοπέδων και λοιπών ακινήτων, είτε προς οικοδόμηση, είτε προς επισκευή ή αναπαλαίωση,
καθώς και η μεταπώληση αυτών.
δ) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων και εν γένει κτηματικών συναλλαγών.
ε) Η διαμεσολάβηση σε εκμετάλλευση ακινήτων με προμήθεια.
ζ) Η εκπόνηση συναφών αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών και πολεοδομικών μελετών.
η) Η αντιπροσώπευση και η συνεργασία με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους συναφών σκοπών.
θ) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων.
ι)

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων ακίνητης περιουσίας, ως και κάθε συναφούς με αυτήν
δραστηριότητας.

κ) Η ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων.
λ) Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού.
μ) Η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων, ως και
υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή /και νομικά πρόσωπα, σε οποιοδήποτε τομέα της
οικονομικής ζωής.
ν) Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων, εταιρικών μεριδίων ή
τίτλων εταιριών οποιασδήποτε μορφής και οικονομικής δραστηριότητας.
Η Εταιρία αποτελεί κοινοπραξία των Εταιριών ALPHA BANK A.E. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ενώ τα
ποσοστά συμμετοχής των εταιριών αυτών στην ΑPΕ COMMERCIAL PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ A.E. κατά την 31.12.2014 διαμορφώνονται ως εξής : ALPHA BANK
A.E. 72,20% και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 27,80%.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας αποτιμώνται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Εταιριών της
“ALPHA BANK” με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Αντωνίου Μαριάννα
Συρράκος Αθανάσιος
Σταθάκης Αντώνιος
Αποστολόπουλος Ξενοφών
Παπαιωάννου Γεώργιος
Καμπαδέλλης Γεώργιος
Μπαρδής Εμμανουήλ

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Aντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου 2015
Εποπτεύουσα αρχή:

Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση
Αναπτύξεως

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:

58599/01/Β/05/192

Αριθμός φορολογικού μητρώου:

999080420

Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής:

Ιωάννης Ε. Μανώλης
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
μέλος της Crowe Horwath International

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

ALPHA BANK Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, της δέκατης (10ης) Εταιρικής
χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, στην συνεδρίασή του της 22ας Μαΐου 2015.

2. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές
2.1 Βάση παρουσίασης
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1 - 31.12.2014 και έχουν συνταχθεί:
α) σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως αυτά υιοθετούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και
β) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις.
Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την Εταιρία για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν
τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα και σε υποθέσεις που, υπό τις
παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές.
Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι
επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά το χρόνο που
πραγματοποιούνται.
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Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η μελλοντική πορεία των εργασιών της επηρεάζεται
άμεσα από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Η Ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους
θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ώστε να υπάρξει συμφωνία αναφορικά με τη
κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών.
Στα πλαίσια της αξιολόγησής της ως δρώσα οικονομική μονάδα, η Εταιρία έλαβε υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις
που ενδέχεται να έχουν κάποια επίπτωση στα οικονομικά της μεγέθη. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική θέση
της Εταιρίας και τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι στιγμής, η Διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει πως θα είναι σε θέση
να εξυπηρετήσει ομαλά τη λειτουργική της δραστηριότητα.
Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων έχουν
εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2013 και 2014, αφού ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων
καθώς και η Διερµηνεία 21 οι οποίες εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB),
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από 1.1.2014:
Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιηµένες

Οικονοµικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 12
«Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες εταιρίες» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες
Οικονοµικές Καταστάσεις»: Εταιρίες Επενδύσεων (Κανονισµός 1174/20.11.2013)
Την 31.10.2012, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την ανωτέρω τροποποίηση µε την
οποία προσδιορίζεται η έννοια των «εταιριών επενδύσεων» και παρέχεται εξαίρεση ως προς την υποχρέωση τους
να ενοποιούν εταιρίες που ελέγχουν. Συγκεκριµένα, µια εταιρία επενδύσεων δεν θα ενοποιεί τις θυγατρικές της,
ούτε θα εφαρµόζει τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 3 όταν αποκτά τον έλεγχο άλλης οντότητας, αλλά θα αποτιµά τις
επενδύσεις της σε θυγατρικές στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το ΔΠΧΠ 9. Εξαίρεση
στον ανωτέρω κανόνα είναι οι θυγατρικές εταιρίες που δεν κατέχονται µε σκοπό την αποκόµιση κέρδους από
την επένδυση, αλλά για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της εταιρίας επενδύσεων.
Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η µητρική εταιρία επενδύσεων, που δεν θεωρείται και η ίδια εταιρία επενδύσεων, θα
ενοποιεί όλες τις εταιρίες που ελέγχει, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που ελέγχονται µέσω της εταιρίας
επενδύσεων.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση»:

Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (Κανονισµός 1256/13.12.2012)
Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΛΠ 32
αναφορικά µε τον συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Η τροποποίηση του
ΔΛΠ 32 συνίσταται στην προσθήκη οδηγιών αναφορικά µε το πότε επιτρέπεται ο εν λόγω συµψηφισµός.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
•
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 36 «Απομείωση στοιχείων ενεργητικού»:
Γνωστοποιήσεις για το ανακτήσιµο ποσό µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού (Κανονισµός
1374/19.12.2013)
Την 29.5.2013, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 µε την
οποία κατήργησε την απαίτηση γνωστοποίησης, που προέκυψε µε την έκδοση του ΔΠΧΠ 13, του ανακτήσιµου
ποσού για όλες τις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών στις οποίες έχει επιµεριστεί σηµαντικό τµήµα της
λογιστικής αξίας της υπεραξίας ή των άϋλων περιουσιακών στοιχείων µε αόριστη ωφέλιµη ζωή, ανεξαρτήτως µε το
αν έχει αναγνωριστεί αποµείωση. Επίσης, µε την εν λόγω τροποποίηση προστέθηκαν γνωστοποιήσεις και
ειδικότερα:
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•
του ανακτήσιµου ποσού ενός στοιχείου του ενεργητικού (µίας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) για
το οποίο αναγνωρίστηκε ή αναστράφηκε ζηµία αποµείωσης κατά την περίοδο αναφοράς,
•
στην περίπτωση που το ανωτέρω ανακτήσιµο ποσό έχει προσδιοριστεί ως η εύλογη αξία µείον το
κόστος της πώλησης, το επίπεδο ιεραρχίας της εύλογης αξίας,
•
για τις αποτιµήσεις της εύλογης αξίας που κατηγοριοποιούνται στο «επίπεδο 2» και στο «επίπεδο 3» της
ιεραρχίας, οι τεχνικές αποτίµησης και οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό τους,
καθώς και το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιήθηκε εάν η εύλογη αξία µείον το κόστος πώλησης
υπολογίστηκε µε τη χρήση µίας τεχνικής παρούσας αξίας.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
•
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και
αποτίμηση»: Ανανέωση της σύµβασης παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης (Κανονισµός
1375/19.12.2013)
Την 27.6.2013, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 µε την
οποία παρέχει εξαίρεση στην απαίτηση για διακοπή της λογιστικής αντιστάθµισης όταν το µέσο αντιστάθµισης
εκπνεύσει, πωληθεί, διακοπεί ή ασκηθεί. Ειδικότερα, η εξαίρεση παρέχεται στην περίπτωση που το συµβόλαιο
εξωχρηµατιστηριακού παραγώγου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεωθεί (novation) µε
νέο αντισυµβαλλόµενο έναν κεντρικό εκκαθαριστή και ταυτόχρονα η ανανέωση αυτή ικανοποιεί σωρευτικά τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
•
προκύπτει από εφαρµογή νόµου ή κανονισµών,
•
επιτυγχάνει την αντικατάσταση του προηγούµενου αντισυµβαλλόµενου µε νέο κεντρικό εκκαθαριστή και
στα δύο µέρη του συµβολαίου, και τέλος
•
δεν προβλέπει µεταβολές στους αρχικούς όρους του συµβολαίου πέραν των αλλαγών που σχετίζονται
άµεσα µε την αντικατάσταση του αντισυµβαλλόµενου (ενέχυρα, δικαιώµατα συµψηφισµού και έξοδα συναλλαγής).
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
•
Διερµηνεία 21 «Εισφορές» (Κανονισµός 634/13.6.2014)
Την 20.5.2013, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερµηνεία 21 «Εισφορές» µε
σκοπό την παροχή καθοδήγησης αναφορικά µε το λογιστικό χειρισµό των εισφορών που επιβάλλονται από τις
κυβερνήσεις. Σύµφωνα µε τη Διερµηνεία 21, η υποχρέωση πληρωµής εισφοράς αναγνωρίζεται στις οικονοµικές
καταστάσεις τη χρονική στιγµή που προκύπτει το δεσµευτικό γεγονός που ενεργοποιεί την υποχρέωση. Ως
δεσµευτικό γεγονός ενεργοποίησης της υποχρέωσης πληρωµής της εισφοράς ορίζεται η δραστηριότητα της
οικονοµικής οντότητας λόγω της οποίας γεννάται η υποχρέωση, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.
Η υιοθέτηση της Διερμηνείας 21 δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τις κατωτέρω
τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την 1.1.2014 και
δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία.
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζοµένους»: Υποχρεώσεις

καθορισμένων παροχών: Εισφορές εργαζομένων (Κανονισμός 2015/29/17.12.2014)
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.7.2014
Την 21.11.2013, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ19 µε την
οποία µεταβάλλεται ο λογιστικός χειρισµός των σχετιζόµενων µε την παροχή υπηρεσίας εισφορών που δεν
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εξαρτώνται από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Παραδείγµατα των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τα έτη
υπηρεσίας περιλαµβάνουν αυτές που αποτελούν σταθερό ποσοστό του µισθού του εργαζοµένου ή ένα σταθερό
ποσό σε όλη τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης ή ένα ποσό σχετικό µε την ηλικία του εργαζοµένου. Με την
τροποποίηση η οντότητα δύναται να επιλέξει είτε να λογιστικοποιήσει τις εν λόγω εισφορές ως µείωση του
κόστους απασχόλησης (service cost) την περίοδο κατά την οποία οι σχετιζόµενες υπηρεσίες παρέχονται (σαν να
πρόκειται δηλαδή για βραχυπρόθεσµη παροχή προς τους εργαζοµένους) ή να εξακολουθεί, όπως και πριν, να τις
κατανέµει στα έτη απασχόλησης.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές
καταστάσεις.






Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
κύκλος 2010-2012 (Κανονισμός 2015/28/17.12.2014)
κύκλος 2011-2013 (Κανονισμός 1361/18.12.2014)

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.7.2014
Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο
εξέδωσε, την 12.12.2013, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
Επίσης, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις
προτύπων, τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί
πρόωρα από την Εταιρία.
•

Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2018
Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του οριστικού
κειμένου του προτύπου ΔΠΧΠ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο ΔΛΠ 39. Το
νέο πρότυπο προβλέπει σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με την ταξινόμηση και την αποτίμηση των
χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και με τη λογιστική αντιστάθμισης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ταξινόμηση και αποτίμηση
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να ταξινοµούνται σε δύο
µόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η
αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν προκειµένου να
αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα:
i.
Το επιχειρησιακό µοντέλο (business model) το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των
µέσων αυτών.
ii.
Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων.
Επιπρόσθετα, το ΔΠΧΠ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους να
ταξινοµηθούν σε κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων τα οποία
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειµένου να συµβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να
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διακρατείται για εµπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωµατωµένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που
το κύριο συµβόλαιο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ΔΠΧΠ 9, το ενσωµατωµένο παράγωγο δεν θα πρέπει να
διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισµός του υβριδικού συµβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν
ανωτέρω για την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων.
Σε ότι αφορά στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται με εκείνες τις
υποχρεώσεις που µία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιµήσει στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση αυτή, η µεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται στα
αποτελέσµατα, µε εξαίρεση το ποσό της µεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το οποίο
θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση.
Απομείωση
Σε αντίθεση με το υφιστάμενο ΔΛΠ 39, με βάση το οποίο μία εταιρία αναγνωρίζει ζημίες λόγω πιστωτικού
κινδύνου μόνο όταν οι ζημίες αυτές έχουν συμβεί, το νέο πρότυπο απαιτείται την αναγνώριση των αναμενόμενων
ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου για όλη τη διάρκεια ζωής των μέσων σε εκείνες τις περιπτώσεις που η
πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση. Αντιθέτως, για τις
απαιτήσεις εκείνες που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά από την αρχική
τους αναγνώριση, η πρόβλεψη για τις αναμενόμενες ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζεται για τις
αναμενόμενες ζημίες 12 μηνών.
Λογιστική αντιστάθμισης
Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης είναι περισσότερο ευθυγραµµισµένες µε τη διαχείριση των
κινδύνων της οικονοµικής οντότητας ενώ οι κυριότερες µεταβολές σε σχέση µε τις υφιστάµενες διατάξεις του
ΔΛΠ 39 συνοψίζονται στα ακόλουθα:
•
διευρύνεται ο αριθµός των στοιχείων που µπορούν να συµµετέχουν σε µία σχέση αντιστάθµισης είτε ως
µέσα αντιστάθµισης είτε ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία,
•
καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο µε βάση τις υφιστάµενες διατάξεις θα πρέπει να
ικανοποιείται προκειµένου η αντιστάθµιση να θεωρείται αποτελεσµατική. Ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας της
αντιστάθµισης γίνεται πλέον µόνο προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριµένες συνθήκες η ποιοτική µόνο αξιολόγηση
καθίσταται επαρκής,
•
στην περίπτωση που µία σχέση αντιστάθµισης παύει να είναι αποτελεσµατική αλλά ο στόχος της
διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας ως προς τη σχέση αντιστάθµισης παραµένει ο ίδιος, η εταιρία θα πρέπει να
προβεί σε εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθµισης ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια της
αποτελεσµατικότητας.
Επισηµαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαµβάνονται εκείνες που αφορούν στην αντιστάθµιση ανοιχτών
χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί.
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του ΔΠΧΠ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων προτύπων
και κυρίως του ΔΠΧΠ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις.
Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιηµένες

Οικονοµικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 12
«Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες εταιρίες» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις
σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Εφαρμογή της εξαίρεσης σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 18.12.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ανωτέρω πρότυπα
με την οποία αποσαφηνίζει ότι η εξαίρεση που παρέχεται στα ΔΠΧΠ 10 και ΔΛΠ 28, αναφορικά με τη σύνταξη
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσεως αντίστοιχα, ισχύει
και για τις εταιρίες που είναι θυγατρικές μιας εταιρίας επενδύσεων, η οποία αποτιμά τις θυγατρικές της στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 10. Επίσης, με την ανωτέρω τροποποίηση
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αποσαφηνίζεται ότι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΠ 12 έχουν εφαρμογή στις εταιρίες επενδύσεων οι
οποίες αποτιμούν όλες τις θυγατρικές τους εταιρίες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές της
καταστάσεις.
Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιηµένες

Οικονοµικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και
κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 11.9.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 10 και
ΔΛΠ 28 με σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισμό μίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς στοιχείων του
ενεργητικού της μητρικής εταιρίας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το ΔΠΧΠ 10
τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσμα μίας συναλλαγής με μία
συγγενή ή κοινοπραξία, μία εταιρία χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση» βάσει
του ΔΠΧΠ 3, θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματά της μόνο εκείνο το μέρος του κέρδους ή της ζημίας που
σχετίζεται με το ποσοστό συμμετοχής των τρίτων στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο μέρος του
κέρδους ή της ζημίας της συναλλαγής θα απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής στη συγγενή ή
στην κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συμμετοχής στην πρώην θυγατρική, έτσι
ώστε αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζημία από την εκ νέου αποτίμηση της
συμμετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μόνο στο βαθμό που αφορά το ποσοστό συμμετοχής των άλλων
επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής στην πρώην θυγατρική.
Αντίστοιχα, στο ΔΛΠ 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η μερική αναγνώριση κέρδους ή ζημίας στα
αποτελέσματα του επενδυτή θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη συγγενή ή στην κοινοπραξία
δεν πληρούν τον ορισμό της «επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζεται το συνολικό κέρδος ή ζημία
στα αποτελέσματα του επενδυτή.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές της
καταστάσεις.
Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 11 «Σχήματα υπό

κοινό έλεγχο»: Λογιστικός χειρισμός απόκτησης συμμετοχών σε σχήματα υπό κοινή δραστηριότητα
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 6.5.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 11 με την
οποία αποσαφηνίζει ότι ο αποκτών συμμετοχή σε ένα σχήμα υπό κοινή δραστηριότητα, το οποίο συνιστά
επιχείρηση (σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3), θα πρέπει να εφαρμόζει όλες τις σχετικές αρχές για το λογιστικό χειρισμό
των συνενώσεων του ΔΠΧΠ 3 καθώς και των άλλων προτύπων εκτός από εκείνες τις αρχές οι οποίες έρχονται σε
αντίθεση με το ΔΠΧΠ 11. Επιπλέον, ο αποκτών τη συμμετοχή θα προβαίνει στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις
σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3 και τα λοιπά σχετικά πρότυπα. Αυτό ισχύει τόσο κατά την απόκτηση της αρχικής
συμμετοχής όσο και για κάθε επιπρόσθετη συμμετοχή σε σχήματα υπό κοινή δραστηριότητα που συνιστούν
επιχείρηση.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές της
καταστάσεις.
•
Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί υπό
καθεστώς ρύθµισης»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
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Την 30.1.2014, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 14. Το νέο πρότυπο
πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους αναβαλλόµενους
λογαριασµούς υπό καθεστώς ρύθµισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων προβλέπεται από τις τοπικές
νοµοθεσίες όταν µία εταιρία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιµή ρυθµίζεται από κάποιον
κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρµογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
και µόνο για τις οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που ρυθµίζονται από κάποιο φορέα και που σύµφωνα
µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασµούς στις οικονοµικές τους
καταστάσεις. Το ΔΠΧΠ 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί
να εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια.
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.


Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 15: «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2017
Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο ΔΠΧΠ 15 «Έσοδα
από συμβάσεις με πελάτες». Το νέο πρότυπο είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του IASB και του
Αμερικάνικου Συμβουλίου των Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) να αναπτύξουν κοινές
απαιτήσεις όσον αφορά τις αρχές αναγνώρισης εσόδων.
Το νέο πρότυπο έχει εφαρμογή σε όλες τις συμβάσεις με πελάτες πλην εκείνων που είναι στο πεδίο εφαρμογής
άλλων προτύπων, όπως οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, τα ασφαλιστικά συμβόλαια και τα χρηματοοικονομικά
μέσα.
Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, μια εταιρία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη μεταφορά των υπεσχημένων
αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την αμοιβή, την οποία η εταιρία αναμένει
ως αντάλλαγμα για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Εισάγεται η έννοια ενός νέου μοντέλου αναγνώρισης
εσόδων βάσει πέντε βασικών βημάτων, τα οποία επιγραμματικά είναι τα εξής:
Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης/συμβάσεων με έναν πελάτη
Βήμα 2: Προσδιορισμός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύμβαση
Βήμα 3: Καθορισμός του τιμήματος συναλλαγής
Βήμα 4: Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύμβασης
Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρία ικανοποιεί μια υποχρέωση απόδοσης.
Η έννοια της υποχρέωσης απόδοσης (performance obligation) είναι νέα και στην ουσία αντιπροσωπεύει κάθε
υπόσχεση για μεταφορά στον πελάτη: α) ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (ή μιας δέσμης αγαθών ή υπηρεσιών)
που είναι διακριτή ή β) μιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα ίδια και έχουν το ίδιο
μοντέλο μεταφοράς στον πελάτη.
Η έκδοση του ΔΠΧΠ 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων και διερμηνειών:
i)
ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής»
ii)
ΔΛΠ 18 «Έσοδα»
iii)
Διερμηνεία 13 «Προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών»
iv)
Διερμηνεία 15 «Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων»
v)
Διερμηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και
vi)
Διερμηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εμπεριέχουν υπηρεσίες διαφήμισης».
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 15 στις οικονομικές της καταστάσεις.
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»:

Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
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Την 18.12.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 στα
πλαίσια του έργου που έχει αναλάβει για να αναλύσει τις δυνατότητες βελτίωσης των γνωστοποιήσεων στις
οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των ΔΠΧΠ (Disclosure initiative). Οι κυρίοτερες από τις
τροποποιήσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα:

καταργείται ο περιορισμός της συνοπτικής παρουσίασης των λογιστικών αρχών,

διευκρινίζεται ότι ακόμη και εάν κάποια πρότυπα απαιτούν συγκεκριμένες γνωστοποίησεις ως ελάχιστες
για τη συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ, μία οντότητα δικαιούται να μην τις παραθέσει εάν αυτές θεωρούνται
ασήμαντες. Επιπρόσθετα, εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται από τα επιμέρους πρότυπα δεν είναι επαρκείς για
την κατανόηση της επίδρασης των συναλλαγών, τότε η οντότητα ενδέχεται να χρειάζεται να προσθέσει επιπλέον
γνωστοποιήσεις,

αποσαφηνίζεται ότι οι γραμμές που ορίζουν τα ΔΠΧΠ ότι πρέπει να περιλαμβάνονται στον ισολογισμό
και στα αποτελέσματα δεν είναι περιοριστικές και ότι για τα εν λόγω κονδύλια η εταιρία μπορεί να παρουσιάζει
περαιτέρω ανάλυση σε γραμμές, τίτλους και υποομάδες,

διευκρινίζεται ότι στην Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος, η αναλογία μίας εταιρίας στα λοιπά
αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση συγγενών και κοινοπραξιών που ενοποιούνται με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης πρέπει να διακρίνεται:
o
σε ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και
o
σε ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων,
διευκρινίζεται ότι στο πρότυπο δεν ορίζεται συγκεκριμένη σειρά παρουσίασης των σημειώσεων και ότι

κάθε εταιρία οφείλει να θεσπίσει ένα συστηματικό τρόπο παρουσίασης λαμβάνοντας υπόψη την κατανόηση και τη
συγκρισιμότητα των οικονομικών της καταστάσεων.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» και του

Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»: Αποσαφήνιση των αποδεκτών μεθόδων
απόσβεσης
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Την 12.5.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε τροποποίηση στα ΔΛΠ 16 και 38
με την οποία απαγορεύει ρητά να χρησιμοποιηθεί το έσοδο ως βάση της μεθόδου απόσβεσης των ενσώματων και
άυλων παγίων στοιχείων. Εξαίρεση παρέχεται μόνο για τα άυλα πάγια όταν ικανοποιούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) όταν το άυλο στοιχείο εκφράζεται ως μέγεθος του εσόδου όταν, δηλαδή, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του
άυλου παγίου εκφράζεται σε συνάρτηση του εσόδου που πρέπει να παραχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η
πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου ποσού εσόδου να καθορίζει τη λήξη του δικαιώματος, ή
(β) όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι το έσοδο και η ανάλωση των οικονομικών ωφελειών είναι έννοιες άρρηκτα
συνδεδεμένες.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές της
καταστάσεις.
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» και του

Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που φέρουν καρπούς
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 30.6.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ΔΛΠ 16 και 41 με
την οποία αποσαφηνίζεται ότι τα φυτά που φέρουν καρπούς, τα οποία ορίζονται ως εκείνα που:
α) χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή στην προμήθεια γεωργικών προϊόντων,
β) αναμένεται να παράγουν προϊόντα για περισσότερες από μία περιόδους και
γ) υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να πωληθούν ως γεωργικά προϊόντα, εκτός από το ενδεχόμενο πώλησής τους
ως scrap,
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πρέπει να λογιστικοποιούνται βάσει του ΔΛΠ 16 και όχι βάσει του ΔΛΠ 41.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας.
Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις»: Η

μέθοδος της καθαρής θέσεως στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 1.1.2016
Την 12.8.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 με την
οποία παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου της καθαρής θέσης για την αποτίμηση των επενδύσεων σε
θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα, με την εν λόγω
τροποποίηση διευκρινίζεται πως οι οικονομικές καταστάσεις ενός επενδυτή που δεν έχει επενδύσεις σε θυγατρικές
αλλά έχει επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες, οι οποίες, βάσει του ΔΛΠ 28, αποτιμώνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης, δεν αποτελούν ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
•

Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2012-2014

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016
Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο
εξέδωσε, την 25.9.2014, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις οικονοµικές της
καταστάσεις.

2.2 Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η εταιρία ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά όχι έλεγχο.
Ουσιώδης επιρροή, κατά κύριο λόγο, τεκμαίρεται ότι υφίσταται, όταν η εταιρία κατέχει ποσοστό 20% έως 50%
των μετοχών της εταιρίας.
Οι επενδύσεις στις συγγενείς εταιρίες αποτιμώνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Αναγνωρίζονται αρχικά
στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα η λογιστική αξία της επένδυσης αυξάνεται ή μειώνεται κατά την αναλογία
της Εταιρίας στα μετά την ημερομηνία απόκτησης κέρδη ή ζημιές της συγγενούς εταιρίας.
Η αναλογία της εταιρίας στα κέρδη ή τις ζημίες και στα αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην
καθαρή θέση των συγγενών εταιριών γνωστοποιείται ως ξεχωριστό στοιχείο στην κατάσταση αποτελέσματος και
στην κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, αντίστοιχα.
Η εταιρία δεν συντάσσει ξεχωριστές ιδιαίτερες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες οι συγγενείς να
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως.
Το υπόλοιπο επενδύσεων σε συγγενείς κατά την 31.12.2014 αφορά την κατοχή ποσοστού 37% του μετοχικού
κεφαλαίου της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. με έδρα το Μαρούσι Αττικής.

2.3 Ενσώματα πάγια (ιδιοχρησιμοποιούμενα)
Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στην αξία κτήσεως, μειωμένη με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις
συσσωρευμένες απομειώσεις.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο, μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που
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αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται.
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται, με την
σταθερή μέθοδο, κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, που έχει ως εξής:
Έπιπλα και σκεύη
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

7 έτη
4 έτη

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα, ως έξοδο, στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται, ως κέρδη ή ζημίες, στα αποτελέσματα.

2.4 Επενδύσεις σε ακίνητα
Στην κατηγορία αυτή η Εταιρία έχει εντάξει κτήρια ή τμήματα κτηρίων και την αναλογία τους επί του οικοπέδου,
τα οποία εκμισθώνει με χρηματοδοτική μίσθωση.
Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεώς τους, προσαυξημένο με τα έξοδα που
σχετίζονται με τη συναλλαγή για την απόκτησή τους. Μετά την αρχική αναγνώριση αποτιμώνται στο κόστος
κτήσεως, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευμένες ζημίες από την απομείωση της αξίας
τους.
Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν την αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν είναι
πολύ πιθανόν να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Δαπάνες συντηρήσεων και επισκευών των επενδύσεων
σε ακίνητα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων, η ωφέλιμη ζωή τους έχει καθορισθεί στα 33 έτη περίπου και
χρησιμοποιείται η σταθερή μέθοδος.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα εξετάζονται για απομείωση της αξίας τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει για τα
πάγια περιουσιακά στοιχεία, όπως αυτή περιγράφεται στην σημείωση 2.7.

2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία, που αποκτούνται από μια επιχείρηση, αναγνωρίζονται στην αξία κτήσεώς τους.
Λογισμικό: Οι αγορασθείσες άδειες λογισμικού καταχωρούνται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία και αποτιμώνται
στο κόστος κτήσεως, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει την τιμή αγοράς και
κάθε άμεσα επιρριπτέο κόστος προετοιμασίας του λογισμικού για την προοριζόμενη χρήση του. Οι γενόμενες
δαπάνες έρευνας για την παραγωγή λογισμικού καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι γενόμενες δαπάνες
ανάπτυξης λογισμικού (σχετιζόμενες με το σχεδιασμό και τον έλεγχο νέων ή βελτιωμένων προγραμμάτων),
καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν πιθανολογείται ότι το πρόγραμμα θα έχει επιτυχία,
λαμβάνοντας υπόψη την εμπορική και τεχνολογική δυνατότητα και εφόσον τα κόστη αυτά μπορούν να
αποτιμηθούν αξιόπιστα. Οι λοιπές γενόμενες δαπάνες ανάπτυξης καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Δαπάνες
ανάπτυξης που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα δεν επαναφέρονται στα περιουσιακά στοιχεία σε
μεταγενέστερες περιόδους. Οι δαπάνες ανάπτυξης άυλου στοιχείου, με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, οι οποίες
κεφαλαιοποιήθηκαν, αποσβένονται. από τη στιγμή που το άυλο στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση.
Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των
στοιχείων αυτών έχει καθοριστεί σε 4 έτη.

2.6 Μισθώσεις
Η Εταιρία συνάπτει συμβάσεις επί παγίων είτε ως μισθωτής είτε ως εκμισθωτής. Όταν οι κίνδυνοι και τα οφέλη
των παγίων που εκμισθώνονται μεταφέρονται στον μισθωτή, τότε οι αντίστοιχες συμβάσεις χαρακτηρίζονται ως
χρηματοδοτικές μισθώσεις. Όλες οι υπόλοιπες συμβάσεις μίσθωσης χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις.
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις συμβάσεις μίσθωσης, ο λογιστικός χειρισμός τους έχει ως εξής:
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α) Όταν η Εταιρία είναι μισθωτής
i. Χρηματοδοτικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες η Εταιρία
λειτουργεί ως μισθωτής, ο μισθωμένος εξοπλισμός περιλαμβάνεται στην ανάλογη κατηγορία παγίων, όπως και τα
ιδιόκτητα πάγια, ενώ η σχετική υποχρέωση προς τον εκμισθωτή περιλαμβάνεται στις λοιπές υποχρεώσεις. Τα
μισθωμένα, με χρηματοδοτική μίσθωση, πάγια και η σχετική υποχρέωση αναγνωρίζονται αρχικά στη μικρότερη
αξία μεταξύ της εύλογης αξίας των παγίων και της παρούσας αξίας των ελάχιστων υποχρεωτικών μισθωμάτων που
έχουν συμφωνηθεί να καταβληθούν στον εκμισθωτή. Η παρούσα αξία των μισθωμάτων υπολογίζεται με επιτόκιο
προεξόφλησης εκείνο που αναφέρεται στη σύμβαση μισθώσεως, ή, όπου αυτό δεν αναφέρεται, με βάση το
επιτόκιο δανεισμού που θα επιβαρυνόταν η Εταιρία για αντίστοιχη χρηματοδότησή της για τον ίδιο σκοπό. Μετά
την αρχική καταχώρηση, τα πάγια αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους, εκτός αν η διάρκεια της
μισθώσεως είναι μικρότερη και το πάγιο δεν αναμένεται να περιέλθει στην κατοχή της Εταιρίας κατά τη λήξη της
σύμβασης, οπότε και οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα μισθώματα που
καταβάλλονται στον εκμισθωτή κατανέμονται σε μείωση της υποχρέωσης με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων ως
έξοδα εκ τόκων, με βάση την τοκοχρεολυτική μέθοδο.
ii. Λειτουργικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, η Εταιρία, που λειτουργεί ως μισθωτής,
δεν καταχωρεί το μισθωμένο πάγιο ως στοιχείο Ενεργητικού, αναγνωρίζει δε ως έξοδα στην κατηγορία γενικά
διοικητικά έξοδα τα ποσά των μισθωμάτων που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου, με τη μέθοδο
των δεδουλευμένων.
β) Όταν η Εταιρία είναι εκμισθωτής
i. Χρηματοδοτικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες η Εταιρία
λειτουργεί ως εκμισθωτής, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που προβλέπει η σύμβαση μισθώσεως
καταχωρείται στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών. Η διαφορά, μεταξύ της παρούσας αξίας
(καθαρή επένδυση)των μισθωμάτων και του συνολικού ποσού των μισθωμάτων, αναγνωρίζεται ως μη
δεδουλευμένος τόκος και εμφανίζεται αφαιρετικά των απαιτήσεων. Οι εισπράξεις των μισθωμάτων μειώνουν τη
συνολική απαίτηση από μισθώματα, ενώ το χρηματοοικονομικό έσοδο αναγνωρίζεται με τη μέθοδο των
δεδουλευμένων. Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις εξετάζονται για απομείωση της αξίας τους,
σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει για τις απαιτήσεις κατά πελατών, όπως αυτή περιγράφεται στην σημείωση
2.9.
ii. Λειτουργικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, η Εταιρία που λειτουργεί ως εκμισθωτής
παρακολουθεί το μισθωμένο πάγιο ως στοιχείο Ενεργητικού, διενεργώντας αποσβέσεις με βάση την ωφέλιμη ζωή
του. Τα ποσά των μισθωμάτων, που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου αναγνωρίζονται ως έσοδα,
στην κατηγορία λοιπά έσοδα, με τη μέθοδο των δεδουλευμένων.

2.7 Απομείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων
Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιμάται όποτε
υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση. Η ζημία της απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία υπερβαίνει την
ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της εύλογης αξίας και της παρούσας αξίας των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν από την συνεχιζόμενη
χρησιμοποίησή του μέχρι την απόσυρση του στοιχείου αυτού στη λήξη της ωφέλιμης ζωής του.
Η Εταιρία εξετάζει σε περιοδική βάση (κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών της καταστάσεων) τα πάγια
περιουσιακά της στοιχεία και τις επενδύσεις της σε συγγενείς εταιρίες για πιθανές ενδείξεις απομείωσης της αξίας
τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου η λογιστική αξία είναι μεγαλύτερη της ανακτήσιμης απομειώνεται (μέσω
αποτελεσμάτων), ώστε να συμπίπτει με την ανακτήσιμη.

2.8 Χρηματοοικονομικά μέσα
Όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία, συμπεριλαμβανομένων και των
άμεσων εξόδων απόκτησης που σχετίζονται με το χρηματοοικονομικό στοιχείο (εκτός αν αυτό έχει
χαρακτηριστεί ως «διακρατούμενο για εμπορικούς σκοπούς»).
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατατάσσονται ως «διακρατούμενα για
εμπορικούς σκοπούς» και «διαθέσιμα για πώληση», αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές
από χρεόγραφα προς διακράτηση για εμπορικούς σκοπούς αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης. Τα κέρδη ή οι ζημιές από την αποτίμηση των διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
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αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων μέχρι την πώληση, είσπραξη ή άλλη διάθεση του
χρηματοοικονομικού στοιχείου, οπότε το αθροιστικό κέρδος ή η ζημιά που περιλαμβανόταν στα ίδια κεφάλαια
μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσεως.
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η
εύλογη αξία ορίζεται με αναφορά στις χρηματιστηριακές τιμές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει τιμή διαπραγμάτευσης, η εύλογη αξία ορίζεται με βάση
τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του ιδίου χρηματοοικονομικού στοιχείου. Σε περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία
ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα αυτό αποτιμάται στην αξία κτήσεώς
του.
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στον Ισολογισμό περιλαμβάνουν,
πέραν των Επενδύσεων σε Συγγενείς Εταιρίες και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων, τις « Λοιπές
απαιτήσεις» καθώς και τις «Λοιπές Υποχρεώσεις». Τα χρηματοοικονομικά αυτά στοιχεία αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσεως, βάσει
της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν.
Τόκοι, μερίσματα, κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται
ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους
μετόχους καταχωρείται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα συμψηφίζονται όταν η
Εταιρία, σύμφωνα με το νόμο, έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση
(μεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει ταυτοχρόνως την υποχρέωση.
Η Εταιρία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμιση κινδύνων ούτε για
κερδοσκοπικούς σκοπούς.
Ο έλεγχος απομείωσης των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων διενεργείται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι η ανακτήσιμη αξία των
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων, υπολείπεται της λογιστικής τους αξίας, η λογιστική αξία προσαρμόζεται στην
ανακτήσιμη με την αντίστοιχη ζημιά να καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Ειδικά για τα Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, η σωρευτική ζημία που περιλαμβανόταν
στα Ίδια Κεφάλαια μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσεως. Αν μετά την αναγνώριση της ζημιάς από
απομείωση λάβουν χώρα γεγονότα, που οδηγούν σε μείωση των ήδη αναγνωρισθέντων ποσών απομείωσης, τα
ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα χρήσης, μόνο στην περίπτωση που αφορούν ομόλογα.
Αντιθέτως, ζημιές απομείωσης που αφορούν μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων δεν αναστρέφονται στα αποτελέσματα.

2.9 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην αξία της συναλλαγής.
Οι απαιτήσεις από πελάτες εξετάζονται, ως προς την εισπραξιμότητά τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται, με βάση
τους συμβατικούς όρους, διενεργείται σχετική εγγραφή απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης, που προκύπτουν,
καταχωρούνται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα

2.10 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο.
Ο τρέχων φόρος της χρήσης περιλαμβάνει τον αναμενόμενο να πληρωθεί φόρο επί του φορολογητέου
εισοδήματος της χρήσης, βάσει των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία κλεισίματος
του ισολογισμού.
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Αναβαλλόμενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο μέλλον και σχετίζεται µε λογιστικές
πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως αλλά θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα
έξοδα μελλοντικών χρήσεων. Υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ της φορολογικής βάσης των
απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές
που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση,
λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και νόμους) που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του
ισολογισμού.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο όταν πιθανολογούνται μελλοντικά φορολογητέα
κέρδη, από τα οποία παρέχεται η δυνατότητα να εκπέσουν οι αντίστοιχες προσωρινές διαφορές.
Ο φόρος εισοδήματος, τρέχων και αναβαλλόμενος, καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εκτός εάν
αφορά στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί απευθείας στην Καθαρή Θέση οπότε και ο φόρος που αναλογεί σε αυτά
καταχωρείται απευθείας στην Καθαρή Θέση.

2.11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο, οι καταθέσεις σε Τράπεζες και οι
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (διάρκειας μικρότερης του τριμήνου) άμεσης ρευστοποιήσεως.

2.12 Προβλέψεις
Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσες υποχρεώσεις νομικά ή
με άλλο τρόπο τεκμηριωμένες ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω
εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία.
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ημερομηνίες συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων και
προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις
για τις οποίες δεν είναι πιθανή η εκροή πόρων γνωστοποιούνται εκτός εάν δεν είναι σημαντικές. Οι ενδεχόμενες
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή
οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

2.13 Δανειακές υποχρεώσεις
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.

2.14 Έσοδα
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που το οικονομικό όφελος αναμένεται να εισρεύσει στην Εταιρία και το
ύψος τους μπορεί αξιόπιστα να μετρηθεί. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
 Έσοδα λειτουργικών μισθώσεων
Τα έσοδα λειτουργικών μισθώσεων λογίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων.
 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.
 Έσοδα από τόκους
Οι τόκοι έσοδα λογίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων.
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2.15 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Το λειτουργικό νόμισμα, καθώς και το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας είναι
το ευρώ. Συναλλαγές σε άλλα νομίσματα δεν υπάρχουν.

2.16 Πληροφόρηση κατά τομέα
Οι μετοχικοί τίτλοι της Εταιρίας δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά και ως εκ τούτου δεν υπάρχει
υποχρέωση γνωστοποίησης πληροφόρησης κατά τομέα δραστηριότητας.

3. Έσοδα από τόκους
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2014
31.12.2013
374.755,82
496.403,34
184,63
1.083,78
374.940,45
497.487,12

Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων
Λοιποί τόκοι καταθέσεων
Σύνολο

4. Γενικά διοικητικά έξοδα
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2014
31.12.2013
16.300,00
20.620,00
2.149,72
2.068,74
4.967,73
4.881,20
997,40
2.237,71
284,00
769,00
24.698,85
30.576,65

Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Προμήθειες και έξοδα τραπεζών
Σύνολο

Στις αμοιβές τρίτων, περιλαμβάνεται ποσό € 7.900,00 (χρήση 2013: € 7.900,00) που αφορά αμοιβές ελέγχου των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

5. Αναλογία κερδών / (ζημιών) από συγγενείς εταιρίες
η

Από 1 Ιανουαρίου έως
Κέρδη/(Ζημίες) από αποτίμηση
συμμετοχής σε ΕΛ.ΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ
Α.Ε.
Σύνολο
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6. Φόρος εισοδήματος
Με το άρθρο 58 του Ν.4172/2013 «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» προβλέπεται ότι τα κέρδη από
επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή 26%.
Ο φόρος εισοδήματος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως αναλύεται ως ακολούθως:

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2014

31.12.2013

Αναβαλλόμενος φόρος
χρεωστικός/(πιστωτικός)

(960.118,20)

358.267,34

Σύνολο

(960.118,20)

358.267,34

Ο αναβαλλόμενος φόρος χρήσεως στην κατάσταση αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής:

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος βάσει του
ονομαστικού φορολογικού συντελεστή

31.12.2014
(3.342.913,89)

%

31.12.2013
(2.660.607,83)

%

(869.157,61)

26,00%

(691.758,04)

26,00%

1.294,68

(0,04%)

1.171.732,21 (44,04%)

(92.255,27)

2,76%

(121.702,84)

4,57%

-

-

(3,97)

0,00%

-

-

(0,02)

0,00%

(960.118,20)

28,72%

Άυξηση / μείωση προερχόμενη από:
Έξοδα μη εκπεστέα
Φορολογητέα κέρδη τρεχούσης χρήσεως
συμψηφιζόμενα με φορολογικές ζημιές
προηγούμενης πενταετίας
Αλλαγή φορολογικoύ συντελεστή από 20%
σε 26%
Λοιπές φορολογικές προσαρμογές
Φόρος Εισοδήματος
χρεωστικός/(πιστωτικός)

358.267,34 (13,47%)

Με το άρθρο 72 του νόμου 4172/2013, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αφορολόγητα αποθεματικά
των νομικών προσώπων όπως αυτά εμφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν την 1.1.2014 και
τα οποία προέρχονται από αφορολόγητα κέρδη του Ν.2238/1994, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής
τους μέχρι 31.12.2013, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση
του νομικού προσώπου και των μετόχων του. Από 1.1.2014 και μετά, τα ανωτέρω αποθεματικά συμψηφίζονται
υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με ζημιές από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα
τελευταία 5 έτη μέχρι εξαντλήσεώς τους. Σε περίπτωση όμως διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους υπόκεινται σε
αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%. Από 1.1.2015 δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασμών
αφορολόγητων αποθεματικών.
Με το άρθρο 48 του Ν.4172/2013, τα ενδοομιλικά μερίσματα που καταβάλλονται τόσο από ημεδαπές όσο και
από αλλοδαπές εταιρίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους μέλους της ΕΕ και ανήκουν στον ίδιο Όμιλο
απαλλάσσονται τόσο από το φόρο εισοδήματος όσο και από την παρακράτηση, εφόσον ο λήπτης του μερίσματος
κατέχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου που διανέμει και
το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται επί τουλάχιστον 2 έτη.
Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2014
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Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. H φορολογική δήλωση της Εταιρίας για τη
χρήση 2010 δεν έχει εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές. Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, οι φορολογικές
αρχές μπορούν να μην αποδεχθούν συγκεκριμένες δαπάνες ως εκπιπτόμενες για τη χρήση αυτή και να προκύψει
πρόσθετος φόρος εισοδήματος. Κατά την εκτίμηση της Διοίκησης οι πρόσθετοι φόροι που ενδεχομένως
καταλογιστούν σε βάρος της Εταιρίας δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική της θέση.
Με το άρθρο 65 Α του Ν.4174/2013 οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρίες που διενεργούν
υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ως προς την
εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Το εν λόγω πιστοποιητικό υποβάλλεται
αφενός μεν στην ελεγχόμενη εταιρία εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος,
αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο σε 10 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης
του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση».
Μετά την παρέλευση δεκαοκτώ μηνών από την έκδοση της Εκθέσεως Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς
επιφύλαξη και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του
Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται περαιωμένος ο έλεγχος της συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης.
Για τη χρήση 2011, μετά την παρέλευση της προθεσμίας που είχε ορισθεί µε την εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών (ΠΟΛ 1236/18.10.2013), θεωρείται περαιωμένη µε εξαίρεση περιπτώσεις (π.χ. λήψη πλαστώνεικονικών στοιχείων, πρόσθετη πληροφόρηση από άλλες πηγές, κ.λπ.) για τις οποίες το Υπουργείο Οικονομικών
µπορεί να ζητήσει επανέλεγχο. Για τις χρήσεις 2012 και 2013 ο φορολογικός έλεγχος για την Εταιρία έχει
ολοκληρωθεί και έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη ενώ, για τη χρήση 2014 ο φορολογικός
έλεγχος τελεί υπό εξέλιξη και δεν αναμένονται ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών φορολογικών διαφορών μεταξύ
της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές καταχωρούνται κατά την
έκταση που η πραγματοποίηση φορολογικών μελλοντικών κερδών είναι πιθανή.
Κατά την τρέχουσα χρήση υφίσταται μη αναγνωρισμένο ποσό από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για
φορολογικές ζημίες, ύψους € 788.306,54.
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων αναλύονται ως ακολούθως:
Υπόλοιπο
1.1.2014
Διαγραφές και αποσβέσεις παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Αποτίμηση συμμετοχής
Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων/(υποχρεώσεων)

Υπόλοιπο
31.12.2014

69,32
(358.323,42)

(54,00)
960.172,20

-(6.156,80)

595.691,98

(358.254,10)

960.118,20

(6.156,80)

595.707,30

Υπόλοιπο
1.1.2013
Διαγραφές και αποσβέσεις παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Αποτίμηση συμμετοχής
Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων/(υποχρεώσεων)

Αναγνώριση στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων
καθαρή θέση

Αναγνώριση στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων
καθαρή θέση

15,32

Υπόλοιπο
31.12.2013

13,24
--

56,08
(358.323,42)

---

69,32
(358.323,42)

13,24

(358.267,34)

--

(358.254,10)
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7. Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή
Βασικά:
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των κερδών της Εταιρίας με τον σταθμισμένο μέσο
αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των τυχών ιδίων κοινών μετοχών που
αγοράζονται από αυτή (ίδιες μετοχές).
Προσαρμοσμένα:
Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου μέσου όρου των
υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης για δυνητικώς εκδοθησόμενες κοινές
μετοχές.
Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων με συνέπεια τα βασικά και τα προσαρμοσμένα κέρδη
ανά μετοχή να είναι ίδια.

η

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2014
Κέρδη /(ζημίες) μετά το φόρο

31.12.2013

(2.382.795,69)

(3.018.875,17)

9.000,00

9.000,00

(264,76)

(335,43)

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών (τεμάχια)
Κέρδη /(ζημίες) ανά μετοχή βασικά και
προσαρμοσμένα σε ευρώ

8. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες

Από 1η Ιανουαρίου έως
%
Συμμετοχής

«ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

37%

31.12.2014

43.101.022,50
43.101.022,50

31.12.2013

46.770.312,50
46.770.312,50

Εντός του Ιουλίου 2006 η εταιρία αγόρασε από την «ΑΕΓΕΚ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1.466.451 μετοχές της μη εισηγμένης στο Χ.Α.Α. εταιρίας «ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ
Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (ή ποσοστό 37%
του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ 30.000.000,00.
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω αγοράς έγινε με την έκδοση από την «APE COMMERCIAL PROPERTY
A.E.» ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ 30.000.000,00.
Σύμφωνα με την υποβληθείσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση, για την απόδοση του φόρου μεταβίβασης των
μετοχών, η ελάχιστη αξία των μεταβιβαζομένων μετοχών προσδιορίστηκε στο ποσό των ευρώ 42.967.014,30.
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Εντός του Μαΐου του 2008 έγινε αμοιβαία αποδεκτή από τις δύο εταιρείες η αναπροσαρμογή του τιμήματος
αγοράς των μετοχών της «ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ,
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» λόγω του ότι οι μετοχές της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. δεν
αποτιμήθηκαν αρχικά στην εύλογη αξία τους, συνεπεία της πρόδηλου αβεβαιότητος περί την έκβαση των
αξιώσεων της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Επειδή, η ΑΕΓΕΚ προσήλθε σε συμβιβασμό με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η
εύλογη αξία των μετοχών της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. προσαυξήθηκε. Επειδή, συμφωνήθηκε να
προσαυξηθεί ατόκως το τίμημα αγοράς των μετοχών της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. κατά 35.000.000,00 €,
η επένδυση της APE COMMERCIAL PROPERTY A.E. στην ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. ανήλθε στα
65.000.000,00 €.
Στη συνέχεια, με το από 19.10.2009 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και μείωση της ονομαστικής αξίας των
μετοχών, λόγω πλεονάζουσας ρευστότητας της εταιρίας, η οποία προέκυψε κυρίως λόγω της είσπραξης από το
δημόσιο της Π.Γ.Δ.Μ. αποζημίωσης ποσού € 27,23 εκατομμυρίων ως αποτέλεσμα απόφασης που εκδόθηκε από
το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο μετά από προσφυγή της εταιρίας.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά € 19.975.433,90 με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια
της ακυρώσεως 680.594 μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 έκαστης. Η επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου
πραγματοποιήθηκε με κατάθεση στον λογαριασμό όψεως της εταιρίας στις 16.3.2010.
Στη συνέχεια, με το από 21.10.2011 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, διά της ακυρώσεως μετοχών, και
τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά € 22.599.500,00 με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια
της ακυρώσεως 770.000 μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 έκαστης. Η επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου
πραγματοποιήθηκε με κατάθεση στον λογαριασμό όψεως της εταιρίας στις 6.2.2012.
Στη συνέχεια, με το από 29.05.2012 πρακτικό της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, διά της ακυρώσεως μετοχών, και
τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά € 10.419.250,00 με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια
της ακυρώσεως 350.000 μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 έκαστης. Η επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου
πραγματοποιήθηκε με κατάθεση στον λογαριασμό όψεως της εταιρίας στις 14.9.2012.
Μετά τα ανωτέρω, το κόστος κτήσης της συμμετοχής της Εταιρίας στην «ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. –
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» διαμορφώνεται στα €
45.392.145,50.
Η ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει στις Εταιρείες : OKTA AD – Skopje και ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. Για
την αποτίμηση της συμμετοχής της Εταιρίας με τη Μέθοδο της Καθαρής Θέσης χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία
των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. της 31.12.2014. Ο
υπολογισμός της αποτίμησης αναλύεται στους παρακάτω πίνακες :
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(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2014
31.12.2013
116.489,25
126.406,25

Καθαρή Θέση μετόχων μητρικής
Ποσοστό συμμετοχής

37,00%

37,00%

43.101,02

46.770,31

Λογιστική Αξία
Αποτέλεσμα αποτίμησης συμμετοχής

46.770,31
(3.669,29)

49.904,95
(3.134,64)

Κέρδη /(Ζημίες) μετόχων μητρικής
Ποσοστό συμμετοχής
Μεταβολή / Αποτέλεσμα Χρήσεως

(9.981,00)
37,00%
(3.692,97)

(8.451,00)
37,00%
(3.126,87)

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
Κέρδη/(Ζημίες) αναγνωρισμένες απευθείας στην Καθαρή
Θέση της ΕΛ.ΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.

η

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2014
31.12.2013

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:

53,00

59,00

3,00

--

Συναλλαγματικές διαφορές:

22,00

(83,00)

Σύνολο

78,00

(24,00)

Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της Μητρικής:
Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της Μειοψηφίας:

64,00
14,00

(21,00)
(3,00)

15,91
0,74
7,03

17,76
-(25,53)

23,68

(7,77)

Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημίες):

Κέρδη/(Ζημίες) αναγνωρισμένες απευθείας στην Καθαρή Θέση
της ΕΛ.ΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. που αναλογούν στους μετόχους
της Μητρικής
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημίες):
Συναλλαγματικές διαφορές:
Κέρδη/(Ζημιές) αναγνωρισθείσες απευθείας στην Καθαρή
Θέση της Εταιρίας

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014, της «ΕΛΠΕΤ –
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
παρατίθενται στη συνέχεια σε χιλιάδες ευρώ :
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Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2014
31.12.2013
9.605,00
(2.180,00)
(13.448,00)
(6.791,00)
1.130,00
(3.703,00)
(12.318,00)
(10.494,00)

Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
Φόροι
Κέρδη/(Ζημίες) μετά φόρων

Κέρδη που αναλογούν σε:
Μετόχους Μητρικής Εταιρίας
Τρίτους

(9.981,00)
(2.337,00)

(8.451,00)
(2.043,00)

Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης

116.489,25
27.340,00
143.829,25

126.406,25
29.663,00
156.069,25

Συνοπτικός Ισολογισμός
31.12.2014
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό

31.12.2013

125.547,00

130.175,00

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

80.487,00

84.004.00

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

18.480,00
43.725,00

19.411,00
38.699,00

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με τα κονδύλια του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων, εάν οι επενδύσεις σε
συγγενείς είχαν λογιστικοποιηθεί με τη μέθοδο του Κόστους :

Στον Ισολογισμό:
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες
Καθαρή Θέση
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο Καθαρής Θέσης

31.12.2014

31.12.2013

45.392.145,50

45.392.145,50

90.000,00
69.370.000,00
(10.381.417,12)
59.078.582,88

90.000,00
69.370.000,00
(10.731.265,54)
58.728.734,46

31.12.2014
349.848,42

31.12.2013
466.462,49

Στα αποτελέσματα:
Κέρδη/(Ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος
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9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
η

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2014
Αναπόσβεστη αξία
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

31.12.2013

185,49

833,79

0,00
(185,49)
0,00

0,00
(648,30)
185,49

10. Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
η

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2014

31.12.2013

Απαιτήσεις από ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.

18,46

18,46

Παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος από τόκους

186.944,47

129.606,15

3.749,00

3.898,50

61,51
190.773,44

81,51
133.604,62

Χρεωστικό Υπόλοιπο Φ.Π.Α.
Λογαριασμός εξόδων προς απόδοση
Σύνολο

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα διαθέσιμα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
η

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2014
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο

31.12.2013

273.563,14

376.840,68

13.230.818,33
13.504.381,47

12.844.800,01
13.221.640,69

Oι καταθέσεις όψεως είναι τοποθετημένες στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και οι προθεσμιακές σε πιστωτικά
ιδρύματα εσωτερικού. Οι εν λόγω τράπεζες για σκοπούς διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου, κατατάσσονται ως Βσύμφωνα με το Διεθνή Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης FITCH.

12. Καθαρή θέση
i) Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31.12.2014 ανέρχεται σε ευρώ 90.000,00, διαιρούμενο σε 9.000 κοινές
πλήρως εξοφλημένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 10,00 εκάστη. Οι μέτοχοι της εταιρίας
παρατίθενται στη συνέχεια :
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% Συμμετοχής

Μετοχές
Ονομαστικές

31.12.2014

ALPHA BANK A.E.

72,20%

6.498

64.980

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

27,80%
100,00%

2.502
9.000,00

25.020
90.000,00

ii) Αποθεματικά:
Σύμφωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παρακρατεί από τα καθαρά
λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεματικό. Η παρακράτηση παύει να είναι
υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεματικού υπερβεί το εν τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό το οποίο είναι φορολογημένο δεν μπορεί να διανεμηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής της Εταιρίας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και
ζημιών. Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω ζημιογόνου
αποτελέσματος, δεν θα προτείνει σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
iii) Αποτελέσματα εις νέο:
Στην δέκατη (10η ) Εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 η Εταιρία πραγματοποίησε ζημιές €
2.382.795,69 οι οποίες μαζί με το υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων € 9.643.856,20 διαμορφώνουν τα
αποτελέσματα εις νέον της 31.12.2014 σε € 12.026.651,89.
iv) Διανομή μερισμάτων:
Με βάση την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται στην ετήσια καταβολή μερίσματος.
Συγκεκριμένα, διανέμεται σαν μέρισμα το 35% των καθαρών κερδών μετά το φόρο εισοδήματος, και αφού
σχηματισθεί το κατά νόμο τακτικό αποθεματικό. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατή η παρέκκλιση από τα ως άνω
ισχύοντα, κατόπιν ειδικής εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την απαιτούμενη απαρτία και
πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη
διανομή μερίσματος, λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος χρήσεως.

13. Λοιπές υποχρεώσεις
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2014
Υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών τρίτων
Σύνολο

8.723,40
8.723,40

31.12.2013
19.055,40
19.055,40

14. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου:
Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις.
Η Εταιρία κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως εμπορικές απαιτήσεις και εμπορικές
υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άμεσα από τις εργασίες της. Πολιτική της Εταιρίας, κατά τη διάρκεια του
έτους, ήταν και παραμένει να μην ασχολείται με την εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων.
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Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας είναι κίνδυνος επιτοκίου,
κίνδυνος ρευστότητας, και πιστωτικός κίνδυνος.
 Πιστωτικός κίνδυνος:
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρία απορρέει από τον λογαριασμό «Λοιπές Απαιτήσεις» τα
υπόλοιπα του οποίου δεν είναι σημαντικά καθώς και από τον λογαριασμό «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα»
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αφορούν σε καταθέσεις όψεως, οι οποίες είναι τοποθετημένες στην
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και σε προθεσμιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού. Οι εν λόγω
τράπεζες για σκοπούς διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου, κατατάσσονται ως Β- σύμφωνα με το Διεθνή Οίκο
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης FITCH (Σημείωση 11).
 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Όπως περιγράφεται στη Σημείωση 2.15 το μοναδικό νόμισμα συναλλαγών και αναφοράς της Εταιρίας είναι το
ευρώ και συνεπώς δεν υπάρχουν μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών, που να επηρεάζουν τη
χρηματοοικονομική της θέση και τις ταμιακές ροές.
 Κίνδυνος ρευστότητας:
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της
υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη
διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων
για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών.
 Επιτοκιακός κίνδυνος
Η Εταιρία δεν έχει δανεισμό και οι καταθέσεις της είναι σύντομης χρονικής διάρκειας.

15. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών
Η Εταιρία αποτελεί κοινοπραξία των εταιριών ALPHA BANK A.E. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε..
Οι συναλλαγές της Εταιρίας καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων, με τα προς αυτή
συνδεδεμένα μέρη, στον Ισολογισμό 31.12.2014, έχουν ως κάτωθι:

Απαιτήσεις
Ταμείο και διαθέσιμα
Σύνολο Απαιτήσεων

31.12.2014
13.504.124,81
13.504.124,81

31.12.2013
133.491,35
133.491,35

---

10.332,00
10.332,00

Υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
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Έσοδα
Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων
Τόκοι βραχυπρόθεσμων καταθέσεων
Σύνολο Εσόδων

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2014
31.12.2013

321.422,50
184,63
321.607,13

165.310,00
1.083,78
166.393,78

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2014
31.12.2013
Έξοδα
Προμήθειες
Παροχή υπηρεσιών
Ενοίκια
Σύνολο Εξόδων

278,00
8.400,00
1.367,10
10.045,10

769,00
8.400,00
1.100,10
10.269,10

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν με βάση τους εμπορικούς όρους της αγοράς.
Δεν υπάρχουν συναλλαγές με μέλη της Γενικής Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου
και σε συγγενείς αυτών.
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε λοιπά συνδεδεμένα μέλη.

16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
α) Νομικά Θέματα
Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις, ή αγωγές τρίτων κατά της Εταιρίας, η έκβαση των οποίων να εκτιμάται ότι θα
επιδράσει ουσιωδώς στην καθαρή της θέση.
β) Φορολογικά
Οι φορολογικές αρχές έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας έως και την χρήση 2009. Για τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις γίνεται αναφορά στην Σημείωση 6 “Φόρος Εισοδήματος”.
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρία έχει υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, για τα ακίνητα όπου στεγάζεται η επιχειρηματική της
δραστηριότητα, με τη μητρική της ALPHA BANK. Τα ελάχιστα μισθώματα βάσει της σύμβασης αυτής
αναλύονται ως ακολούθως:
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2014
1.456,20
445,50
-1.901,70

Εντός ενός έτους
Πέραν του έτους και μέχρι πέντε έτη
Πέραν των πέντε ετών
Σύνολο
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17. Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων προηγουμένης χρήσεως
Ορισμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013 αναμορφώθηκαν για να καταστούν
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014 ως εξής:
Ισολογισμός

(ποσά σε ευρώ)
Δημοσιευθέντα
ποσά

31.12.2013
Αναμορφώσεις
ΔΛΠ 28

Αναμορφωθέντα
ποσά

Καθαρή Θέση
Αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά

(9.711.566,20)
--

67.710,00
(67.710,00)

(9.643.856,20)
(67.710,00)

Σύνολο Καθαρής Θέσης

(9.711.566,20)

--

(9.711.566,20)

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

(ποσά σε ευρώ)
Δημοσιευθέντα
ποσά

Αποτελέσματα εις νέον
Αποθεματικά
Σύνολο Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής
Θέσης

31.12.2013
Αναμορφώσεις
ΔΛΠ 28

Αναμορφωθέντα
ποσά

(9.711.566,20)
--

67.710,00
(67.710,00)

(9.643.856,20)
(67.710,00)

(9.711.566,20)

--

(9.711.566,20)

Το ανωτέρω ποσό € 67.710,00 των αποθεματικών αφορά σε ποσά τα οποία καταχωρήθηκαν απευθείας στην
Καθαρή Θέση της Συγγενούς Εταιρίας (ΕΛΠΕΤ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε) η οποία ενοποιείται με την Μέθοδο
της Καθαρής Θέσης.

18. Αμοιβές εκλεγμένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Οι αμοιβές που κατέβαλε η Εταιρία στους εκλεγμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της "Συνεργαζόμενοι
Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.", αναλύονται ως εξής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43α του κωδ. Ν.
2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.3756/2009.
Από 1η Ιανουαρίου έως
Για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού
Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων
Σύνολο
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4.320,00
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3.580,00
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19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία
και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).
Αθήνα, 22α Μαΐου 2015
Η Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνουσα Σύμβουλος

Το Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Αντωνίου Μαριάννα
Α.Δ.Τ. Χ 694507

Καμπαδέλλης Γεώργιος
Α.Δ.Τ. ΑΗ 002694

O Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

Καρακώστας Αναστάσιος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 619504

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις (σελίδες από 4 έως 35) είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου
μας με ημερομηνία 25η Μαΐου 2015.
Αθήνα, 25η Μαΐου 2015
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

Ιωάννης Ε. Μανώλης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13871
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