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Ε μ π ε ι ρ ί α   Γ ν ώ σ η   Α ξ ι ο π ι σ τ ί α  

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας 

“ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 
 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 

Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως, συνολικού αποτελέσματος, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 3ης εταιρικής χρήσεως 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 «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

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, 31η Μαρτίου 2015 
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

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

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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ΗΣ ΠΕΡΙΟΥ
Οι

14 και έχουν 
ης (Δ.Π.Χ.Π.
ου Ευρωπαϊκ

στοιχεία ενερ

αρουσιάζοντα

ια τη λήψη 
τορικά δεδομ

άβουν υπόψη 
κές καταστά

των ετήσιων ο
ούν υπόψη οι 
βούλιο Διεθν
 1.1.2014: 

ς Πληροφορ
ατοοικονομικ
Διεθνούς Λ
ανονισμός 11
δωσε την ανω
εξαίρεση ως 
εων δεν θα εν
άλλης οντότη
ων σύμφωνα μ
σκοπό την απ
αστηριότητα 
ρείται και η ίδ
ν που ελέγχο

κές καταστάσε

ηματοοικονομ
ν (Κανονισμό
έδωσε την τρ
και υποχρεώσ
έπεται ο εν λό
κές καταστάσε

ΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙ
ικονομικές Κα

 31 Δεκεμβ

συνταχθεί: 
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Την 27.6
οποία πα
εκπνεύσε
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ανονισμός 20

ΗΣ ΠΕΡΙΟΥ
Οι

Απομείωση 
στοιχείων του 

ωσε τροποπο
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στάσεις της Ε

Ένωση έχει 
α χρήσεις με 

ροχές σε εργ
15/29/17.12

ΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙ
ικονομικές Κα

 31 Δεκεμβ

στοιχείων 
ενεργητικού 

οίηση στο ΔΛ
ΠΧΠ 13, του
στεί σημαντικ
μη ζωή, ανεξα
θηκαν γνωστο

μιουργίας ταμ
οράς, 
ύλογη αξία με

2» και στο «επ
ια τον προσδ
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κό τμήμα της
αρτήτως με το
οποιήσεις κα

μειακών ροών)

ίον το κόστος
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από την Εται

νές Πρότυπο

ει για χρήσεις
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τις νέες απαιτ
ro hedging) ο

τροποποιήσεω
Π 7 στο οποίο
ς επιπτώσεις π

ση του Διεθν
Καταστάσει

ήσεις περί συ
σε συγγενε
καταστάσεων

έναρξη 1.1.20

Συμβούλιο των
ηνίζει ότι η εξ
μικών καταστ
που είναι θυγα
ων αποτελεσμ
ι απαιτήσεις γ
ς τις θυγατρικ

ρισμός του υβ
ρηματοοικον
ομικές υποχρ
έγει κατά την
 αυτή, η μ
σό της μεταβο
ας στην καθα

ΛΠ 39, με β
ς έχουν συμβ
υ για όλη τη
ών έχει επιδε
πτική ικανότη
α τις αναμεν

κή αντιστάθμ
τας ενώ οι κυ
θα: 
ν στοιχείων π
αθμιζόμενα στ

%-125% το οπ
εωρείται αποτ
ενώ υπό συγ

α σχέση αντισ
ως προς τη 

ncing) της σ

τήσεις δεν περ
οι οποίες δεν έ

ων, η έκδοση τ
ο έχουν προστ
που θα έχει η 

νούς Προτύπ
ις», του Διεθ
μμετοχών σε
ίς και κοινο
ν  

016 

ν Διεθνών Λο
ξαίρεση που π
τάσεων και τη
ατρικές μιας 
μάτων σύμφω
γνωστοποιήσε
κές τους εταιρ
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βριδικού συμβ
ομικών μέσω
ρεώσεις, η βα
ν αρχική ανα
εταβολή της
ολής που αποδ
αρή θέση. 

βάση το οπο
βεί, το νέο πρ
η διάρκεια ζ
εινωθεί σημαν
ητα των εκδοτ
νόμενες ζημίε

μισης είναι πε
υριότερες μετ

που μπορούν ν
τοιχεία,  
ποίο με βάση 
τελεσματική. 
γκεκριμένες 

στάθμισης πα
σχέση αντιστ
σχέσης αντιστ

ριλαμβάνοντα
έχουν ακόμα 

του ΔΠΧΠ 9
τεθεί νέες γνω
υιοθέτηση το

που Χρηματο
θνούς Προτ
ε άλλες εταιρ
οπραξίες»: Ε

ογιστικών Προ
παρέχεται στα
ην εφαρμογή 
εταιρίας επε
ωνα με το Δ
εων του ΔΠΧ
ρίες στην εύλο

ΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

βολαίου θα π
ν. 
ασικότερη δια
γνώριση να α
ς εύλογης αξ
δίδεται στον π

ίο μία εταιρί
ρότυπο απαιτε
ζωής των μέσ
τικά μετά την
τών δεν έχει 
ες λόγω πιστω

ερισσότερο ευ
ταβολές σε σ

να συμμετέχο

τις υφιστάμεν
Ο έλεγχος α
συνθήκες η π

αύει να είναι
τάθμισης παρ
τάθμισης ώστ

αι εκείνες που
διαμορφωθεί

9 έχει επιφέρε
ωστοποιήσεις.
ου ΔΠΧΠ 9 σ

οοικονομική
τύπου Χρημα
ρίες» και του 
Εφαρμογή τη

οτύπων εξέδω
α ΔΠΧΠ 10 
της μεθόδου 
νδύσεων, η ο
ΔΠΧΠ 10. Ε
ΧΠ 12 έχουν
ογη αξία μέσω

ΗΣ ΠΕΡΙΟΥ
Οι

ρέπει να βασ

αφοροποίηση
αποτιμήσει στ
ξίας θα πρέπ
πιστωτικό κίνδ

α αναγνωρίζε
είται την αναγ
σων σε εκείν
ν αρχική αναγ
επιδεινωθεί σ
ωτικού κινδύν

υθυγραμμισμέ
σχέση με τις 

ουν σε μία σχ

νες διατάξεις 
ποτελεσματικ
ποιοτική μόν

ι αποτελεσμα
ραμένει ο ίδιο
τε να ικανοπ

υ αφορούν στ
.  

ι την τροποπο
 
στις οικονομικ

ς Πληροφορ
ατοοικονομικ
Διεθνούς Λ

ης εξαίρεσης

ωσε τροποποίη
και ΔΛΠ 28,
της καθαρής
οποία αποτιμά
Επίσης, με τη
 εφαρμογή σ
ω των αποτελε

ΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙ
ικονομικές Κα

 31 Δεκεμβ

σιστεί σε όσα 

η σχετίζεται μ
την εύλογη α
πει να καταχ
δυνο του εκδ

ει ζημίες λόγ
γνώριση των α
ες τις περιπτ
γνώριση. Αντι
σημαντικά απ
νου αναγνωρ

ένες με τη δ
υφιστάμενες 

χέση αντιστάθ

θα πρέπει να 
κότητας της α
νο αξιολόγησ

ατική αλλά ο
ος, η εταιρία 
ποιούνται τα 

την αντιστάθμ

οίηση και άλλ

κές της κατασ

ρήσεως 10 «Ε
κής Πληροφ
Λογιστικού Π
ς σύνταξης 

ηση στα ανωτ
, αναφορικά μ
ς θέσεως αντίσ
ά τις θυγατρ
ην ανωτέρω 
στις εταιρίες ε
εσμάτων.  

ΩΝΑ Α.Ε. 
αταστάσεις 
βρίου 2014 

αναφέρθηκαν

με εκείνες τις
ξία μέσω των
χωρείται στα
ότη, το οποίο

γω πιστωτικού
αναμενόμενων
τώσεις που η
ιθέτως, για τις
πό την αρχική
ρίζεται για τις

ιαχείριση των
διατάξεις του

θμισης είτε ως

ικανοποιείτα
αντιστάθμισης
ση καθίστατα

ο στόχος της
θα πρέπει να
κριτήρια της

μιση ανοιχτών

λων προτύπων

στάσεις. 

Ενοποιημένες
φορήσεως 12
Προτύπου 28
ενοποιημένων

τέρω πρότυπα
με τη σύνταξη
στοιχα, ισχύε
ικές της στην
τροποποίηση
επενδύσεων ο

ν 

ς 
ν 
α 
ο 

ύ 
ν 
η 
ς 
ή 
ς 

ν 
υ 

ς 

ι 
ς 
ι 

ς 
α 
ς 

ν 

ν 

ς 
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8 
ν 
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η 
ι 
ν 
η 
ι 



 

 

Η υιοθέτ
καταστάσ

• 

 
Ισχύει γι

Την 11.9
ΔΛΠ 28
ενεργητικ
τροποπο
συγγενή 
του ΔΠΧ
σχετίζετα
κέρδους 
κοινοπρα
αυτή να 
συμμετοχ
επενδυτώ
θυγατρικ
Αντίστοι
αποτελέσ
δεν πληρ
στα αποτ
Η Εταιρ
καταστάσ

• 

Ισχύει γι

Την 6.5.2
οποία απ
επιχείρησ
των συνε
αντίθεση
σύμφωνα
συμμετοχ
επιχείρησ
Η Εταιρ
καταστάσ

• Διεθν
ρύθμ

 
Ισχύει γι
 
Την 30.1
πραγματ
λογαριασ
νομοθεσ
κανονιστ

τηση της ανωτ
σεις. 
Τροποποίησ
Οικονομικές 
κοινοπραξίες»
κοινοπραξίας

α χρήσεις με 
 

9.2014, το Συ
8 με σκοπό να
κού της μητρ
οιήθηκε έτσι ώ
ή κοινοπραξί
ΧΠ 3, θα αν
αι με το ποσ
της συναλλα
αξία. Επιπρόσ
θεωρείται π
χής αναγνωρί
ών. Το υπόλο
κή.  
χα, στο ΔΛΠ
σματα του επε
ρούν τον ορισ
τελέσματα του
ρία εξετάζει τ
σεις. 

Τροποποίησ
κοινό έλεγχο
 
α χρήσεις με 
 
2014, το Συμ
ποσαφηνίζει 
ση (σύμφωνα 
νώσεων του Δ
 με το ΔΠΧΠ
α με το ΔΠΧ
χής όσο και 
ση. 
ρία εξετάζει τ
σεις. 

νές Πρότυπο
μισης»  

α χρήσεις με 

1.2014, το Σ
εύεται το λο
σμούς υπό κα
ίες όταν μία
τικό φορέα. Τ

 

τέρω τροποπ

ση του Διεθν
Καταστάσεις

»: Συναλλαγή
ς 

έναρξη 1.1.20

υμβούλιο των
α αποσαφηνίσ
ρικής εταιρίας
ώστε να καθίσ
α, μία εταιρία
ναγνωρίσει στ
σοστό συμμετ
αγής θα απα
σθετα, εάν ο 
πλέον συγγενή
ίζεται στα απ
ιπο ποσό του

Π 28 έγιναν πρ
ενδυτή θα λαμ
μό της «επιχε
υ επενδυτή. 
τις επιπτώσεις

ση του Διεθν
»: Λογιστικός

έναρξη 1.1.20

μβούλιο των Δ
ότι ο αποκτώ
με το ΔΠΧΠ
ΔΠΧΠ 3 καθ
Π 11. Επιπλέ
ΧΠ 3 και τα 
για κάθε επι

τις επιπτώσεις

ο Χρηματοοι

έναρξη 1.1.20

Συμβούλιο τω
ογιστικό χειρ
αθεστώς ρύθ
α εταιρία πα
Το πρότυπο έ

οίησης από τ

νούς Προτύπ
ς» και του Δι
ή πώλησης ή

016 

ν Διεθνών Λο
σει το λογιστικ
ς σε συγγενή ή
σταται σαφές 
α χάσει τον έλ
τα αποτελέσμ
τοχής των τρ
αλείφεται με 
επενδυτής δ
ής ή κοινοπρ
ποτελέσματα μ
υ κέρδους απα

ροσθήκες για 
μβάνει χώρα μ
είρησης». Σε α

ς που θα έχε

νούς Προτύπ
ς χειρισμός απ

016 

Διεθνών Λογ
ών συμμετοχ
Π 3), θα πρέπ
θώς και των άλ
έον, ο αποκτώ
λοιπά σχετικ
ιπρόσθετη συ

ς που θα έχε

ικονομικής Π

016 

ων Διεθνών Λ
ρισμό και τι
μισης, η τήρ
ρέχει προϊόν
χει εφαρμογή
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την Εταιρία δ

που Χρηματο
ιεθνούς Λογι
ή εισφοράς μ

ογιστικών Πρ
κό χειρισμό 
ή κοινοπραξία
ς ότι, σε περίπ
λεγχο επί θυγ
ματά της μόν
ρίτων στη συγ
το λογιστικό
διατηρεί ποσο
ραξία, το κέρ
μόνο στο βαθ
αλείφεται με 

να αποσαφην
μόνο εάν τα π
αντίθετη περίπ

ει η υιοθέτησ

που Χρηματο
πόκτησης συμ

ιστικών Προτ
χή σε ένα σχ
ει να εφαρμό
λλων προτύπω
ών τη συμμετ
κά πρότυπα. 
υμμετοχή σε 

ει η υιοθέτησ

Πληροφορήσ

Λογιστικών Π
ις γνωστοποι
ρηση και ανα
ντα ή υπηρε
ή κατά την πρ

ΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

εν αναμένετα

οοικονομική
ιστικού Προτ
μεταξύ του επ

ροτύπων εξέδω
μίας συναλλα
α της και το 
πτωση που ω
ατρικής της, η
νο εκείνο το 
γγενή ή στην 
ό υπόλοιπο τ
οστό συμμετο
ρδος ή η ζη
θμό που αφο
το λογιστικό 

νιστεί ότι η με
πωληθέντα στ
πτωση θα ανα

ση της εν λόγ

οοικονομική
μμετοχών σε σ

τύπων εξέδωσ
χήμα υπό κο
ζει όλες τις σχ
ων εκτός από 
οχή θα προβ
Αυτό ισχύει 
σχήματα υπ

ση της εν λόγ

σεως 14: «Ανα

Προτύπων εξέδ
ιήσεις που α
αγνώριση των
σίες των οπο
ρώτη υιοθέτη

ΗΣ ΠΕΡΙΟΥ
Οι

ι να έχει επίπ

ς Πληροφορ
τύπου 28 «Επ
πενδυτή και 

ωσε τροποπο
γής πώλησης 
αντίστροφο. Ε
ως αποτέλεσμα
η οποία δεν σ
μέρος του κ
κοινοπραξία
της συμμετο
οχής στην πρ
ημία από την
ρά το ποσοσ
υπόλοιπο τη

ερική αναγνώρ
οιχεία στη συ
αγνωρίζεται το

γω τροποποίη

ς Πληροφορ
σχήματα υπό 

σε τροποποίη
ινή δραστηρ
χετικές αρχές
εκείνες τις αρ
αίνει στις απα
τόσο κατά τη
ό κοινή δρασ

γω τροποποίη

αβαλλόμενοι λ

δωσε το ΔΠ
απαιτούνται γ
ν οποίων προ
οίων η τιμή 
ση των Διεθν

ΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙ
ικονομικές Κα
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πτωση στις οικ

ρήσεως 10 «Ε
πενδύσεις σε 
της συγγενού

οιήσεις στα Δ
ς ή εισφοράς σ
Ειδικότερα, τ
α μίας συναλ
συνιστά «επιχε
κέρδους ή τη
α. Το υπόλοιπ
οχής στη συγ
ρώην θυγατρικ
ν εκ νέου απ
στό συμμετοχ
ς συμμετοχή

ριση κέρδους 
υγγενή ή στην
ο συνολικό κέ

ησης στις οικ

ρήσεως 11 «Σ
ό κοινή δραστ

ηση στο ΔΠΧ
ριότητα, το ο
ς για το λογισ
ρχές οι οποίε
αιτούμενες γν
ην απόκτηση
στηριότητα π

ησης στις οικ

λογαριασμοί υ

ΠΧΠ 14. Το 
για τους ανα
οβλέπεται απ
ρυθμίζεται 

νών Λογιστικώ

ΩΝΑ Α.Ε. 
αταστάσεις 
βρίου 2014 

κονομικές της

Ενοποιημένες
συγγενείς κα
ύς εταιρίας ή

ΔΠΧΠ 10 κα
στοιχείων του
το ΔΠΧΠ 10
λλαγής με μία
είρηση» βάσε
ς ζημίας που
πο μέρος του
γγενή ή στην
κή, έτσι ώστε
ποτίμηση της
ής των άλλων
ς στην πρώην

ή ζημίας στα
 κοινοπραξία 
έρδος ή ζημία

κονομικές της

Σχήματα υπό
ηριότητα 

ΧΠ 11 με την
οποίο συνιστά
τικό χειρισμό
ες έρχονται σε
νωστοποιήσεις
η της αρχικής
που συνιστούν

κονομικές της

υπό καθεστώς

νέο πρότυπο
αβαλλόμενους
ό τις τοπικές
από κάποιον
ών Προτύπων

ς 
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και μόνο
με τα π
καταστάσ
να εξοδο
Το ανωτέ
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Ισχύει γι
Την 28.5
από συμ
Αμερικά
απαιτήσε
Το νέο π
άλλων πρ
μέσα. 
Σύμφωνα
αγαθών ή
ως αντάλ
εσόδων β

Η έννοια
υπόσχεση
που είναι
μοντέλο 
 
Η έκδοσ

i) 
ii) 
iii) 
iv) 
v) 
vi) 

Η Εταιρ

• 

 
Ισχύει γι
 
Την 18.1
πλαίσια 
οικονομι
τροποπο

• 
• 

ο για τις οντότ
προηγούμενα 
σεις. Το ΔΠΧ
οποιούν τα σχ
έρω πρότυπο 

Διεθνές Πρό

α χρήσεις με 
5.2014 εκδόθη
μβάσεις με πε
νικου Συμβο
εις όσον αφορ
πρότυπο έχει 
ροτύπων, όπω

α με το νέο π
ή υπηρεσιών σ
λλαγμα για τ
βάσει πέντε βα
Βήμα 1: Προ
Βήμα 2: Προ
Βήμα 3: Καθ
Βήμα 4: Κατ
Βήμα 5: Ανα
α της υποχρέ
η για μεταφο
ι διακριτή ή β
μεταφοράς σ

ση του ΔΠΧΠ
ΔΛΠ 11 «Συ
ΔΛΠ 18 «Έσ
Διερμηνεία 1
Διερμηνεία 1
Διερμηνεία 1
Διερμηνεία 3
ία εξετάζει τις

Τροποποίησ
Πρωτοβουλία

α χρήσεις με 

12.2014 το Σ
του έργου π
ικές καταστάσ
οιήσεις συνοψί
καταργείται ο
διευκρινίζετα
για τη συμμό
ασήμαντες. Ε
επαρκείς για 
προσθέσει επ

 

τητες που διεν
λογιστικά π

ΧΠ 14 παρέχ
χετικά κονδύλι
δεν έχει εφαρ

ότυπο Χρημα

έναρξη 1.1.20
ηκε από το Σ
ελάτες». Το ν
ουλίου των Χ
ρά τις αρχές α
εφαρμογή σε
ως οι χρηματ

πρότυπο, μια 
σε πελάτες έν
τα εν λόγω π
ασικών βημάτ
οσδιορισμός τ
οσδιορισμός τ
θορισμός του 
τανομή του τιμ
γνώριση εσόδ
έωσης απόδοσ
ορά στον πελά
β) μιας σειράς
τον πελάτη. 

Π 15 επιφέρει 
υμβάσεις κατα
σοδα» 
3 «Προγράμ
5 «Συμβάσεις
8 «Μεταφορέ

31 «Έσοδα - Σ
ς επιπτώσεις π

ση του Διεθν
α γνωστοποιή

έναρξη 1.1.20

Συμβούλιο τω
που έχει αναλ
σεις που συν
ίζονται στα ακ
ο περιορισμός
αι ότι ακόμη κ
όρφωση με τα
Επιπρόσθετα,
την κατανόησ
πιπλέον γνωστ

νεργούν δρασ
πρότυπα αναγ
χει, κατ’ εξαίρ
ια. 
ρμογή στις οι

ατοοικονομικ

017 
Συμβούλιο των
έο πρότυπο ε
Χρηματοοικον
αναγνώρισης ε
ε όλες τις συμ
τοδοτικές μισ

εταιρία αναγ
αντι ενός ποσ
προϊόντα ή υ
των, τα οποία
της σύμβασης
των υποχρεώσ
τιμήματος συ
μήματος συνα
δου όταν (ή κα
σης (perform
άτη: α) ενός π
ς διακριτών αγ

την κατάργησ
ασκευής» 

ματα εμπιστο
ς για την Κατ
ές στοιχείων ε
Συναλλαγές αν
που θα έχει η 

νούς Λογιστ
ήσεων 

016 

ων Διεθνών Λο
λάβει για να 
τάσσονται βά
κόλουθα: 
ς της συνοπτικ
και εάν κάποι
α ΔΠΧΠ, μία
, εάν οι πληρ
ση της επίδρα
οποιήσεις, 
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στηριότητες π
αγνώριζαν του
ρεση, στις οντ

ικονομικές κα

κής Πληροφο

ν Διεθνών Λο
είναι το αποτ
νομικών Λογ
εσόδων.  
μβάσεις με π
σθώσεις, τα α

γνωρίζει έσοδ
σού που αντιπ
πηρεσίες. Εισ
α επιγραμματι
ς/συμβάσεων 
σεων απόδοση
υναλλαγής 
αλλαγής στις 
αθώς) η εταιρ

mance obligat
προϊόντος ή μ
γαθών ή υπηρ

ση των ακόλο

οσύνης πελατώ
τασκευή Ακινή
ενεργητικού α
νταλλαγής πο
υιοθέτηση το

ικού Προτύ

ογιστικών Πρ
αναλύσει τις
άσει των ΔΠ

κής παρουσία
ια πρότυπα α
α οντότητα δι
ροφορίες που
ασης των συνα

ΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

που ρυθμίζοντ
υς εν λόγω 
τότητες αυτές 

αταστάσεις τη

ορήσεως 15:

ογιστικών Προ
τέλεσμα της κ
γιστικών Προ

ελάτες πλην ε
ασφαλιστικά 

α για να απει
ροσωπεύει τη
σάγεται η έν
ικά είναι τα εξ
με έναν πελά
ης στη σύμβα

υποχρεώσεις 
ρία ικανοποιεί
tion) είναι νέα
μιας υπηρεσία
ρεσιών που είν

ουθων προτύπ

ών» 
ήτων» 
από πελάτες» κ
ου εμπεριέχου
ου ΔΠΧΠ 15

που 1 «Παρ

ροτύπων δημ
ς δυνατότητες
ΧΠ (Disclos

ασης των λογι
απαιτούν συγκ
καιούται να μ
υ απαιτούνται
αλλαγών, τότε

ΗΣ ΠΕΡΙΟΥ
Οι

ται από κάποι
λογαριασμού
τη δυνατότη

ς Εταιρίας. 

«Έσοδα από 

οτύπων το πρ
κοινής προσπ
οτύπων (FAS

εκείνων που ε
συμβόλαια κα

ικονίσει τη με
ην αμοιβή, την
νοια ενός νέο
ξής: 
άτη 
αση 

απόδοσης τη
ί μια υποχρέω
α και στην ο
ας (ή μιας δέσ
ναι ουσιαστικ

ων και διερμη

και  
υν υπηρεσίες δ
στις οικονομ

ουσίαση Οικ

οσίευσε τροπ
ς βελτίωσης 
sure initiative

στικών αρχών
κεκριμένες γνω
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ρία εξετάζει τ
σεις. 
ποποίηση το
ιστικού Προ
σβεσης 
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οιχείο εκφράζ
άζεται σε συν
ς συγκεκριμέν
αποδειχθεί ότ

τις επιπτώσεις
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Μεταγεν
πολύ πιθ
αναγνωρ
Η διαδικ
Απομείω
 
2.4 Άυλα
 

Άυλα περ
 

Λογισμικ
στο κόστ
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νών Λογιστικώ

έναρξη 1.1.20

ογράμματος τ
14, μη επείγου
τις επιπτώσεις
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ύσουν από τη
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σσωρευμένες 

άνες επαυξάνο
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ση της εν λόγ

2012-2014 

των Διεθνών 
οποποιήσεις σ
η των εν λόγω

ειωμένη με τ
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κτήσεως το
ά την αρχική
συσσωρευμέν

αναγνωρίζοντ
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ν ενδείξεις για
ιμη. Η ανακτ
ενων μελλοντ
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Τα κέρδη ή 
ίζονται ως ξε
οοικονομικού 
εται στα αποτ

χρηματοοικο
αξία ορίζεται 
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οι ζημιές από
εχωριστό στο
στοιχείου, οπ
τελέσματα χρή

ονομικά στοιχ
με αναφορά 
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