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ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ππνβάιινπκε καδί κε ηελ παξνχζα έθζεζε ηηο εηαηξηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 30/5-31/12/2016 θαη ηηο ζεκεηψζεηο επί 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηψλ. 

Οη παξνχζεο Δηαηξηθέο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Δπίζεο, ε ζχληαμε ησλ εηαηξηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη µε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ 

δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε εχινγε 

αμία µέζσ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ) ζε εχινγεο αμίεο µέζσ 

απνηειέζκαηνο θαη ζηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern), αξρέο πνπ είλαη 

ζχκθσλεο µε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά έρνπλ 

εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο 

θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηέρνληαη ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο EUROTRUST ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ Α.Δ., πεξηγξαθή 

ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ θιεηφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε, αλαθνξά ζηηο 

πξννπηηθέο ηεο Δηαηξίαο θαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ γηα ηελ 

επφκελε ρξήζε θαζψο θαη παξάζεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα ηνπο κέξε. 

 

Α. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Παξνρή ππεξεζηώλ αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο 

Ζ εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα ε εηαηξία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε εξγαζηψλ δηακεζνιάβεζεο ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Αζθαιηζηηθνχ 

πκβνχινπ, ζχκθσλα κε ην Ν.1569/1985, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ην ΠΓ.190/2006, 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε φια ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη δηαρείξηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. 
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Β. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Κύθινο εξγαζηώλ 

Ο εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο  θαηά ην έηνο 2016 αλήιζε ζε πνζφ επξψ 8.623,24. 

Μηθηό θέξδνο θαη ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα (EBITDA) 

Οη κηθηέο δεκηέο αλήιζαλ ην 2016 ζε πνζφ επξψ 16.995,09. 

Σν ιεηηνπξγηθφ θέξδνο πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζε ζε δεκηά πνζφ επξψ 

39.016,05. 

Κέξδε πξν θόξσλ 

Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηεο ρξήζεσο γηα ην 2016 αλήιζαλ ζε δεκηέο επξψ 38.955,69. 

Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο εηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο (πνζά ζε €): 

31/12/2016

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 19.035,73

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 13.587,28

Παξνρέο ηξίησλ 10.453,58

Φφξνη - Σέιε 3.369,85

Γηάθνξα έμνδα 950,77

Απνζβέζεηο 121,04

Πξνβιέςεηο 0,00

ύλνιν εμόδσλ 47.518,25  

Γ. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

Ίδηα Κεθάιαηα 

Σν ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31/12/2016 αλέξρεηαη ζε επξψ -3.658,54. 

Γάλεηα θαη Γηαζέζηκα 

Ζ εηαηξία θαηά ηελ 3/12/2016 δελ έρεη δαλεηζκφ. 

Σα δηαζέζηκα ηεο εηαηξίαο αλήιζαλ ηελ 31.12.2016 ζε € 51,52.  
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Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 5.144,27

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 17.430,38

Πάγην Δλεξγεηηθφ 988,96

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 17.430,38

Ηδηα θεθάιαηα -3.658,54

χλνιν ππνρξεψζεσλ 21.088,92

χλνιν ππνρξεψζεσλ 21.088,92

χλνιν παζεηηθνχ 17.430,38

Ηδηα θεθάιαηα -3.658,54

χλνιν παζεηηθνχ 17.430,38

Ηδηα θεθάιαηα -3.658,54

Πάγην ελεξγεηηθφ 988,96

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 5.144,27

Βξαρππξ. Τπνρξεψζεηο 21.088,92

Κεθάιαην θίλεζεο -15.944,65

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 5.144,27

Καζαξά απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο πξφ θφξσλ -38.955,69

χλνιν εζφδσλ 8.623,24

Καζαξά απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο πξφ θφξσλ -38.955,69

Ηδηα θεθάιαηα -3.658,54

Μηθηά απνηειέζκαηα -16.995,09

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 8.623,24

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη 

δηαηεζεί ζε θπθινθνξνύλ θαη πάγην ελεξγεηηθό.

Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο

-451,75%

-369,94%

-17,35%

5,67%

31.12.2016

29,51%

120,99%

Ο παξαπάλσ δείθηεο δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο εηαηξείαο.

-20,99%

-309,95%

24,39%

Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ην βαζκό ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο από ηα Ίδηα Κεθάιαηα.

Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο εηαηξείαο λα θαιύςεη ηηο 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο κε ζηνηρεία ηνπ 

θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ.

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ 

κηθηνύ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο.

-197,08%

1064,79%

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ζε πνζνζηό ην ηκήκα ηνπ 

θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ην 

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηελ ζπλνιηθή απόδνζε ηεο 

εηαηξείαο ζε ζύγθξηζε κε ηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα.

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο.

Αξηζκνδείθηεο απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο.

31.12.2016
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Δ. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο ηελ εθζέηνπλ ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: 

πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ζ γεληθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο εηαηξείαο 

εζηηάδεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη απνζθνπεί ζην λα ειαρηζηνπνηεί 

ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

θαη ηακηαθή ξνή ηεο Δηαηξείαο. 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, πνπ είλαη ν θίλδπλνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο λα 

αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη φηαλ απηά πξνθχπηνπλ. Πξνβιέςεηο 

απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη γηα δεκίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ.  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ ηακηαθψλ 

ξνψλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ.  

Λφγσ ηνπ φηη νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη δεδνκέλεο θαη πξνβιέςηκεο ζεσξνχκε φηη δελ 

ππάξρεη γηα ηελ εηαηξεία θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο.  

Σ. ΤΝΔΥΗΖ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (Going Concern) 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δειψλεη φηη ε Δηαηξία EUROTRUST ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ Α.Δ, 

δηαζέηεη επάξθεηα πφξσλ, νη νπνίνη εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο «δξψζα 

νηθνλνκηθή κνλάδα (Going Concern)» γηα ην πξνβιεπηφ κέιινλ. 

Ε. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε ηε κεηξηθή ηεο γηα ηελ πεξίνδν 30/5-31/12/2016, θαζψο θαη νη 

κεηαμχ ηνπο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηελ 31/12/2016, έρνπλ φπσο παξαθάησ:  

30/5-31/12/2016 30/5-31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016

EUROTRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 0,00 10.135,16 0,00 17.650,00

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 10.135,16 0,00 17.650,00

Παποσή 

Υπηπεζιών 

Λήτη 

ςπηπεζιών 
Απαιηήζειρ Υποσπεώζειρ 

Εηαιπία

 

Ζ. ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηελ ρξήζε 30ε Μαΐνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 

θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Δγθξίζεθαλ 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 22ε Φεβξνπαξίνπ 2017 θαη ζα δεκνζηνπνηεζνχλ 



 

«EUROTRUST ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  
Χξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31

εο
 Δεθεκβξίνπ 2016 
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καδί κε ηελ παξνχζα Έθζεζε Γηαρείξηζεο κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε 

www.eurotrust-insurance.gr. 

Θ. ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 2017 

Ζ Eurotrust Αζθαιηζηηθνί χκβνπινη Α.Δ. έθαλε ηα πξψηα ηεο βήκαηα ζην ρψξν ηεο αζθαιηζηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο ην 2016, έρνληαο λα αληηκεησπίζεη έλα δχζθνιν θαη αζθπθηηθφ νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ Δηαηξία ζσξαθηζκέλε πίζσ απφ ηελ πξνζήισζε ζηνπο ζηφρνπο ηεο, ηελ πςειή 

πνηφηεηα παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη νξγάλσζε, ζηνρεχεη ζηε 

ζπλέρηζε ηεο ζηαζεξά αλνδηθήο ηεο πνξείαο ζηελ παξαγσγή αζθαιίζηξσλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ηεο, πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα θιείζεη ηε ρξήζε ηνπ 2017 κε θεξδνθνξία 

Η. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΖΞΖ ΣΖ ΥΡΖΖ 2016 

Μέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο απηήο δελ έρεη ζπκβεί θαλέλα γεγνλφο, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο. 

 

Σέινο, αμηφηηκνη θχξηνη Μέηνρνη ζαο θαινχκε: 

Να εγθξίλεηε ηηο εηήζηεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεσο 

2016. 

Να απαιιάμεηε εκάο θαη ηνπο ειεγθηέο απφ θάζε επζχλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2016 

ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ. 

Να εγθξίλεηε ηηο ακνηβέο θαη ηνπο κηζζνχο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Να δηνξίζεηε έλαλ (1) ηαθηηθφ θαη έλαλ (1) αλαπιεξσκαηηθφ Οξθσηφ Διεγθηή γηα ην έηνο 2017. 

 

Αζήλα, 22 Φεβξνπαξίνπ 2017 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ &  Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ 
Γ/ΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

   
  

 
 

   
   

ΚΑΦΖ ΓΔΧΡΓΗΟ  ΘΑΝΟΓΗΑΝΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΒΒΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
Α.Γ.Σ. ΑΔ075367 Α.Γ.Σ. ΑΕ131107 Α.Γ.Σ. ΑΔ015082 

 

 

 

 

 



 

«EUROTRUST ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  
Χξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31

εο
 Δεθεκβξίνπ 2016 
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Βεβαηψλεηαη φηη ε παξνχζα Έθζεζε πεπξαγκέλσλ πνπ απνηειείηαη απφ πέληε (5) ζειίδεο είλαη 

απηή ηνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 22/2/2017. 

 
Αζήλα, 22 Φεβξνπαξίνπ 2017 

 
 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

 

 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε 

 Μέινο ηεο Crowe Horwath International                           Ησάλλεο Θ. Φηιίππνπ 

 Φσθίσλνο Νέγξε 3, 112 57 Αζήλα 

 Αξ.Μ. ΟΔΛ 125                                                                 Αξ.Μ. ΟΔΛ 1720 
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ΔΚΘΔΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

Πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «EUROTRUST ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ Α.Δ.» 

 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «EUROTRUST 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ Α.Δ.», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 

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

θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, 

πνχ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (ΦΔΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Σα πξφηππα απηά 

απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη 

δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 

νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε 

ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ 
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εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

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

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ 

θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «EUROTRUST ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ 

ΤΜΒΟΤΛΟΗ Α.Δ.» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο 

ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

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

 

Έθζεζε επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 

(κέξνο Β) ηνπ Ν. 4336/2015, ζεκεηψλνπκε φηη: 

α) Καηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 θαη 

ην πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2016. 

β) Με βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ Δηαηξεία «EUROTRUST 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ Α.Δ.» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο 

αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. 

 

Αζήλα, 22 Φεβξνπαξίνπ 2017 

 

 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε 

 Μέινο ηεο Crowe Horwath International                            Ησάλλεο Θ. Φηιίππνπ 

 Φσθίσλνο Νέγξε 3, 112 57 Αζήλα 

 Αξ.Μ. ΟΔΛ 125                                                                  Αξ.Μ. ΟΔΛ 1720 



 

«EUROTRUST ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  
Χξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31

εο
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ΔΣΖΗΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016 
(30 Μαΐνπ – 31 Γεθεκβξίνπ 2016) 

 
ΑPΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 139087103000 

 
 

χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
 
 
 

Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο εηήζηεο εηαηξηθέο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ 

εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «EUROTRUST ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ Α.Δ.» 

ηελ 22ε Φεβξνπαξίνπ 2017 θαη ζα δεκνζηνπνηεζνχλ κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε 

δηεχζπλζε www.eurotrust-insurance.gr 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ &  Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ 
Γ/ΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

   
  

 
 

   
   

ΚΑΦΖ ΓΔΧΡΓΗΟ  ΘΑΝΟΓΗΑΝΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΒΒΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
Α.Γ.Σ. ΑΔ075367 Α.Γ.Σ. ΑΕ131107 Α.Γ.Σ. ΑΔ015082 
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Χξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31

εο
 Δεθεκβξίνπ 2016 
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«Κελή ζειίδα» 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

(Ποζά ζε εσρώ) 
 
 

πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
εκ.

30/5-

31/12/2016

Έζνδα παξνρήο ππεξεζηψλ 5 8.623,24

Κφζηνο ππεξεζηψλ 6 -25.618,33

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) -16.995,09

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 6 -21.899,92

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)
-39.016,05

Απνζβέζεηο 121,04

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (EBIT)
-38.895,01

Υξεκαηννηθνλνκηθφ απνηέιεζκα (θαζαξφ) 7 -60,68

Κέξδε /(δεκίεο) πξν θόξσλ -38.955,69

Φφξνο εηζνδήκαηνο 8 11.297,15

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) -27.658,54

Βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή (€) 9 -20,9852

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) κεηά από θόξνπο (Β) 0,00

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) -27.658,54  
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

(Ποζά ζε εσρώ) 
 
 
Δλεξγεηηθό εκ 31/12/2016

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Δλζψκαηα πάγηα 10 988,96

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 11 11.297,15

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 12.286,11

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 3.780,71

Λνηπέο απαηηήζεηο 1.312,04

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 12 51,52

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 5.144,27

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 17.430,38

Ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο

Ίδηα θεθάιαηα

Μεηνρηθφ θεθάιαην 13 24.000,00

Απνηειέζκαηα εηο λέν -27.658,54

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ -3.658,54

Τπνρξεώζεηο

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 14 21.088,92

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 21.088,92

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 21.088,92

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 17.430,38  
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

(Ποζά ζε εσρώ) 
 

Μεηοσικό 

Κεθάλαιο

Αποηελέζμαηα 

ειρ νέον

Σύνολο ιδίυν 

κεθαλαίυν

Σύνολο ιδίυν κεθαλαίυν 30/5/2016 0,00 0,00 0,00

Σσναλλαγές με ηοσς μεηότοσς ποσ καηατωρούνηαι

απεσθείας ζηην καθαρή θέζη

Αρτική ειζοθορά μεηοτικού κεθαλαίοσ 24.000,00 - 24.000,00

Σύνολο ζςναλλαγών με ηοςρ μεηόσοςρ 24.000,00 0,00 24.000,00

Σσγκενηρωηικά ζσνολικά έζοδα

Κέρδη/(ζημίες) μεηά από θόροσς - -27.658,54 -27.658,54

Λοιπά ζσνολικά έζοδα - - 0,00

Σςγκενηπυηικά ζςνολικά έζοδα 0,00 -27.658,54 -27.658,54

Σύνολο ιδίυν κεθαλαίυν 31/12/2016 24.000,00 -27.658,54 -3.658,54  
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 (Ποζά ζε εσρώ) 
 
 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
30/5-

31/12/2016

Εεκηέο πξν θφξσλ -38.955,69

Πλέον / μείων προζαρμογές για:

Απνζβέζεηο 121,04

Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -1,32

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 62,00

Πλέον / μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογ/ζμών κεθαλαίοσ 

κίνεζες ή ποσ ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -5.092,75

Μείσζε / (αχμεζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 21.088,92

Μείων:

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -62,00

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) -22.839,80

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -1.110,00

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 1,32

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -1.108,68

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ εηζθνξά αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 24.000,00

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 24.000,00

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)
51,52

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 0,00

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 51,52  
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1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία "EUROTRUST ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ Α.Δ." θαη ην δηαθξηηηθφ 

ηίηιν "EUROTRUST ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ” ηδξχζεθε ην 2016, εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο 

νδνχ εβαζηνππφιεσο 113, είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ) κε 

αξηζκφ 139087103000 θαη ε δηάξθεηά ηεο έρεη νξηζζεί ζε 50 έηε. 

θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αλάπηπμε εξγαζηψλ δηακεζνιάβεζεο ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Αθαιηζηηθνχ πκβνχινπ, ζχκθσλα κε ην Ν.1569/1985, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ην 

ΠΓ.190/2006, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε φια ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη δηαρείξηζε 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ..  

Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 24.000,00 επξψ, δηαηξείηαη ζε 2.400 

κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία 10,00 επξψ εθάζηε θαη είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν. 

Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο.  

Σν λφκηζκα αλαθνξάο είλαη ην Δπξψ, θαηά ζπλέπεηα θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ. 

Ζ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη 

απφ 4 κέιε. Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 1/6/2016 γηα ηνλ θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ, έρεη σο εμήο:  

 Γεψξγηνο Καςήο, Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 Κσλζηαληίλνο Θαλφγηαλλεο, Αληηπξφεδξνο 

 Μηραήι Κνηηάθεο, Μέινο 

 Γεψξγηνο αββίδεο, Μέινο 

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιήγεη ηελ 30/6/2017. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ηελ 22ε 

Φεβξνπαξίνπ 2017. 
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2. ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ 

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Γήισζε ζπκκόξθσζεο 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο (ζην εμήο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο) πνπ 

θαιχπηνπλ ηε ρξήζε απφ ηελ 30ε Μαΐνπ έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, έρνπλ ζπληαρζεί κε 

βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ δηεξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη 

ηελ 31.12.2016. 

Ζ εηαηξία εθαξκφδεη φια ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο δηεξκελείεο ηνπο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ. 

Βάζε επηκέηξεζεο 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο κε εμαίξεζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε άμηα. 

Νόκηζκα παξνπζίαζεο 

Οη παξνχζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. 

Υξήζε εθηηκήζεσλ 

Ζ ζχληαμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ 

θαη ηελ άζθεζε θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξίαο. Κξίζεηο, 

παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο επεξεάδνπλ ην πνζφ ζην νπνίν απνηηκψληαη νξηζκέλα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο, ην πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο γηα νξηζκέλα έζνδα θαη έμνδα, θαζψο θαη ηηο παξνπζηαδφκελεο εθηηκήζεηο γηα ηηο 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

Οη παξαδνρέο θαη νη εθηηκήζεηο αμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή 

εκπεηξία θαη άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ έθβαζε κειινληηθψλ 

γεγνλφησλ πνπ ζεσξνχληαη ινγηθά θάησ απφ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη 

παξαδνρέο απηέο αθνξνχλ ην κέιινλ θαη σο ζπλέπεηα, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ 

λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο ινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο. 
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Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαζψο θαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη 

εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 2.3. 

Πεξίνδνο Αλαθνξάο 

Ζ ζχληαμε ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016, έρεη γίλεη 

κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 3, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ 

πξνηχπσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο πεξηφδνπο κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2016, αλαθνξά ησλ νπνίσλ γίλεηαη παξαθάησ. 

2.2 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί απφ ηε 

δηνίθεζε ηνλ ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ, παξαδνρψλ θαη θξίζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα 

δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο, φπσο επίζεο ηελ γλσζηνπνίεζε 

ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ 

πεξίνδν αλαθνξάο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ 

εθηηκεζεί. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ηφζν ζηελ 

εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο φζν θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ππνζέζεηο πνπ ελέρνπλ νπζηαζηηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα πνζά ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ εληφο ηεο επφκελεο ρξήζεο 

παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

Α) Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο 

Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην ΓΛΠ 12 ππνινγίδεηαη κε εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ 

ζα θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα 

θάζε ρξήζε θαη πξφβιεςε γηα ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζε 

θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. Ζ εηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά 

δεηήκαηα κε βάζε ππνινγηζκνχο γηα ην θαηά πφζν ζα πξνθχςεη επηπξφζζεηε θνξνινγία. Όπνπ ην 

ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ δεηεκάησλ δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ έρεη αξρηθά 

αλαγλσξηζηεί νη δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηελ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο θαη γηα αλαβαιιφκελε 

θνξνινγία ζηελ πεξίνδν πνπ έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο. 
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Β) Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο βάζεο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο 

πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαη αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ ζηηο πεξηφδνπο πνπ νη δηαθνξέο απηέο 

αλακέλεηαη λα απαιεηθζνχλ. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο 

εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ είλαη 

πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν εηζφδεκα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ 

εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ 

δεκηψλ. Ζ Δηαηξία ιακβάλεη ππφςε ηελ χπαξμε κειινληηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη 

αθνινπζεί κηα ζπλερή ζπληεξεηηθή ζηξαηεγηθή θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο 

αλάθηεζεο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο, απαηηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε λα θάλεη 

ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ κειινληηθψλ γεγνλφησλ, φπσο ηεο πηζαλφηεηαο 

ηνπ αλακελφκελνπ κειινληηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο 

θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Γ) Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο επί θνξνινγηθώλ δεκηώλ 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη γηα φιεο ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο 

δεκίεο ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγηθά θέξδε πνπ ζα 

ζπκςεθηζηνχλ κε απηέο ηηο θνξνινγηθέο δεκίεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθήο απαίηεζεο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απαηηνχληαη ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη 

εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα κειινληηθά θνξνινγηθά θέξδε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ εγθεθξηκέλα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κειινληηθέο 

θνξνινγηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. Δπίζεο, ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ε Δηαηξία αμηνινγεί ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθήο απαίηεζεο (αμηνιφγεζε αλαθηεζηκφηεηαο). 

Γ) Πξνβιέςεηο γηα επίδηθεο ππνζέζεηο 

Ζ εηαηξία εμεηάδεη ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πξνρσξεί ζε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επίδηθεο 

ππνζέζεηο θαηά ηεο εηαηξίαο, βάζεη ζηνηρείσλ απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. 
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Δ) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ππνινγίδνληαη 

ζηελ πξνεμνθιεκέλε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ απνδεκηψζεσλ πνπ ζα έρνπλ 

θαηαζηεί δεδνπιεπκέλεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Οη ππνρξεψζεηο γηα ηηο παξνρέο απηέο 

ππνινγίδνληαη ζηε βάζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ απαηηνχλ απφ ηε 

Γηνίθεζε λα θάλεη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο, ηα πνζνζηά απμήζεσλ ησλ 

κηζζψλ, ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαη αληθαλφηεηαο, ηηο ειηθίεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ινηπνχο 

παξάγνληεο. Οη κεηαβνιέο ζε απηέο ηηο βαζηθέο παξαδνρέο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηελ ππνρξέσζε θαη ζηα ζρεηηθά έμνδα θάζε πεξηφδνπ. Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο πεξηφδνπ 

απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο 

θαη αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο. Λφγσ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα ησλ ελ ιφγσ 

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, απηέο νη ππνζέζεηο ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο. 

Σ) Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. 

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ 

ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Μεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο 

δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κία αχμεζε ή κία κείσζε ησλ ελδερφκελσλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο ζην κέιινλ. 

Ε) Απνκείσζε ελζσκάησλ παγίσλ 

Ο πξνζδηνξηζκφο απνκείσζεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε απηέο, ζηελ αηηία, ζην ρξφλν θαη ζην πνζφ ηεο απνκείσζεο. Ζ 

απνκείσζε βαζίδεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ παξαγφλησλ, φπσο ζηηο αιιαγέο ησλ ηξερνπζψλ 

ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ, ζηηο πξνζδνθίεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

θεθαιαίνπ, ζηηο κεηαβνιέο ζηελ κειινληηθή δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο, ζηελ ηερλνινγηθή 

απαμίσζε, ζηε δηαθνπή παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζην ηξέρνλ θφζηνο αληηθαηάζηαζεο, ζηα 

θαηαβιεζέληα πνζά γηα ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο θαη ζε άιιεο κεηαβνιέο ζπλζεθψλ πνπ 

ππνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη απνκείσζε. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ζπλήζσο πξνζδηνξίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ελδείμεσλ απνκείσζεο, φπσο θαη ε εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ αμηψλ ησλ παγίσλ (ή νκάδσλ παγίσλ) απαηηνχλ απφ ηε δηνίθεζε λα 

θάλεη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελδείμεσλ 
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απνκείσζεο, ηηο αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο, ηα επηηφθηα πξνεμφθιεζεο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ, ηηο σθέιηκεο δσέο θαη ηηο ππνιεηκκαηηθέο αμίεο ησλ παγίσλ. 

Ζ) Πξνβιέςεηο Δπηζθαιώλ Απαηηήζεσλ 

Απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Μφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε θίλδπλν κεγαιχηεξν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

(π.ρ. ρακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηεο απαίηεζεο 

ή ην πνζφ απηήο θ.ιπ.), ηφηε ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηαγξάθεηαη εάλ νη ζπλζήθεο 

ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή 

επαλεθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο πξφβιεςεο ζρεηηθά κε ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζπλάξηεζε 

ηεο πηζησηηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηε εηαηξίαο, 

ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. 

Θ) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Ζ Δηαηξία, ζε πεξίπησζε πνπ εκπιαθεί ζε αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο, ζα εμεηάδεη ηελ 

θαηάζηαζε θάζε ζεκαληηθήο ππφζεζεο ζε πεξηνδηθή βάζε θαη αμηνινγεί ηνλ πηζαλφ θίλδπλν, 

βαζηδφκελε ελ κέξεη ζηελ άπνςε ησλ λνκηθψλ ππεξεζηψλ. Δάλ ε ελδερφκελε δεκία απφ 

νπνηεζδήπνηε αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο ζεσξείηαη πηζαλή θαη ην πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί 

αμηφπηζηα, ε Δηαηξία αλαγλσξίδεη κηα ππνρξέσζε γηα ηελ εθηηκψκελε δεκία. Σφζν γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο φζν θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλ ν θίλδπλνο κπνξεί λα εθηηκεζεί 

αμηφπηζηα, απαηηείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο. Όηαλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο, ε Δηαηξία επαλεμεηάδεη ηελ πηζαλή ππνρξέσζε ζρεηηθά κε εθθξεκείο 

αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο θαη πηζαλφλ λα αλαζεσξεζνχλ νη εθηηκήζεηο γηα ηελ πηζαλφηεηα 

ελφο δπζκελνχο απνηειέζκαηνο θαη ε ζρεηηθή εθηίκεζε ηεο πηζαλήο δεκίαο. Σέηνηεο αλαζεσξήζεηο 

ζηηο εθηηκήζεηο ηεο πηζαλήο ππνρξέσζεο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο. 

Η) Απνκείσζε ζπκκεηνρώλ 

Ζ Δηαηξία αμηνινγεί αλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε. Γηα ην 

ιφγν απηφ απαηηείηαη λα εθηηκεζεί ε αμία ρξήζεο θάζε κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ 

εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεο απαηηεί ε Δηαηξία λα εθηηκήζεη ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο 

κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη λα επηιέμεη ην θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο, κε 

βάζε ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί ε παξνχζα αμία ησλ αλσηέξσ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ.  
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2.3 Τηνζέηεζε λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ δηεζλώλ πξνηύπσλ 

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 ή 

κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2016 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κύθινο 2012-2014 

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

2014,  έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη 

πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2015 κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 

2343/2015.   Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ  ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο 5 θαη 7 θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 19 θαη 34 δελ  αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

ΓΠΥΑ 5 «Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Καηερόκελα πξνο Πώιεζε θαη 

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αιιαγή απφ κία κέζνδν δηάζεζεο ζε κηα άιιε (πρ πψιεζε 

ή δηαλνκή ζηνπο ηδηνθηήηεο) δελ  πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ έλα λέν ζρέδην πψιεζεο αιιά κία 

ζπλέρηζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. πλεπψο, δελ ππάξρεη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 5. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ 

δηάζεζεο δελ αιιάδεη ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζήο. 

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Δμππεξέηεζε ζπκβάζεσλ κεηά ηελ κεηαβίβαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

Δάλ κία επηρείξεζε κεηαβηβάδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ππφ φξνπο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνλ κεηαβηβάδνληα λα απναλαγλσξίζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην Γ.Π.Υ.Α. 7 

απαηηεί λα γλσζηνπνηνχληαη φιεο νη κνξθέο ζπλερηδφκελεο αλάκεημεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

κεηαβηβάδνπζα επί ησλ κεηαβηβαζζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν Γ.Π.Υ.Α. 7 παξέρεη 

νδεγίεο ζρεηηθά κε ην ηη ελλνεί κε ηνλ φξν «ζπλερηδφκελε αλάκεημε». Ζ ηξνπνπνίεζε 

πξφζζεζε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηηο δηνηθήζεηο λα πξνζδηνξίζνπλ 

εάλ νη φξνη κηαο ζχκβαζεο γηα εμππεξέηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα 

νπνία έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζπληζηά «ζπλερηδφκελε αλάκεημε». Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη ην 

δηθαίσκα (αιιά φρη ηελ ππνρξέσζε) αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο. 
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Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη φηη ε επηπξφζζεηε γλσζηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη απφ ην 

Γ.Π.Υ.Α. 7 «Γλσζηνπνίεζε - πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλα γηα φιεο ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο αλ 

απαηηείηαη απφ ην Γ.Λ.Π. 34. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. 

ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο από εξγαδόκελνπο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Φεβξνπαξίνπ 2015. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο ελεξγνχ 

αγνξάο πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ην λφκηζκα ζην νπνίν 

εθθξάδεηαη ε ππνρξέσζε θαη φρη κε βάζε ηε  ρψξα πνπ ππάξρεη ε ππνρξέσζε. Όηαλ δελ 

ππάξρεη ελεξγφο αγνξά πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζε απηφ ην λφκηζκα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηηφθηα ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ.  

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα βξίζθνληαη είηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είηε λα ελζσκαηψλνληαη κε 

παξαπνκπέο κεηαμχ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζεκείνπ φπνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε (π.ρ. ζηε έθζεζε Γηαρείξηζεο). 

Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη νη άιιεο πιεξνθνξίεο, εληφο ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο πξέπεη 

λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή φπσο θαη νη ελδηάκεζεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ νη ρξήζηεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο κε απηφλ 

ηνλ  ηξφπν, ηφηε ε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε είλαη ειιηπήο. 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) – Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ: Δθαξκνγή ησλ 

εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο 

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

28 γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο γηα ηηο 

Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη δελ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

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

Γλσζηνπνίεζεο 

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

απνζαθελίδνπλ φηη ε ζεκαληηθφηεηα εθαξκφδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 
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φηη ε ζπκπεξίιεςε ζε απηέο αζήκαλησλ πιεξνθνξηψλ  κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ. Δπηπιένλ, νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε, θαζνξίδνληαο ην πνπ  θαη κε πνηα ζεηξά 

παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο 

δηεπθξηλίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα ππνζχλνια θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ 

ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ  πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επελδχζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε 

κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο  Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 18 

Γεθεκβξίνπ 2015. 

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

απόζβεζεο 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ απφζβεζεο βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαζψο ηα έζνδα 

δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ αλσηέξσ ζέζε δελ ηζρχεη φηαλ ην άπιν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθθξάδεηαη σο κέηξν ππνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ ή φηαλ κπνξεί λα απνδεηρζεί 

φηη ηα έζνδα θαη ε αλάισζε ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην άπιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2015. 

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

ζηηο Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 27 ηελ νπνία εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 12 Απγνχζηνπ 2014, επηηξέπεη 

ζε κία νληφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ 

επελδχζεσλ ηεο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο, ζηηο αηνκηθέο ηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Απηφ ζπληζηά επηινγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο γηα θάζε θαηεγνξία επελδχζεσλ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2015 . 

ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «ρήκαηα  ππό  θνηλό  έιεγρν» -Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο ηεο 

απόθηεζεο κεξηδίνπ ζε κηα από θνηλνύ δξαζηεξηόηεηα 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη έλαο επελδπηήο εθαξκφδεη ηελ κέζνδν ηεο «απφθηεζεο» φηαλ 

απνθηά ζπκκεηνρή ζε κία θνηλή επηρείξεζε. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο 
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πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ζηηο  24 Ννεκβξίνπ 2015.  

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο από εξγαδόκελνπο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Φεβξνπαξίνπ 2015. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ζηφρνο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη ε απινπνίεζε ηνπ 

ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ εηζθνξψλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα, γηα ηηο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη 

ζχκθσλα κε έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ηνπ κηζζνχ.  

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ 

εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία  

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

ππνρξεσηηθά γηα  κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα 

θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

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

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

αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 39 θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ, ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

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

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

Δηαηξεία βξίζθεηαη  ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9  εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 

2016. 

ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο» 

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

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επί ηνπ πξνηχπνπ πνπ εθδφζεθαλ ζηηο 11 

επηεκβξίνπ ηνπ 2015 είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
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μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη απνηειεί ην λέν πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ. 

Σν ΓΠΥΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο  ΔΓΓΠΥΑ 13, ΔΓΓΠΥΑ 15, 

ΔΓΓΠΥΑ 18 θαη ΜΔΓ 31. 

Σν λέν πξφηππν θαζηεξψλεη έλα κνληέιν πέληε βεκάησλ πνπ ζα εθαξκφδεηαη γηα έζνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ κηα ζχκβαζε κε έλαλ πειάηε (κε πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο), αλεμάξηεηα απφ ην 

είδνο ηεο ζπλαιιαγήο εζφδσλ ή ηνλ θιάδν. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ζα εθαξκφδνληαη επίζεο 

γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ απφ ηελ πψιεζε νξηζκέλσλ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ απνηεινχλ παξαγσγή απφ ζπλήζεηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (π.ρ., πσιήζεηο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Θα απαηηνχληαη εθηεηακέλεο γλσζηνπνηήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάιπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ππνρξεψζεηο απφδνζεο, αιιαγέο ζηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκβαζεο θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θαη βαζηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο. Σν ΓΠΥΑ 15 

πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 επηεκβξίνπ 2016.  

ΓΠΥΑ 14 «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Ρπζκηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» 

ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην πξφηππν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα πξνζδηνξίζεη 

ηηο απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηα ππφινηπα ησλ «Μεηαβαηηθνί 

ινγαξηαζκνί Ρπζκηδφκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα 

παξέρεη αγαζά ή ππεξεζίεο ζε πειάηεο, ζε ηηκή ή πνζνζηφ πνπ ππφθεηηαη ζε εηδηθή ξχζκηζε απφ 

ην θξάηνο. 

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

ζπλερίζεη λα ινγηζηηθνπνηεί, κε κηθξέο αιιαγέο, ηα ππφινηπα ησλ «κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ» ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα, ηφζν θαηά ηελ 

πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ φζν θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα ππφινηπα 

θαη νη θηλήζεηο απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά ζηηο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο, απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ελψ ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο 

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

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

ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο»  

ηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2016 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 16 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο ηνπ 

πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε 

πνπ παξνπζηάδεη εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. Σν ΓΠΥΑ 16 
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εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί 

ν κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο 

κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε 

ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 

ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα 

θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα 

αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα θάζε ηχπν ζχκβαζεο. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη 

ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

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

(Σξνπνπνίεζε) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» - Πώιεζε ή 

Δηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ηνπ Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνύο ή ηεο 

Κνηλνπξαμίαο ηνπ 

Ζ θχξηα ζπλέπεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο πνπ εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2014, 

είλαη φηη νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη κηα 

επηρείξεζε (είηε ζηεγάδεηαη ζε κηα ζπγαηξηθή ή φρη). Έλα  κεξηθφ θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη 

φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη 

αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  ζηεγάδνληαη ζε κηα ζπγαηξηθή. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) “Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ ζε κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο” 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζε κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ 

ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 7  Καηαζηάζεηο ηακηαθώλ ξνώλ (Σξνπνπνίεζε) “Γλσζηνπνηήζεηο”   

Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ππνρξεσηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα απαηηνχλ απφ ηηο 

νληφηεηεο λα παξέρνπλ γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο λα αμηνινγνχλ ηηο 

κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηακεηαθέο ξνέο θαη κεηαβνιέο κε 

ηακεηαθήο θχζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 

ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ (Σξνπνπνίεζε) “Σαμηλόκεζε 

θαη επηκέηξεζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ 

κεηνρώλ”  

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε βάζε επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά παξνρέο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

ζρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε κεηξεηά 

ή ζε παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία εμαίξεζε φζνλ 

αθνξά ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 2 κε βάζε ηελ νπνία κία παξνρή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα 

επξφθεηην λα δηαθαλνληζηεί εμ’ νινθιήξνπ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά έλα πνζφ πξνο θάιπςε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη 

λα ην απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 4 (Σξνπνπνίεζε) «Δθαξκνγή ηνπ λένπ ΓΠΥΑ 9 κε ην ΓΠΥΑ 4» 

Σν πκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 επηεκβξίνπ ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΠΥΑ 4 ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη αλεζπρίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (ΓΠΥΑ 9), πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ απφ ην 

ζπκβνχιην  ΓΠΥΑ 4. Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν πξνζεγγίζεηο: επηθάιπςε θαη  αλαβνιή. Σν 

ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα: 

• δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξίεο  πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα αλαγλσξίζνπλ ζηα 

ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, θαη φρη ζην θέξδνο ή ηε δεκία, ηελ αζηάζεηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ 

ην ΓΠΥΑ 9 εθαξκφδεηαη πξηλ απφ ηηο λέεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. 

• παξέρεη  ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαηά θχξην ιφγν ζπλδένληαη κε ηηο 

αζθάιεηεο, κηα πξναηξεηηθή πξνζσξηλή εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ΓΠΥΑ 9 κέρξη ην 2021.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο»  

Σνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΠΥΑ 15. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 15 δελ κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ, αιιά παξέρνπλ 

δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη κία δέζκεπζε εθηέιεζεο ζε κία ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη 

αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειεί ηνλ εληνιέα ή ηνλ εληνινδφρν, θαη πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ ην 

έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ εηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ 

ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ζ ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Κύθινο 2014-2016 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2014-2016, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016,  

έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ 

ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Γ.Π.Υ.Α. 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηαγξάθεη ηηο «Βξαρππξφζεζκεο εμαηξέζεηο απφ ηα Γ.Π.Υ.Α.» πνπ 

πξνβιέπνληαλ απφ ην Πξνζάξηεκα Δ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 κε ην αηηηνινγηθφ φηη έρνπλ ππεξεηήζεη 

πιένλ ηνλ ζθνπφ ηνπο θαη δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηεο. 

ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπηκέηξεζε πγγελώλ Δπηρεηξήζεσλ ή Κνηλνπξαμηώλ ζηελ 

εύινγε αμία» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε επηινγή πνπ δίλεηαη νη επελδχζεηο ζε ζπγγελήο ή ζε 

θνηλνπξαμίεο πνπ θαηέρεηαη απφ κηα νληφηεηα πνπ είλαη έλαο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ή άιιεο νληφηεηαο  πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηκεηξεζνχλ 

ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη δηαζέζηκε γηα θάζε κηα επέλδπζε ζε 

ζπγγελή ή θνηλνπξαμία μερσξηζηά θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.  

ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο νληόηεηεο: Γηεπθξίληζε ηνπ ζθνπνύ 

ηνπ πξνηύπνπ.  

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξίληζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ πξνζδηνξίδνληαο φηη νη 

απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ, εθηφο απφ εθείλεο ησλ παξαγξάθσλ Β10-Β16, 

ηζρχνπλ γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο νληφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 πνπ έρνπλ 

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελα γηα πψιεζε, σο θαηερφκελα γηα δηαλνκή ή σο δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5 «Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο». 

ΓΛΠ 40 « Δπελδπηηθά αθίλεηα» Μεηαθνξέο Δπελδπηηθώλ αθηλήησλ 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 40 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016 δηεπθξηλίδνπλ 

φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα δχλαηαη λα κεηαθέξεη έλα αθίλεην πξνο ή απφ ηηο επελδχζεηο ζε 

αθίλεηα, φηαλ, θαη κφλν φηαλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο αιιαγήο ηεο ρξήζεο. Μηα αιιαγή ηεο ρξήζεο 

πξνθχπηεη, εάλ ην αθίλεην πιεξνί ή παχεη λα πιεξνί, ηνλ νξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. Μηα 

αιιαγή ζηηο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί έλδεημε 

κηαο αιιαγήο ζηε ρξήζε.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΓΓΠΥΑ 22 Γηεξκελεία «πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη Πξνθαηαβνιέο» 

Ζ Γηεξκελεία 22 δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

είζπξαμε ή ηελ πιεξσκή πξνθαηαβνιψλ ζε μέλν λφκηζκα. πγθεθξηκέλα, εθαξκφδεηαη γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη έλα κε λνκηζκαηηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα κε λνκηζκαηηθή ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πιεξσκή ή ηελ 

είζπξαμε πξνθαηαβνιψλ πξηλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίζεη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, έμνδν ή έζνδν. χκθσλα κε ηε δηεξκελεία ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, γηα ηνλ ζθνπφ 

ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, είλαη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ 

κε λνκηζκαηηθψλ πξνπιεξσκψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο απφ ιήςε 

πξνθαηαβνιήο. Δάλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο πξνθαηαβνιηθά, ε εκεξνκελία 

ηεο ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη γηα θάζε πιεξσκή ή είζπξαμε. 

Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

3.2 Λεηηνπξγηθνί ηνκείο 

Έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα ζπζηαηηθφ κέξνο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο:  

α) πνπ αλαιακβάλεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο δχλαηαη λα απνθηά έζνδα θαη 

λα αλαιακβάλεη έμνδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ζπλαιιαγέο 

κε άιια ζπζηαηηθά κέξε ηεο ίδηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο)  

β) ηνπ νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ ηεο νληφηεηαο γηα ζθνπνχο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζηνλ 

ηνκέα θαη ηελ εθηίκεζε ηεο απνδφζεψο ηνπ  

γ) γηα ην νπνίν δηαηίζεληαη ρσξηζηέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. 

Ο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο ηεο εηαηξίαο είλαη νη Τπεξεζίεο αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή. 

3.3 Υξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα 

Σα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη νη 

βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο.  

Σα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, πνπ αθνξνχλ ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο, ε δηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ βξαρππξφζεζκν ραξαθηήξα ηνπο απνθάζηζε φηη ε εχινγε αμία 

ηνπο ηαπηίδεηαη µε ηελ αμία ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία. Ζ Δηαηξεία απνηηκά ηα 

δηάθνξα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ θαηέρεη ζηελ εχινγε αμία απηψλ φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ πην πξφζθνξν θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν. Ζ Δηαηξεία εκθαλίδεη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ζε εχινγε αμία αθνινπζψληαο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 7 σο εμήο: 

Δπίπεδν 1: Απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο κε ηε ρξήζε ηηκψλ ελεξγνχο αγνξάο. 

Δπίπεδν 2: Απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αδηακθηζβήηεηα αληηθεηκεληθέο ηηκέο ζρεδφλ ελεξγνχο αγνξάο ή ηηκέο πνπ πξνέξρνληαη ακέζσο ή 

εκκέζσο απφ ζηνηρεία ηεο αγνξάο. 

Δπίπεδν 3: Απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζεσξνχληαη αδηακθηζβήηεηα αληηθεηκεληθά. 
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Σαμηλόκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζε εύινγεο αμίεο 

31/12/2016

Απαηηήζεηο

Υξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ζηελ εύινγε αμία κέζσ 

ησλ απνηειεζκάησλ

Δπελδύζεηο θαη 

δηαθξαηνύκελα 

κέρξη ηε ιήμε

Γάλεηα θαη 

απαηηήζεηο

Γηαζέζηκα πξνο 

πώιεζε 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ύλνιν

Δπελδχζεηο - - - - 0,00

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο - - 3.780,71 - 3.780,71

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα - - 51,52 - 51,52

ύλνιν 0,00 0,00 3.832,23 0,00 3.832,23

Τπνρξεώζεηο

Τπνρξεώζεηο ζε 

απνζβεζκέλν θόζηνο

Τπνρξεώζεηο ζε 

εύινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο ύλνιν

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο - 17.650,00 17.650,00

Γάλεηα - - 0,00

ύλνιν 0,00 17.650,00 17.650,00  

3.4 πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα 

Οη ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία fixing ηνπ Γειηίνπ Σηκψλ ηεο Δ.Κ.Σ., φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ηα λνκηζκαηηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ είλαη εθθξαζκέλα ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε 

Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ. 

3.5 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεψο 

ηνπο κεησκέλεο θαηά ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. 

Οη δαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζεκαληηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

παγίσλ θεθαιαηνπνηνχληαη. Οη ππφινηπεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο, πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε 

µε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θεθαιαηνπνηνχληαη µφλν φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε, πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επεξεαδφκελσλ ζηνηρείσλ. Όιεο 

νη άιιεο δαπάλεο ζπληήξεζεο, επηδηφξζσζεο θιπ. ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ σο έμνδν, θαηά ην ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

Οη απνζβέζεηο επηβαξχλνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ, κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν 

απφζβεζεο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ 

εθηηκψκελε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο, θαηά θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο εμήο: 
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3.6 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.  

Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ, πιηθά, ππεξεζίεο θαζψο 

θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα 

ηεζεί ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο. Οη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο 

θεθαιαηνπρηθή δαπάλε πνπ πξνζηίζεηαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν θφζηνο αγνξάο θαη 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνζβέλεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ (5 έηε). 

3.7 Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Σα απνζβελφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη θαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.  

Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα 

ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο 

δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’ 

απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ.  

3.8 Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη βξαρππξφζεζκνπ ραξαθηήξα θαη ζπλεπψο δελ ππάξρεη αλάγθε 

γηα πξνεμφθιεζή ηνπο ζηελ παξνχζα αμία. Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη µε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο 

θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.  

Δγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ  Με βάζε ηα έηε κίζζσζεο 
Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 33 έηε 
Μεηαθνξηθά κέζα 7 έηε 
Έπηπια  10 έηε 
Ζ/Τ & Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα 5 έηε 
Δμνπιηζκφο Σειεπηθνηλσληψλ 10 έηε 
Λνηπφο Δμνπιηζκφο 10 έηε 
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3.9 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζην ηακείν ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ηα ηζνδχλακα ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, φπσο είλαη νη θαηαζέζεηο repos, νη θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 

βξαρείαο δηάξθεηαο ζε επξψ θαη ζε μέλν λφκηζκα ξεπζηνπνηήζηκα ζε γλσζηφ πνζφ θαη ζπλεπψο 

δηαηξέρνπλ ακειεηέν θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο. 

Οη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία πνπ είλαη ε αξρηθή επέλδπζε ζπλ ηνπο 

δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο, απαιιαγκέλνπο απφ θνξνινγία, θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

Καηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ηα λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ είλαη εθθξαζκέλα ζε μέλα λνκίζκαηα, απνηηκνχληαη ζε Δπξψ µε ηε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία (fixing ηνπ Γειηίνπ Σηκψλ ηεο Δ.Κ.Σ.) πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Οη 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ. 

3.10  Μεηνρηθό θεθάιαην 

Οη θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ 

εκθαλίδνληαη ζε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ µε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην 

άξηην θαηά ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε πιένλ ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο αλά κεηνρή θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ «Κεθάιαην ππέξ ην άξηην» ζηα ίδηα 

θεθάιαηα. 

3.11  Μεξίζκαηα 

Σα πιεξσηέα κεξίζκαηα απεηθνλίδνληαη ζαλ ππνρξέσζε κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

3.12  Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο 

απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ θαη είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο. 

3.13  Μηζζώζεηο 

α) Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο  

Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο, ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ αληακνηβψλ ηεο ηδηνθηεζίαο 

δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο (ηδηνθηήηεο) ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 
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Πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα κε βάζε ηελ ζηαζεξή 

κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

β) Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο  

Γελ ππάξρνπλ κηζζψζεηο πνπ λα πιεξνχλ ηα ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο. 

3.14  Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  

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

έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Γελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην 

πξνζσπηθφ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 

ηελ ππεξεζία γηα ζπληαμηνδφηεζε, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, 

δελ θξίζεθε απαξαίηεην απφ ηελ Δηαηξεία λα γίλεη αλαινγηζηηθή κειέηε αιιά ν ππνινγηζκφο ηεο 

έγηλε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Ν.2190/1920 θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

2112/1920 φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

3.15  Γαλεηζκόο 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ 

ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

3.16  Φόξνο εηζνδήκαηνο – Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη 

ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο 

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

ππνρξεψζεσλ. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη Λνηπψλ 

πλνιηθψλ Δζφδσλ εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ 

απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηα Ίδηα 

Κεθάιαηα. Ο ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 

θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ 

ζηελ Διιάδα. Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο αθνξά, θφξν επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο 

Δηαηξείαο, φπσο αλακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ, θαη 

ππνινγίζηεθε κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη 
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εηζνδήκαηνο, αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θνξνινγηθήο αλαγλψξηζεο 

ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαη αλαγλψξηζήο ηνπο γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ππνινγίδνληαη κε ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ζα 

ηζρχνπλ θαηά ηηο ρξήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη λα 

ηαθηνπνηεζνχλ νη ππνρξεψζεηο. 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξεψζεσο (liability 

method) ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

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

ππνρξεψζεσλ. 

Οη αλακελφκελεο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο 

πξνζδηνξίδνληαη θαη εκθαλίδνληαη είηε σο κειινληηθέο (αλαβαιιφκελεο) θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, 

είηε σο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο, θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα 

ππάξμεη επαξθέο κειινληηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα έλαληη ηνπ νπνίνπ νη αρξεζηκνπνίεηεο 

θνξνινγηθέο δεκηέο θαη νη πηζησηηθνί θφξνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ αμία ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα πνπ ζα θαιχςεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

Ζ Δηαηξεία ζπκςεθίδεη ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλ θαη κφλν αλ: 

 Ζ Δηαηξεία έρεη έλα λφκηκα εθηειεζηφ δηθαίσκα λα ζπκςεθίζεη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο έλαληη ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 

 Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο αθνξνχλ ζε θφξν εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή 

αξρή είηε: 

 ζηελ ίδηα θνξνινγεηέα νηθνλνκηθή κνλάδα, είηε 

 ζε δηαθνξεηηθέο θνξνινγεηέεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο πξνηίζεληαη λα 

ζπκςεθίζνπλ ηηο ηξέρνπζεο θνξνινγεηέεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ή λα 

εηζπξάμνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη λα ηαθηνπνηήζνπλ / εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ζπγρξφλσο, ζε θάζε κειινληηθή πεξίνδν ζηελ νπνία ζεκαληηθά πνζά αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ή απαηηήζεσλ αλακέλνληαη λα ηαθηνπνηεζνχλ ή λα 

αλαθηεζνχλ. 
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3.17  Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 

Έζνδα 
Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Παξνρή ππεξεζηώλ (ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο): Οη ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο αλαγλσξίδνληαη 

ηελ εκεξνκελία πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο.  

(β) Έζνδα από ηόθνπο: Αλαγλσξίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ζε δεδνπιεπκέλε βάζε 

γηα φια ηα ηνθνθφξα κέζα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

(γ) Μεξίζκαηα: Αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν ηελ εκεξνκελία απνθνπήο ηνπο.  

Σα απνηειέζκαηα απφ αγνξαπσιεζίεο ρξενγξάθσλ αλαγλσξίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζην 

ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ θαη πεξηιακβάλνπλ θέξδε ή δεκίεο απφ αγνξαπσιεζίεο ρξενγξάθσλ 

(κεηνρέο, νκφινγα, ακνηβαία θεθάιαηα, απνηειέζκαηα απφ παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα θ.ιπ.) θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ απνηίκεζε ρξενγξάθσλ ζην ηέινο θάζε 

πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

Έμνδα 
 

Οη δαπάλεο θαηαρσξνχληαη µε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαη δηαθξίλνληαη ζε δαπάλεο πνπ 

αθνξνχλ: 

α) ην θόζηνο ππεξεζηώλ (ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ, ακνηβέο ηξίησλ, ζπλδξνκέο θιπ.) 

β) ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο (ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ, ακνηβέο ηξίησλ, 

παξνρέο ηξίησλ, ηειεπηθνηλσλίεο, θιπ.) 

γ) ην θόζηνο δηάζεζεο ηεο Δηαηξείαο (πξνβνιή θ.ιπ.) 

3.18  πλδεδεκέλα κέξε 

θνπφο ηνπ Γ.Λ.Π. 24 είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο εκπεξηέρνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηζηήζνπλ ηελ 

πξνζνρή ζην ελδερφκελν φηη ε νηθνλνκηθή ζέζε θαη ην θέξδνο ή ε δεκία ηεο δχλαληαη λα έρνπλ 

επεξεαζηεί απφ ηελ χπαξμε ζπλδεκέλσλ κεξψλ θαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα αλεμφθιεηα 

ππφινηπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δεζκεχζεσλ, πνπ αθνξνχλ απηά ηα ζπλδεκέλα κέξε.  

4. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο ηελ εθζέηνπλ ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: 

πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν αγνξάο, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Ζ γεληθή 

πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο εηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
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αγνξψλ θαη απνζθνπεί ζην λα ειαρηζηνπνηεί πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ ηακηαθή ξνή ηεο εηαηξείαο. 

4.1 Πηζησηηθόο θίλδπλνο  

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, πνπ είλαη ν θίλδπλνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο λα 

αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη φηαλ απηά πξνθχπηνπλ. Πξνβιέςεηο 

απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη γηα δεκίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ.  

4.2 Κίλδπλνο αγνξάο  

Ζ εηαηξεία δε εθηίζεηαη ζε θίλδπλν αγνξάο.  

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο  

Ζ εηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ  

Ζ εηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ θαζψο δε έρεη ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 

4.3 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ ηακηαθψλ 

ξνψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ.  

4.4 Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα λα πξνθιεζεί άκεζα ή 

έκκεζα δεκία απφ έλα εχξνο παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 

Δηαηξείαο, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο ππνδνκέο ηεο αιιά θαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο φπσο νη δηάθνξνη πάξνρνη, ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηα γεληθψο απνδεθηά πξφηππα 

επελδπηηθήο δηαρεηξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Ο ζηφρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

πεξηνξηζζνχλ νη πηζαλέο δεκηέο ηεο θήκεο ηεο θαη λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα 

ηνπο κεηφρνπο ηεο. Σε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο έρεη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. 
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5. Έζνδα παξνρήο ππεξεζηώλ 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αθνξά έζνδα απφ πξνκήζεηεο ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο ππφ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ Αζθαιηζηηθνχ πκβνχινπ. 

6. Έμνδα θαη’ είδνο 

30/5-31/12/2016 Κόζηνο 

ππεξεζηώλ

Έμνδα 

δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ύλνιν

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 19.035,73 0,00 19.035,73

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 6.582,60 7.004,68 13.587,28

Παξνρέο ηξίησλ 0,00 10.453,58 10.453,58

Φφξνη - Σέιε 0,00 3.369,85 3.369,85

Γηάθνξα έμνδα 0,00 950,77 950,77

Απνζβέζεηο 0,00 121,04 121,04

Πξνβιέςεηο 0,00 0,00 0,00

ύλνιν εμόδσλ θαη' είδνο 25.618,33 21.899,92 47.518,25  

7. Υξεκαηννηθνλνκηθό απνηέιεζκα (θαζαξό) 

30/5 - 

31/12/2016

Πηζησηηθνί ηφθνη ηξαπεδψλ 1,32

Γηάθνξα έμνδα ηξαπεδψλ -62,00

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο (θαζαξό) -60,68  

8. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Σν πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 30/5-

31/12/2016, αλαιχεηαη σο εμήο: 

30/5 - 

31/12/2016

Απφ αλαβαιιφκελν θφξν έζνδν / (έμνδν) 11.297,15

Από αλαβαιιόκελν θόξν έζνδν / (έμνδν ) 11.297,15  

Ζ ζπκθσλία ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ηα θέξδε πξηλ ην θφξν έρεη σο εμήο: 

30/5-

31/12/2016

Κέξδε / Εεκηέο πξν θόξσλ -38.955,69

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο εηαηξείαο 11.297,15

Φόξνη 11.297,15

Κέξδε / Εεκηέο κεηά από θόξνπο -27.658,54  
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9. Βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή 

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή, ηα νπνία θαη ηαπηίδνληαη κε ηα απνκεησκέλα, ππνινγίδνληαη κε 

δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ 

κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

30/5 -

31/12/2016

Κέρδη/Ζημιές ποσ αναλογούν ζηοσς μεηότοσς ηης μηηρικής -27.658,52

Σηαθμιζμένος μέζος αριθμός μεηοτών 1.318

Βαζικά και απομειωμένα κέρδη ανά μεηοχή -20,9852  

10. Δλζώκαηα πάγηα 

Έπιπλα και 

λοιπόρ 

εξοπλιζμόρ

Αξία Κηήζηρ

Υπόλοιπο 30 Μαΐος 2016 0,00

Πποζθήκερ / (Μειώζειρ) 1.110,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβπίος 2016 1.110,00

Σςζζυπεςμένερ Αποζβέζειρ

Αποζβέζεις περιόδοσ 121,04

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβπίος 2016 121,04

Αναπόζβεζηη Αξία 31 Δεκεμβπίος 2016 988,96  
 

11. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο  

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ έρεη σο εμήο: 

31.12.2016

Τπφινηπν αξρήο ρξήζεσο 0,00

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (έμνδν) / έζνδν πεξηφδνπ 11.297,15

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ 11.297,15  

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο 

πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο έρνπλ σο εμήο: 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

Φνξνινγηθή δεκηά 11.297,15

ύλνιν θνξνινγηθήο απαίηεζεο 11.297,15  

Οη βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο 

εμήο: 
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31.12.2016

Βξαρππξφζεζκεο 0,00

Μαθξνπξφζεζκεο 11.297,15

ύλνιν αλαβαιιόκελνπ θόξνπ 11.297,15  

12. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

31/12/2016

Ταμείο 27,92

Καηαθέζεις όυεφς 23,60

Σύνολο ηαμιακών διαθεζίμων 51,52  

13. Μεηνρηθό θεθάιαην 

 

Πνζό ζε επξώ

Σεκάρηα 

κεηνρώλ

Σηκή αλά 

κεηνρή

Τπόινηπν 30/5/2016 0,00 0 0,00

Αξρηθή εηζθνξά ΜΚ 24.000,00 2.400 10,00

Τπόινηπν 31/12/2016 24.000,00 2.400 10,00  
 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε 24.000,00 επξψ δηαηξνχκελν ζε 2.400 νλνκαζηηθέο κεηνρέο 

νλνκαζηηθήο αμίαο 10 επξψ εθάζηε θαη είλαη νινζρεξψο θαηαβιεκέλν. 

14. Λνηπέο ππνρξεώζεηο 

31.12.2016

Γηθαηνχρνη ακνηβψλ 61,98

Φφξνη ακνηβψλ πξνζσπηθνχ 1.094,80

Φφξνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 30,00

Τπνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία 2.252,14

Τπνρξεψζεηο πξνο κεηξηθή εηαηξία 17.650,00

ύλνιν ινηπώλ ππνρξεώζεσλ 21.088,92  

Ζ εχινγε αμία ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ζπκπίπηεη πεξίπνπ κε ηελ ινγηζηηθή ηνπο αμία. 

15. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο  

Γηα ηε ρξήζε 2016 βξίζθεηαη ζε εμέιημε θνξνινγηθφο έιεγρνο απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή ζχκθσλα κε 

ηελ ΠΟΛ.1124/18.6.2015  

16. Τθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε 

Γελ ππάξρνπλ. 
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17. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ 

νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή 

ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 

18. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ  

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2016 ήηαλ 2 άηνκα. 

19. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κε ηελ εηαηξεία κέξε 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε ηε κεηξηθή ηεο, ηελ πεξίνδν 30/5-31/12/2016, θαζψο θαη νη κεηαμχ 

ηνπο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηελ 31/12/2016, έρνπλ φπσο παξαθάησ:  

30/5-31/12/2016 1/1-31/12/2015 30/5-31/12/2016 1/1-31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

EUROTRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 0,00 0,00 10.135,16 0,00 0,00 0,00 17.650,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 10.135,16 0,00 0,00 0,00 17.650,00 0,00

Παποσή Υπηπεζιών Λήτη ςπηπεζιών Απαιηήζειρ Υποσπεώζειρ 

 

20. Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016, ηα νπνία ζα έπξεπε 

ή λα θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 


