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Α. ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920  άρθρο 43α παράγραφος 3, άρθρο 107 παράγραφος 3 και άρθρο 136 

παρ. 2, υποβάλλουμε συνημμένως στην Γενική Συνέλευσή σας, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του 

Ομίλου για την δωδεκάμηνη χρήση της, δηλαδή από 1
η
 Ιανουαρίου

 
2014 (01/01/2014) έως την 31

η
 Δεκεμβρίου 2014 

(31/12/2014), με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ’ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 

Δομή Ομίλου 

Στον Όμιλο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες: 

Δομή Ομίλου 

α/α Επωνυμία Έδρα 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
Συμμετοχή Σχέση με μητρική 

1 ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100% - Μητρική 

2 ΓΚΛΟΜΠΟ UK LTD Αγγλία 100% Άμεση Θυγατρική 

3 GlOBO IT and TELECOM SERVICES SRL Ρουμανία 100% Έμμεση Θυγατρική 

 

Εξέλιξη των εργασιών  

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε € 32.239 χιλ.  έναντι € 25.224 χιλ. της περυσινής χρήσης. Τα 

καθαρά αποτελέσματα κέρδη προ φόρων της χρήσεως ανήλθαν σε € 4.870 έναντι κερδών € 5.162 χιλ. της 

προηγούμενης χρήσης. Παρότι το έτος 2014 χαρακτηρίζεται ως χρονιά ύφεσης και παρά την αρνητική οικονομική 

συγκυρία η δυναμική της εταιρείας διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα στην Ελληνική αγορά, σε ένα έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε € 32.239χιλ. έναντι € 25.224χιλ. της περυσινής 

χρήσης. Τα καθαρά αποτελέσματα κέρδη προ φόρων της χρήσεως ανήλθαν σε € 4.341 χιλ. έναντι κερδών € 5.075 χιλ. 

της προηγούμενης χρήσης, αποτέλεσμα της διείσδυσης- δραστηριοποίησης  σε πιο προσοδοφόρους τομείς.   

Χρηματοοικονομικοί δείκτες 

Αριθμοδείκτες Εταιρία 

  31/12/2014 31/12/2013 

Ρευστότητας     

Γενική Ρευστότητα 1,7 2,2 

Άμεση Ρευστότητα 1,6 1,9 

Κεφάλαιο Κίνησης 44.601 44.247 

Καθαρό Κεφ. Κίνησης 17.678 23.759 

Αποθέματα Προς Κεφάλαιο Κίνησης 3% 11% 

Αποθέματα Προς Βραχυπρ.Υποχρεώσεις 4,90% 24,20% 

Δανειακής επιβάρυνσης     

Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια  1,4 1,4 

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,3 0,7 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 0,9 0,8 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 0,4 0,6 

Δραστηριότητας     

Απαιτήσεων (σε ημέρες) 173,5 178,9 

Προμηθευτών (σε ημέρες) 91,7 101,5 

Αποθεμάτων (σε ημέρες) 19,6 108,4 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού 0,5 0,4 
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Πωλήσεις προς κεφάλαιο κίνησης 0,7 0,6 

Πάγιο ενεργητικό προς ίδια κεφάλαια 0,8 0,6 

Αποδοτικότητας     

Περιθώριο Μεικτού Κέρδους (Προ Αποσβέσεων) 24,4 33,80% 

Περιθώριο λειτουργικού Κέρδους (Προ Αποσβέσεων) 19,4 23,30% 

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους προ φόρων 15,1 20,50% 

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους μετά φόρων 10,3 13,20% 

Οικονομική θέση 

Η πραγματική οικονομική κατάσταση του Ομίλου είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται 

στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως δεδομένο ότι δεν έχει σημαντικές επισφάλειες 

απαιτήσεών προς πελάτες ούτε οφειλές προς τρίτους, πέρα των τρεχουσών.  

Προβλεπόμενη πορεία 

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών η τρέχουσα χρήση θα κυμανθεί συντηρητικά και ο κύκλος 

εργασιών θα παρουσιάσει σταθεροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.  

Την 31/12/2014 ο Όμιλος κατέχει χαρτοφυλάκιο μετοχών ύψους € 372 χιλ. 

Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Ο Όμιλος την 31.12.2014 κατείχε καταθέσεις σε συνάλλαγμα ύψους € 2.361 χιλ. 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση 

Η εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας στην Αγγλία με συμμετοχή 100% στο μετοχικό της 

κεφάλαιο και την οποία ενοποιεί με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Οι λογιστικές αρχές  

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 

1.1.2014-31.12.2014, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της Έκθεσης. 

Διαχείριση Κινδύνων 

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό 

κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη μη 

προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους 

επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική 

οικονομική υπηρεσία της εταιρείας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο.  Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του 

κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, 

ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

Κίνδυνος αγοράς 

Η εταιρεία έχει μειωμένη έκθεση στο συγκεκριμένο κίνδυνο αφενός λόγω της ποιότητας και αφετέρου λόγω της 

διασποράς του πελατολογίου της. Ευεργετικά επίσης λειτουργεί και η δυνατότητα της εταιρείας να προμηθεύεται 

εμπορεύματα σε προνομιακές τιμές . 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 
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Η εταιρεία  όσον αφορά τις πωλήσεις  δραστηριοποιείται στην εσωτερική αγορά, και οι συναλλαγές γίνονται με το 

νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος  (νόμισμα λειτουργίας) το οποίο είναι το €. 

Το ίδιο ισχύει και για τις αγορές των εμπορευμάτων της εταιρείας που στην πλειοψηφία τους είναι από το  

εσωτερικό.         

Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της 

αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί 

χρηματοοικονομικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούμενο έτος τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σημαντικά από τιμές επιτοκίων. 

Διανομή κερδών 

Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και τις γενικότερες 

οικονομικές συνθήκες προτείνει την μη διανομή μερίσματος. 

 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Συνοπτικά οι συναλλαγές της εταιρίας με τις θυγατρικές της κατά τη χρήση 2014 είχαν ως εξής: 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη   

  31/12/2014 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 

Απαιτήσεις 22 

Υποχρεώσεις 3.733 
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 342 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 29 

 

Συνοπτικά οι συναλλαγές της εταιρίας με τις εταιρίες του ομίλου GLOBO PLC, ο οποίος συμμετέχει μέσω της εταιρίας 

GLOBO EMEA HOLDINGS LTD με ποσοστό 49%, κατά τη χρήση 2014 είχαν ως εξής: 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη   

  31/12/2014 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 3.267 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 3.549 
  

Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης  

 Η εταιρεία κεφαλαιοποιεί μέρος των εξόδων της σε προϊόντα που αναπτύσσει ή βελτιώνει την αποδοτικότητά τους. 

Στην κλειόμενη χρήση παγιοποίησε μισθούς, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές και λοιπά έξοδα σε ανάπτυξη 

εφαρμογών ύψους € 907.053 καθώς και από αμοιβές και παροχές τρίτων € 10.598.696. 

Ίδιες μετοχές 

Η εταιρεία δεν κατέχει μετοχές της μητρικής εταιρείας. 

 

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

Γεώργιος Πολυγένης 
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Β. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και 

ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2014, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 

περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικές και ενοποιημένες 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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση 

του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων 

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 εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  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 εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  και των θυγατρικών της κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική 

τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις 

συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43
α
 και 37 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

 

Παλαιό Φάληρο, 8 Ιουνίου 2015 

 

 

Δημήτρης Ντζανάτος 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 11521 
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Γ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στις 28 Απριλίου 2015 και 

έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.globogr.com 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν 

από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη  μία γενική ενημέρωση για την 

οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της 

οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών  της Εταιρίας και του Ομίλου, 

σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & 

Δ/νων Σύμβουλος 
 

 
 

 
 

 
Γεώργιος  Πολυγένης 

  ΑΔΤ ΑΖ 617163 
 

 

 

 

  

Το Μέλος του Δ.Σ.   Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

 

 
  

Παναγιώτα Αθανάσουλα 

ΑΔΤ ΑΚ 518444 
 

Διονύσιος Γιαννούτσος 

ΑΜ ΟΕΕ 0011458 Α’ τάξης 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία και τον όμιλο 

Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν τον Όμιλο που η μητρική εταιρεία έχει την επωνυμία ««ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». 

H εταιρεία από το 1997 δραστηριοποιείται στην αγορά Πληροφορικής , προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και 

Υπηρεσίες σε ∆ηµόσιους Οργανισμούς, σε Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. 

 Έχει έδρα της τον ∆ήµο Χαλανδρίου, Ν. Αττικής, Ψαρών 37
α
 και Αριστοτέλους 78 . Η ηλεκτρονική διεύθυνση της 

εταιρίας είναι www.globogr.com. 

Το 51% των μετοχών της Εταιρείας ανήκουν στην Εταιρεία GMBO HOLDINGS LTD με έδρα την ΚΥΠΡΟ , ενώ το 

υπόλοιπο 49% ανήκει στην επίσης Κυπριακή Εταιρεία «GLOBO EMEA HOLDINGS LTD». 

Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές και ονοµαστικές.  

Η διάρκεια της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της λήγει την 20
η
 Ιουλίου 2061. Με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία δεν επιτρέπεται αόριστη διάρκεια, αλλά η παράτασή της απαιτεί μόνο απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, με 

καταστατική απαρτία και πλειοψηφία. 

1.2. Γενικές πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις 

Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν τις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και τις ιδιαίτερες 

Οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ««ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». 

Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν την περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014. Τα ποσά εμφανίζονται σε αυτές 

σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν τη χρήση 2013 (1/1 – 31/12/2013). 

Έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό τους όλα τα Δ.Π.Χ.Α. που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ισχύ στην περίοδο αναφοράς.  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

Κατά την εκτίμηση της διοίκησης δεν υπάρχει ένδειξη που να αμφισβητεί την ορθότητα εφαρμογής αυτής της αρχής. 

Η διοίκηση, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την 

οικονομική θέση, τη χρηματοοικονομική επίδοση και τις ταμιακές ροές της εταιρίας και του Ομίλου. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η 

Δεκεμβρίου 2014, έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 28η Απριλίου 

2015.    
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2.1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 

 

 

  

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Ποσά σε χιλ. € Σημείωση 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4.2 2.415 2.102 2.415 2.102

Άύλα περιουσιακά στοιχεία 4.3 22.077 14.679 22.077 14.679

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 4.4 0 0 1 1

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.5 33 18 33 18

Σύνολο μη κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 24.525 16.799 24.526 16.799

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Αποθέματα 4.6 1.310 4.960 1.310 4.960

Απαιτήσεις από πελάτες 4.7 16.904 12.363 16.904 12.363

Προκαταβολές 4.7 627 3.407 627 3.407

Λοιπές απαιτήσεις 4.8 19.066 15.262 19.083 15.284

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.9 6.677 8.232 6.677 8.233

Σύνολο κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 44.584 44.225 44.601 44.247

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 69.109 61.024 69.127 61.046

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 4.10 6.263 6.263 6.263 6.263

Διαφορά υπέρ το άρτιο 3.027 3.027 3.027 3.027

Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών 0 0 0 0

Αποθεματικά κεφάλαια 4.11 3.503 3.417 3.503 3.417

Αποτελέσματα εις νέον 15.854 13.146 16.485 13.247

Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής 28.647 25.853 29.278 25.954

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28.647 25.853 29.278 25.954

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 4.12 1.197 1.267 1.197 1.267

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.12 11.985 15.533 7.661 11.592

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.13 3.907 2.712 3.907 2.712

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 4.14 88 70 88 70

Λοιπές προβλέψεις 98 69 73 73

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 17.275 19.652 12.926 15.714

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.15 8.094 8.215 11.830 12.073

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 4.16 365 874 365 874

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.17 14.728 6.431 14.728 6.431

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 23.187 15.520 26.923 19.378

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 69.109 61.024 69.127 61.046

Όμιλος Εταιρία
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2.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

 

 

 

2.3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο Όμιλος 

  
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Διαφορά 
υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
εις νέο 

Δικαιώματα 
προαίρεσης 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2013 6.263 3.027 179 3.217 9.580 351 

22.617 

Μεταφορά δικαιωμάτων 
προαίρεσης 

0 0 0 0 351 -351 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης 1/1 - 31/12/2013 

0 0 0 0 3.251 0 3.251 

Διαφορά από ενσωμάτωση 
θυγατρικής 

0 0 0 0 -15 0 -15 

Σχηματισμός τακτικού 
αποθεματικού 

0 0 21 0 -21 0 0 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 

6.263 3.027 200 3.217 13.146 0 25.853 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης 1/1 - 31/12/14 

0 0 0 0 2.794 0 2.794 

Σχηματισμός τακτικού 
αποθεματικού 

0 0 86 0 -86 0 0 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2014 

6.263 3.027 286 3.217 15.854 0 28.647 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Ποσά σε χιλ. €
Σημείωση

1/1 -

31/12/2014

1/1 -

31/12/2013

1/1 -

31/12/2014

1/1 -

31/12/2013

Κύκλος Εργασιών 32.239 25.224 32.239 25.224

Κόστος πωληθέντων 4.18 -24.375 -16.695 -24.375 -16.695

Μικτά Κέρδη 7.864 8.529 7.864 8.529

Άλλα έσοδα εκμετάλευσης 4.19 764 793 763 693

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.20 -1.326 -1.701 -1.323 -1.698

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 4.21 -780 -933 -780 -933

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 4.19 -393 -708 -267 -707

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων
6.129 5.980 6.257 5.884

Χρηματοοικονομικά έξοδα 4.22 -1.850 -1.178 -1.449 -995

Χρηματοοικονομικά έσοδα 4.22 54 273 54 273

Κέρδη προ φόρων 4.333 5.075 4.862 5.162

Φόρος εισοδήματος 4.23 -1.545 -1.825 -1.545 -1.825

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 2.788 3.251 3.317 3.337

Λοιπά συνολικά έσοδα (Β) 6 0 6 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης (Α)+(Β) 2.794 3.251 3.323 3.337

Μετόχους εταιρείας 2.794 3.337 3.323 3.337

Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0

Κέρδος μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Eυρώ)   4.28 0,1781 0,2076 0,2119 0,2132

Κατανέμονται σε :

Όμιλος Έταιρία
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Η Εταιρία 

  
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Διαφορά 
υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
εις νέο 

Δικαιώματα 
προαίρεσης 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2013 6.263 3.027 179 3.217 9.580 351 

22.617 

Μεταφορά δικαιωμάτων 
προαίρεσης 

- - - - 351 -351 0 

Σχηματισμός τακτικού 
αποθεματικού 

- - 21 - -21 - 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης 1/1 - 31/12/2013 

- - - - 3.337 - 3.337 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 

6.263 3.027 200 3.217 13.247 0 25.954 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης 1/1 - 31/12/14 

- - - - 3.323 - 3.323 

Σχηματισμός τακτικού 
αποθεματικού 

- - 86   -86   0 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2014 

6.263 3.027 286 3.217 16.485 0 29.278 
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2.4. Κατάσταση των Ταμειακών Ροών 

  

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 4.341 5.076 4.869 5.162

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 4.485 1.795 4.485 1.795

Προβλέψεις 104 (47) 75 (43)

Συναλλαγματικές διαφορές 146 683 146 683

Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές 0 0 0 0

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (54) (273) (54) (273)

Δικαιώματα προαίρεσης 0 0 0 0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.850 1.110 1.449 995

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 3.650 (1.586) 3.650 (1.586)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (5.851) (3.106) (5.845) (3.106)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (105) (2.651) (227) 1.200

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.850) (1.110) (1.449) (995)

Καταβεβλημένοι φόροι (809) (502) (809) (502)

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 5.907 (611) 6.290 3.330

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξ και λοιπών επενδύσεων 0 0 0 0

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (12.196) (12.529) (12.196) (12.529)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0 0 0 0

Μείωση / (αύξηση) λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 54 273 54 273

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (12.142) (12.256) (12.142) (12.256)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ` `

Εισπράξεις/(πληρωμές) από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 4.749 14.580 4.366 10.639

Εξοφλήσεις δανείων 0 (133) 0 (133)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (70) (84) (70) (84)

Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0 0

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.679 14.363 4.296 10.422

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου 

(α)+(β)+(γ)
(1.556) 1.496 (1.556) 1.496

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 8.233 6.737 8.233 6.737

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 6.677 8.233 6.677 8.233

Ο Όμιλος Η Εταιρία
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3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

3.1. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές 

Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις 

χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2014.  

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα πρότυπα, οι 

τροποποιήσεις και διερμηνείες τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν  υιοθετηθεί, από την Ε.Ε. 

3.1.1. Τροποποιήσεις σε υφιστάμενα Πρότυπα 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα 

Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 

 ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» (Joint 

Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές 

Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 

10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη 

βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και 

Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 

11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών 

που συμμετέχουν σε έναν Κοινό Διακανονισμό (Joint Arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές 

σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές 

από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, 

εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες 

επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων 

Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα δεν έχουν 

σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις 

Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις 

μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την 

μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών 

πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη 

ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (να προσαρμοστεί στον κάθε 

Όμιλο/Εταιρία).  

 Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27. Οι 

τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο 

«Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων 

για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές 

οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω 

κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης 

επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά 
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κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές 

οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις 

ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στις 

ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις 

συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για το 

Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της 

Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί μείωση της 

αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση 

στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Αντικατάσταση 

παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η 

εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης, 

σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνεται μία 

εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, 

αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα αλλαγών σε νόμους ή κανονισμούς. Σχετική 

εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 

στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

 ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε μία εταιρεία θα 

πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το κράτος, στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες 

Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας 

υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό 

ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση για την 

καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία και η οποία επιφέρει την 

πληρωμή της εισφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 
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3.1.3 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα 

Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Συγκεκριμένα: 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο πρότυπο 

αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό 

μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την 

λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις 

του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η 

ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών  που έχουν ρυθμιζόμενες 

δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι 

κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση  των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων 

οικονομικής οντότητας. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2017) 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο 

με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των ΔΠΧΑ όσο και των 

Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  Έσοδα, ΔΛΠ 11 

Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές 

οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι 

εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου 

ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του 

συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της 

επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που 

κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων 

αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 

2014.  

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/07/2014) 
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Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές 

οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα 

εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής 

της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 

Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε 

ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον 

κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των 

απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: 

Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η 

παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις 

εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές 

που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο 

του 2014. 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της καθαρής 

θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρεία έχει την επιλογή να 

επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης 

στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν 

ίσχυε. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ 

ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του 

Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). 

Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του 

ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη 

εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Ο Όμιλος θα 
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εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η χρηματοοικονομικά 

αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο 

όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο 

πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει 

στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους 

Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 

καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στο 

ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό 

στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της 

απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια 

δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες 

και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Ο 

Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού 

λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν 

νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού δραστηριότητα η 

οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. 

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν 

ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη 

διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών 

Καταστάσεων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την εξαίρεση 

από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 

και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των 

επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη 

που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3.2. Σύνοψη λογιστικών αρχών 

3.2.1. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι αποτίμησης για τα αποθέματα 

Λογιστικές αρχές για τα αποθέματα 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Αποτίμηση αποθεμάτων 
Τα αποθέματα αποτιμούνται καταρχήν στο τέλος της περιόδου αναφοράς, 
κατά είδος, στη μικρότερη τιμή μεταξύ του κόστους τους και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας τους. 

2 Προβλέψεις υποτίμησης και αναστροφή 

Για τα αποθέματα που έχουν αποτιμηθεί σε καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 
διενεργείται πρόβλεψη υποτίμησης. Κάθε φορά που συντάσσονται 
Οικονομικές Καταστάσεις, εξετάζεται η Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία και 
είναι δυνατή η αντιστροφή της πρόβλεψης. 

3 Μερισμός Σταθερών Γενικών Εξόδων Παραγωγής 

Τα Σταθερά Γενικά Έξοδα Παραγωγής, μερίζονται με βάση την κανονική 
δυναμικότητα. Αν η πραγματική παραγωγή αποκλίνει σημαντικά από την 
κανονική δυναμικότητα, γίνονται τακτοποιήσεις στους μερισμούς ώστε η 
επιβάρυνση να γίνει με βάση την κανονική δυναμικότητα και οι διαφορές να 
επιδράσουν άμεσα στα αποτελέσματα περιόδου και όχι στο κόστος 
παραγωγής. 

4 
Μερισμός Μεταβλητών Γενικών Εξόδων 
Παραγωγής 

Τα Μεταβλητά Γενικά Έξοδα Παραγωγής, μερίζονται με βάση πραγματικά 
δεδομένα (μετρήσεις). 

 

3.2.2. Λογιστικές αρχές για αλλαγή πολιτικών, εκτιμήσεων και λάθη 

Λογιστικές αρχές για αλλαγή πολιτικών, εκτιμήσεων και λάθη 

Αρ. Λογιστική  Αρχή  Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Λογιστικές πολιτικές επιλογής της εταιρίας 

Οι πολιτικές επιλογής της εταιρίας, επιλέγονται μόνο για τις περιπτώσεις 
που δεν καλύπτονται από πρότυπο ή διερμηνεία και με κριτήρια να:  α) 
παρουσιάζουν πιστά τις Οικονομικές Καταστάσεις, β) αντανακλούν ουσία 
και όχι τύπο, γ) είναι απροκατάληπτες, δ) είναι συντηρητικές, ε) είναι 
πλήρεις 

2 Αλλαγή λογιστικών πολιτικών 
Μία Λογιστική Πολιτική αλλάζει όταν το επιβάλλει πρότυπο ή διερμηνεία 
και βελτιώνει την αξιοπιστία της πληροφόρησης 

3 Αλλαγή πολιτικών και αναδιατύπωση καταστάσεων 

Αν γίνεται αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής με βάση πρότυπο ή διερμηνεία, 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του σε ότι αφορά την αναδρομικότητα. 
Όταν μία Λογιστική Πολιτική εφαρμόζεται αναδρομικά, αλλάζουν όλες οι 
Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι εκεί που είναι δυνατόν. Εκεί που δεν είναι 
δυνατόν, αλλάζουν μόνο στην απογραφή της χρήσης, το υπόλοιπο σε νέο ή 
πιθανά και άλλοι λογαριασμοί, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.  

4 Αλλαγές εκτιμήσεων 

Η αλλαγές εκτιμήσεων, επιδρούν στα Αποτελέσματα, της χρήσης που 
γίνονται και στις μελλοντικές χρήσεις ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης 
μπορεί να επιδράσουν στα ίδια κεφάλαια ή σε άλλους λογαριασμούς της 
κατάστασης οικονομικής θέσης της περιόδου που γίνεται η αλλαγή 

5 Διόρθωση λαθών 

Τα λάθη, εφόσον είναι εφικτό, διορθώνονται αναδρομικά: 
α) για την προηγούμενη περίοδο πλήρως (Κατάσταση οικονομικής θέσης, 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Ταμειακές Ροές, Πίνακας Μεταβολής 
Ιδίων Κεφαλαίων, Σημειώσεις) 
β) Για πριν τη συγκρίσιμη περίοδο, με αλλαγή υπολοίπων έναρξης της 
συγκρίσιμης περιόδου στην Κατάσταση οικονομική θέσης 

 

3.2.3. Λογιστικές αρχές για γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Λογιστικές  αρχές  για γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Αρ. Λογιστική  Αρχή  Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Διορθωτικά και μη διορθωτικά γεγονότα 
Τα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του αναφοράς, αξιολογούνται 
από τη διοίκηση με βάση τις ρυθμίσεις του Δ.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε 
"διορθωτικά" και "μη διορθωτικά" γεγονότα. 

2 Διόρθωση 
Οι οικονομικές καταστάσεις, διορθώνονται μόνο με τα "διορθωτικά" 
γεγονότα. 
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3 Συνέχιση της δραστηριότητας 

Αν μετά την ημερομηνία αναφοράς και μέχρι την έγκριση των οικονομικών 
καταστάσεων, διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η αρχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας για την εταιρία, οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται 
χωρίς την εφαρμογή αυτής της αρχής. 

 

3.2.4. Λογιστικές αρχές για τους φόρους εισοδήματος 

Λογιστικές αρχές για τους φόρους εισοδήματος 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις 

Για τις προσωρινές διαφορές, ανάμεσα στη λογιστική αξία και την 
αναγνωριζόμενη φορολογικά αξία, υπολογίζεται και λογίζεται 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση. 

2 Επίδραση στα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια 

Στα αποτελέσματα επιδρούν ο τρέχον φόρος και οι αναβαλλόμενοι φόροι 
που λογίστηκαν στην περίοδο, εκτός των φόρων που αφορούν στοιχεία που 
επιδρούν στα ίδια κεφάλαια μέσω της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, οι 
οποίοι μεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια μέσω αυτής της κατάστασης. 

3 
Λογισμός αναβαλλόμενων απαιτήσεων και 
λογιστικές ζημίες 

Αναβαλλόμενες απαιτήσεις λογίζονται μόνον, αν προκύπτει ότι θα υπάρξουν 
μελλοντικά κέρδη που θα επιτρέψουν το συμψηφισμό φόρων. Το ίδιο ισχύει 
και για τις λογιστικές ζημίες. Υπολογίζεται αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση, μόνον αν εκτιμάται ότι στο διάστημα που αυτές οι ζημιές είναι 
φορολογικά αναγνωρίσιμες, θα υπάρξουν αντίστοιχα κέρδη. 

4 Συντελεστές φόρου 
Ο τρέχον φόρος υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή, ενώ οι αναβαλλόμενοι φόροι με το συντελεστή που αναμένεται 
να υπάρχει, όταν θα διακανονιστούν οι σχετικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. 

 

3.2.5. Λογιστικές αρχές για ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Λογιστικές αρχές για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Αρχική καταχώριση 
Μία Ενσώματη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιμάται στο 
κόστος της. 

2 Διαμόρφωση κόστους 

Το κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης προκύπτει από: 
α) το αρχικό κόστος και τυχόν 
β) κόστη βελτίωσης 
γ) κόστη αντικατάστασης 
δ) κόστη συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις. 

3 Αρχικό κόστος 

Το Αρχικό Κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης περιλαμβάνει: 
α) το συνολικό καθαρό κόστος απόκτησης 
β) τα κόστη μεταφοράς και συναρμολόγησης μέχρι να γίνει λειτουργική 
γ) τυχόν κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού 
δ) εκτιμούμενα κόστη αποσυναρμολόγησης και αποκατάστασης 

4 
Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται στο 
κόστος μείον αποσβέσεις και προβλέψεις 

Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος μείον τις 
αποσβέσεις και τις προβλέψεις, οι εξής κατηγορίες ενσώματων 
ακινητοποιήσεων: 
- Γήπεδα - Οικόπεδα 
- Κτιριακές εγκαταστάσεις 
- Μεταφορικά μέσα 
- Έπιπλα και σκεύη 
- Εξοπλισμός γραφείων και λοιπός εξοπλισμός 

5 
Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται σε 
αξίες αναπροσαρμογής 

Δεν υπάρχουν ενσώματες ακινητοποιήσεις που να παρακολουθούνται σε 
αναπροσαρμοσμένες αξίες 

6 Μέθοδος απόσβεσης 
Για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις χρησιμοποιείται η ευθεία μέθοδος 
απόσβεσης. 

7 Διάρκεια ωφέλιμης ζωής 

Οι διάρκειες ωφέλιμης ζωής είναι: 
- Κτίρια και τεχνικά έργα , έως 33 έτη 
- Προσθήκες και βελτιώσεις κτιρίων έως 6 έτη 
-  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός έως 6 έτη 
- Μεταφορικά μέσα έως 10 έτη 

 



  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2014  

21 

 

3.2.6. Λογιστικές αρχές για μισθώσεις 

Λογιστικές αρχές ως μισθωτής 

Λογιστικές αρχές μισθωτή για χρηματοδοτικές μισθώσεις 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Πότε υπάρχει χρηματοδοτική μίσθωση 
Χρηματοδοτική Μίσθωση υπάρχει, όταν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση 
όλων των οφελών και των κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός 
πράγματος από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 

2 Αρχική καταχώριση 

Αρχικά καταχωρούνται σε χρέωση των παγίων οι προεξοφλημένες Ελάχιστες 
Καταβολές Μισθωμάτων με το Τεκμαρτό Επιτόκιο Μίσθωσης ή αν είναι 
αδύνατο, με το Διαφορικό Επιτόκιο Δανεισμού Μισθωτή με πίστωση 
αντίστοιχης υποχρέωσης. 

3 
Διάκριση βραχυπρόθεσμων από μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

Το μακροπρόθεσμο τμήμα των υποχρεώσεων για χρηματοδοτικές 
μισθώσεις, εμφανίζεται στο μακροπρόθεσμο παθητικό, διακεκριμένα από το 
βραχυπρόθεσμο τμήμα που εμφανίζεται στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις. 

4 Κατανομή μισθωμάτων 
Κάθε περίοδο  τα μισθώματα διασπώνται σε «χρεολύσιο» που μειώνει την 
υποχρέωση και «τόκο» που εμφανίζεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 

5 Αντιμετώπιση παγίων μετά την απόκτηση 
Τα πάγια από χρηματοδοτικές μισθώσεις, αντιμετωπίζονται με βάση τις 
σχετικές λογιστικές αρχές που τα αφορούν και παρακολουθούνται σε αξίες 
αναπροσαρμογής. 

 

Λογιστικές αρχές μισθωτή για λειτουργικές μισθώσεις 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Πότε υπάρχει λειτουργική μίσθωση 
Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση 
όλων των οφελών και κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον 
εκμισθωτή στο μισθωτή 

2 Λογισμός μισθωμάτων 

Τα μισθώματα, περιλαμβανομένων τυχόν προκαταβολών που θα 
συμψηφιστούν, καταχωρούνται στη χρέωση των Αποτελεσμάτων Χρήσης, με 
την ευθεία μέθοδο, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανεξάρτητα από το 
χρόνο πληρωμή τους. 

Λογιστικές αρχές ως εκμισθωτής 

Λογιστικές αρχές εκμισθωτή για λειτουργικές μισθώσεις 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Πότε υπάρχει λειτουργική μίσθωση 
Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση 
όλων των οφελών και κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον 
εκμισθωτή στο μισθωτή. 

2 Μισθωμένα πάγια 
Στα βιβλία καταχωρούνται και παρακολουθούνται κανονικά τα πάγια που 
έχουν μισθωθεί. 

3 Έξοδα παγίων 
Αποσβέσεις και λοιπές δαπάνες απόκτησης των μισθωμάτων, μεταφέρονται 
στα έξοδα 

4 Μισθώματα 
Τα έσοδα από ενοίκια μεταφέρονται στα Αποτελέσματα Χρήσης, με την 
ευθεία μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης 

 

3.2.7. Λογιστικές αρχές για τα έσοδα 

Λογιστικές αρχές για τα έσοδα 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Τι ορίζεται σαν έσοδο 
Έσοδα είναι μόνο οι εισροές που ανήκουν στην εταιρία. Δεν 
περιλαμβάνονται οι παρακρατούμενοι φόροι.  

2 Πότε υπάρχει πώληση αγαθών 

Πώληση αγαθών υπάρχει αν: 
α) υπάρχει μεταβίβαση κινδύνων και οφέλη κυριότητας 
β) δεν υπάρχει έλεγχος του πωλητή στο αγαθό 
γ) εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το τίμημα 
δ) το έσοδο και το κόστος μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα 

3 Εφαρμογή αρχής τις αντιστοιχίας εσόδων - κόστους 
Τηρείται η αρχή αντιστοιχίας εσόδων - εξόδων, αν μία πώληση συνδέεται 
και με κόστη. 
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4 Οριοθέτηση πωλήσεων υπηρεσιών 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών, οριοθετούνται στο τέλος της περιόδου, με βάση το 
εκτελεσμένο μέρος. 
Για τις υπηρεσίες που λογίζονται με βάση τη μέθοδο της τμηματικής 
ολοκλήρωσης, εφαρμόζονται οι σχετικές ρυθμίσεις του Δ.Λ.Π. 11. 

5 Οριοθέτηση τόκων, δικαιωμάτων και μερισμάτων 
Οι τόκοι λογίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, τα 
δικαιώματα εφόσον είναι δουλευμένα σύμφωνα με τη σύμβαση, τα 
μερίσματα όταν δημιουργείται το δικαίωμα είσπραξής τους 

 

3.2.8. Λογιστικές αρχές για παροχές σε εργαζομένους 

Λογιστικές αρχές για τις παροχές σε εργαζομένους 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Λογισμός βραχύχρονων παροχών Όλες οι Βραχύχρονες Παροχές, λογίζονται όταν γίνονται. 

2 Λογισμός παροχών εξόδου από την υπηρεσία 
Οι Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία, λογίζονται άμεσα σαν έξοδα όταν 
γίνονται.  

3 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 
Για τα Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών, λογίζεται η υποχρέωση με 
χρέωση των εξόδων, στο χρήση που δημιουργείται. 

 

3.2.9. Λογιστικές αρχές για τις κρατικές επιχορηγήσεις 

Λογιστικές αρχές για τις κρατικές επιχορηγήσεις 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Καταχώριση επιχορηγήσεων 
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις καταχωρούνται, αν υπάρξει εύλογη βεβαιότητα: 
α) ότι θα εισπραχθούν και 
β) ότι η εταιρία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 

2 
Επίδραση στην Καθαρή Θέση μέσω των 
αποτελεσμάτων 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, μεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια μέσω των 
Αποτελεσμάτων, με συσχετικό εσόδου - κόστους. 

3 Επιχορηγήσεις εξόδων 
Αν οι επιχορηγήσεις καλύπτουν έξοδα, μεταφέρονται στα Αποτελέσματα, 
ανάλογα με τη μεταφορά των εξόδων. 

4 
Επιχορηγήσεις παγίων σε μεταβατικούς 
λογαριασμούς παθητικού 

Οι επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων, μεταφέρονται αρχικά σαν 
«αναβαλλόμενο έσοδο» (μεταβατικός λογαριασμός παθητικού), και από 
εκεί τμηματικά στα έσοδα, ανάλογα με την απόσβεση του παγίου. 

3.2.10. Λογιστικές αρχές για το συνάλλαγμα 

Λογιστικές αρχές για το συνάλλαγμα 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Λογιστικοποίηση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα 
Η εγγραφή για αυτές τις συναλλαγές σε νόμισμα λειτουργίας, γίνεται με την 
τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία την ημερομηνία της συναλλαγής. 

2 
Αποτίμηση στην ατομική κατάσταση οικονομικής 
θέσης, χρηματικών στοιχείων 

Τα Χρηματικά Στοιχεία αποτιμούνται με την ισοτιμία της ημερομηνίας 
αναφοράς. 

3 
Αποτίμηση στην ατομική κατάσταση οικονομικής 
θέσης, μη χρηματικών στοιχείων αποτιμημένων στο 
κόστος 

Τα μη Χρηματικά Στοιχεία που είναι αποτιμημένα στο κόστος, αποτιμούνται 
με την ισοτιμία της ημερομηνίας της συναλλαγής. 

4 
Αποτίμηση στην ατομική κατάσταση οικονομικής 
θέσης, μη χρηματικών στοιχείων αποτιμημένων σε 
εύλογη αξία 

Τα μη Χρηματικά Στοιχεία που είναι αποτιμημένα σε εύλογες αξίες, 
αποτιμούνται με την ισοτιμία της ημερομηνίας αποτίμησης τους σε Εύλογη 
Αξία. 

5 
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης χρηματικών 
στοιχείων 

Οι Συναλλαγματικές Διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση 
Χρηματικών Στοιχείων, μεταφέρονται στα Αποτελέσματα  

6 
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης μη 
χρηματικών στοιχείων 

Οι Συναλλαγματικές Διαφορές αποτίμησης μη Χρηματικών Στοιχείων 
μεταφέρονται: 
α) στα Αποτελέσματα αν προβλέπεται εκεί να μεταφέρονται και οι ζημίες 
τους 
β) στην Καθαρή Θέση κατευθείαν ή μέσω της Κατάστασης Λοιπών Εσόδων, 
αν έτσι προβλέπεται  

7 Μετατροπή θυγατρικών εξωτερικού 

Η μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων θυγατρικής του εξωτερικού 
γίνεται: 
α) Για τα περιουσιακά στοιχεία με βάση την Ισοτιμία της ημερομηνίας 
αναφοράς 
β) Για τα Αποτελέσματα περιόδου με την ισοτιμία της ημερομηνίας 
συναλλαγής ή τη μέση Ισοτιμία της περιόδου 
γ) κάθε συναλλαγματική διαφορά, μεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια μέσω της 
κατάστασης λοιπών συνολικών εσόδων. 
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3.2.11. Λογιστικές αρχές για κόστος δανεισμού 

Λογιστικές αρχές για κόστος δανεισμού 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Χειρισμός του κόστους δανεισμού 
Το κόστος δανεισμού επιβαρύνει τα Αποτελέσματα της περιόδου στην οποία 
πραγματοποιείται. 

2 Χειρισμός του κόστους δανεισμού 
Το κόστος δανεισμού επιβαρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποία 
πραγματοποιείται, εκτός του τμήματος που κεφαλαιοποιείται. 

3 Τρόπος κεφαλαιοποίησης 
Το Κόστος Δανεισμού που αφορά απόκτηση, παραγωγή ή κατασκευή ενός 
Ειδικού Περιουσιακού Στοιχείου, κεφαλαιοποιείται, περιλαμβανόμενο στο 
κόστος του στοιχείου. 

4 
Υπολογισμός κόστους για άμεση σχέση κόστους και 
στοιχείου 

Αν ο δανεισμός σχετίζεται άμεσα με ένα Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, 
κεφαλαιοποιείται το Κόστος Δανεισμού μείον τυχόν έσοδα από προσωρινή 
χρήση των δανειακών κεφαλαίων. 

5 
Υπολογισμός κόστους αν δεν υπάρχει άμεση σχέση 
κόστους με στοιχείο 

Αν ο δανεισμός είναι γενικός, το κόστος δανεισμού υπολογίζεται στο ύψος 
της επένδυσης για το Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, με βάση ένα επιτόκιο 
δανεισμού που σχετίζεται με τα επιτόκια που καταβάλλει η εταιρία. 

 

3.2.12. Λογιστικές αρχές για ενοποιημένες καταστάσεις και θυγατρικές 

Λογιστικές αρχές για ενοποιημένες καταστάσεις και θυγατρικές 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Έλεγχος και ενοποίηση 
Ενοποιούνται με ολική ενοποίηση όλες οι εταιρίες (θυγατρικές) οι οποίες 
ελέγχονται από τη μητρική εταιρία, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από 
το Δ.Λ.Π. 27, εφόσον κατά την ημερομηνία αναφοράς υπήρχε ο έλεγχος. 

2 Ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις 

Ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις, είναι καταστάσεις στις οποίες οι 
συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, αντιμετωπίζονται με 
βάση το συμμετοχικό δικαίωμα και όχι την αναλογία σε περιουσιακά 
στοιχεία και αποτελέσματα . 

3 Ημερομηνία ενοποίησης Η ενοποίηση γίνεται με την ημερομηνία αναφοράς της μητρικής εταιρείας. 

4 Διαδικασία ενοποίησης 

Κατά την ενοποίηση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποτελέσματα 
μητρικής και θυγατρικών, καταρχήν αθροίζονται "γραμμή προς γραμμή" 
(«line by line»). Απαλείφονται τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα, οι αμοιβαίες 
ενδοεταιρικές συναλλαγές, τυχόν έσοδα από μερίσματα θυγατρικών, κέρδη 
ή ζημιές από συναλλαγές με αποθέματα, πάγια κλπ. Κατά την ενοποίηση, η 
λογιστική αξία της συμμετοχής της μητρικής, συμψηφίζεται με τα ίδια 
κεφάλαια της θυγατρικής και η τυχόν υπεραξία αντιμετωπίζεται σύμφωνα 
με το Δ.Π.Χ.Α. 3. 

5 Πρώτη ενοποίηση και αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα μίας θυγατρικής, ενοποιούνται από την ημερομηνία της 
απόκτησής της. 

6 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές εμφανίζονται χωριστά στην κατάσταση 
Οικονομικής θέσης και στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

7 
Αποτίμηση θυγατρικών στης Ιδιαίτερες Οικονομικές 
Καταστάσεις 

Στις "Ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις", οι επενδύσεις σε θυγατρικές, 
εμφανίζονται αποτιμημένες στο κόστος κτήσης. 

 

3.2.13. Λογιστικές αρχές για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Λογιστικές αρχές για Χρηματοοικονομικά Μέσα 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Περιεχόμενο Χρηματοοικονομικών Μέσων 
Χρηματοοικονομικό Μέσο: είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί για τον ένα 
συναλλασσόμενο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και για  τον 
άλλο χρηματοοικονομική υποχρέωση ή συμμετοχικό τίτλο 

2 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία είναι: α) διαθέσιμα β) 
συμμετοχές γ) απαίτηση για λήψη μετρητών ή άλλων Χρηματοοικονομικών 
Περιουσιακών Στοιχείων δ) απαίτηση για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών 
Περιουσιακών Στοιχείων ή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με ευνοϊκούς 
όρους ε) σύμβαση λήψης ίδιων μετοχών μεταβλητού ύψους στ) σύμβαση 
για παράγωγα που διακανονίζονται με ίδιες μετοχές. 

3 Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις είναι: α) Υποχρέωση για παράδοση 
μετρητών ή άλλων Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων β) 
δικαίωμα για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων ή 
Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με δυσμενείς όρους γ) σύμβαση 
παράδοσης ίδιων μετοχών μεταβλητού ύψους δ) σύμβαση για παράγωγα 
που διακανονίζονται με ίδιες μετοχές. 
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4 Συμμετοχικοί Τίτλοι 
Συμμετοχικός Τίτλος είναι κάθε σύμβαση δικαιώματος σε αναλογία των 
Ιδίων κεφαλαίων τρίτου. 

5 Κατάταξη Χρηματοοικονομικών Μέσων 

Ένα Χρηματοοικονομικό Μέσο κατατάσσεται στα Χρηματοοικονομικά 
Περιουσιακά Στοιχεία, στις Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, στα Ίδια 
κεφάλαια ή σαν Συμμετοχικός Τίτλος, με βάση την ουσία της σχετικής 
σύμβασης. 

6 Κόστη στοιχείων Καθαρής Θέσης 
Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, 
μεταφέρονται σε χρέωση των ιδίων κεφαλαίων μέσω της Κατάστασης 
Λοιπών Εσόδων, με την πραγματοποίησή τους. 

7 
Κόστη Χρηματοοικονομικών Στοιχείων που δεν 
αφορούν την Καθαρή Θέση 

Έσοδα, Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 
που δεν είναι στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα, με την πραγματοποίησή τους. 

8 Συναλλαγές Ίδιων Μετοχών 
Όλα τα ποσά που αφορούν συναλλαγές με Ίδιες Μετοχές, μεταφέρονται στα 
ίδια κεφάλαια μέσω της Κατάστασης Λοιπών Εσόδων και δεν επιδρούν στα 
αποτελέσματα. 

9 Συμψηφισμοί στις Οικονομικές Καταστάσεις 

Τα κονδύλια στις Οικονομικές Καταστάσεις, εμφανίζονται καταρχήν χωρίς 
συμψηφισμούς. Από αυτόν τον κανόνα, υπάρχει η εξής εξαίρεση: Ένα 
Χρηματοοικονομικό Περιουσιακό Στοιχείο και μία Χρηματοοικονομική 
Υποχρέωση, συμψηφίζονται μόνον όταν: α) υπάρχει ισχυρό νομικό δικαίωμα 
συμψηφισμού β) προβλέπεται διακανονισμός με βάση το υπόλοιπο δ) 
προβλέπεται συγχρόνως διακανονισμός (ρευστοποίηση) της απαίτησης και 
της υποχρέωσης 

3.2.14. Βάσεις Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Βάσεις αποτίμησης για τα Χρηματοοικονομικά Μέσα 
Αρ. Βάσεις Αποτίμησης Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 
Κατάταξη για αποτίμηση μετά την αρχική 
καταχώριση 

Για τη μεταγενέστερη αποτίμηση, τα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά 
Στοιχεία χωρίζονται σε:  
α) Στοιχεία Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων 
β) Επενδύσεις Διακρατούμενες Μέχρι τη Λήξη  
γ) Δάνεια και Απαιτήσεις και  
δ) Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

2 Στοιχεία "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων" 

Ένα Χρηματοοικονομικό Περιουσιακό Στοιχείο ή μία Χρηματοοικονομική 
Υποχρέωση, ορίζεται ότι είναι "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων", 
αν:  
α) κατέχεται για εμπορική εκμετάλλευση ή  
β) στην αρχική αναγνώριση ορίστηκε "Στην Εύλογη Αξία Μέσω 
Αποτελεσμάτων" 

3 Αρχική Καταχώριση 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις, που είναι «Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων», αρχικά 
λογίζονται στις εύλογες αξίες τους, ενώ αν δεν είναι «Στην Εύλογη Αξία 
Μέσω Αποτελεσμάτων», αρχικά λογίζονται στις εύλογες αξίες τους, πλέον τα 
άμεσα κόστη της συναλλαγής. 

4 Γενική αρχή μεταγενέστερης αποτίμησης 

Σε μεταγενέστερη αποτίμηση τα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, 
αποτιμώνται κατ' αρχήν σε εύλογες αξίες, χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν 
κόστη διάθεσης, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις που αναφέρονται στη 
συνέχεια. 

5 Δάνεια και Απαιτήσεις 
Σε μεταγενέστερη αποτίμηση τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις, αποτιμώνται στο 
Αποσβεσμένο Κόστος, με τη μέθοδο του Πραγματικού Επιτοκίου. 

6 Επενδύσεις Διακρατούμενες Μέχρι τη Λήξη 
Σε μεταγενέστερη αποτίμηση οι Επενδύσεις Διακρατούμενες Μέχρι τη Λήξη 
αποτιμώνται στο Αποσβεσμένο Κόστος, με τη Μέθοδο του Πραγματικού 
Επιτοκίου. 

7 
Συμμετοχές που μπορούν να αποτιμηθούν σε 
εύλογη αξία 

Οι συμμετοχές που μπορούν να αποτιμηθούν σε εύλογη αξία, αποτιμούνται 
σε αυτήν, με τη χρησιμοποίηση τιμών χρηματιστηρίου κατά την ημερομηνία 
αναφοράς αν είναι εφικτό, ή τη χρησιμοποίηση άλλων τεχνικών αποτίμησης 
που βασίζονται σε εξωτερικές πληροφορίες. 

8 
Συμμετοχές που δεν μπορούν να αποτιμηθούν σε 
εύλογη αξία 

Σε μεταγενέστερη αποτίμηση οι Συμμετοχικοί Τίτλοι που δεν είναι 
εισηγμένοι και δεν μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα, αποτιμώνται στο 
κόστος. 

9 Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 

Σε μεταγενέστερη αποτίμηση οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, με την 
εξαίρεση όσων είναι "Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων", 
αποτιμώνται στο Αποσβεσμένο Κόστος, με τη Μέθοδο του Πραγματικού 
Επιτοκίου, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις. 

10 Απομείωση 
Όλα τα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, εκτός αυτών που είναι 
«Στην Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων», υπόκεινται σε ελέγχους 
απομείωσης 

11 Επίδραση ζημίας απομείωσης 
Η ζημιά απομείωσης ενός Χρηματοοικονομικού Περιουσιακού Στοιχείου στο 
κόστος ή το Αποσβεσμένο Κόστος, μεταφέρεται στα Αποτελέσματα της 
περιόδου. 
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3.2.15. Λογιστικές αρχές για τα κέρδη ανά μετοχή 

Λογιστικές αρχές για τα κέρδη ανά μετοχή 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Βασικά Κέρδη ανά μετοχή 
Τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή είναι το πηλίκο των Κερδών Αναλογούντων σε 
Κοινές Μετοχές προς τις Μέσες Σταθμισμένες Κοινές Μετοχές. 

2 Κέρδη Αναλογούντα σε Κοινές Μετοχές 

Τα Κέρδη Αναλογούντα σε Κοινές Μετοχές, είναι τα κέρδη μετά τους φόρους 
που προκύπτουν από την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, για τους μετόχους 
του ομίλου, μόνο για τις Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες,  αφού αφαιρεθούν 
όλες οι επιδράσεις στα κέρδη που σχετίζονται με τυχόν προνομιούχες 
μετοχές. 

3 Μέσες Σταθμισμένες Κοινές Μετοχές 
Οι Μέσες Σταθμισμένες Κοινές Μετοχές προκύπτουν από τις μετοχές σε 
κυκλοφορία (Κοινές Μετοχές), επί τις μέρες που αυτές ήταν σε κυκλοφορία. 

 

3.2.16. Λογιστικές αρχές για την απομείωση περιουσιακών στοιχείων 

Λογιστικές αρχές για την απομείωση περιουσιακών στοιχείων 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Έλεγχος απομείωσης με ενδείξεις 
Καταρχήν για όλα τα περιουσιακά στοιχεία γίνεται έλεγχος πιθανής 
απομείωσης, αν εμφανίζονται εσωτερικές ή εξωτερικές ενδείξεις 
απομείωσης τους, όπως αυτές ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 36. 

2 Έλεγχος απομείωσης κάθε χρόνο 

Ειδικά η υπεραξία, τα άυλα στοιχεία αόριστης διάρκειας και τα άυλα 
στοιχεία που βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής σε εξέλιξη, 
εξετάζονται για απομείωση μία φορά το χρόνο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
ενδείξεων απομείωσης. 

3 Ανακτήσιμο ποσό και λογιστική αξία 
Απομείωση γίνεται αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου 
υπολείπεται της λογιστικής του αξίας, κατά το ποσό της διαφοράς. 

4 Ανακτήσιμο ποσό 

Ανακτήσιμο Ποσό ενός Περιουσιακού Στοιχείου ή μίας Μονάδας 
Δημιουργίας Ταμειακών Ροών, είναι το μεγαλύτερο ποσό ανάμεσα σε: 
α) Εύλογη Αξία μείον κόστη διάθεσης και 
β) Αξία λόγω χρήσης 

5 
Μεμονωμένη αποτίμηση και αποτίμηση μονάδων ή 
ομάδων μονάδων ταμειακών ροών 

Αν δεν είναι εφικτή η αποτίμηση ενός επιμέρους στοιχείου που εξετάζεται 
για απομείωση, αποτιμάται η Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών στην 
οποία αυτό ανήκει ή Ομάδα Μονάδων Δημιουργίας Ταμειακών Ροών, αν 
δεν είναι εφικτή η αποτίμηση της Μονάδας και γίνονται μετά την αποτίμηση 
οι σχετικοί μερισμοί και συγκρίσεις 

6 Λογισμός απομείωσης περιουσιακών στοιχείων 

Η πρόβλεψη απομείωσης των περιουσιακών στοιχείων μεταφέρεται στα 
αποτελέσματα, εκτός αν υπάρχει σχετικό αποθεματικό υπεραξίας για το 
περιουσιακό στοιχείο, οπότε τότε η πρόβλεψη συμψηφίζεται με αυτό στο 
βαθμό που είναι δυνατό. 

7 Αναστροφή ζημιών απομείωσης 

Είναι δυνατή η αναστροφή των προβλέψεων αποτίμησης, στο μέλλον με 
αντίστροφη επίδραση στα αποτελέσματα ή τα ίδια κεφάλαια, σε σχέση με 
την αρχική επίδραση από την πρόβλεψη, εκτός από τις απομειώσεις 
υπεραξίας που δεν αναστρέφονται 

 

3.2.17. Λογιστικές αρχές για προβλέψεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

Λογιστικές αρχές για προβλέψεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Καταχώριση προβλέψεων 

Πρόβλεψη καταχωρείται μόνο:  
α) Αν υπάρχει μία δέσμευση νόμιμη ή τεκμαιρόμενη που αφορά το 
παρελθόν  
β) είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισμό της  
γ) μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 

2 Είδη προβλέψεων  

Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών: 
α) Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών 
β) Πρόβλεψη Επαχθούς Σύμβασης 
γ) Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης 

3 Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών 
Προβλέψεις Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών δεν καταχωρούνται με 
βάση το ΔΛΠ 37. Σχετίζονται με απομείωση στοιχείων του ΔΛΠ 36 

4 Πρόβλεψη Επαχθούς Σύμβασης 
Για Προβλέψεις Επαχθούς Σύμβασης, όταν δηλαδή από μία σύμβαση, τα 
έσοδα αναμένεται να είναι μικρότερα από το κόστος, γίνεται σχετική 
πρόβλεψη 

5 Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης 
Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης καταχωρείται μόνο αν έχει ξεκινήσει η 
αναδιάρθρωση ή έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα. 
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6 Λογισμός προβλέψεων και αντιστροφή 
Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσμάτων και μπορούν να 
αντιστραφούν . 

7 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Ενδεχόμενη Υποχρέωση είναι: 
α) πιθανή υποχρέωση, με βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, μη 
εξαρτώμενη από την εταιρία ή 
β) παρούσα δέσμευση που δεν λογίζεται γιατί δεν μπορεί να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα. 
Μία ενδεχόμενη υποχρέωση δεν δημιουργεί Πρόβλεψη, μόνο 
γνωστοποιείται, αν είναι πιθανό να συμβεί 

8 Ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Ενδεχόμενη Απαίτηση είναι μία πιθανή απαίτηση με αβέβαιη εξέλιξη. Αν μία 
απαίτηση είναι βέβαιη, δεν είναι ενδεχόμενη και λογίζεται. Για τις 
ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν λογίζεται πρόβλεψη εσόδου, αλλά 
κοινοποιούνται στις σημειώσεις 

 

3.2.18. Λογιστικές αρχές για τα άυλα στοιχεία 

Λογιστικές αρχές για τα άυλα στοιχεία 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Καταχώριση άυλων στοιχείων 
Τα  Άυλα Στοιχεία καταχωρούνται αν 
α) πιθανολογείται ότι οι ωφέλειες τους θα εισρεύσουν στην εταιρία και 
β) μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα 

2 
Εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα στοιχεία και 
φάση έρευνας 

Τα κόστη της φάσης έρευνας για τα εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα 
στοιχεία, μεταφέρονται στα αποτελέσματα περιόδου, όταν δημιουργούνται  

3 
Εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα στοιχεία και 
φάση ανάπτυξης 

Η φάση ανάπτυξης των εσωτερικά δημιουργούμενων άυλων στοιχείων 
κεφαλαιοποιείται αν υπάρχει: 
α) τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης τους 
β) πρόθεση ολοκλήρωσης τους 
γ) ικανότητα χρήσης ή πώλησης τους 
δ) πόροι ολοκλήρωσης τους 
ε) ικανότητα αξιόπιστης αποτίμησης του κόστους τους και 
στ) εκτίμηση ότι τα Άυλα Στοιχεία θα φέρουν οφέλη,  με βάση την ύπαρξη 
αγοράς ή την εσωτερική χρησιμοποίηση 

4 Αρχική καταχώριση άυλων 

Τα άυλα στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους. Το κόστος ενός 
Άυλου Στοιχείου που αγοράζεται είναι: 
α) η καθαρή τιμολογιακή αξία πλέον δασμών και άλλων επιβαρύνσεων 
β) τα άμεσα κόστη που έγιναν για να αρχίσει η χρήση του, 
περιλαμβανομένου του κόστους δανεισμού 

5 Μεταγενέστερη αποτίμηση Η μεταγενέστερη αποτίμηση των άυλων στοιχείων γίνεται στο κόστος  τους. 

6 Επίδραση στα αποτελέσματα 
Οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις ή οι αναστροφές τους για τα άυλα 
στοιχεία επιδρούν άμεσα στα αποτελέσματα περιόδου.  

 

3.2.19. Λογιστικές αρχές για τις συνενώσεις 

Λογιστικές αρχές για τις συνενώσεις 
Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Εφαρμογή 
Το Δ.Π.Χ.Α. 3 εφαρμόζεται στις Ενοποιημένες Καταστάσεις, ενώ στις 
Ιδιαίτερες Καταστάσεις εφαρμόζεται για τις θυγατρικές εταιρίες το Δ.Λ.Π. 27 

2 Αποκτών και αποκτώμενος 
Μία συνένωση έχει έναν αποκτώντα και επιχειρήσεις που αποκτώνται. Ο 
"αποκτών" αποκτά τον έλεγχο της αποκτώμενης και υπάρχουν οφέλη για 
αυτόν, από τον έλεγχο. 

3 Μέθοδος της αγοράς 

Όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων, αντιμετωπίζονται με τη μέθοδο της 
αγοράς.  
Η διαδικασία της μεθόδου αγοράς αφορά:  
α) προσδιορισμό του αποκτώντα  
β) προσδιορισμό του κόστους απόκτησης  
γ) μερισμό του κόστους απόκτησης στα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία του 
αποκτώμενου. 

4 Κόστος απόκτησης 
Το κόστος κτήσης είναι το αντάλλαγμα που δίνεται από τον αποκτώντα. 
Αντάλλαγμα είναι και τίτλοι που δίνονται από τον αποκτώντα. 

5 Έξοδα απόκτησης 
Τα έξοδα που έγιναν για τη συνένωση αναγνωρίζονται απευθείας στα 
αποτελέσματα. 

5 Ημερομηνία υπολογισμού εύλογων αξιών 
Οι εύλογες αξίες των μεταβιβαζόμενων στοιχείων, προσδιορίζονται κατά την 
ημερομηνία ή τις ημερομηνίες ανταλλαγής. 
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6 Αξία τιμήματος όταν είναι μετοχές 

Αν η απόκτηση γίνεται με μετοχές που δίνει ο αποκτών και είναι εισηγμένη 
εταιρία, η εύλογη αξία μπορεί να είναι η αξία στο χρηματιστήριο των 
μετοχών που δίνει.  
Αν η αποκτώμενη είναι εισηγμένη, η εύλογη αξία μπορεί να είναι η αξία των 
μετοχών της στο χρηματιστήριο. Μπορεί, αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, να 
χρησιμοποιηθεί άλλη τεχνική αποτίμησης για την εύλογη αξία των μετοχών 

7 Ημερομηνία απόκτησης 
Ημερομηνία απόκτησης είναι η ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος. 
Μπορεί να συμπίπτει με την ημερομηνία ανταλλαγής. 

8 
Αποτίμηση αναγνωρίσιμων περιουσιακών 
στοιχείων 

Αποτιμώνται τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώμενης 
(άυλα και μη άυλα, υποχρεώσεις υπαρκτές και ενδεχόμενες), μόνον εφόσον 
μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. 

9 Υπολογισμός και λογισμός Υπεραξίας 

Η υπεραξία υπολογίζεται σαν διαφορά από το συνολικό κόστος της 
απόκτησης μείον την αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, κατά την ημερομηνία της απόκτησης.  
Η υπεραξία, εφόσον είναι χρεωστική, εμφανίζεται στο ενεργητικό της 
ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 

10 Υπεραξία και απομείωση 
Η υπεραξία από μία απόκτηση δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται για 
απομείωση μία φορά το χρόνο ή και σε πιο σύντομο διάστημα, αν συνέβη 
κάτι σημαντικό. 

11 Αρνητική υπεραξία 

Αν προκύψει πιστωτική (αρνητική) υπεραξία κατά τη συνένωση, γίνεται 
επανεκτίμηση των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες 
αξίες και αν συνεχίσει να προκύπτει αρνητική υπεραξία, μεταφέρεται στα 
αποτελέσματα. 

12 Ανάστροφη απόκτηση 

Ανάστροφη απόκτηση υπάρχει όταν η νομικά "αποκτώμενη" τελικά 
αποκτάει τον έλεγχο της αποκτώσας. Σε μία ανάστροφη απόκτηση οι 
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, εκδίδονται με το όνομα της 
"νόμιμης μητρικής", αλλά στις σημειώσεις αναλύονται με βάση τη "νόμιμη 
θυγατρική" . 

 

3.2.20. Λογιστικές αρχές για τους λειτουργικούς τομείς  

Λογιστικές αρχές για τους λειτουργικούς τομείς  

Αρ. Λογιστική Αρχή Επιγραμματικά Περιγραφή Λογιστικής Αρχής 

1 Λειτουργικοί τομείς 

Λειτουργικός τομέας, είναι ένα τμήμα, που έχει καταρχήν έσοδα και έξοδα, 
παρακολουθείται διακεκριμένα από τους λήπτες αποφάσεων, υπάρχουν 
διακεκριμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για αυτόν και πληροί τα 
ποσοτικά και άλλα κριτήρια του ΔΠΧΑ 8. 

2 Συγχώνευση τομέων 

Τομείς που έχουν τα ίδια οικονομικά χαρακτηριστικά μπορούν να 
συγχωνευθούν σε έναν, αν τηρείται η θεμελιώδης αρχή και είναι παρόμοια 
σε: 
α) προϊόντα ή υπηρεσίες, 
β) παραγωγική διαδικασία, 
γ)  κατηγορίες πελατών, 
δ) τρόπο διανομής 
ε) τυχόν κανονιστικό περιβάλλον 

3 Ποσά στοιχείων τομέα και κατανομές ποσών 

Τα ποσά των στοιχείων για κάθε τομέα που παρουσιάζονται, είναι μόνο 
αυτά και όπως παρουσιάζονται, στους λήπτες αποφάσεων. Έχουν κατανομές 
ή συμψηφισμούς ποσών, για να συμφωνούν με τις οικονομικές 
καταστάσεις, μόνο αν έτσι παρουσιάζονται στο λήπτη. 
Οι κατανομές ποσών, γίνονται σε λογική βάση. 

 

3.3. Λογιστικές αρχές που απαιτούν κρίση και εκτίμηση από την διοίκηση 

3.3.1. Κρίσεις 

Ανακτησιμότητα απαιτήσεων 

Απαιτείται κρίση της διοίκησης σχετικά με την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων, εμπορικών και μη, και αξιολόγησή 

τους ως επισφαλή ή όχι. Η Διοίκηση λαμβάνει υπόψη όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά δεδομένα που έχει στη 

διάθεσή της προκειμένου να προσδιορίσει την πιθανή μη ανάκτηση συγκεκριμένων ποσών.  

Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Η διοίκηση παρακολουθεί την πρόοδο της εσωτερικής έρευνας και ανάπτυξης μέσω πληροφοριακού συστήματος. 

Απαιτείται κρίση από τη διοίκηση για να διαχωριστεί η φάση έρευνας και η φάση ανάπτυξης. Τα έξοδα ανάπτυξης 
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αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν πληρούνται τα κριτήρια που θέτουν οι διατάξεις των σχετικών 

προτύπων.  

3.3.2. Εκτιμήσεις 

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας να σχηματιστούν υποθέσεις σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι 

δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.  

Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της 

εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, 

συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι 

αβέβαιες.  

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 

Ο Όμιλος ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν απομείωση και ερευνά τα γεγονότα ή τις συνθήκες που 

καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης. Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της 

αντίστοιχης μονάδας, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Όταν 

υπάρχει η διαθέσιμη πληροφόρηση χρησιμοποιείται και η μέθοδος των πολλαπλασιαστών (multiples), προκειμένου 

να διασταυρωθούν τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την μέθοδο των  προεξοφλημένων ταμειακών ροών. 

Κατά την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, βασιζόμαστε σε μια σειρά από παράγοντες, στους οποίους 

περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, μελλοντικά εταιρικά σχέδια καθώς και δεδομένα της 

αγοράς (στατιστικά και μη).  

Επιπλέον, ετησίως ελέγχονται για τυχόν απομείωση άλλα αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 

περιορισμένες ωφέλιμες ζωές που υπόκεινται σε απόσβεση, συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το άθροισμα των μη 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. 

Φόροι εισοδήματος 

Ο Όμιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό των προβλέψεων για 

φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους 

οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Ο 

Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το 

ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των 

υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι 

διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά την 

οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

Ενδεχόμενα γεγονότα 

Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η 

διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση του Ομίλου. 

Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις 

απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις 

διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό 

να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του Ομίλου στο μέλλον.  

Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η διοίκηση του Ομίλου εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων κάθε χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου,  η 

Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων 

του ενεργητικού. Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα αναλύονται σε επόμενη παράγραφο.   
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4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

4.1. Λειτουργικοί τομείς 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται κάθε διακεκριμένο τµήµα του Ομίλου το οποίο διαθέτει αγαθά και υπηρεσίες, τα 

οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων τομέων. Γεωγραφικός τοµέας είναι 

ένα διακεκριμένο τµήµα του Ομίλου το οποίο διαθέτει αγαθά και υπηρεσίες μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό 

περιβάλλον το οποίο υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα τοµέων που λειτουργούν σε 

άλλα οικονοµικά περιβάλλοντα. Ο Όμιλος παρακολουθεί και παρουσιάζει τους τοµείς µε βάση τα πωλούµενα 

προϊόντα και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στους κάτωθι τομείς: 

 Εμπόριο εμπορευμάτων και προϊόντων τρίτων 

 Παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας 

 Λογισμικό υπό μορφής υπηρεσίας (S.a.a.S) 

 Λογισμικές εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας 

Η κατανομή των αποτελεσμάτων χρήσης ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας για το έτος 2013 αναλύεται ως 

εξής: 

 

31/12/2014 

  Εμπόριο 
εμπορευμάτων 

τρίτων 

Παροχή 
υπηρεσιών 
τεχνολογίας 

Λογισμικές 
εφαρμογές 

Σύνολο 

Συνολικές πωλήσεις 3.203 20.563 8.473 32.239 

Συνολικά έσοδα Ομίλου 
3.203 20.563 8.473 32.239 

Κόστος αποθεμάτων (2.501) 0 0 (2.501) 

Λειτουργικά έξοδα 0 (13.268) (4.423) (17.691) 

Αποσβέσεις άυλων στοιχείων 0 (3.137) (1.046) (4.183) 

Μικτά αποτελέσματα 
702 4.158 3.004 7.864 

  
        

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 0 227 76 302 

Αγορές ενσώματων παγίων 0 461 154 615 

Αγορές άυλων στοιχείων 0 8.686 2.895 11.581 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.455 48.376 17.278 69.109 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.023 28.323 10.116 40.462 

 

31/12/2013 

  Εμπόριο 
εμπορευμάτων 

τρίτων 

Παροχή 
υπηρεσιών 
τεχνολογίας 

Λογισμικές 
εφαρμογές 

Σύνολο 

Συνολικές πωλήσεις 1.985 19.743 3.496 25.224 

Συνολικά έσοδα Ομίλου 1.985 19.743 3.496 25.224 

Κόστος αποθεμάτων (1.670) 0 0 (1.670) 

Λειτουργικά έξοδα 0 (10.910) (2.728) (13.638) 

Αποσβέσεις άυλων στοιχείων 0 (1.110) (277) (1.387) 

Μικτά αποτελέσματα 315 7.723 491 8.529 

  

    Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 0 337 84 421 

Αγορές ενσώματων παγίων 0 143 36 179 

Αγορές άυλων στοιχείων 0 10.150 2.538 12.688 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.034 48.541 9.101 60.676 

Σύνολο υποχρεώσεων 0 28.126 7.031 35.157 
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4.2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Ο Όμιλος 

  Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Leasing 
Κτίριακές  

Εγκαταστάσεις 
Κτίρια 
Leasing 

Μεταφορικά 
μέσα 

Μεταφορικά 
μέσα 

Leasing 

Έπιπλα &  
Λοιπός 

εξοπλισμός 

Η/Υ 
Leasing 

Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ                 

Αξίες Κτήσης 31/12/2013 736 223 848 14 0 3.609 1.909 7.339 

Προσθήκες 0 0 0 26 0 589 0 615 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αξίες Κτήσης 31/12/2014 736 223 848 40 0 4.198 1.909 7.954 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
31/12/2013 

0 -125 -178 -11 0 -3.014 -1.909 
-5.237 

Αποσβέσεις χρήσης 0 -16 -26 -1 0 -259 0 -302 
Μειώσεις αποσβέσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
31/12/2014 0 -141 -204 -12 0 -3.273 -1.909 -5.539 

                  

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2013 

736 98 670 3 0 595 0 2.102 

                  

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2014 

736 82 644 28 0 925 0 2.415 

 

Η Εταιρεία 

  Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Leasing 
Κτιριακές  

Εγκαταστάσεις 
Κτίρια 
Leasing 

Μεταφορικά 
μέσα 

Μεταφορικά 
μέσα 

Leasing 

Έπιπλα &  
Λοιπός 

εξοπλισμός 

Η/Υ 
Leasing 

Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ                 

Αξίες Κτήσης 31/12/2013 736 223 848 14 0 3.609 1.909 7.339 

Προσθήκες 0 0 0 26 0 589 0 615 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αξίες Κτήσης 31/12/2014 736 223 848 40 0 4.198 1.909 7.954 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
31/12/2013 

0 
-125 -178 -11 0 -3.014 -1.909 -5.237 

Αποσβέσεις χρήσης 0 -16 -26 -1 0 -259 0 -302 
Μειώσεις αποσβέσεων 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
31/12/2014 0 -141 -204 -12 0 -3.273 -1.909 -5.539 

                  

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2013 

736 98 670 3 0 595 0 2.102 

                  

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2014 

736 82 644 28 0 925 0 2.415 

 

4.2.1. Κατηγορίες ακινητοποιήσεων και μέθοδος απόσβεσης 

Μέθοδος απόσβεσης   
Κατηγορία Μέθοδος 

Γήπεδα - Οικόπεδα Leasing - 

Κτιριακές εγκαταστάσεις Σταθερή 

Κτίρια Leasing Σταθερή 

Μεταφορικά Μέσα  Σταθερή 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Σταθερή 

Η/Υ leasing Σταθερή 
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4.2.2. Βάση αποτίμησης ενσώματων ακινητοποιήσεων 

Βάση αποτίμησης   
Κατηγορία Βάση αποτίμησης 

Γήπεδα - Οικόπεδα Leasing Κόστος 

Κτιριακές εγκαταστάσεις Κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης 

Κτίρια Leasing Κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης 

Μεταφορικά Μέσα  Κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης 

Η/Υ leasing Κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης 

 

4.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

4.3.1. Μεταβολή άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Ο Όμιλος 

    Δικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Royalties 
Λογισμικά 

προγράμματα 
  Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ             

Αξίες Κτήσης 31/12/2013   22.986 273 3.887   27.146 

Προσθήκες   11.512 0 69   11.581 
Μειώσεις   0 0 0   0 

Αξίες Κτήσης 31/12/2014   34.498 273 3.956   38.727 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ             

Σωρευμένες αποσβέσεις 
31/12/2013 

  
-8.940 -273 -3.254   -12.467 

Αποσβέσεις χρήσης   -3.996 0 -187   -4.183 
Μειώσεις αποσβέσεων   0 0 0   0 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
31/12/2014 

  
-12.936 -273 -3.441   -16.650 

              

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2013   14.046 0 633   14.679 

              

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014   21.562 0 515   22.077 

 

Η Εταιρεία 

    Δικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

Royalties 
Λογισμικά 

προγράμματα 
  Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ             

Αξίες Κτήσης 31/12/2013   22.986 273 3.887   27.146 

Προσθήκες   11.512 0 69   11.581 
Μειώσεις   0 0 0   0 

Αξίες Κτήσης 31/12/2014   34.498 273 3.956   38.727 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ             

Σωρευμένες αποσβέσεις 
31/12/2013 

  
-8.940 -273 -3.254   -12.467 

Αποσβέσεις χρήσης   -3.996 0 -187   -4.183 
Μειώσεις αποσβέσεων   0 0 0   0 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
31/12/2014 

  
-12.936 -273 -3.441   -16.650 

              

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2013   14.046 0 633   14.679 

              

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014   21.562 0 515   22.077 
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4.4. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες     

  31/12/2014 31/12/2013 
GLOBO IT TELECOM SOLUTIONS ROMANIA 1 1 

GLOBO UK LTD 1 0 

Σύνολο 1 1 

 

Οι δύο εταιρείες είναι θυγατρικές του Ομίλου κατά 100% και ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

 

4.5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Δοσμένες εγγυήσεις 33 18 33 18 

  33 18 33 18 

 

4.6. Αποθέματα 

Αποθέματα Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Εμπορεύματα 1.310 43 1.310 43 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 0 1 0 1 

Παραγωγή σε εξέλιξη -0 4.916 -0 4.916 

Σύνολο 1.310 4.960 1.310 4.960 

 

4.7. Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές 

Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές Όμιλος Εταιρεία   

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Πελάτες 15.321 12.812 15.321 10.764 

Επιταγές εισπρακτέες 1.069 1.932 1.069 1.307 

Επιταγές σε τράπεζες 496 758 496 59 

Γραμμάτια εισπρακτέα 18 268 18 233 

Προκαταβολές προμηθευτών 627 2.078 627 3.407 

Σύνολο 17.531 17.848 17.531 15.770 

 

4.7.1. Ανάλυση παλαιότητας υπολοίπων 

  31/12/2014 31/12/2013 

  Σύνολο 1-90 
90-
180 

180-
360 

Άνω 
των 
360 

Σύνολο 1-90 
90-
180 

180-
360 

Άνω των 
360 

Πελάτες 15.321 6.609 189 4.175 4.348 10.764 5.682 495 300 4.287 

Επιταγές-Γραμμάτια 1.069 648 264 157 0 1.599 1.387 30 67 115 

Σύνολο 16.390 7.257 453 4.332 4.348 12.363 7.069 525 367 4.402 
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Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες προσεγγίζει την λογιστική αξία. Οι απαιτήσεις από πελάτες του Ομίλου, 

εκτός αυτών για τις οποίες έχει σχηματιστεί απομείωση, θεωρούνται όλες εισπράξιμες. 

 

4.7.2. Ζημίες απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων 

Ζημιές απομείωσης 31/12/2014 

Κατηγορία 

Υπόλοιπο 
την 

01/01/2014 

Απομείωση 
χρήσης 

Αναστροφή 
ζημιάς 

Υπόλοιπο την 
31/12/2014 

Πελάτες 364 75 0 439 

Επιταγές εισπρακτέες 1.996 0 0 1.996 

Προκαταβολές 159 0 0 159 

Σύνολο 2.519 75 0 2.594 

 

4.8. Λοιπές απαιτήσεις 

Λοιπές  απαιτήσεις Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Ελληνικό Δημόσιο-Παρακρατούμενοι 
φόροι 363 448 363 448 

Λοιποί χρεώστες 546 501 563 523 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 36 1.301 36 1.301 

Απαιτήσεις από θυγατρικές 22 22 22 22 

Αναγνώριση εσόδων (ΔΛΠ 11) 18.099 12.990 18.099 12.990 

Σύνολο 19.066 15.262 19.083 15.284 

 

4.9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα         

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Ταμείο 8 34 8 34 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 6.669 8.199 6.669 8.199 

Σύνολο 6.677 8.233 6.677 8.233 

 

4.10. Μετοχικό κεφάλαιο 

Με την από 20/07/2011 Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας αυξήθηκε κατά 

2.050.000,00 € με μετρητά και με την έκδοση 5.125.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 € και 

έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 6.262.671,60 € και διαιρείται σε 15.656.679 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 € 

η κάθε μία. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο     

  Αξία σε χιλ.€ 
Αριθμός 
μετοχών 

Υπόλοιπο την 01/01/2012 6.263 15.656.679 

Υπόλοιπο την 31/12/2012 6.263 15.656.679 

Μεταβολή 0 0 

Υπόλοιπο 31/12/2014 6.263 15.656.679 
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4.11. Αποθεματικά 

Αποθεματικά     

  31/12/2014 31/12/2013 

Τακτικό αποθεματικό 286 200 

Ζημιά από εκποίηση μετοχών 2 -46 

Έκτακτα αποθεματικά 54 102 

Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.2601/1998 3.161 3.161 

Σύνολο 3.503 3.417 

 

4.12. Δανειακές υποχρεώσεις 

4.12.1. Ληκτότητα έντοκων υποχρεώσεων 

Η λήξη των έντοκων υποχρεώσεων της εταιρεία και του Ομίλου εμφανίζονται παρακάτω. 

Όμιλος 

Ληκτότητα έντοκων υποχρεώσεων 31/12/2014 

  1 έτος 2-5 έτη άνω των 5 ετών Σύνολο 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 0 11.985 0 11.985 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 0 435 762 1.197 

Σύνολο 0 12.420 762 13.182 

  

Όμιλος 

Ληκτότητα έντοκων υποχρεώσεων 31/12/2013 

  1 έτος 2-5 έτη άνω των 5 ετών Σύνολο 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 44 15.339 150 15.533 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 0 404 863 1.267 

Σύνολο 44 15.743 1.013 16.800 

 

Εταιρεία 

Ληκτότητα έντοκων υποχρεώσεων 31/12/2014 

  1 έτος 2-5 έτη άνω των 5 ετών Σύνολο 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 0 7.661 0 7.661 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 0 435 762 1.197 

Σύνολο 0 8.096 762 8.858 

  

Εταιρεία 

Ληκτότητα έντοκων υποχρεώσεων 31/12/2013 

  1 έτος 2-5 έτη άνω των 5 ετών Σύνολο 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 44 11.398 150 11.592 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 0 404 863 1.267 

Σύνολο 44 11.802 1.013 12.859 

 

 

4.13. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

4.13.1. Συμφωνία αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

 

Ο Όμιλος 

Αναβαλλόμενες  φορολογικές υποχρεώσεις     

   31/12/2014  31/12/2013 
Υπόλοιπο έναρξης (2.712) (1.429) 

Αναβαλλόμενες  φόρος εισοδήματος (σημ.4.23) 0  573  

Μεταβολή περιόδου (1.195) (1.856) 

Υπόλοιπο λήξης (3.907) (2.712) 
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  Υπόλοιπο 
01/01/2014 

Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων 

Υπόλοιπο 
31/12/2014 

Αναβαλλόμενες  φορολογικές υποχρεώσεις       

Ασώματες ακινητοποιήσεις (270) 204  (66) 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις (352) 9  (343) 

Αποθέματα (282) 282  0  

Λοιπές απαιτήσεις 
0  0  0  

IAS 11 Αναγνώριση εσόδων 
(3.378) (1.328) (4.706) 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 
(4.282) (833) (5.115) 

        

Αναβαλλόμενες  φορολογικές απαιτήσεις       

Αποθέματα 0  6  6  

Απαιτήσεις 599  151  750  

Leasing 346  (17) 329  

Έσοδα επομένων χρήσεων 585  (510) 75  

Εμπορικές υποχρεώσεις 40  8  48  

Φορολογικές Ζημίες 0  0  0  

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 1.570  (362) 1.208  

        

Υπόλοιπο Αναβαλλόμενου φόρου (2.712) (1.195) (3.907) 

 

 

4.13.2. Συμψηφισμός αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων 

Βάσει του Δ.Λ.Π. 12, οικονομική οντότητα πρέπει να συμψηφίζει τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά 

στοιχεία και τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν η οικονομική οντότητα έχει ένα νομικά ισχυρό 

δικαίωμα να συμψηφίσει τρέχοντα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία έναντι τρεχόντων φορολογικών υποχρεώσεων 

και τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν 

σε φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή.  

Επομένως, τα ποσά των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων εμφανίζονται συμψηφισμένα 

στην όψη της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. 

 

4.14. Προβλέψεις 

4.14.1. Σχηματιζόμενες προβλέψεις 

Προβλέψεις Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 88 70 88 70 

Προβλέψεις φορολογικού ελέγχου-
Λοιπές προβλέψεις 73 70 73 73 

Σύνολο 161 140 161 143 

 

4.14.2. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η μητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011-2013 η μητρική  εταιρεία 

έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. 

Εγγυητικές επιστολές 

Ο Όµιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν 

στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας.  

Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται 

πρόσθετες πληρωµές μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.  
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Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις, για εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας, της εταιρίας 

και του Ομίλου στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων τους είναι:  

 

Εγγυητικές επιστολές     

  31/12/2014 31/12/2013 

Εγγυητικές επιστολές Τραπεζών προκαταβολών και για εξασφάλιση 
καλής εκτέλεσης και λειτουργίας συμβάσεων με πελάτες   

7.863 4.085 

Σύνολο  7.863 4.085 

 

4.14.3. Φορολογικοί έλεγχοι σε εκκρεμότητα 

Για τη χρήση 2014 η μητρική εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το 

σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης 2014.  Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

4.15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Προμηθευτές 5.445 1.664 5.445 1.664 

Επιταγές πληρωτέες 753 2.977 753 2.977 

Προκαταβολές σε πελάτες 1.078 899 1.078 899 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 136 144 136 144 

Αναβαλλόμενα έσοδα 0 6 0 6 

Δεδουλευμένα έξοδα 309 2.258 309 2.258 

Υποχρεώσεις σε θυγατρικές 0 0 3.722 3.858 

Πιστωτές διάφοροι 372 267 386 267 

Σύνολο 8.094 8.215 11.830 12.073 

 

4.16. Υποχρεώσεις από φόρους  - τέλη 

Υποχρεώσεις από φόρους 
τέλη Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Φόρος προστιθέμενης αξίας 4 0 4 0 

Φόρος εισοδήματος 250 808 250 808 

Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 74 51 74 51 

Φόροι τέλη τρίτων 16 13 16 13 

Λοιποί φόροι τέλη 21 2 21 2 

Σύνολο 365 874 365 874 

 

4.17. Βραχυπρόθεσμα δάνεια 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Βραχυπρόθεσμες έντοκες υποχρεώσεις 14.728 6.431 14.728 6.431 

Σύνολο 14.728 6.431 14.728 6.431 
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4.18. Κόστος πωληθέντων 

Κόστος πωληθέντων Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Κόστος πωληθέντων 
αποθεμάτων 2.501 1.670 2.501 1.670 

Αμοιβές προσωπικού 991 1.826 991 1.826 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 16.701 11.812 16.701 11.812 

Αποσβέσεις 4.182 1.387 4.182 1.387 

Σύνολο 24.375 16.695 24.375 16.695 

 

4.19. Λοιπά λειτουργικά έσοδα / έξοδα 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Επιχορηγήσεις 629 247 629 247 

Έσοδα από ενοίκια 52 7 52 7 

Λοιπά έσοδα 83 539 82 439 

Σύνολο 764 793 763 693 

 

Άλλα έξοδα  εκμετάλλευσης Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Λοιπά έξοδα 1 0 0 0 

Ζημιές μεταβίβασης άυλων 0 25 0 25 

Ζημιές πώλησης συμμετοχών 0 0 0 0 

Συναλλαγματικές διαφορές 539 683 414 683 

Σύνολο 540 708 414 708 

 

4.20. Έξοδα διοίκησης 

Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 379 350 379 350 

Δικαιώματα προαίρεσης 0 0 0 0 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 3 376 0 373 

Παροχές τρίτων 391 409 391 409 

Μισθώματα 0 0 0 0 

Φόροι-τέλη 59 62 59 62 

Διάφορα έξοδα 164 126 164 126 

Αποσβέσεις 300 421 300 421 

Προβλέψεις 30 -43 30 -43 

Σύνολο 1.326 1.701 1.323 1.698 

 

4.21. Έξοδα διάθεσης 

Έξοδα  λειτουργίας διάθεσης         

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 597 696 597 696 

Έξοδα κίνησης ταξιδίων 70 98 70 98 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0 22 0 22 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 113 117 113 117 

Σύνολο 780 933 780 933 
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4.22. Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα         

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Πιστωτικοί τόκοι 54 273 54 273 

Χρεωστικοί τόκοι  -1.791 -1.110 -1.390 -928 

Χρεωστικοί τόκοι Leasing -59 -67 -59 -67 

Σύνολο -1.796 -904 -1.395 -722 

 

4.23. Φόρος εισοδήματος 

Φόρος εισοδήματος Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Φόρος εισοδήματος -250 -542 -250 -542 

Αναβαλλόμενος φόρος -1.295 -1.283 -1.295 -1.283 

Προβλέψεις φορολογικών ελέγχων 0 0 0 0 

Σύνολο -1.545 -1.825 -1.545 -1.825 

 

4.24. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίων 

Οι στόχοι του Ομίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να εξασφαλίσει την ικανότητά του να συνεχίσει 

τη δραστηριότητα του (going-concern) και να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας 

προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου. 

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος 

διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός μείον τα 

χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης συν τον καθαρό δανεισμό. 

 

Συντελεστής μόχλευσης Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Συνολικός δανεισμός 26.713 21.964 22.389 18.023 

Μείον : Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 6.677 8.233 6.677 8.233 

Καθαρός δανεισμός 20.036 13.731 15.712 9.790 

          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 28.647 25.853 29.278 25.954 

Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου 48.683 39.584 44.989 35.744 

          

Συντελεστής μόχλευσης 41% 35% 35% 27% 

 

Στόχος του Ομίλου όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διατηρήσει τη μόχλευση σε ικανοποιητικό 

επίπεδο. Ο Όμιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρμογές κατά το χρόνο που η 

οικονομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν.  

Με στόχο τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης του, ο Όμιλος μπορεί να προσαρμόσει το 

ποσό των πληρωτέων μερισμάτων, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο ή να 

πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το δανεισμό. 

 

4.25. Κίνδυνοι 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος, αφορά στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο οικονομική 

ζημία λόγω αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 



  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2014  

39 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αποτελούν την κατηγορία χρηματοοικονομικών απαιτήσεων που ενδεχομένως να 

επηρεάσουν αρνητικά την ομαλή ρευστότητα του Ομίλου.  

Στα πλαίσια ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος μεριμνά, με βάση την ακολουθούμενη πολιτική, για την 

κατά το δυνατόν διασπορά των πωλήσεων της σε μεγάλο αριθμό πελατών, ενώ εφαρμόζει με συνέπεια σαφή 

πιστοδοτική πολιτική που παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε οι χορηγούμενες πιστώσεις, να 

μην υπερβαίνουν το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο.  

Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν, τα 

πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεών τους και τυχόν προβλήματα που κατά το παρελθόν 

έχουν επιδείξει. Οι απαιτήσεις που θεωρούνται επισφαλείς επανεκτιμώνται σε κάθε περίοδο αναφοράς και 

σχηματίζεται η σχετική πρόβλεψη απομείωσης. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο γεγονός ο Όμιλος να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει στις 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται 

καθημερινώς. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και 

εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 και 90 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες 

ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία ή οι ταμειακές ροές ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου νομίσματος. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών του Ομίλου γίνεται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού 

περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας) το οποίο είναι το Ευρώ. 

Λόγω του δανεισμού της θυγατρικής GLOBO UK LTD  ο Όμιλος εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια. 

Ο κίνδυνος επιτοκίου αντισταθμίζεται με τη συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού 

με διασπορά στην τραπεζική αγορά.  

Παράλληλα, γίνεται διαρκής παρακολούθηση επιτοκίων αγοράς και χάραξη στρατηγικής βάσει των τάσεων που 

επικρατούν. 

 

4.26. Λειτουργικές μισθώσεις 

Κατά την χρήση  2014 ο Όμιλος δεν είχε συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης.  

 

4.27. Χρηματοοικονομικά μέσα 

4.27.1. Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων Όμιλος Εταιρεία 

Δάνεια και απαιτήσεις 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές 17.531 15.770 17.531 15.770 

Απαιτήσεις από θυγατρικές   22 22 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 6.669 8.199 6.669 8.199 

Σύνολο 24.200 23.969 24.222 23.991 

     
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά μέσα 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
- 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 0 0 
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Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
- 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 0 0 

Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Χαρτοφυλάκιο μετοχών 372 350 372 350 

Σύνολο 372 350 372 350 

          

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων Όμιλος Εταιρεία 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10.999 9.399 10.999 9.399 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις 1.197 1.267 1.197 1.267 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.661 11.592 7.661 11.592 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 14.728 6.431 14.728 6.431 

Σύνολο 34.585 28.689 34.585 28.689 

 

4.27.2. Κίνδυνοι χρηματοοικονομικών μέσων 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος λόγω των συναλλαγών με τη μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές της στο εξωτερικό εκτίθενται σε κίνδυνο 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών αυτού του είδους  προκύπτει από την ισοτιμία 

της λίρας Αγγλίας έναντι του ευρώ. 

Ανάλυση ευαισθησίας συναλλαγματικού κινδύνου 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις επιπτώσεις στα κέρδη προ φόρων και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου από 

πιθανές μεταβολές στις συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ ευρώ / λίρας, θεωρώντας όλες τις άλλες μεταβλητές 

σταθερές.  

Ο πίνακας παρουσιάζει μεταβολές σε ποσοστό -5% (ευνοϊκό σενάριο) και +5% (αρνητικό σενάριο) στην ισοτιμία £/€.  

 

  Εταιρεία 

Μεταβολή ισοτιμίας £/€ -5% 5% 

Επίδραση στα κέρδη προ φόρων 216 (216) 

Επίδραση στα ίδια κεφάλαια 160 (160) 

      

 

Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου 

Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στον κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον 

αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Την 31η Δεκεμβρίου 2014, ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές 

της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό του, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό 

επιτοκίου.  

Σε περίπτωση που τα επιτόκια δανεισμού μεταβάλλονταν σε ποσοστό ±10% θεωρώντας όλες τις λοιπές μεταβλητές 

σταθερές η επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου θα ανερχόταν σε ± 185 χιλ. € ενώ στα ίδια κεφάλαια θα 

ανέρχονταν για την εταιρεία σε ± 150 χιλ. €, χωρίς να ληφθεί υπόψη τυχόν θετική επίπτωση των εισπραχθέντων 

τόκων από καταθέσεις. 

 

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

H έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία, τα οποία την ημερομηνία αναφοράς αναλύονται ως εξής: 
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές 17.531 15.770 17.531 15.770 

Απαιτήσεις από θυγατρικές 0 0 22 22 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 6.669 8.199 6.669 8.199 

Χαρτοφυλάκιο μετοχών 372 350 372 350 
Σύνολο 24.572 24.319 24.594 24.341 

 

4.28. Κέρδη ανά μετοχή 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή Όμιλος Εταιρεία 

  31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 
Κέρδη κοινών μετοχών 2.788 3.251 3.317 3.338 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε 
κυκλοφορία 15.657 15.657 15.657 15.657 

Σύνολο 0,1781 0,2076 0,2119 0,2132 

 

4.28.1. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς που επιδρούν στα κέρδη ανά μετοχή 

Δεν υπήρξαν γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς που να επιδρούν στα κέρδη ανά μετοχή. 

 

4.29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Δεν υφίστανται διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς όπως ορίζονται από τα Δ.Π.Χ.Α. 

 

4.30. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

Οι συναλλαγές της εταιρίας  με τις θυγατρικές της όπως ορίζονται από το  ΔΛΠ 24,  παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη   

  31/12/2014 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 

Απαιτήσεις 22 

Υποχρεώσεις 3.733 
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 342 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 29 

 

Η εταιρία είναι συνδεδεμένη με τον όμιλο GLOBO PLC, καθώς ο όμιλος κατέχει το 49% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Οι συναλλαγές της εταιρίας  με τα συνδεδεμένα μέρη όπως ορίζονται από το  ΔΛΠ 24,  παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη   

  31/12/2014 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 3.267 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 3.549 
  

 

 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
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Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 11365/08, ορίζεται ένα 

ελάχιστο περιεχόμενο στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται στον πολιτικό και 

οικονομικό τύπο. Επειδή τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι αποσπασματικά σε σχέση με το σύνολο των 

οικονομικών καταστάσεων, γίνεται ρητή αναφορά σε αυτό το ζήτημα και ο αναγνώστης παροτρύνεται να μελετήσει 

τις συνολικές οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση των ελεγκτών.  

Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσονται θέματα που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση και δίνεται η σχετική 

πληροφόρηση, καθώς και σχετικές παραπομπές στο κείμενο των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

5.1. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. 

 

5.2. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 

ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας. 

 

5.3. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  της εταιρείας στο τέλος της κλειόμενης χρήσης ανέρχεται σε 112 

άτομα, ενώ για την προηγούμενη χρήση 2013 ο αριθμός ανέρχονταν σε 109 άτομα. Οι θυγατρικές δεν απασχολούν 

μόνιμο προσωπικό. 

 

5.4. Λοιπά συνολικά έσοδα 

Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιλαμβάνουν αναλογιστικά κέρδη/ζημιές από την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού. 

 

 


