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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ
ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ
ΔΞΗ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΩΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΣΟΖΠΖΠ 2013
ΞΔΟΗΝΓΝΠ 1/1/2013 - 31/12/2013

Θχξηνη Κέηνρνη,
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζέζνπκε ππφςε ζαο γηα έγθξηζε, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο
1/1-31/12/2013 ηεο εηαηξείαο καο κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο.

1. Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο
Ρν έηνο 2013 ήηαλ κηα ρξνληά πνπ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ήηαλ αθελφο, ε αχμεζε ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ θαηά 13,45% θαη ε αχμεζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο θαηά 31,53% θαη ησλ πξν
θφξσλ θεξδψλ θαηά 73,52%
Ν παξαθάησ πίλαθαο δίλεη αλαιπηηθά ηα παξαπάλσ ζηνηρεία:

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΗ

31/12/2013

Κύκλορ επγαζιών

31/12/2012

%

1.463.209,86

1.289.716,05

13,45%

Κόζηορ πωληθένηων

646.575,40

668.856,98

-3,33%

Μικηό κέρδος

816.634,46

620.859,07

31,53%

Άλλα έζοδα εκμεηαλλεύζεωρ

66.495,10

71.525,67

-7,03%

Έξοδα διοικηηικήρ λειηοςπγίαρ

135.855,16

141.690,30

-4,12%

Έξοδα λειηοςπγίαρ πωλήζεων

468.435,07

296.845,17

57,80%

Έξοδα επεςνών και ανάπηςξηρ

32.027,75

48.999,80

-34,64%

Άλλα έξοδα εκμεηαλλεύζεωρ

18.349,15

39.253,43

-53,25%

228.462,43

165.596,05

37,96%

Χπημαηοοικονομικά έζοδα

20,53

13,16

56,00%

Χπημαηοοικονομικά έξοδα

57.668,43
170.814,53

67.167,34

-14,14%

98.441,87

73,52%

Αποηελέζμαηα προ θόρων
τρημαηοδοηικών και επενδσηικών
αποηελεζμάηων

Κέρδη προ θόρων

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
(ζε €)

01.01 31.12.2010

01.01 31.12.2011

01.01 31.12.2012

01.01 31.12.2013

Θχθινο
Δξγαζηψλ

1.585.785,33

1.469.165,46

1.289.716,05

1.463.209,86

Κηθηά Θέξδε

828.758,78

746.539,14

620.859,07

816.634,46

Θέξδε πξν
Φφξσλ

305.001,36

201.229,72

98.441,87

170.814,53

Θέξδε κεηά
απφ Φφξνπο

213.514,51

161.259,26

69.756,33

97.055,62
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(ζε πνζνζηά)
2012 vs
2011

2013 vs
2012

Θχθινο Δξγαζηψλ

-12,21%

13,45%

Κηθηά Θέξδε

-16,84%

31,53%

Θέξδε πξν Φφξσλ

-51,08%

73,52%

Θέξδε Κεηά απφ
Φφξνπο

-56,74%

39,14%

2. Νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2013 θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.
Ρα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ 31/12/2013 αλέξρνληαη ζε πνζφ 770.464,59€ έλαληη 673.408,97 €
ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο.
Νη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2012 έρνπλ σο
εμήο:

Σξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε βαζηθνί δείθηεο επηδόζεσλ ηεο εηαηξείαο
31/12/2013

31/12/2012

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / Πχλνιν
Δλεξγεηηθνχ

61,19%

68,69%

Ξάγην Δλεξγεηηθφ / Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ

38,81%

31,31%

Νη δείθηεο απηνί απνηππψλνπλ ηελ αλαινγία
θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε θπθινθνξνχλ
θαη πάγην Δλεξγεηηθφ

Ίδηα Θεθάιαηα / Πχλνιν πνρξεψζεσλ

67,98%

50,38%

Ν δείθηεο απηφο απνηππψλεη ηελ νηθνλνκηθή
απηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο

Πχλνιν πνρξεψζεσλ / Πχλνιν Ξαζεηηθνχ

59,53%

66,50%

Ίδηα Θεθάιαηα / Πχλνιν Ξαζεηηθνχ

40,47%

33,50%

Ίδηα Θεθάιαηα / Ξάγην Δλεξγεηηθφ

104,28%

106,99%

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ /
Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο

118,03%

112,67%

Θεθάιαην Θίλεζεο / Θπθινθνξνχλ
Δλεξγεηηθφ

15,27%

11,24%

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ / Πχλνιν
Δζφδσλ

11,16%

7,23%

Θαζαξά Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ / Ίδηα
Θεθάιαηα

22,17%

14,62%

Κηθηά Απνηειέζκαηα / Θχθινο εξγαζηψλ

55,81%

48,14%
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Πρόιηα

Ν δείθηεο απηφο απνηππψλεη ηελ δαλεηαθή
εμάξηεζε ηεο Δηαηξείαο
Νη δείθηεο απηνί απνηππψλνπλ ην βαζκφ
ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο
Δηαηξείαο απφ ηα Ίδηα Θεθάιαηα
Ν δείθηεο απηφο απνηππψλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο
εηαηξείαο λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο ηεο κε ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο
Δλεξγεηηθνχ
Ν δείθηεο απηφο απνηππψλεη ην ηκήκα ηνπ
θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ην νπνίν
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πιεφλαζκα ησλ δηαξθψλ
θεθαιαίσλ (ηδίσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ
θεθαιαίσλ πιένλ ησλ πξνβιέςεσλ γηα έθηαθηνπο
θηλδχλνπο).
Ν δείθηεο απηφο απνηππψλεη ηελ ζπλνιηθή
απφδνζε ηεο εηαηξείαο ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπλνιηθά
έζνδα.
Ν δείθηεο απηφο απνηππψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο.
Ν δείθηεο απηφο απνηππψλεη ην πνζνζηηαίν
κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ
ηεο Δηαηξείαο
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3. Ξξνβιεπόκελε πνξεία ηεο εηαηξείαο, θίλδπλνη
Ζ Phaistos Networks αλήθεη ζ’ έλαλ απφ ηνπο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, απηφλ ηεο αγνξάο αλάπηπμεο
εθαξκνγψλ internet.
Νη ζπρλέο αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ηαρείο θαη δηαξθείο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε ηαθηηθή είζνδνο λέσλ εηαηξεηψλ θαη πξντφλησλ κε ζρεηηθά αζηαζείο
«θχθινπο δσήο», θαζψο θαη ε πςειή θηλεηηθφηεηα ησλ ζηειερψλ ζηελ επξχηεξε αγνξά ηεο
πιεξνθνξηθήο, είλαη κεηαμχ άιισλ νη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ θαιείηαη λα
αληηκεησπίζεη ε εηαηξεία ζην πξνζερέο κέιινλ.
Ζ Phaistos Networks δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ απφ ην 2000 έσο θαη ζήκεξα.
Ζ πνιχρξνλε εκπεηξία ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επξεία αλαγλψξηζή ηεο ζηνλ θιάδν ηεο δίλνπλ
ην πιενλέθηεκα θαη ηελ ηερλνγλσζία λα αληηκεησπίζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο
θηλδχλνπο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο λέαο νηθνλνκίαο.
Ζ δηαξθήο βειηίσζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ηεο θαζψο θαη ε
ζπλεξγαζία ηεο κε ζεηξά εηαηξεηψλ ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε
δξαζηεξηφηεηά ηεο, ε εηζαγσγή ηεο ζε λέεο αγνξέο κε πςειά πεξηζψξηα αλάπηπμεο, ε έξεπλα
θαη ε αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο
εηαηξείαο θαη ε δπλαηφηεηα ηεο λα πξνζαξκφδεη ηα πξντφληα ηεο ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ
ηεο, απμάλνπλ ην δπλεηηθφ πειαηνιφγην ζην νπνίν κπνξεί λα απεπζπλζεί θαη πεξηνξίδνπλ
ζεκαληηθά ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο.

4. Γξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
Ζ Phaistos Networks, απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, έρεη αληαπνθξηζεί κε απφιπηε
επηηπρία ζηελ δηαξθψο απμαλφκελε δήηεζε δηαδηθηπαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο
ηερλνινγίαο θαη πνηφηεηαο. Σξεζηκνπνηψληαο ηελ άξηζηε ηερλνινγηθή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, παξάγεη πξσηνπφξεο δηαδηθηπαθέο ιχζεηο πνπ θαιχπηνπλ έλα
επξχ θάζκα εθαξκνγψλ ζην ρψξν ηεο λέαο νηθνλνκίαο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο
αλάγθεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειιεληθφ δηαδίθηπν.
Έρνληαο ήδε αλαπηχμεη έλα πιήζνο αμηφπηζησλ, εχρξεζησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ
δηαδηθηπαθψλ πξντφλησλ κε εκθαλή ηελ ηερλνινγηθή ηνπο ππεξνρή, ε εηαηξεία έρεη εδξαησζεί
σο «ν νδεγφο» ησλ δηαδηθηπαθψλ εμειίμεσλ ζηελ ρψξα καο, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη
ζηελ ζπλερή θαη ζηαζεξή αχμεζε ηεο πειαηεηαθήο ηεο βάζεο

5. Γηαζέζηκν ζπλάιιαγκα
Γελ ππάξρεη δηαζέζηκν ζπλάιιαγκα.

6. Ξιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ
πεξηιακβάλνπλ ηα δηαζέζηκα, ηηο απαηηήζεηο, ηηο επελδχζεηο, ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη
καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα παξνπζηάδνληαη σο απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο ή ζηνηρεία ηεο
θαζαξήο ζέζεσο, βάζεη ηεο νπζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο
νπνίεο απνξξένπλ. Ρφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο,
ινγηζηηθνπνηνχληαη σο έζνδα ή έμνδα αληίζηνηρα. Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο
ινγηζηηθνπνηείηαη απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζπκςεθίδνληαη
φηαλ ε Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ην λφκν, έρεη λνκηθά ην δηθαίσκα απηφ θαη πξνηίζεηαη λα ηα
ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή βάζε (κεηαμχ ηνπο), ή λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα
ζπκςεθίζεη ηαπηνρξφλσο ηελ ππνρξέσζε.
Ζ Δηαηξεία δελ θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ νχηε γηα
αληηζηάζκηζκα θηλδχλσλ νχηε γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο.
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7. Αθίλεηα ηεο εηαηξίαο
Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο αθίλεηα

8. πνθαηαζηήκαηα εηαηξείαο
πνθαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο ιεηηνπξγεί ζην Ζξάθιεην (Δπηζηεκνληθφ & Ρερλνινγηθφ Ξάξθν
Ζξαθιείνπ, STEPC, ζηα Βαζηιηθά Βνπηψλ) Πηηο 22/10/2012 ε εηαηξία ίδξπζε γξαθεία θαη ζηελ
Αζήλα (Ιεσθ. Ξεληέιεο 74 ζέζε Ρνχθα Σαιάλδξη).

9. Πεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνύζαο έθζεζεο.
Κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο απηήο δελ έρεη ζπκβεί θαλέλα γεγνλφο, πνπ ζα
κπνξνχζε λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ πνξεία ηεο εηαηξίαο.

Θύξηνη Κέηνρνη,
Κεηά απφ ηα παξαπάλσ ζαο παξαθαινχκε φπσο εγθξίλεηε ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα
ηεο ρξήζεσο 2013
Κνίξεο,30/04/2014
O ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

Γεκήηξηνο Xαηδεδάθεο

Κάξθνο Ξαπαδάθεο

Γεψξγηνο Ξαπαδάθεο
Πππξίδσλ Σαηδεδάθεο
Θσλζηαληίλνο Ρζηθλάθεο

Αθξηβέο αληίγξαθν
Κνίξεο, Απζεκεξφλ
Ν Ξξφεδξνο ηνπ ΓΠ

Γεκήηξηνο Σαηδεδάθεο

Γίλεηαη κλεία φηη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 1.1.2013 έσο 31.12.2013 ζα ειέγμεη
ν ηαθηηθφο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο, θνο Πηαχξνο Παινχζηξνο (ΑΚ 14611, ΠΝΙ ΑΔ).
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2. Ηζνινγηζκόο Σξήζεο
Πεκεηώζεηο

31.12.2013

31.12.2012

Δλεξγεηηθό
Δλζψκαηα πάγηα

6.11

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

6.12

174.298,58
555.632,51

175.439,02

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο

8.895,53

6.643,46

Κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνύ

738.826,62

629.403,49

711.731,72
323.361,23
129.923,17

949.172,13

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

1.165.016,12

1.380.560,21

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ

1.903.842,74

2.009.963,70

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

6.13

Ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

6.14

447.321,01

361.819,88
69.568,20

Ξαζεηηθό
Κεηνρηθφ θεθάιαην

6.15

210.000,00

210.000,00

Απνζεκαηηθά (δηάθνξα)

6.16

204.341,88

204.341,88

πφινηπν θεξδψλ εηο λένλ

356.122,71

259.067,09

770.464,59

673.408,97

Έληνθα δάλεηα

21.040,79

6.527,55

Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθφ

41.595,88

40.692,95

83.651,71

64.010,47

146.288,38

111.230,97

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ εηαηξείαο

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο

6.10

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

6.18

490.497,94

527.627,37

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα

6.19

410.491,87

681.123,19

Ρξέρνλ θφξνο εηζνδήκαηνο

6.19

86.099,960

16.573,20

987.089,77

1.225.323,76

1.903.842,74

2.009.963,70

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πύλνιν Ξαζεηηθνύ

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ
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3.Θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεο
Πεκεηώζεηο

01.01- 31.12.2013

01.01- 31.12.2012

Πωλήζειρ

6.4

1.463.209,86

1.289.716,05

Κόζηορ πωλήζεων
Μικηό κέρδος

6.5

646.575,40
816.634,46

668.856,98
620.859,07

Άλλα έζοδα εκμεηαλλεύζεωρ

66.495,10

71.525,67

Έξοδα διοικηηικήρ λειηοςπγίαρ

135.855,16

141.690,30

Έξοδα λειηοςπγίαρ πωλήζεων

468.435,07

296.845,17

Έξοδα επεςνών και ανάπηςξηρ

32.027,75

48.999,80

Άλλα έξοδα εκμεηαλλεύζεωρ
Αποηελέζμαηα προ θόρων
τρημαηοδοηικών και επενδσηικών
αποηελεζμάηων
Χπημαηοοικονομικά έζοδα

18.349,15

39.253,43

228.462,43
20,53

13,16

Χπημαηοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ θόρων

57.668,43
170.814,53

67.167,34
98.441,87

Φόπορ ειζοδήμαηορ
Κέρδη μεηά από θόροσς

73.758,91
97.055,62

28.685,54
69.756,33

97.055,62
97.055,62

69.756,33
69756,33

1,39

0,99

1,59

0,00

488.848,21

394.488,48

165.596,04

Σα καθαρά κέρδη αναλογούν ζε
Μεηόσοςρ εηαιπείαρ
ύνολο
Κέπδη μεηά από θόποςρ ανά μεηοσή –
βαζικά (ζε €)
Πποηεινόμενο μέπιζμα ανά μεηοσή –
(ζε €)
Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών,
επενδςηικών αποηελεζμάηων και
ζςνολικών αποζβέζεων

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ

4. Θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
Κεηνρηθό

Θέξδε

θεθάιαην
πόινηπν
έλαξμεο
1.1.2012
Θέξδε πεξηφδνπ
1.1 31.12.2013

Απνζεκαηηθά

εηο λέν

Πύλνιν

210.000,00

204.341,88

259.067,09

673.408,97

0,00

0,00

97.055,62

97.055,62

Κεξίζκαηα

0,00

0,00

0,00

0,00

Γηαλνκή

0,00

0,00

0,00

0,00

210.000,00

204.341,88

356.122,71

770.464,59

πόινηπν
ιήμεο
πεξηόδνπ
31.12.2013
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Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ.

5. Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ (Έκκεζε Κέζνδνο)
2013

2012

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ

170.814,53

98.441,87

260.385,78

228.892,43

6.755,93

6.136,89

-169,92

0,03

0,00

-3.728,31

Ξξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο
Θέξδε -δεκηέο απφ πψιεζε παγίσλ
Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο
Σξεσζηηθνχο ηφθνπο

57.668,43

67.167,34

495.454,75

396.910,25

275.899,06

-67.312,42

32.397,33

51.686,55

803.751,14

381.284,38

-5.853,00

0,00

Ρφθνη πιεξσζέληεο

-57.668,43

-67.167,34

Φφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσζείο

-54.117,67

-24.865,45

686.112,04

289.251,59

-369.808,99

-317.394,82

170,00

180,00

Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ

0,00

0,00

Ρακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

-369.638,99

-317.214,82

Κεηαβνιή απαηηήζεσλ
Κεηαβνιή ππνρξεψζεσλ
Θαηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο
ινγ.4400)

Θαζαξέο
ξνέο
δξαζηεξηόηεηεο

από

(κεηψζεηο

ιεηηνπξγηθέο

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ
ζηνηρείσλ

παγίσλ

θαη άπισλ

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο
παγίσλ ζηνηρείσλ

ελζψκαησλ

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ

912.563,12

1.315.027,52

-1.168.681,20

-1.238.047,97

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα

0,00

0,00

Θαζαξέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

-256.118,08

76.979,55

Θαζαξή κεηαβνιή ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα
ηεο πεξηφδνπ

60.354,97

49.016,32

πφινηπν ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ ζηελ αξρή
ηεο πεξηφδνπ

69.568,20

20.551,88

πόινηπν ηακηαθώλ δηαζεζίκσλ ζην
ηέινο ηεο πεξηόδνπ

129.923,17

69.568,20

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ
Θαηαζηάζεσλ

9

ΔΡΖΠΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΡΖΠ 31εο ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013

6. Πεκεηώζεηο επί ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
6.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία
Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ην 2000 κε ηελ επσλπκία ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ –ΑΛΑΞΡΜΖΠ
ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «PHAISTOS
NETWORKS» (ΦΔΘ 889/9.2.2000) κε έδξα ην Γήκν Κνηξψλ θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην
Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ 45163/70/Β/00/07 Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο έρεη
νξηζζεί ζε 50 ρξφληα. Νη ζπλεκκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο
εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο PHAISTOS NETWORKS A.E. (ε «Δηαηξεία»).
Ζ θπξηφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ε έξεπλα, ε αλάπηπμε, ε ππνζηήξημε θαη ε
εκπνξεία λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ ΗΛΡΔΟΛΔΡ θαη λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
αθνξνχλ ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ειεθηξνληθέο αληαιιαγέο δεδνκέλσλ. Γξαζηεξηνπνηείηαη
θπξίσο ζηελ Διιάδα Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Σξεκαηηζηήξην
Αζελψλ.
Ζ Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο Κνίξεο Ζξαθιείνπ Θξήηεο.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη www.phaistosnetworks.gr.
Ν αξηζκφο πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο ζηηο 31/12/2013 αλέξρεηαη ζηα 30 άηνκα.
Πηηο 31/12/2012 ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ήηαλ 33 άηνκα.

6.2

Βάζε παξνπζίαζεο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ

(α)

Βάζε Σύληαμεο Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «PHAISTOS NETWORKS A.E.», αθνξνχλ ην
δσδεθάκελν ηεο ρξήζεο 2013. Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα
κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ
(IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο
Ξξνηχπσλ (IFRIC) ηεο IASB.
Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, ζα εθαξκνζζνχλ ζε φιεο ηηο αλαθεξφκελεο
πεξηφδνπο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, έρνπλ ζπληαρζεί κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Ξξφηππα
κέρξη θαη ηελ 31.12.2005. Ρα πξφηππα απηά δηαθέξνπλ ζε νξηζκέλα Θέκαηα απφ ηα Γ.Ξ.Σ.Α..
Ππκθσλίεο θαη πεξηγξαθέο ηεο επίδξαζεο ηεο κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ απφ ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά
Ξξφηππα γηα ηελ θαζαξή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο παξέρνληαη ζε
ζεκεηψζεηο θαησηέξσ. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ην ηζηνξηθφ
θφζηνο. Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 1 απαηηεί ηελ ρξήζε
αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Ρα
ζέκαηα γηα ηα νπνία έρνπλ γίλεη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο αλαθέξνληαη ζε ζεκεηψζεηο
θαησηέξσ.
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηελ ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη
θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ απφ ηελ εηαηξεία αιιά θαη ηνλ Όκηιν ζηνλ
νπνίν απηή αλήθεη. Νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο παξαδνρέο πνπ έγηλαλ αλαθέξνληαη ζηηο
ζεκεηψζεηο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν. Πεκεηψλεηαη φηη, παξά ην
γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο
Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά
απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηέο.

ηνζέηεζε Λέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ
Λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη
ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2013 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή
απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ
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Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά

γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε

2013
ΓΞΣΑ 7
(Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηνπηζησηηθά Κέζα:
Κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ»

Γλσζηνπνηήζεηο-

(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1205/2012 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 22εο Λνεκβξίνπ 2012, L
305/23.11.2012)
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ
2012. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαβηβάζεηο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ην απνηέιεζκα ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζηελ
νηθνλνκηθή ζέζε κηαο νληφηεηαο. Πθνπφο ηνπο είλαη λα πξνσζεζεί ε δηαθάλεηα ζηελ αλαθνξά
ησλ ζπλαιιαγψλ ζρεηηθά κε ηηο κεηαβηβάζεηο, ηδίσο εθείλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηηηινπνίεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε επζπγξακκίδνληαη ζε
γεληθέο γξακκέο νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ γεληθψο παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ
αξρψλ (GΑΑΟ). Ζ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία (ή έρεη ηελ αθφινπζε) επίπησζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο (ή θαη ηνπ Νκίινπ).
Οη θαηωηέξω δύν ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπωλ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε
2013. Ωζηόζν εγθξίζεθαλ από
ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε ζηηο 11 Δεθεκβξίνπ 2013 θαη
εθαξκόδνληαη ππνρξεωηηθά ην αξγόηεξν, από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξώηνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο πνπ αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία απηή ή κεηαγελέζηεξα.
ΓΞΣΑ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο –
Πνβαξόο
ππεξπιεζσξηζκόο
θαη
άξζε
θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληώλ γηα πηνζεηνύληεο γηα πξώηε θνξά»
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1255/2013 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, L
360/29.12.2013)
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ
2012.
Ρελ 20.12.2010 ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε
ζην ΓΞΣΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία κία εηαηξία πνπ γηα πξψηε θνξά εθαξκφδεη ηα ΓΞΣΑ θαη ην
ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα είλαη λφκηζκα ππεξπιεζσξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη
αλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο νη ζπλζήθεο πιεζσξηζκνχ έρνπλ «νκαινπνηεζεί». Αλ νη
ζπλζήθεο έρνπλ «νκαινπνηεζεί», δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο εμαίξεζεο λα απνηηκήζεη ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δηαζέηεη πξηλ ηελ «νκαινπνίεζε» ηνπ
λνκίζκαηνο, ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία
κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ θαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αμία απηή σο ην ηεθκαξηφ θφζηνο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηνλ ηζνινγηζκφ
έλαξμεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία «νκαινπνίεζεο» ηνπ λνκίζκαηνο ηνπνζεηείηαη θαηά
ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν, ε εηαηξία δχλαηαη λα παξνπζηάζεη σο ζπγθξηηηθή κία πεξίνδν κηθξφηεξε
ησλ 12 κελψλ. Δπίζεο θαηαξγνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (1.1.2004 θαη 25.10.2002)
πνπ νξίδεη ην πξφηππν αλαθνξηθά κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε παχζε
αλαγλψξηζεο θαη ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Νη εκεξνκελίεο απηέο αληηθαζίζηαληαη απφ ηε θξάζε «εκεξνκελία
κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ».
Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο
ΓΙΞ 12 (Ρξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο –
Αλαβαιιόκελνο
θόξνο:
Αλάθηεζε ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ»
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1255/2013 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, L
360/29.12.2013)
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2013.
Ρν ΓΙΞ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα απνηηκά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ
ζρεηίδεηαη κε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε
ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κέζσ ρξήζεο ή κέζσ πψιεζεο. Κπνξεί λα είλαη
δχζθνιν θαη ππνθεηκεληθφ λα εθηηκεζεί θαηά πφζν ε αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε
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ή κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ
ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα». Ζ ηξνπνινγία παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα κε
ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ
θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο. Ζ Δηαηξεία (ή θαη ν Όκηινο) δελ αλακέλεη (αλακέλνπλ)
φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε, φηαλ πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή έλσζε, ζα έρεη ζεκαληηθή
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά
από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία (ή
θαη ηνλ Όκηιν)
Ρα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί
αιιά είλαη ππνρξεσηηθά γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ
Δηαηξεία (ή θαη ν Όκηινο) δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ
επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΓΞΣΑ 1 «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλαθνξάο-Θξαηηθά Γάλεηα»
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2013.
Ρελ 13.3.2013 ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε
ζην ΓΞΣΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ, κία εηαηξία δελ ζα
πξέπεη λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΞΣΑ 9 (ή ΓΙΞ 39) θαη ΓΙΞ 20 αλαθνξηθά
κε ηα πθηζηάκελα, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, δάλεηα πνπ έρεη ιάβεη απφ ην θξάηνο
θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη σο θξαηηθή ρνξεγία ην φθεινο απφ ην γεγνλφο
φηη ην δάλεην έρεη ρνξεγεζεί κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο αγνξάο. Ππλεπψο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ δάλεην δελ είρε αλαγλσξηζηεί θαη απνηηκεζεί πξηλ ηε κεηάβαζε ζηα
ΓΞΣΑ θαηά ηξφπν ζπλεπή κε ηα ΓΞΣΑ, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα ζεσξήζεη σο ινγηζηηθή ηνπ αμία
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο ηε ινγηζηηθή αμία πνπ είρε ην δάλεην κε βάζε ηα
πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. Ωζηφζν, κία εηαηξία πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ
δχλαηαη λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηα ΓΞΣΑ 9 (ή ΓΙΞ 39) θαη ΓΙΞ 20 γηα ηα θξαηηθά δάλεηα πνπ
ρνξεγήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απαηηνχκελε
πιεξνθφξεζε πθίζηαλην θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ δαλείσλ απηψλ. Ζ
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε ελψ δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο .
ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηνπηζησηηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Ρελ 16.12.2012, ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 7 κε ηελ νπνία πξνζηέζεθαλ ζην πξφηππν γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά
κε ηε κεηάβαζε ζην ΓΞΣΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε. Ζ
Δηαηξεία (ή θαη ν Όκηινο) εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ
ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ
Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΞ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη
επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ. Ρν ΠΓΙΞ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΞΣΑ 9 έηζη ψζηε λα
πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ
Δηαηξεία (ή θαη ν Όκηινο) βξίζθεηαη (βξίζθνληαη) ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ
ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξεία (ή θαη ν Όκηινο) δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη
(κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ) ην ΓΞΣΑ 9 λσξίηεξα δηφηη απηφ δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ
ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015.
ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο»
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1255/2013 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, L
360/29.12.2013)
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
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Ρν ΓΞΣΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο
απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ
εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε
ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Ρν ΓΞΣΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο
εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο
απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ
εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια
ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν
ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Ζ Δηαηξεία (ή θαη ν Όκηινο) βξίζθεηαη (βξίζθνληαη) ζηε δηαδηθαζία
εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 13 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
ΓΙΞ 1
(Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ ΘαηαζηάζεσλΞαξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ»
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΔ) αξηζ. 475/2013 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 5εο Ηνπλίνπ 2013, L
146/6.6.2013)
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ
2013.
Ζ θχξηα αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Ινηπψλ
Ππλνιηθψλ Δζφδσλ, ψζηε λα θαίλεηαη αλ απηά είλαη δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα ζηα θέξδε ή ηηο
δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε πεξίνδν .
Ζ Δηαηξεία (ή θαη ν Όκηινο) ζα εθαξκφζεη (εθαξκφζνπλ) απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ
εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαη δελ αλακέλεη (αλακέλνπλ) λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΔ) αξηζ. 475/2013 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 5εο Ηνπλίνπ 2013, L
146/6.6.2013)
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2012 ην ΠΓΙΞ ηξνπνπνίεζε ην ΓΙΞ 19 θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή πνπ
επηηξέπεη ζε κηα εηαηξεία λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ-«κέζνδνο πεξηζσξίνπ»).
Νη εηαηξείεο πιένλ ζα αλαθέξνπλ απηέο ηηο αιιαγέο φηαλ απηέο ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο
νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ έιιεηκκα ή πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ
πξφγξακκα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Δπίζεο, απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα
ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ππεξεζίαο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεο θαη ηηο επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Ζ Δηαηξεία (ή θαη ν
Όκηινο) δελ αλακέλεη (αλακέλνπλ) φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 19 ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» θαη ΓΞΣΑ 7
(Ρξνπνπνίεζε)
«Σξεκαηνπηζησηηθά
Κέζα:
Γλσζηνπνηήζεηο-Ππκςεθηζκόο
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
ππνρξεώζεσλ»
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1256/2013 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2013, L
360/29.12.2013)
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 32 αθνξά ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζρεηηθά κε ηνλ
ζπκςεθηζκφ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ππνρξέσζεο θαη ζην ΓΞΣΑ 7 ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο .
ΔΓΓΞΣΑ 20 «Θόζηνο απνθάιπςεο ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο ζε νξπρείν
επηθαλείαο»
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1255/2013 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, L
360/29.12.2013)
Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Ζ δηεξκελεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ην θφζηνο (striping cost) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε
δξαζηεξηφηεηα απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε εμνξπθηηθέο εξγαζίεο επηθάλεηαο, γηα λα
απνθηεζεί πξφζβαζε ζε κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα.
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Νκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο από θνηλνύ ζπκθσλίεο
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1254/2013 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, L
360/29.12.2013)
Ρνλ Κάην ηνπ 2012 ην ΠΓΙΞ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα, ηα ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα
ππφ
θνηλφ
έιεγρν» θαη ΓΞΣΑ 12
«Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο» θαη ηξνπνπνίεζε ηα ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη
θνηλνπξαμίεο». Ρα λέα απηά πξφηππα θαη νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, εγθξίζεθαλ απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά
ην αξγφηεξν,
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπο έηνπο πνπ αξρίδεη ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2014 ή κεηά απφ απηήλ . Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ
ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε. Ν Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο
επίδξαζεο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ
είλαη νη εμήο:
ΓΙΞ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»
Ρν Ξξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο» .Ρα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 πεξηέρεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο
απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ρν
Ξξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα
ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39 ή ΓΞΣΑ 9
«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα».
ΓΙΞ 28 (ηξνπνπνηεκέλν) «Ππκκεηνρέο ζε Ππγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη
Θνηλνπξαμίεο»
Ρν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ
28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο». Ν ζθνπφο ηνπ Ξξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο
απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ
επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα ππφ
θνηλφ έιεγρν».
ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»
Ρν ΓΞΣΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Ρν
ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο ελνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην ΓΙΞ 27
«Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Ρν ΓΞΣΑ 10 ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο,
πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην αλ ε νηθνλνκηθή
νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο
εηαηξείαο. Ρν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
ειέγρνπ, φπνπ απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί.
ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα ππό θνηλό έιεγρν»
Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΚΔΓ 13 «Απφ
θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο — Κε ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ
θνηλνπξαθηνχληεο». Ρν ΓΞΣΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ
ζπκθσληψλ (joint arrangements) εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε
λνκηθή ηνπο κνξθή. Νη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ
επηηξεπηή. Νη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε
κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ
ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ
εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο
ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ
έιεγρνο.
ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο νληόηεηεο»
Ρν ΓΞΣΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο
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αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο
νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε
ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο
(structured entities). Κία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο
απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 12 ζην
ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΞΣΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΙΞ 27 ή 28.
Ρξνπνπνίεζεο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12 - Νδεγίεο κεηάβαζεο
Νη ηξνπνπνηήζεηο εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2013 θαη παξέρνπλ
επηπξφζζεηε ειάθξπλζε φζνλ αθνξά ηε κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12,
πεξηνξίδνληαο ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε κφλν ζηελ ακέζσο
πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε ελνπνηνχκελεο
δνκεκέλεο νληφηεηεο (structured entities) νη ηξνπνπνηήζεηο άξνπλ ηελ απαίηεζε λα
παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 12.
Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηε Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ
εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
Ρξνπνπνίεζεο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 27 – Δμαηξέζεηο ελνπνίεζεο γηα
ηηο Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ
Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 31 Νθησβξίνπ 2013
παξέρνπλ κηα εμαίξεζε απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ελνπνίεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ θαη αλη’
απηνχ απαηηνχλ νη Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζε ζπγαηξηθέο,
σο κηα θαζαξή επέλδπζε πνπ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κε ηηο κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεσο. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηε Δπξσπατθή
Έλσζε έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014.
Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο
εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ)
Ρν ΠΓΙΞ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Κάην ηνπ
2013 ηξνπνπνηήζεηο ζε 5 πθηζηάκελα πξφηππα . Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηε Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη θαησηέξσ
ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο (ή θαη ηνπ Νκίινπ).
ΓΞΣΑ 1 «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλαθνξάο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 1
πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο κία νηθνλνκηθή
νληφηεηα κπνξεί λα επηιέμεη λα εθαξκφζεη ην ΓΙΞ 23 είηε ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο είηε απφ
κία πξνγελέζηεξε εκεξνκελία.
ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε
φηαλ κηα νληφηεηα παξνπζηάδεη θαη ηξίην Ηζνινγηζκφ είηε γηαηί απαηηείηαη απφ ην ΓΙΞ 8 είηε
εζεινληηθά. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο
πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ επηπιένλ ζπγθξηηηθή
πιεξνθφξεζε, ψζηε λα εμεγεζεί θαιχηεξα ε επίπησζε απφ ηε κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ.
ΓΙΞ 16 «Δλζώκαηα Ξάγηα»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο θαη ηα αληαιιαθηηθά κπνξεί λα
ηαμηλνκεζνχλ σο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φρη σο απνζέκαηα, αλ ζπλαληνχλ ηνλ νξηζκφ
ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
ΓΙΞ 32 «Σξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε
δηαλνκέο πξνο ηνπο κεηφρνπο θαη κε ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ θαζαξήο ζέζεο.
ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ πιεξνθφξεζεο ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
(γ)

Έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ελέθξηλε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε
Γεθεκβξίνπ 2013 ζηηο 30 Απξηιίνπ 2013.
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(δ)

Φξήζε Δθηηκήζεσλ

Ζ ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ απαηηεί φπσο ε δηνίθεζε
πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα πνζά ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ
θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη
εμφδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο/πεξηφδνπ. Ρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα
δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο.

6.3

Βαζηθέο ινγηζηηθέο Αξρέο

Νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαη εθαξκφδνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ εηαηξεία,
έρνπλ σο εμήο:
Δλζώκαηα Ξάγηα (Αθίλεηα, Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκόο)
Ρα αθίλεηα, νη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο απνηηκψληαη ζην θφζηνο, κείνλ ηηο
ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ ππνηηκήζεηο. Νη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο
θαηαρσξνχληαη σο έμνδν εληφο ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. Ρν θφζηνο θαη νη
ζρεηηθέο απνζβέζεηο παγίσλ πνπ πσιήζεθαλ ή απνζχξζεθαλ αθαηξείηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαηά ηε ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θαη ηπρφλ δεκηέο ή θέξδε
πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο
Απνζβέζεηο Δλζώκαησλ Παγίσλ
Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο:

βάζε

ηε

ζηαζεξή

κέζνδν.

Νη

ζπληειεζηέο

πνπ

Δηήζηνο Ππληειεζηήο

Δίδνο παγίνπ

Απόζβεζεο

Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ

10%

Δμνπιηζκφο Γηθηχνπ

15%

Κεηαθνξηθά Κέζα

12,50%

Ζιεθηξνληθνί πνινγηζηέο & Δθηππσηέο

30%

Έπηπια θαη Ινηπφο Δμνπιηζκφο

12,50%

Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ
Νη θαηαρσξεκέλεο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαζεσξνχληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε
φπνηε ηα γεγνλφηα ή νη αιιαγέο πεξηζηάζεσλ ππνδεηθλχνπλ φηη ε θαηαρσξεκέλε αμία ίζσο λα
κελ είλαη αλαθηήζηκε. Όηαλ ε θαηαρσξεκέλε αμία ελφο ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν
αμία ηνπ, αλαγλσξίδεηαη δεκηά απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Ρν
αλαθηήζηκν πνζφ ππνινγίδεηαη σο ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο
αμίαο ζε ρξήζε. Ζ θαζαξή ηηκή πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ελφο
ζηνηρείνπ ζε αλεμάξηεηε ζπλαιιαγή κεηαμχ ελήκεξσλ θαη πξφζπκσλ κεξψλ, κεηά ηελ
αθαίξεζε φισλ ησλ άκεζσλ επηπξφζζεησλ εμφδσλ πψιεζεο, ελψ ε αμία ζε ρξήζε είλαη ε
ηξέρνπζα αμία ηεο εθηηκψκελεο κειινληηθήο ηακεηαθήο ξνήο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ
ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ θαη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνκείσζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ νκαδνπνηνχληαη ζην θαηψηαην
επίπεδν γηα ην νπνίν ππάξρνπλ μερσξηζηέο αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο.

Αζώκαηα Πάγηα
Ρα αζψκαηα πάγηα πεξηιακβάλνπλ ηα θφζηε ινγηζκηθνχ πνπ αγνξάδεηαη ή παξάγεηαη εζσηεξηθά.
Ρα πξνεξρφκελα απφ εμσηεξηθή αγνξά αζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο, ελψ
ηα πξνεξρφκελα απφ ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ ζηελ εχινγε αμία πνπ είραλ θαηά ηελ απφθηεζε.
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Ρν ινγηζκηθφ πνπ παξάγεηαη εζσηεξηθά πεξηιακβάλεη έμνδα φπσο κηζζνδνζία, πιηθά θαη
ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, θαζψο θαη θάζε άιιν άκεζν έμνδν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ θαη ηελ πξνψζεζή ηνπ πξνο ρξήζε.
Ρα ζηάδηα ηα νπνία αθνινπζνχληαη πξνθεηκέλνπ κία δαπάλε λα ραξαθηεξηζζεί σο άπιν
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρνπλ σο εμήο:
Πηάδην έξεπλαο
Πεκεηψλεηαη φηη σο έξεπλα νξίδεηαη «ε πξσηφηππε θαη πξνγξακκαηηζκέλε ζπζηεκαηηθή
εμέηαζε πνπ αλαιακβάλεηαη κε ηελ πξνζκνλή ηεο απνθηήζεσο λέαο επηζηεκνληθήο ή ηερληθήο
γλψζεσο ή αληηιήςεσο». Θαηά ην ζηάδην απηφ, νπνηεζδήπνηε δαπάλεο θαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ, επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα.
Πηάδην αλάπηπμεο
Πεκεηψλεηαη φηη σο ζηάδην αλάπηπμεο νξίδεηαη «ε εθαξκνγή ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ή
άιιεο γλψζεσο ζε έλα πξφγξακκα ή ζρέδην γηα ηελ παξαγσγή λέσλ ή νπζησδψο
βειηησκέλσλ, πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκάησλ ή ππεξεζηψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
εκπνξηθήο παξαγσγήο ή ρξήζεσο». Ρν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο σο κεηαγελέζηεξν απφ ην
ζηάδην ηεο έξεπλαο παξέρεη ινγηθά ζηελ επηρείξεζε ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξεί βάζηκα λα
απνδείμεη φηη ζα δεκηνπξγεζεί ηειηθά έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, επίζεο θαηά ηελ
δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαίλεηαη πην θαζαξά φηη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
δεκηνπξγείηαη πξνθεηκέλνπ λα θέξεη κειινληηθά νθέιε.
Δπηπξφζζεηα γηα λα αλαγλσξηζηνχλ, νη επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ην ζηάδην
ηεο αλάπηπμεο, ζαλ άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο
πξνυπνζέζεηο:
 Λα ππάξρεη ε ηερληθή δπλαηφηεηα, λα νινθιεξσζεί ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
ψζηε ηειηθά απηφ λα δχλαηαη λα δηαηεζεί γηα πψιεζε ή ρξήζε
 Λα ππάξρεη ε πξφζεζε θαη ε δπλαηφηεηα λα νινθιεξσζεί ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζεί πξνο πψιεζε ή ρξήζε.
 Λα ηεθκεξηψλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά νθέιε απφ ηε
δεκηνπξγία ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
 Λα ππάξρεη ε δηαζεζηκφηεηα επαξθψλ, ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ, ή άιισλ πφξσλ νη
νπνίνη ζα βνεζήζνπλ ηελ εηαηξεία λα νινθιεξψζεη θαη λα δηαζέζεη ή λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
 Ηθαλφηεηα λα παξαθνινπζνχληαη αμηφπηζηα νη δαπάλεο πνπ ζα απνδνζνχλ ζην άπιν
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ.
Έιεγρνο απνκείσζεο
Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο
αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.
Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην
απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ
αμία ρξήζεο πξνζδηνξίδεηαη κε πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ξνψλ κε ην θαηάιιειν
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην.
Δάλ ε αλαθηήζηκε αμία είλαη κηθξφηεξε ηεο αλαπφζβεζηεο, ηφηε ε αλαπφζβεζηε αμία
κεηψλεηαη έσο ην χςνο ηεο αλαθηήζηκεο.
Νη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία
πξνθχπηνπλ, εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη αλαπξνζαξκνζηεί, νπφηε ε δεκία
απνκείσζεο κεηψλεη ην αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο.
Όηαλ ζε κεηαγελέζηεξε ρξήζε ε δεκία απνκείσζεο πξέπεη λα αλαζηξαθεί, ε αλαπφζβεζηε
αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απμάλεηαη έσο ην χςνο ηεο αλαζεσξεκέλεο εθηίκεζεο ηεο
αλαθηήζηκεο αμίαο, ζην βαζκφ πνπ ε λέα αλαπφζβεζηε αμία δελ ππεξβαίλεη ηελ αλαπφζβεζηε
αμία πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζηεί εάλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο ζε
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Ζ αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα, εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν έρεη αλαπξνζαξκνζηεί, νπφηε αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο απμάλεη ην
αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο.
Απνζβέζεηο
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Ζ απφζβεζε ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν. Νη
ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο:
Δίδνο Ξαγίνπ
Ινγηζκηθά

Ππληειεζηήο
30%

Δπελδύζεηο
Όιεο νη Δπελδχζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο, δειαδή ηελ εχινγε αμία ηνπ ηηκήκαηνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμφδσλ απφθηεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ
ζηνηρείν.
Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο
«δηαθξαηνχκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο» θαη «δηαζέζηκα γηα πψιεζε», απνηηκψληαη ζηελ
εχινγε αμία ηνπο. Ρα θέξδε ή νη δεκηέο απφ ρξεφγξαθα πξνο δηαθξάηεζε γηα εκπνξηθνχο
ζθνπνχο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Ρα θέξδε ή νη δεκηέο απφ ηα
δηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ ζηνηρείν ησλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηελ πψιεζε, είζπξαμε ή άιιε δηάζεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ζηνηρείνπ, ή κέρξη λα ζεσξεζεί φηη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν απνκεηψζεθε, νπφηε ην
αζξνηζηηθφ θέξδνο ή ε δεκηά πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζην θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο. Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε
νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, ε εχινγε αμία νξίδεηαη κε αλαθνξά ζηηο
ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο, ε εχινγε αμία νξίδεηαη κε βάζε ηηο
πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ηδίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ.
Φξεκαηνπηζησηηθά κέζα
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ
πεξηιακβάλνπλ ηα δηαζέζηκα, ηηο απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, ηηο ινηπέο
απαηηήζεηο, ηηο ζπκκεηνρέο, ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα παξνπζηάδνληαη σο απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο ή ζηνηρεία ηεο
θαζαξήο ζέζεσο, βάζεη ηεο νπζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο
νπνίεο απνξξένπλ. Ρφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο,
ινγηζηηθνπνηνχληαη σο έζνδα ή έμνδα αληίζηνηρα. Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο
ινγηζηηθνπνηείηαη απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζπκςεθίδνληαη
φηαλ ε Δηαηξία, ζχκθσλα κε ην λφκν, έρεη λνκηθά ην δηθαίσκα απηφ θαη πξνηίζεηαη λα ηα
ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή βάζε (κεηαμχ ηνπο) ή λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα
ζπκςεθίζεη ηαπηνρξφλσο ηελ ππνρξέσζε.
Ζ Δηαηξία δελ θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ νχηε γηα αληηζηάζκηζκα
θηλδχλσλ νχηε γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο.
Απνζέκαηα
Ρα απνζέκαηα απνηηκνχληαη ζηελ θαηψηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ρν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην θφζηνο αγνξάο κε ηε κέζνδν FIFO. Ζ
θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε αλακελφκελε ηηκή πψιεζεο κείνλ ηα θφζηε παξαγσγήο θαη
δηάζεζεο. Γεκηνπξγείηαη πξφβιεςε απνκείσζεο φηαλ ηα απνζέκαηα ζεσξνχληαη απαξραησκέλα
ή άρξεζηα.

Πειάηεο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο
Νη ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ θαηά πειαηψλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ ηηκνινγηαθή ηνπο αμία θαη
ζπλήζσο εηζπξάηηνληαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 60 έσο 120 εκεξψλ.
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο φηαλ ε είζπξαμή ηνπο ζεσξείηαη πιένλ αβέβαηα.
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Ζ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαη
αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη. Νη απαηηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ θαηαζηεί
αλεπίδεθηεο είζπξαμεο δηαγξάθνληαη κε κείσζε ηεο ήδε ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο.
Γηαζέζηκα
Ζ εηαηξεία ζεσξεί δηαζέζηκα ηα κεηξεηά ζην ηακείν, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο θαη ηηο
άιιεο επελδχζεηο κεγάιεο ξεπζηφηεηαο κε αξρηθή ιήμε ηξηψλ κελψλ ή θαη ιηγφηεξν.
Γηα ιφγνπο θαηάξηηζεο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ηα δηαζέζηκα απνηεινχληαη απφ ηα
κεηξεηά ζην ηακείν θαη ηηο θαηαζέζεηο φπσο νξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο.
Γαλεηζκόο
Ρα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο
βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ρπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο
πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ρα δάλεηα
ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε εηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα
αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ. Νη ρξεσζηηθνί ηφθνη δαλείσλ, θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ, αθφκε θη αλ αθνξνχλ θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν
παγίσλ ζηνηρείσλ
Έληνθεο Υπνρξεώζεηο
Ρα δάλεηα αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο, πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ δαλείνπ πνπ
ιακβάλεηαη, ρσξίο ηα έμνδα έθδνζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δαλεηζκφ. Κεηά ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ
(EIR).
Μηζζώζεηο
Νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, πνπ κεηαθέξνπλ νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσκέλνπ ζηνηρείνπ, θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ
έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηελ εχινγε αμία ηνπ κηζζίνπ ή, εάλ είλαη κηθξφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία
ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Νη πιεξσκέο κηζζσκάησλ θαηακεξίδνληαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ
θφζηνο θαη ζε κείσζε ηεο ππνρξέσζεο κίζζσζεο. Ρα έζνδα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο
θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα έζνδα. Ρα θεθαιαηνπνηεκέλα κηζζσκέλα ζηνηρεία απνζβέλνληαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ζηνηρείνπ. Νη κηζζψζεηο φπνπ ν
εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ
ζηνηρείνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Ρα ιεηηνπξγηθά κηζζψκαηα
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
Δπηρνξεγήζεηο
Ζ εηαηξεία ιακβάλεη επηρνξεγήζεηο κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε εηδηθψλ έξγσλ γηα ηελ
απφθηεζε αζψκαησλ θαη ελζψκαησλ παγίσλ. Νη επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη
εχινγε εμαζθάιηζε φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη φηη ζα ηεξεζνχλ φινη νη ζρεηηθνί φξνη.
Νη επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα επφκελσλ
ρξήζεσλ θαη απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ ζρεηηθνχ ζηνηρείνπ. Αληίζηνηρα ε
απφζβεζε ηεο επηρνξήγεζεο θαηαρσξείηαη κεησηηθά ησλ απνζβέζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ.
Νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα έξεπλαο αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα θαηά ηηο ρξήζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη.
Πξνβιέςεηο
Νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη ηξέρνπζα λνκηθή ή ζεζκηθή ππνρξέσζε πνπ
απνξξέεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, είλαη πηζαλφ λα απαηηείηαη εθξνή πφξσλ πνπ
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ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο, θαη εθφζνλ κπνξεί
λα γίλεη αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο.
Νη πξνβιέςεηο αλαζεσξνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θάζε ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη
ψζηε λα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ηξέρνπζα αμία ηνπ εμφδνπ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηελ
εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο.
Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά
γλσζηνπνηνχληαη εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνήο πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε
είλαη κηθξή. Ρα ελδερφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, εθηφο εάλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή.
Φόξνη Δηζνδήκαηνο (Τξέρνπζαο θαη Δπόκελσλ Φξήζεσλ)
Νη θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο ηεο ηξέρνπζα ρξήζεο κε βάζε
ηα θέξδε θάζε επηρείξεζεο, φπσο πξνζαξκφδνληαη ζηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη
ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο, κε ηνπο ηξέρνληεο ζπληειεζηέο θφξνπ.
Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο παξνπζηάδνληαη κε ηε κέζνδν ησλ ππνρξεψζεσλ γηα φιεο
ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ, θαη ηηο ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο γηα ζθνπνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο.
Θαλέλα αλαβαιιφκελν θνξνινγηθφ ζηνηρείν δελ αλαγλσξίδεηαη εάλ δελ είλαη πηζαλφ λα
πξνθχςεη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ φθεινο. Γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο
ζηελ θαζαξή ζέζε , νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη επίζεο άκεζα ζηελ
θαζαξή ζέζε.
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα ζεζπηζκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο
θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Αλαγλώξηζε Δζόδσλ
Ρα έζνδα αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ θαη κφλν εθφζνλ: α) κπνξνχλ
λα ππνινγηζζνχλ αμηφπηζηα θαη β) είλαη πηζαλφ ηα νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηελ
Δηαηξεία. Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ππεξεζίεο: α) Γηαθήκηζε κέζσ ηεο δηθηπαθήο πχιεο
(portal) www.pathfinder.gr ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο , β) Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο ADMAN. Ζ
πιαηθφξκα ADMAN είλαη κία πξνεγκέλε ππεξεζία δηαρείξηζεο, δηαλνκήο θαη παξαθνινχζεζεο
ζηνρεπκέλσλ δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ ζην Γηαδίθηπν, πνπ ζρεδίαζε θαη αλέπηπμε ε Phaistos
Networks γ) Θαηαζθεπή θαη ππνζηήξημε sites δ) Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο iProbe. H πιαηθφξκα
iProbe έρεη αλαπηπρζεί εμ' νινθιήξνπ απφ ηε Phaistos Networks θαη απνηειεί έλα επέιηθην θαη
ηζρπξφ ζχζηεκα δηεμαγσγήο online εξεπλψλ θαη εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη
ζπκπεξαζκάησλ απφ απηέο. θαη ε)Γηαθήκηζε κέζσ ηεο ππεξεζίαο αλαδήηεζεο πξντφλησλ θαη
ζχγθξηζεο ηηκψλ www.bestprice.gr ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο.
Κέξδε / (Εεκηέο) αλά Μεηνρή
Ρα βαζηθά θέξδε/ (δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε ηε δηαίξεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ/
(δεκηψλ) κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο
πεξηφδνπ.
Ρα κεησκέλα θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε ηε δηαίξεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ /
(δεκηψλ) πνπ απνδίδνληαη ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ θνηλψλ
κεηνρψλ ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, φπσο πξνζαξκφδεηαη γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ δηθαησκάησλ
απνκείσζεο.
Απνζεκαηηθά γηα απνδεκίσζε Πξνζσπηθνύ ιόγσ Δμόδνπ από ηελ Υπεξεζία
Νη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ππνινγίδνληαη
βάζεη ηελ δηθαηνχκελεο απνδεκίσζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ Λ.2112/20
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Γηαλνκή κεξίζκαηνο
Ζ δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
σο ππνρξέσζε θαηά ηε ρξήζε πνπ εγθξίλεηαη ε δηαλνκή ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηνπο κέηνρνπο.
Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε πεξηνξηζκέλν θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Νη ζπλήζεηο
θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο ζεσξεηηθά ππάγεηαη, είλαη θίλδπλνη αγνξάο (κεηαβνιέο ζε
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθην, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο,
θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ν θίλδπλνο απηφο δελ επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, δεδνκέλνπ φηη νη
ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ζε μέλν λφκηζκα είλαη ειάρηζηεο.
Πηζηωηηθόο θίλδπλνο
Ζ εηαηξεία ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο έρεη ζεκαληηθέο
ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ ζρκαηίδνληαη
επαξθείο πξνβιέςεηο .Νη ρνλδξηθέο πσιήζεηο γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ
απσιεηψλ. Νη ιηαληθέο πσιήζεηο γίλνληαη είηε ηνηο κεηξεηνίο είηε κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ
Κίλδπλνο Σακεηαθώλ Ρνώλ
Ζ εηαηξεία έρεη ζεκαληηθφ θίλδπλν ηακηαθψλ ξνψλ, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο ηεο. Ν
θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ Βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ γηα θεθάιαην θίλεζεο
ζηνλ νπνίν έρεη πξνζθχγεη.
Κίλδπλνο ηερλνινγηθώλ εμειίμεωλ
Νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ ηεο
Ξιεξνθνξηθήο, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, έρνληαο σο απνηέιεζκα
ηελ χπαξμε ζπλερνχο αλάγθεο αλαλέσζεο θαη ελεκέξσζεο. Δλδερνκέλσο, θάπνηεο ζεκαληηθέο
θαη αλαγθαίεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία λα απαηηήζνπλ ζεκαληηθέο
επελδχζεηο ζην κέιινλ. Πε θάζε πεξίπησζε ζεκεηψλεηαη φηη ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη επαξθψο θαιπκκέλε έλαληη ηνπ θηλδχλνπ ηεο κεησκέλεο
ηερλνινγηθήο εμέιημεο κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
Αλαπηχζζνληαο ηα πξντφληα ηεο ζε επξέσο δηαδεδνκέλεο δηεζλψο πιαηθφξκεο πνπ έρνπλ
ζεκαληηθφ ρξφλν δσήο θαη επηπιένλ απαηηνχλ ζεκαληηθνχο πφξνπο γηα ηελ αιιαγή ηνπο απφ ηελ
πειαηεηαθή βάζε ηεο Δηαηξείαο,
Ιακβάλνληαο κέξνο ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα, κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ
αλαγλψξηζε ησλ πιένλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ πηζαλή έληαμή ηνπο ζηε δηαδηθαζία
αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ ηεο
Ξιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα
Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο ζεσξείηαη κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ
πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο
θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. Ωο γεσγξαθηθφο
ηνκέαο ζεσξείηαη κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη
ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο.
Νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο, κε δεδνκέλν φηη δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα θαη
είλαη νκνγελνπνηεκέλεο, ζεσξνχληαη σο έλαο γεσγξαθηθφο ηνκέαο.
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6.4

Έζνδα

Ρα Έζνδα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
2013

2012

ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ

559.472.98

481.196,27

ΑΓΔΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ – ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ

903.736.88

808.519,78
1.289.716,05

1.463.209,86

ΠΛΝΙΝ ΘΑΘΑΟΩΛ ΞΩΙΖΠΔΩΛ

6.5

Αλάιπζε Δμόδσλ

Ρα Έμνδα (Θφζηνο πσιήζεσλ, Έμνδα Γηνίθεζεο, Έμνδα Γηάζεζεο, Έμνδα Έξεπλαο & Αλάπηπμεο)
αλαιχνληαη σο εμήο:
2013
Ακνηβέο & Έμνδα Ξξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη Ξαξνρέο Ρξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη θαη Ρέιε
Γηάθνξα Έμνδα
Απνζβέζεηο
Ξξνβιέςεηο
Πύλνιν

2012
294.851,35
135.721,10
213.179,95
8.587,50
269.023,02
228.892,43
6.136,89
1.156.392,24

217.132,20
191.799,96
195.345,98
7.558,95
403.914,57
260.385,78
6.755,93
1.282.893,30

6.6 Θόζηνο Κηζζνδνζίαο
Ρν θφζηνο κηζζνδνζίαο αλαιχεηαη σο εμήο:
2013

404.086,80
108.866,18
0,00
5.287,61
518.240,59
-301.108,39
217.132,20

Κηζζνί θαη Ζκεξνκίζζηα
Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο
Απνδεκηψζεηο
Ινηπά Έμνδα Ξξνζσπηθνχ
Πύλνιν
Κείνλ: Θεθαιαηνπνηήζεηο
Θόζηνο Κηζζνδνζίαο

6.7

2012

416.595,29
116.113,65
10.521,93
0,00
543.230,87
-248.379,52
294.851,35

Απνζβέζεηο

Νη απνζβέζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη αθνινχζσο:
2013
Απνζβέζεηο Θηηξίσλ

7.136,10
18.669,80
1.314,86
37.035,05

Απνζβέζεηο Κερ/ησλ & Ινηπνχ Δμνπιηζκνχ
Απνζβέζεηο Κεηαθνξηθψλ Κέζσλ
Απνζβέζεηο Δπίπισλ – Ινηπνχ Δμνπιηζκνχ
Πύλνιν Απνζβέζεσλ Δλζώκαησλ Ξαγίσλ
Απνζβέζεηο Ινγηζκηθψλ θαη Ινηπψλ Αζψκαησλ
Ξαγίσλ
Πύλνιν Απνζβέζεσλ Αζώκαησλ Ξαγίσλ
Γεληθό Πύλνιν

64.155,81

196.229,97
196.229,97
260.385,78
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5.849,43
30.053,00
1.502,55
26.738,28
64.143,26

164.749,17
164.749,17
228.892,43
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6.8

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα – Έμνδα

Ρα θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (έμνδα) αλαιχνληαη σο εμήο:
2013

2012

Ρφθνη Mαθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ

7.458,92

4.228,71

Ρφθνη Βξαρππξφζεζκσλ Γαλείσλ

39.931,86

53.141,98

Άιια Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα

10.277,65
57.668,43

9.796,65
67.167,34

Ξηζησηηθνί ηφθνη

20,53

13,16

Πύλνιν Σξεκ/θώλ Δζόδσλ

20,53

13,16

Πύλνιν Σξεκ/θώλ Δμόδσλ

6.9

Φόξνη Δηζνδήκαηνο

Νη Φφξνη Δηζνδήκαηνο ησλ Θαηαζηάζεσλ Απνηειεζκάησλ αλαιχνληαη σο εμήο:

Ρξέρσλ Φφξνο
Αλαβαιιφκελνο Φφξνο
Πύλνιν Φόξνπ

2013

2012

54.117,67
19.641,24
73.758,91

24.865,45
3.820,09
28.685,54

H εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2008-2010 θαη θαη΄επέθηαζε νη
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. Δθηηκάηαη φηη νη θφξνη πνπ
ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο .
- Γηα ηε ρξήζε 2013 ε εηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ
Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994. Ν
έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα
ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2013. (Αλ κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο)
Ζ ζπκθσλία ηνπ θφξνπ κεηαμχ ησλ πνζψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη
απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θνξνινγηθφ λφκν ζπλνςίδεηαη σο εμήο:

2013
Απνηειέζκαηα πξν
Φόξσλ
Αλαινγνχλ Φφξνο (26%20%)
Ξιένλ: θφξνο ινγηζηηθψλ
δηαθνξψλ
Γηαθνξά απνηίκεζεο
αλαβαι. θφξσλ ιφγσ
κείσζεο ζπληειεζηή
Πύλνιν Φόξνπ

170.814,53
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98.441,87

44.411,78

19.688,36

10.143,98

8.997,18

19.203,14
73.758,91

0,00
28.685,54
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6.10 Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο
Ζ θίλεζε ηνπ Αλαβαιιφκελνπ θφξνπ έρεη σο εμήο:
2013
-64.010,47
-19.641,24
-83.651,71

πφινηπν έλαξμεο (1/1/2013 θαη 1/1/2012 αληίζηνηρα)
Φφξνο Απνηειεζκάησλ Σξήζεο
πόινηπν Ρέινπο Σξήζεσο

2012
-60.190,38
-3.820,09
-64.010,47

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
αλαιχνληαη σο εμήο:

πόινηπν
31.12.2012
Κεηαβνιή Σξήζεο
πόινηπν
31.12.2013

Γηαθνξέο
ελζψκαησλ
παγίσλ θαη
απνζβέζεσλ

Γηαθνξέο
ζε άπια
πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

-13.022,27

-73.282,71

Έζνδα
Δπνκέλσλ
ρξήζεσλ

Ξξνβιέςεηο

21.916,19

Ινηπέο
ππνρξεψζεηο

-2.360,09

2.738,42

Πχλνιν

-64.010,47

5.738,52

-30.053,77

6.809,61

-193,57

-1.942,03

-19.641,24

-7.283,75

-103.336,48

28.725,80

-2.553,66

796,39

-83.651,71

Κεηαθνξηθά
Κέζα

Έπηπια &
Ινηπφο
Δμνπιηζκφο

6.11 Δλζώκαηα Ξάγηα
Ρα ελζψκαηα πάγηα αλαιχνληαη σο εμήο:

Θηίξηα –
Δγθ/ζεηο
Θηηξίσλ

Κεραλήκαηα
& Κερ/θνο
Δμνπιηζκφο

75.561,12

498.397,28

15.025,46

244.840,83

0,00

833.824,69

0,00

14.653,65

0

42.905,79

5.456,01

63.015,45

Αθηλ/ζεηο ππφ
εθηέιεζε

Πχλνιν
Δλζψκαησλ
Ξαγίσλ

ΑΜΗΑ ΘΡΖΠΖΠ
πόινηπν 01.01.2013
Λέεο Αγνξέο Σξήζεο 2013
Ξσιήζεηο Σξήζεο 2013
πόινηπν 31.12.2013

0,00

5.922,89

0,00

0,00

0,00

5.922,89

75.561,12

507.128,04

15.025,46

287.746,62

5.456,01

890.917,25

23.058,38

472.837,11

5.178,34

157.311,84

0

658.385,67

7.136,10

18.669,80

1.314,86

37.035,05

ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ
Πύλνιν απνζβέζεσλ έσο
01.01.2013
Απνζβέζεηο Σξήζεο 2013
Απνζβέζεηο Ξσιεζ./ Γηαγξ.
Σξήζεο 2013
Πύλνιν Απνζβέζεσλ έσο
31.12.2013

64.155,81

5.922,81

5.922,81

30.194,48

485.584,10

6.493,20

194.346,89

0,00

716.618,67

52.502,74

25.560,17

9.847,12

87.528,99

0,00

175.439,02

45.366,64

21.543,94

8.532,26

93.399,73

5.456,01

174.298,58

ΑΛΑΞΝΠΒΔΠΡΖ ΑΜΗΑ
Αλαπόζβεζηε Αμία
01.01.2013
Αλαπόζβεζηε Αμία
31.12.2013

Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
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6.12 Αζώκαηα Ξάγηα
Ρα αζψκαηα πάγηα αλαιχνληαη σο εμήο:
Ινγηζκηθά
ΑΜΗΑ ΘΡΖΠΖΠ
πόινηπν 31.12.2012

1.362.561,13

Λέεο Αγνξέο Σξήζεο 2013

3.433,09

πνπαξαγσγή Σξήζεο 2013

301.108,39

πόινηπν 31.12.2013

1.667.102,61

ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ
Πύλνιν Απνζβέζεσλ έσο
31.12.2012
Απνζβέζεηο Σξήζεο 2013
Πύλνιν Απνζβέζεσλ έσο
31.12.2013
ΑΛΑΞΝΠΒΔΠΡΖ ΑΜΗΑ
Αλαπόζβεζηε Αμία
31.12.2012
Αλαπόζβεζηε Αμία
31.12.2013

915.240,12
196.229,97
1.111.470,02

447.321,01
555.632,59

Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.

6.13 Ξειάηεο – Ξξνθαηαβνιέο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο
Νη ινγαξηαζκνί ησλ πειαηψλ αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξειάηεο Δζσηεξηθνχ
Ξειάηεο Δμσηεξηθνχ
Δπηηαγέο θαη Γξακκάηηα
Δπηζθαιείο πειάηεο
Κείνλ: Ξξφβιεςε γηα
επηζθαιείο απαηηήζεηο
πόινηπν Ξειαηώλ
Ινηπέο απαηηήζεηο
Γεληθό ζύλνιν

31.12.2013
385.197,54
8.712,43

31.12.2012
561.446,29
22.564,34

368.813,25

416.153,00

17.896,48

17.896,48

780.619,70

1.018.060,11

-68.887,98

-68.887,98

711.731,72

949.172,13

323.361,23

361.819,88

1.035.092,95

1.310.992,01

6.14 Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο εμήο:

Ρακείν
Θαηαζέζεηο
Όςεσο
Ξξνζεζκίαο
Πύλνιν Γηαζεζίκσλ

31.12.2013

31.12.2012

15.383,22

14.983,89

114.539,95

54.584,31
69.568,20

θαη
129.923,17

6.15 Κεηνρηθό Θεθάιαην
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε επξψ 210.000,00 δηαηξνχκελν ζε 70.000 θνηλέο κεηνρέο
νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 3,00 εθάζηε.
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6.16 Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην θαη ινηπά απνζεκαηηθά
Ρα απνζεκαηηθά αλαιχνληαη σο εμήο:
31.12.2013
64.341,88
64.341,88

Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ
Πύλνιν Απνζεκαηηθώλ

31.12.2012
64.341,88
64.341,88

Ραθηηθό Απνζεκαηηθό: Πχκθσλα κε ηελ ειιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία, νη επηρεηξήζεηο
ππνρξενχληαη λα κεηαθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 5% ηνπ εηήζηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ηνπο, φπσο
απηφ θαίλεηαη ζηα βηβιία ηνπο, ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, κέρξη ην απνζεκαηηθφ απηφ λα
αλέξρεηαη ζην έλα ηξίην ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν απνζεκαηηθφ απηφ δελ
δηαλέκεηαη εθφζνλ ε επηρείξεζε εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία.

6.17 Κεξίζκαηα
Πχκθσλα κε ηελ ειιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξίεο ππνρξενχληαη θάζε ρξήζε λα
δηαλέκνπλ ζε κεηξεηά, θάζε έηνο ζηνπο κεηφρνπο πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 35% επί ησλ θαζαξψλ
θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη νξηζκέλσλ θεξδψλ απφ ηελ
εθπνίεζε κεηνρψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Α.Λ. 148/1967.
Νη άλσ δηαηάμεηο δελ εθαξκφδνληαη, αλ ε Γ.Π. ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65%
απνθαζίζεη ζρεηηθά. Πηελ πεξίπησζε απηή, ην κε δηαλεκφκελν κέξηζκα κεηαθέξεηαη ζηα βηβιία
ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε.
Ρν απνζεκαηηθφ απηφ ππνρξενχηαη ε αλψλπκε εηαηξεία, εληφο ηεηξαεηίαο απφ ην ρξφλν
ζρεκαηηζκνχ ηνπ, λα ην θεθαιαηνπνηήζεη κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδεη δσξεάλ ζηνπο
δηθαηνχρνπο. (παξ. 2 άξζξνπ 3 Α.Λ. 148/1967). Νη άλσ δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 δελ
εθαξκφδνληαη, εθφζνλ ην απνθαζίζεη ε γεληθή ζπλέιεπζε κε πιεηνςεθία 70% ηνπιάρηζηνλ ηνπ
θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Θαηά ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2013 ζχκθσλα κε
απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γ.Π. ησλ κεηφρσλ δελ θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα.
Δηδηθά ζηε ρξήζε απηή ην Γ.Π. ζα πξνηείλεη ζηε πξνζερή Γ.Π. ησλ κεηφρσλ ηε δηαλνκή
κεξίζκαηνο ζπλνιηθνχ χςνπο επξψ 111.300,00

6.18 Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο
Νη πξνκεζεπηέο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ξξνκεζεπηέο Δζσηεξηθνχ
Ξξνκεζεπηέο Δμσηεξηθνχ
Ξξνκεζεπηέο Δζσηεξ Ινγ/ζκφο
Ξαγίσλ
Δπηηαγέο Ξιεξσηέεο
Κεηαρξνλνινγεκέλεο
Πύλνιν Ξξνκεζεπηώλ

31.12.2013

31.12.2012

113.702,87 €

133.962,94

459,22 €

-247,77

3.135,08 €

20.234,91

43.239,55 €

72.163,98

160.536,72 €

226.114,06

Νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
31.12.2013

31.12.2012

Ξξνθαηαβνιέο Ξειαηψλ

20.591,27 €

20.591,27

Ινηπέο ππνρξεψζεηο ζε ηξίηνπο

20.035,61 €

23.797,14

Ρξέρνλ θφξνο εηζνδήκαηνο

86.099,96 €

16.573,20

175.303,40 €

78.560,73

Ινηπνί Φφξνη & Ρέιε
Φφξνη ηέιε πξνεγ. ρξήζεσλ
Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί
Έζνδα επφκελεο πεξηφδνπ

0

0,00

110.967,94 €

164.872,13

3.063,00 €

13.692,04

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεκέλα

0
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Πύλνιν
Ινηπώλ
πνρξεώζεσλ

Βξαρ/ζκσλ

416.061,18 €

318.086,51

6.19 Γάλεηα
α) Καθξνπξόζεζκα δάλεηα
Ζ εηαηξία ζηε ρξήζε 2013 έιαβε καθξνπξφζεζκν δάλεην ζπλνιηθνχ χςνπο επξψ 50.000,00
2εηνχο δηάξθεηαο απφ ηελ Δκπνξηθή ηξάπεδα κε επηηφθην 12,85% ζηαζεξφ. Ρν δάλεην ζα
εμνθιείηαη κε κεληαίεο ρξενιπηηθέο δφζεηο ησλ επξψ 2020,06€ πιένλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ.
Αλαιχεηαη σο εμήο:
πφινηπν δαλείνπ 31/12/2013
Κείνλ δφζεηο πιεξσηέεο ζηελ επνκ. ρξήζε
πφινηπν δαλείνπ καθξνπξ. ιήμεο

46.040,79
25.000,00
21.040,79

Β) Βξαρππξόζεζκα Γάλεηα
Ζ εηαηξεία δηαηεξεί βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ ην ζπλνιηθφ εηήζην επηηφθην ηνπ νπνίνπ
θπκαίλεηαη απφ 5% έσο 12%. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα ππφινηπα ησλ
βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ αλά ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα.
31.12.2013

31.12.2012

0,01

0,01

202.540,83

387.868,66

100.216,87

100.302,21

ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ

63.646,81

76.681,15

ΔΚΞΝΟΗΘΖ
ΓΝΠΔΗΠ ΞΙΖΟΩΡΔΔΠ ΠΡΖΛ
ΔΞΝΚ. ΣΟΖΠΖ
ΠΛΝΙΝ

19.087,35

91.271,16

25.000,00
410.491,87

25.000,00
681.123,19

ΞΑΓΘΟΖΡΗΑ
ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖ ΡΟΑΞ.
ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΔΙΙΑΓΝΠ
EUROBANK

7. ΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ
7.1

Ππλδεδεκέλα Κέξε

Ζ Δηαηξία δελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο γηαηί δελ ππάξρνπλ.
Θαηέβαιιε ακνηβέο ζε κέιε ηνπ Γ.Π. γηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ εηαηξεία ζπλνιηθά ην πνζφ
ησλ επξψ 30.000,00

7.2

Γεζκεύζεηο θαη Δλδερόκελεο πνρξεώζεηο

Δλνίθηα θηηξίσλ: Ζ εηαηξεία έρεη ζπλάςεη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κίζζσζεο γηα ηε κίζζσζε
θηηξίσλ, γξαθείσλ θαη ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκεία παξνπζίαζεο απφ ηνπο
αληηπξνζψπνπο. Νη ζπκθσλίεο απηέο έρνπλ κέζε δηάξθεηα 5 έσο 20 εηψλ κε δπλαηφηεηεο
αλαλέσζεο ζε νξηζκέλα απφ ηα ζπκβφιαηα. Νη κειινληηθέο ππνρξεψζεηο κε βάζε ηηο ήδε
ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ελνηθίαζεο θηηξίσλ ζηηο 31.12.2013 αλαιχνληαη σο εμήο:
1 έηνο
2 – 5 έηε

31.12.2013

31.12.2012

57.387,30
173.942,56

60.086,35
181.554,48

7.3 Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην
Ρα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ηεο εηαηξείαο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
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1.

Πύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ:
Γεκήηξηνο Σαηδεδάθεο ηνπ Κηραήι ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π.

2.
3.

Κάξθνο Ξαπαδάθεο ηνπ Διεπζεξίνπ ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π.
Γεψξγηνο Ξαπαδάθεο ηνπ Διεπζεξίνπ ΚΔΙΝΠ Γ.Π.

4.
5.

Σαηδεδάθεο Πππξίδσλ ηνπ Κηραήι ΚΔΙΝΠ Γ.Π.
Θσλζηαληίλνο Ρζηθλάθεο ηνπ Εαραξία ΚΔΙΝΠ Γ.Π.

7.4 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ
Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά
απφ ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ).
Κνίξεο, 30 Απξηιίνπ 2014
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ
Γ.Π.

Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΝ Γ.Π.

Ν ΠΚΒΝΙΝΠ

Ν ΠΚΒΝΙΝΠ

Ν ΞΔΘΛΝΠ
ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Κ.
ΣΑΡΕΖΓΑΘΖΠ
Α.Γ.T.: AZ 961297

ΚΑΟΘΝΠ Δ.
ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ
Α.Γ.T.: AΕ 961298

ΓΔΩΟΓΗΝΠ Δ.
ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ
Α.Γ.T.: AΔ 462782

ΠΞΟΗΓΩΛ Κ.
ΣΑΡΕΖΓΑΘΖΠ
Α.Γ.T.: AΕ 961286

ΘΩΛ/ΛΝΠ Ε.
ΡΠΗΘΛΑΘΖΠ
Α.Γ.T.: Π 427172
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8.

ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ
ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ
Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο "PHAISTOS NETWORKS A.E."

Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ.
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο "PHAISTOS NETWORKS A.E." πνπ
απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο
θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ
θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε
ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα
πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε
θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ
θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε
παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ
αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ
εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο
παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε
ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γλώκε.
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, «PHAISTOS NETWORKS A.E.», θαηά ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2013, θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο,
φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ.
1.Πην ινγαξηαζκφ «Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» πεξηιακβάλεηαη θαη πνζφ επξψ
272.845,95 πνπ αθνξά ζε δνζείζεο πξνθαηαβνιέο ζε κέιε ηνπ Γ.Π γηα δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ
ηεο εηαηξείαο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23α ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920
2.Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα
43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920
Ζξάθιεην, 30 Καΐνπ 2014
Ν Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο
Πηαύξνο Παινύζηξνο
Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 14611
Ππλεξγαδόκελνη Νξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Κ ΠΝΔΙ 125

29

