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Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ  2014 
 
 
   

Ποζά ζε σιλ.Εςπώ ΣΗΜ. 
  

  

1.1.2014 - 
31.12.2014 

1.1.2013  - 
31.12.2013 

 
   

Κχθινο εξγαζηψλ 4 119.646 96.900 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 6 (111.372) (91.694) 

Μεηθηά απνηειέζκαηα 
 

8.274 5.206 

Έμνδα δηάζεζεο 6 (8.120) (5.792) 

Έμνδα δηνίθεζεο 6 (185) (179) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα/(έμνδα) 5 135 384 

Κέξδε/ (Εεκηέο)  εθκεηαιιεύζεσο 
 

104 (381) 

Έζνδα απφ επελδχζεηο 7 1 7 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 8 (92) (60) 

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ 
 

13 (434) 

Φφξνη εηζνδήκαηνο 9 (31) 308 

Καζαξά Κέξδε/ (Εεκηέο)  ρξήζεο κεηά 
από θόξνπο  

(17) (125) 

    
 Λνηπά πλνιηθά Δηζνδήκαηα 

 
   Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ                         

 

0 (17) 

 πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα  
 

(17) (142) 

                   ρξήζεο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο  7 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
 
 
 

Πνζά ζε ρηι. Δπξψ  
ΖΜ. 

 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

 
31.12.2014 31.12.2013 

Πάγην Δλεξγεηηθό 

   Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 11 175 172 
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 10 837 406 
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 12 10 26 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 20 308 306 

ύλνιν Παγίνπ Δλεξγεηηθνύ 

 
1330 909 

 

   Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό 

   Απνζέκαηα 13 3.005 2.878 
Πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 14 1.435 850 
Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 15 1.691 1.264 

ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 

 
6.131 4.992 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 

 
7.461 5.902 

 

   Ίδηα Κεθάιαηα 

   Μεηνρηθφ θεθάιαην 16 4.620 4.620 
Απνζεκαηηθά 17 0 0 
Απνηειέζκαηα εηο λέν 18 (3.209) (3.192) 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 
1.411 1.428 

 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

   Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 20 0 0 

ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 

 
0 0 

 

   Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

   Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο 21 6.050 4.473 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ 

 
6.050 4.473 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 

 
6.050 4.473 

 

   ύλνιν Τπνρξεώζεσλ θαη Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 
7.461 5.902 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο  7 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 
 
 
 
 
 
 

Πνζά ζε ρηι. Δπξψ 
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 
εηο Νέν ύλνιν 

     
 

                        
  Έλαξμε Υξήζεσο 

01.01.2013 3.110 0 (3.050) 60 

Κέξδε/ (Εεκηέο) Υξήζεσο 0 0 (125) (125) 

Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 1.510 0 0 1.510 

Έμνδα αχμεζεο Μ.Κ. 0 0 (17) (17) 

 
                            

Λήμε Υξήζεσο 31.12.2013 4.620 0 (3.192) 1.428 

     Κέξδε/(Εεκηέο) Υξήζεσο 0 0 (17) (17) 

Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 0 0 0 0 

Έμνδα αχμεζεο Μ.Κ. 0 0 0 0 

 
                            

Λήμε Υξήζεσο 31.12.2014 4.620 0 (3.209) 1.411 
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Καηάζηαζε ηακηαθώλ ξνώλ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014  
 
 
   
 

Ποζά ζε σιλ. εςπώ  ΖΜ ΜΑΚΡΑΗΩΝ ΜΑΚΡΑΗΩΝ 

    
 01.01-

31.12.2014 
01.01- 

31.12.2013 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

  Κέξδε/ (Εεκίεο) πξν θφξσλ   13 (434) 

Πιένλ / (µείνλ) πξνζαξµνγέο γηα:  

  Απνζβέζεηο ελζψκαησλ & αζψκαησλ παγίσλ 6 133 74 

Απνηειέζµαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεµηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο   (1) (7) 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  8 92 60 

Πιένλ / (µείνλ) πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο ινγαξηαζµώλ θεθαιαίνπ   

  θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:  

  Μείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ  13 (127) (1.394) 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  14 (570) (175) 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)  21 1.577 1.172 

Μείνλ:  0 
 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεµέλα  8 (92) (60) 

Καηαβιεκέλνη θφξνη 9 (33) 0 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)   992 (765) 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

  Αγνξά ελζψµαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  10,11 (567) (346) 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο  7 1 1 

Λνηπά έζνδα επελδχζεσλ  0 6 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)   (566) (339) 

Υξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

  Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ   0 1.493 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)   0 1.493 

Καζαξή αύμεζε / (µείσζε) ζηα ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα   

  πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)  426 389 

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο πεξηόδνπ  15 1.264 874 

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα ιήμεο πεξηόδνπ  15 1.691 1.264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 7 έσο 29 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 

1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΜΑΚΡΑΗΩΝ Α.Δ. Δηαηξεία Ληαληθνχ Δκπνξίνπ, Μεηαθνξάο, Απνζήθεπζεο θαη 
Αληηπξνζσπεηψλ Πεηξειαηνεηδψλ, ε Δηαηξεία κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΜΑΚΡΑΗΩΝ Α.Δ.»,  ηδξχζεθε ηελ 20 Απξηιίνπ 
2007(απνθ .Ννκαξρ.Αζελψλ 7577/2007-ΦΔΚ  Σεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ 2835/30.04.2007) πνπ δηέπνληαη απφ ηελ 
Δκπνξηθή Ννκνζεζία(Ν.2190/1920).  
 
Με αξηζκφ κεηξψνπ 63006/01ΑΣ/Β/07/190   Γ.Ο.Τ. Ακαξνπζίνπ 

χλζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: 

ΟΝΟΜΑ ΘΔΖ 
1. Υξηζηφδνπινο Βαζηιαθάθεο 
2. Γεξάζηκνο Βαλδψξνο 
3. Νηθφιανο Γθηφθαο 

              Πξφεδξνο Γ 
              Μέινο 

 Μέινο 
 
Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη παξαηαζεί κέρξη ηελ επφκελε Γεληθή πλέιεπζε. 
 
Ζ Δηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή θαηά 100% ηεο εηαηξείαο AVIN OIL ΑΒΔΝΔΠ.  
 
θνπφο ηεο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, είλαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πξαηεξίσλ πγξψλ 
θαπζίκσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ε εκπνξία πγξψλ θαπζίκσλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο ζε πξαηήξηα πγξψλ 
θαπζίκσλ, ε κεηαθνξά πεηξειαηνεηδψλ θαη ε άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ νίθσλ ηνπ 
εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ζπλαθή πξντφληα, αγαζά θαη ππεξεζίεο. 
 
Σα πνζά ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηηο εκεηψζεηο είλαη εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξψ εθηφο αλ αλαθέξεηαη 
δηαθνξεηηθά. 
 
Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 30

εο
 

Ηνπλίνπ 2014, ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο πνχ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2014 αλέιαβε ε εηαηξεία Deloitte. Υαηδεπαχινπ, 
νθηαλφο & Κακπάλεο ΑΔ.  
 
Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 
13/03/2015 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. 
 
 
 
2.  Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 
 
 
Νέα Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη λέεο ΔΓΓΠΥΑ εθαξκνζηέεο γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο 
πνπ μεθηλνύλ κεηά ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014  

 
Πξφηππα ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 
 
ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ». (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)  
 
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη ζηηο «Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ» (φπσο νξίδνληαη απφ ηα πξφηππα) κηα εμαίξεζε απφ ηελ 
ελνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπγαηξηθψλ θαη αληί απηνχ νξίδεη φηη ε «Δηαηξεία Δπελδχζεσλ» ζα πξέπεη λα επηκεηξήζεη 
ηελ επέλδπζή ηεο ζε θάζε ζπγαηξηθή πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, δηα κέζνπ ηνπ απνηειέζκαηνο ζχκθσλα κε ην 
IFRS 9 ή  ην IAS 39. 
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Σελίδα 8 από 30 

2.   Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 
(ζπλέρεηα) 
 
πκπιεξσκαηηθά ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αηηηνιφγεζε ηνπ 
ραξαθηεξηζκνχ κηαο εηαηξείαο σο εηαηξεία επελδχζεσλ, ζε ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ζπγαηξηθέο πνπ δελ  
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε θαζψο επίζεο θαη ζην είδνο ηεο ζρέζεο θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ 
κεηαμχ ηεο εηαηξείαο επελδχζεσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο.  Δπίζεο ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί κηα εηαηξεία επελδχζεσλ 
λα ρεηξίδεηαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε κηα ζπγαηξηθή κε ηνλ ίδην ηξφπν ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014) 

 
Ζ ηξνπνπνίεζε αθνξά  ην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν δηεπζεηεί  αλαθνινπζίεο 
ζηελ ζπλήζε πξαθηηθή θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπκςεθηζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 
θαη παζεηηθνχ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε». Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014) 

 
 
Σξνπνπνηείηαη ην ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ», πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο 
νπνίεο ην αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ απαηηείηαη λα 
γλσζηνπνηείηαη, λα απνζαθελίζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη, θαη λα εηζαγάγεη κηα ξεηή ππνρξέσζε ζε 
πεξίπησζε αλαγλψξηζεο ή αληηινγηζκνχ απνκείσζεο  φπνπ ην αλαθηήζηκν πνζφ έρεη ππνινγηζζεί βάζεη ηεο εχινγεο 
αμίαο, λα γλσζηνπνηείηαη ην  επίπεδν ηεξάξρεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε απνηίκεζε είλαη επηπέδνπ 2 ή 3 λα 
γλσζηνπνηείηαη ην κνληέιν απνηίκεζεο θαη νη βαζηθέο παξαδνρέο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. 
  
ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 
 
Σξνπνπνηείηαη ην ΓΛΠ 39 "Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε”, έηζη ψζηε λα δηεπθξηληζηεί φηη δελ 
ππάξρεη αλάγθε γηα δηαθνπή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, εάλ έλα παξάγσγν αληηζηάζκηζεο αλαλεσζεί, εθφζνλ 
πιεξνχληαη νξηζκέλα θξηηήξηα. Μηα αλαλέσζε ππνδειψλεη κηα εθδήισζε φπνπ ηα αξρηθά αληηζπκβαιιφκελα κέξε ζε 
έλα παξάγσγν ζπκθσλνχλ φηη έλαο ή πεξηζζφηεξνη αληηζπκβαιιφκελνη εθθαζάξηζεο αληηθαζηζηνχλ ηνλ αξρηθφ 
αληηζπκβαιιφκελν πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν λένο αληηζπκβαιιφκελνο ζε θάζε έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 
Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη λα ζπλερίζεη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο, ε αλαλέσζε ζε ζπζηήκαηα 
θεληξηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ (CCP) πξέπεη λα ιάβεη ρψξα σο ζπλέπεηα ησλ λνκνζεηηθψλ ή θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ 
ή ηεο ζέζπηζε λφκσλ ή θαλνληζκψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
 ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 
2014) 
 
Παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ην πφηε πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα εηζθνξά πνπ επηβάιιεηαη απφ κηα 
θπβέξλεζε, ηφζν γηα ηηο εηζθνξέο πνπ αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 37 “Πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο 
ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία” θαη εθείλσλ φπνπ ν ρξφλνο θαη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο είλαη βέβαην. 
Ζ Γηεξκελεία πξνζδηνξίδεη ηε γελεζηνπξγφ αηηία γηα ηελ αλαγλψξηζε κηαο ππνρξέσζεο σο ην γεγνλφο πνπ ελεξγνπνηεί 
ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Παξέρεη ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε 
κηαο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο εηζθνξψλ: α) Ζ ππνρξέσζε αλαγλσξίδεηαη ζηαδηαθά αλ ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο ιακβάλεη 
ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη β) Αλ κηα ππνρξέσζε ελεξγνπνηείηαη φηαλ επηηπγράλεηαη έλα 
ειάρηζην φξην, ε ππνρξέσζε αλαγλσξίδεηαη φηαλ ην ειάρηζην φξην έρεη επηηεπρζεί. Ζ δηεξκελεία έρεη πηνζεηεζεί απφ 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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2.   Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 
(ζπλέρεηα) 
 
 
ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)  
 
 
Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη 
ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην ΜΔΓ 12. Σν λέν πξφηππν βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα 
πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο 
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα ηξία ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα, θαη 
πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα 
ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Δπίζεο νξίδεη ηηο αξρέο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
 
ΓΠΥΑ 11 «Από Κνηλνύ πκθσλίεο» » (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 
1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)  
 
Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» θαη παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 
απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, 
παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: 1) Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη 2 ) Κνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη 
ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 
 
ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε πκκεηνρήο ζε άιιεο Οηθνλνκηθέο Οληόηεηεο» » (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)  
 
 
Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο 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. 
 
 
ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014)  

 
 
Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην 
ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ 
ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη απαηηήζεηο γηα ηηο 
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ηψξα ζην ΓΠΥΑ 10 « Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο». 
 
Σν Πξφηππν απαηηεί απφ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ αηνκηθψλ ηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 
ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ επελδχζεψλ ηεο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξείεο, είηε ζην 
θφζηνο, είηε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». 
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2.   Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 
(ζπλέρεηα) 
 
 
ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014)  

 
Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε 
πγγελείο Δπηρεηξήζεηο». θνπφο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ 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 επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. 
 
Σν Πξφηππν δίλεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «ζεκαληηθή επηξξνή» θαη παξέρεη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα 
εθαξκφδεηαη ε  κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο, (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εμαηξέζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο 
θαζαξήο ζέζεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο). Δπίζεο, νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη  γηα απνκείσζε. 
  
 
ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο (2011)» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014) 
 
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο  εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 
παξνρψλ. ηφρνο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα απινπνηήζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο εηζθνξέο εθείλεο πνπ δελ 
εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ εηψλ πξνυπεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη εηζθνξέο ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηνπ κηζζνχ θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα 
αλαγλσξίδνληαη αθαηξεηηθά ηνπ θφζηνπο ππεξεζίαο ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία απηέο νθείινληαη. 
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 28(Σξνπνπνίεζε)  «Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ». (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)  
 
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 10 δίλεη ηνλ νξηζκφ ηεο Δηαηξείαο επελδχζεσλ θαη αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 
νη ζπγαηξηθέο ηεο κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ ελνπνίεζε. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 12 εηζάγνπλ 
γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αηηηνιφγεζε κηαο Δηαηξείαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο Δηαηξεία επελδχζεσλ, ζε 
ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε θαζψο επίζεο θαη ζην είδνο 
ηεο ζρέζεο θαη ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο επελδχζεσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. Δπηπιένλ νη 
ηξνπνπνηήζεηο απαηηνχλ κηα Δηαηξεία επελδχζεσλ λα ρεηξίδεηαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε κηα ζπγαηξηθή κε ηνλ ίδην ηξφπν 
ζηηο αηνκηθέο θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ έρνπλ ζεκαληηθή 
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»  
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΠΥΑ 9 νξίδεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηελ απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ 
ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 
θαη ηηο απαξαίηεηεο κε ηα αλσηέξσ γλσζηνπνηήζεηο.. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο 
ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη 
δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ε Δηαηξεία ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην 
ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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2.   Βάζε ζύληαμεο θαη παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη Πεξίιεςε εκαληηθόηεξσλ 
Λνγηζηηθώλ Αξρώλ (ζπλέρεηα) 
 
ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, από θνηλνύ ζπκθσλίεο θαη 
γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο: Οδεγίεο κεηάβαζεο». (Σξνπνπνίεζε) 
(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 
H ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ησλ ΓΠΥΑ 10, 11 θαη 12 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο 
κεηάβαζεο πεξηνξίδνληαο ηελ απαίηεζε γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο κφλν ζηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή 
πεξίνδν. Δπηπξνζζέησο ε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 11 θαη ζην ΓΠΥΑ 12 αλαηξεί ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ζπγθξηηηθήο 
πιεξνθφξεζεο γηα πεξηφδνπο πξηλ ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε. 
 
 
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 2013 
ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) θύθινο 2010-2012 
 
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα πξφηππα σο 
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Γεθέκβξην 
2013. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 
ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014. Οη παξαθάησ 
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.   
 
 
ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ» 
 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε κεηαζρεκαηίδεη ηνπο νξηζκνχο «πξνυπφζεζε θαηνρχξσζεο» θαη «ζπλζήθεο ηεο αγνξάο» 
θαη πξνζζέηεη ηνπο νξηζκνχο γηα ην «φξν απφδνζεο» θαη ηηο «ζπλζήθεο ππεξεζίαο» (πνπ κέρξη πξφηηλνο 
απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ νξηζκνχ ηεο «πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο»). 
 
ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» (κε επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζε άιια πξόηππα) 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη έλα ελδερφκελν ηίκεκα, πνπ θαηαρσξίδεηαη είηε σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είηε σο 
ππνρξέσζε, πξέπεη λα επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο. 
 
ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο»  
 
Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη απαηηείηαη απφ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα λα γλσζηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά 
κε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπγθέληξσζεο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. Δπίζεο δηεπθξηλίδεη φηη κία νηθνλνκηθή 
νληφηεηα παξέρεη ζπκθσλίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, κφλν εάλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ηνκέσλ παξνπζηάδνληαη ζε 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 
 
ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (ηξνπνπνηήζεηο ζηε βάζε κόλν ησλ ζπκπεξαζκάησλ, κε 
επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο βάζεηο ησλ ζπκπεξαζκάησλ  άιισλ πξνηύπσλ) 
 
Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή απνζαθελίδεηαη φηη κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο» θαη ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» θαη ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη 
επηκέηξεζε», δελ αθαηξείηαη ε δπλαηφηεηα επηκέηξεζεο ρσξίο πξνεμφθιεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηαη επηηφθην ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ηνπο, εάλ ην απνηέιεζκα ηεο 
πξνεμφθιεζεο  είλαη αζήκαλην. 
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2.   Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 
(ζπλέρεηα) 
 
 
ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα Πάγηα» & ΓΛΠ 38 « Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»  
 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη, φηαλ έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλαπξνζαξκφδεηαη ηφηε ε πξν - 
απνζβέζεσλ ινγηζηηθή ηνπ αμία αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο 
ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο. 
 
 
ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα  πνπ παξέρεη ππεξεζίεο πξνζσπηθνχ βαζηθψλ 
δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο  ζηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηε κεηξηθή εηαηξεία ηεο ηειεπηαίαο,  ηφηε απνηειεί 
ζπλδεδεκέλν κέξνο ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη νη παξερφκελεο ακνηβέο πξνο απηήλ ζα πξέπεη λα 
γλσζηνπνηνχληαη. 
 
 
ΓΛΠ 38 « Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»  
Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαπξνζαξκφδεηαη, ηφηε ε πξν 
– απνζβέζεσλ ινγηζηηθή ηνπ αμία αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο 
ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο. 
 
 
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2013 ηνπ ΓΛΠ 
(πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) θχθινο 2011-2013 
 
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα πξφηππα σο 
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Γεθέκβξην 
2013. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 
2014. Oη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.   
 
ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 1 δηεπθξηλίδεη φηη κηα εηαηξεία, ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη 
ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ελφο ππάξρνληνο θαη ηζρχνληνο ΓΠΥΑ ή 
ελφο θαηλνχξγηνπ ή αλαζεσξεκέλνπ ΓΠΥΑ, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ αθφκε δελ είλαη ππνρξεσηηθή, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ην λέν ή αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ λσξίηεξα. Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα 
απαηηείηαη λα εθαξκφδεη ηελ ίδηα έθδνζε ησλ ΓΠΥΑ ζηηο πεξηφδνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο βάζεη ησλ ΓΠΥΑ. 
 
ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ΓΠΥΑ 3 εμαηξεί απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζρεκαηηζκνχ 
κηαο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο. 

 
ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 52 ηνπ ΓΠΥΑ 
13 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 
Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε», ή ην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα», αλεμάξηεηα απφ ην αλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά 
Μέζα: Παξνπζίαζε».  
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2.   Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 
(ζπλέρεηα) 
 
 
ΓΛΠ 40 «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα» 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη φηαλ κία ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή πιεξνί ηνπο νξηζκνχο ηφζν ηεο ζπλέλσζεο 
επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» φζν θαη ηεο επέλδπζεο ζε αθίλεηα, φπσο 
νξίδεηαη ζην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα», ηφηε απαηηείηαη ε μερσξηζηή εθαξκνγή θαη ησλ δχν πξνηχπσλ, 
αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. 
 
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 2014 
ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) θύθινο 2012-2014. 
 
 
Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ. Οη 
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΠΥΑ 5 "Με θπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Γηαθξαηνύκελα πξνο Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο 
Γξαζηεξηόηεηεο» 
 
Πξνζζέηεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζην ΓΠΥΑ 5 γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα επαλαηαμηλνκεί 
έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απφ ηα δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε ζε επελδχζεηο πνπ θξαηνχληαη γηα δηαλνκή ή 
αληίζηξνθα θαζψο θαη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δηαθφπηεηαη ε ινγηζηηθή ησλ δηαθξαηνπκέλσλ πξνο δηαλνκή. 
 
 
ΓΠΥΑ 7 "Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα - Γλσζηνπνηήζεηο" 
 
Παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα δηεπθξηλίζεη θαηά πφζν έλα ζπκβφιαην ζπληήξεζεο απνηειεί ζπλερηδφκελε 
ζπκκεηνρή ζε κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαζψο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ 
γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
 
ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο (2011)» 
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 
παξνρψλ. ηφρνο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα απινπνηήζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο εηζθνξέο εθείλεο πνπ δελ 
εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ εηψλ πξνυπεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη εηζθνξέο ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηνπ κηζζνχ θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα 
αλαγλσξίδνληαη αθαηξεηηθά ηνπ θφζηνπο ππεξεζίαο ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία απηέο νθείινληαη. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 
δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
 
ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο (2011)» 
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 
παξνρψλ. ηφρνο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα απινπνηήζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο εηζθνξέο εθείλεο πνπ δελ 
εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ εηψλ πξνυπεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη εηζθνξέο ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηνπ κηζζνχ θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα 
αλαγλσξίδνληαη αθαηξεηηθά ηνπ θφζηνπο ππεξεζίαο ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία απηέο νθείινληαη. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 
δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «Από Κνηλνύ πκθσλίεο»  
 
Σν ΓΠΥΑ 11 ηξνπνπνηείηαη απαηηψληαο ν αγνξαζηήο ελφο ζπκθέξνληνο ζε κηα απφ θνηλνχ ειεγρφκελε νληφηεηα ζηελ 
νπνία ε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί κηα επηρείξεζε (φπσο νξίδεηαη ζην ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ), λα 
εθαξκφζεη φιεο ηηο ινγηζηηθέο αξρέο ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΠΥΑ 3 θαη ζε άιια 
Γ.Π.Υ.Α., κε εμαίξεζε εθείλεο ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα νξηδφκελα ζην ΓΠΥΑ 11. 
Δπηπξνζζέησο ε ηξνπνπνίεζε νξίδεη λα γλσζηνπνηνχληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ην ΓΠΥΑ 3 θαη άιια 
Γ.Π.Υ.Α. γηα ηηο ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ηζρχνπλ ηφζν γηα ηελ αξρηθή απφθηεζε 
ζπκκεηνρήο ζε κηα απφ θνηλνχ ειεγρφκελε νληφηεηα, φζν θαη γηα ηελ απφθηεζε πξφζζεηνπ πνζνζηνχ (ζηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε, ηα ζπκθέξνληα πνπ θαηείρε πξνεγνπκέλσο δελ επηκεηξνχληαη εθ λένπ). Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα Πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» (ηξνπνπνίεζε)  «Γηεπθξίληζε ησλ 
Δπηηξεπηψλ Μεζφδσλ Απφζβεζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2016).  
 
Σξνπνπνηεί ην ΓΛΠ 16 θαη ην ΓΛΠ 38, έηζη ψζηε λα δηεπθξηληζηεί φηη ε κέζνδνο απφζβεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηα έζνδα 
πνπ παξάγνληαη απφ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη θαηάιιειε 
γηα ελζψκαηα πάγηα. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε απηή εηζάγεη έλα καρεηφ ηεθκήξην φηη ε κέζνδνο απφζβεζεο πνπ 
βαζίδεηαη ζηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ είλαη αθαηάιιειε, ην νπνίν κπνξεί λα μεπεξαζηεί κφλν ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ην άπιν 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθθξάδεηαη σο κηα κνλάδα κέηξεζεο ησλ εζφδσλ, ή φηαλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ηα έζνδα θαη 
ε θαηαλάισζε ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζπζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ. Πέξαλ 
ηνχηνπ ε ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη κειινληηθέο κεηψζεηο ζηελ ηηκή ελφο πξντφληνο πνπ παξήρζεη ρξεζηκνπνηψληαο έλα 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα απνηειεί έλδεημε γηα αλακελφκελε ηερλνινγηθή ή εκπνξηθή απαμίσζε ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, ζα κπνξνχζε λα αληαλαθιά κηα κείσζε ησλ κειινληηθψλ 
νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
 
ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη 
Κνηλνπξαμίεο (2011)», (ηξνπνπνίεζε) 
 
Σξνπνπνηεί ην ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο 
θαη Κνηλνπξαμίεο (2011), πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ε αληηκεηψπηζε ηεο πψιεζεο ή ηεο εηζθνξάο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ έλαλ επελδπηή ζε ζπγγελή εηαηξεία ή θνηλνπξαμία. Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί α) πιήξε 
αλαγλψξηζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδπηή ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε ή 
εηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ έλα ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο (φπσο νξίδεηαη ζην ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο 
Δπηρεηξήζεσλ), β) κεξηθή αλαγλψξηζε ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ 
απνηεινχλ έλα ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή ην θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη κφλν ζηελ έθηαζε ησλ κε 
ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ επελδπηή ζπκθεξφλησλ ζηελ ζπγγελή επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία . Απηέο νη απαηηήζεηο ηζρχνπλ 
αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο ζπλαιιαγήο, π.ρ. αλ ε πψιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη απφ 
θάπνηνλ επελδπηή ν νπνίνο κεηαβηβάδεη κεηνρέο  ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία πνπ θαηέρεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (κε 
απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπγαηξηθήο), ή απφ ηελ άκεζε πψιεζε ησλ ίδησλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (ηξνπνπνίεζε) 
 
Σξνπνπνηεί ην  IAS 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» ψζηε λα επηηξέπεηαη ε επέλδπζε ζε ζπγαηξηθέο, 
θνηλνπξαμίεο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο λα ινγίδεηαη ,πξναηξεηηθά , κε ηελ κέζνδν ηεο Καζαξήο Θέζεο ζηηο 
αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias27-2011


ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε 

Οικονομικέρ καηαζηάζειρ για ηη σπήζη πος έληξε ηην 31 Δεκεμβπίος 2014 

 

Σελίδα 15 από 30 

2.   Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 
(ζπλέρεηα) 
 
 
ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ: Δθαξκφδνληαο ηελ εμαίξεζε απφ ηελ 
ελνπνίεζε ». (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016)  
Σξνπνπνηεί ην ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ην ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο 
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη ην ΓΛΠ 28 Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (2011), πξνθεηκέλνπ λα 
αληηκεησπίζεη ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο απφ ηελ ελνπνίεζε γηα ηηο 
επελδπηηθέο νληφηεηεο, απνζαθελίδνληαο ηα αθφινπζα ζεκεία: 
Ζ απαιιαγή απφ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα κία ελδηάκεζε κεηξηθή εηαηξεία 
είλαη δηαζέζηκε ζε κεηξηθή εηαηξεία πνπ είλαη ζπγαηξηθή κηαο Δηαηξείαο  
 
Δπελδχζεσλ, αθφκε θαη αλ ε Δηαηξεία Δπελδχζεσλ επηκεηξά φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ζηελ εχινγε αμία. Μηα ζπγαηξηθή 
πνπ παξέρεη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο δελ ζα πξέπεη λα 
ελνπνηείηαη, εάλ ε ίδηα ε ζπγαηξηθή είλαη κηα Δηαηξεία Δπελδχζεσλ. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο 
ζέζεο ζε ζπγγελή ή ζε θνηλνπξαμία, έλαο επελδπηήο πνπ δελ απνηειεί Δηαηξεία Δπελδχζεσλ θαη έρεη επελδχζεη ζε 
κηα Δηαηξεία Δπελδχζεσλ, κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ ζπγγελή 
εηαηξεία ή ηελ θνηλνπξαμία ζε ζρέζε κε ηα ζπκθέξνληά ηεο ζε ζπγαηξηθέο. 
Μηα Δηαηξεία Δπελδχζεσλ, ε νπνία επηκεηξά φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ζηελ εχινγε αμία, παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην ΓΠΥΑ 12. 
 
 
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (Σξνπνπνίεζε) 
 
Σξνπνπνηείηαη ην ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα εκπφδηα πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη ζπληάθηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ε άζθεζε ηεο θξίζεο ηνπο 
ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ηνπο, θάλνληαο ηηο αθφινπζεο αιιαγέο: 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη πιεξνθνξίεο δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη απφ ηελ νκαδνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ή ηελ παξνρή κε 
ζεκαληηθψλ πιεξνθνξίσλ. Σν ζθεπηηθφ ηεο παξνπζίαζεο ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ηζρχεη γηα ηα φια ηα κέξε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αθφκε θαη φηαλ έλα πξφηππν απαηηεί κηα ζπγθεθξηκέλε γλσζηνπνίεζε , πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππφςηλ ε ζεκαληηθφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία  πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα 
παξνπζηαζηνχλ είηε απηφλνκα είηε λα νκαδνπνηεκέλα αλάινγα ηελ ζρεηηθφηεηα ηνπο. Παξέρεηαη επηπξφζζεηε 
θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηα ππνζχλνια ζηνηρείσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επηπιένλ δηεπθξηλίδεηαη φηη ην 
κεξίδην ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ πνπ έρεη κηα νληφηεηα ζε κηα ζπγγελή ή θνηλνπξαμία, ε νπνία ινγίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζπλνιηθά κε βάζε ην αλ ή φρη ζηε ζπλέρεηα ζα 
αλαθαηαηάζζεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 
Δπηπξφζζεηα παξέρεη παξαδείγκαηα ησλ πηζαλψλ ηξφπσλ δηάηαμεο ησλ ζεκεηψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηλίζεη φηη 
ε θαηαλφεζε θαη ε ζπγθξηζηκφηεηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο ησλ ζεκεηψζεσλ θαη 
λα απνδείμεη φηη νη ζεκεηψζεηο δελ ρξεηάδεηαη λα παξνπζηάδνληαη κε ηε ζεηξά ε νπνία κέρξη ζηηγκήο αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 114 ηνπ ΓΛΠ 1. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο»  
 
Σν ΓΠΥΑ 15 παξέρεη έλα εληαίν κνληέιν αξρψλ πνπ βαζίδεηαη ζε πέληε βήκαηα θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα  
εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο πειάηεο. Σα πέληε βήκαηα ζην κνληέιν έρνπλ σο εμήο: Πξνζδηνξίζηε ηε 
ζχκβαζε κε ηνλ πειάηε, εληνπίζηε ηηο ππνρξεψζεηο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαζνξίζηε ηελ ηηκήο ηεο ζπλαιιαγήο,  
θαηαλείκεηε ην ηίκεκα ηεο ζπλαιιαγήο ζηα δηάθνξα ζηάδηα νινθιήξσζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηέινο αλαγλσξίζηε ην 
έζνδν φηαλ ε νληφηεηα  ηθαλνπνηήζεη ηελ ππνρξέσζε απφδνζεο. Δπηπξνζζέησο παξέρεηαη θαζνδήγεζε ζε ζέκαηα 
φπσο ην ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ην έζνδν, ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ κεηαβιεηνχ ηηκήκαηνο, ην θφζηνο 
γηα ηελ εθπιήξσζε θαη ηελ αλάιεςε ζχκβαζεο θαη δηάθνξα ζπλαθή ζέκαηα. Δπίζεο εηζάγνληαη λέεο γλσζηνπνηήζεηο. 
Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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3. Πεξίιεςε εκαληηθόηεξσλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
(ΓΠΥΑ) πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
πξνεηνηκαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ).  
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.  
 
Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ είλαη νη παξαθάησ. 
 
Αλαγλώξηζε εζόδσλ 
 
Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 
 
α) Πσιήζεηο 
Οη πσιήζεηο πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα πξντφληα θαη εκπνξεχκαηα 
έρνπλ παξαδνζεί θαη ν ηίηινο ηδηνθηεζίαο ηνπο έρεη κεηαβηβαζηεί. 
 
β) Έζνδα από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην 
νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
 
 
Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
Σα ελζψκαηα πάγηα επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζε.  Σν θφζηνο 
θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.  
Δπηπιένλ δαπάλεο πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή θαηαρσξνχληαη σο μερσξηζηφ πάγην 
κφλνλ εάλ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα 
επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.  Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη. 
 
 
Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο σο εμήο: 
 
 
                  ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΑΓΗΩΝ                                                Ωθέιηκε Εσή  
                   
                  Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
                  Μεραλήκαηα & Λνηπφο εμνπιηζκφο                                        10-12 
                  Μεηαθνξηθά Μέζα                                                                   15-20 
                  Έπηπια & Λνηπφο Δμνπιηζκφο                                                  4-20 
  
 
Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε ηέινο 
ρξήζεσο. 
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) 
θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 
Σν θφζηνο θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ελφο παγίνπ δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζε ή απφζπξζή ηνπ φηαλ δελ 
αλακέλνληαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπ. Κέξδε ή δεµίεο απφ ηελ πψιεζε 
ελζψµαησλ παγίσλ, θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιαµβάλεηαη κείνλ ηε ινγηζηηθή 
αλαπφζβεζηε αμία απηψλ κείνλ ηα έμνδα πψιεζεο ησλ παγίσλ.  Σα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 
πψιεζε πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πσιείηαη ή δηαγξάθεηαη. 
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3. Πεξίιεςε εκαληηθόηεξσλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ (ζπλέρεηα) 
 
 
Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  
 
ηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ινγηζκηθφ ηεο Δηαηξίαο ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην θφζηνο 
θηήζεψο ηνπ κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 4 – 8 έηε.  
 
 
Φνξνινγία  
 
Σν έμνδν ηνπ θφξνπ αληηπξνζσπεχεη ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο πιεξσηένπ θφξνπ θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ 
θφξνπ, πιένλ ηπρφλ πξφζζεηνπ θφξνπ απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 
  
Ζ επηβάξπλζε ηνπ θφξνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο βαζίδεηαη ζην θνξνινγεηέν θέξδνο ηεο ρξήζεο. Σν θνξνινγεηέν 
θέξδνο δηαθέξεη απφ ην θαζαξφ ινγηζηηθφ θέξδνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα δηφηη απνθιείεη έζνδα ή έμνδα 
πνπ θνξνινγνχληαη ή εμαηξνχληαη απφ ηνλ θφξν ζε άιιεο ρξήζεηο θαη επηπιένλ απνθιείεη ζηνηρεία πνπ πνηέ δελ 
θνξνινγνχληαη ή δελ εθπίπηνπλ θνξνινγηθά. Ο θφξνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο 
ζπληειεζηέο ή απηνχο πνπ νπζηαζηηθά έρνπλ ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο. 
 
 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδεηαη ζε δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ησλ ππνρξεψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη ινγηζηηθνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ππνρξέσζεο ζηελ 
Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Οη ππνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία, γεληθά, αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο 
θνξνινγηθέο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, ελψ νη απαηηήζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε 
πνπ είλαη πηζαλφ φηη θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα έλαληη ησλ νπνίσλ εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζα 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Σέηνηεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη αλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, απφ ζπλαιιαγέο πνπ δελ 
επεξεάδνπλ νχηε ηα θνξνινγεηέα νχηε ηα ινγηζηηθά θέξδε. 
 
Τπνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία αλαγλσξίδνληαη γηα πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο, θαη ζπκθέξνληα ζε θνηλνπξαμίεο, κε εμαίξεζε ηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ ε Δηαηξία κπνξεί λα ειέγμεη ηελ αληηζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη είλαη πηζαλφ φηη νη 
δηαθνξέο απηέο δελ ζα αληηζηξαθνχλ ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ. Απαηηήζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία 
αλαγλσξίδνληαη γηα πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο θαη ζπκθέξνληα κφλν ζηελ 
έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα νθέιε 
ησλ πξνζσξηλψλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ θαη αλακέλεηαη φηη απηέο ζα αληηζηξαθνχλ ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ. 
 
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο απαίηεζεο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εμεηάδεηαη θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο Καηάζηαζεο 
Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη κεηψλεηαη ζηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα ππάξρνπλ επαξθή θνξνινγεηέα 
θέξδε πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αλάθηεζε απηνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ εμ’ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη. 
 
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα βξίζθνληαη 
ζε ηζρχ ηελ πεξίνδν πνπ ζα ξεπζηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ζα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε.  Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία 
επηβαξχλεη ή σθειεί ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ αθνξνχλ εγγξαθέο 
θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε νπφηε θαη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ ηηο αθνξά ινγηζηηθνπνηείηαη ζηελ θαζαξή 
ζέζε. 
 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη έλα λνκηθά εθηειεζηφ δηθαίσκα 
λα ζπκςεθηζζνχλ ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κε ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη φηαλ απηέο 
ζρεηίδνληαη κε θφξνπο εηζνδήκαηνο επηβαιιφκελνπο απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή θαη επί πιένλ ε Δηαηξία πξνηίζεηαη 
λα δηαθαλνλίζεη ηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο ζε κία θαζαξή βάζε.  
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3. Πεξίιεςε εκαληηθόηεξσλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ (ζπλέρεηα) 
 
 
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο εκθαλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε 
Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο επηρείξεζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Δηαηξεία θαζίζηαηαη έλα κέξνο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. 
 
 
Απνζέκαηα 
 
Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν 
θφζηνο ζπκπεξηιακβάλεη ηα άκεζα πιηθά θαη, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ηα άκεζα εξγαηηθά θφζηε θαη ηα 
αλαινγνχληα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ  
παξνχζα ηνπο ζέζε θαη θαηάζηαζε. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κεληαίνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. 
Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο 
ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο.  
Πξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 
 
Απαηηήζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο  
 
Οη απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαηά θαλφλα άηνθεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο 
αμία, κεησκέλεο θαηά ην πνζφ ησλ απαηηνχκελσλ πξνβιέςεσλ επί ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. 
     
 
Σακείν θαη ηακηαθά ηζνδύλακα 
 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο φςεσο.  
 
 
Τπνρξεώζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο  
 
Οη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη άηνθεο θαη εκθαλίδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία. 
 
 
Πξνβιέςεηο 
 
Οη πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη φηαλ ε Δηαηξία έρεη παξνχζα λνµηθή ή ηεθµαηξφµελε ππνρξέσζε, σο απνηέιεζµα 
παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή νηθνλνµηθνχ νθέινπο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε απηήο 
ηεο ππνρξέσζεο.  Οη πξνβιέςεηο επηκεηξψληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ε δηνίθεζε ζε 
φηη αθνξά ζην θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο πνπ νθείιεηαη ηελ εκεξνκελία ηεο 
Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο εθφζνλ ε ζρεηηθή επίδξαζε ηεο 
πξνεμφθιεζεο είλαη ζεκαληηθή. 
 
 
Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 
 
Οη κηζζψζεηο ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο φηαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο κίζζσζεο ζρεδφλ φινη νη 
θίλδπλνη θαη νη απνιαβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ κηζζίνπ κεηαθέξνληαη νπζηαζηηθά ζηνλ κηζζσηή θαη ζε ιεηηνπξγηθέο 
κηζζψζεηο, πνπ είλαη φιεο νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. 
 
 
Σα πιεξσηέα κηζζψκαηα ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο απηήο επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα κε βάζε 
ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο κίζζσζεο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο 
ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. 
 
Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη 
σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 
ρξήζεο ζχκθσλα κε ηα κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα θαζψο ζεσξείηαη πην αληηπξνζσπεπηηθφο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ησλ ελ 
ιφγσ εμφδσλ. 
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3. Πεξίιεςε εκαληηθόηεξσλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ (ζπλέρεηα) 
 
 
Κύξηεο πεγέο αβεβαηόηεηαο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 
 
Ζ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ, πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο 
γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο φπσο επίζεο θαη ην χςνο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ 
αλαγλσξίζηεθαλ. Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα 
ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε απνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απνκείσζε αμίαο απαηηήζεσλ θαη 
αλνηρηέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Σα πξαγκαηηθά 
κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. Οη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο αβεβαηφηεηαο 
ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο αθνξνχλ ηελ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηηο αλέιεγθηεο 
θνξνινγηθέο ρξήζεηο. Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ σο ηψξα εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο θαη 
επαλαμηνινγνχληαη ψζηε λα επηθαηξνπνηνχληαη ζηηο εθάζηνηε πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 
 
 
 
 
4. Κύθινο εξγαζηώλ 
 
Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ είλαη σο αθνινχζσο: 
 
Κύθινο εξγαζηώλ 
   

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 1/1 – 31/12/2014 1/1 – 31/12/2013 

Πσιήζεηο : 
  

Δκπνξεπκάησλ 119.162 96.900 

Τπεξεζηψλ       484     0 

χλνιν 119.646 96.900 

  
Ζ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη ην ιηαληθφ εκπφξην πεηξειαηνεηδψλ. 
 
 
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αθνξνχλ πιπληήξηα απηνθηλήησλ. Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία εζφδσλ θαηά ηελ πεξίνδν 
1/1 – 31/12/2013 έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο. 
 
 
 
 
5. Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο 
 
Σα ινηπά  έζνδα εθκεηάιιεπζεο απεηθνλίδνληαη σο εμήο: 
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 
 

 
1/1 – 31/12/14 1/1 – 31/12/13 

 
Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα / (έμνδα) 

135 384 

ύλνιν 135 384 

  
Σα αλσηέξσ έζνδα αθνξνχλ θπξίσο πξνκήζεηεο πσιήζεσλ ινηπψλ εκπνξεπκάησλ ιηαληθήο ηξίησλ. 
 
Σν αληίζηνηρν πνζφ γηα ηελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/13 εκπεξηέρεη επηπιένλ θαη έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
(πιπληήξηα απηνθηλήησλ). Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία εζφδσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/2014 έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ 
θχθιν εξγαζηψλ. 
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6. Έμνδα  
 
Κόζηνο πσιεζέλησλ 
 
Σν θφζηνο πσιήζεσλ πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά ην θφζηνο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη απεηθνλίδεηαη σο εμήο :  
 

 
Πνζά ζε ρηι. επξώ  Πνζά ζε ρηι. επξώ  

 
31/12/2014 31/12/2013 

 
Κόζηνο Πσιεζέλησλ  111.372 91.694 

 
 
Λεηηνπξγηθά έμνδα 
 
Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο : 
 
 

Ποζά ζε σιλ. εςπώ  2014 2013 

   Παξνρέο Σξίησλ 3.355 2.580 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ  4.230 2.922 

Απνζβέζεηο 132 74 

Λνηπά έμνδα 587 396 

ύλνιν 8.305 5.972 
 

    
 
Οη ακνηβέο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ γηα ηε ρξήζε 2014 αλήιζαλ ζε  Δπξψ 41.000 γηα ηελ εηαηξεία. 
 
Ζ εηαηξεία ζηα πξαηήξηα πνπ δηαζέηεη απαζρνιεί κηζζσκέλν πξνζσπηθφ απφ εηαηξείεο κίζζσζεο πξνζσπηθνχ. 
 
 
 
 
 
7. Έζνδα από επελδύζεηο 
 
Σα έζνδα ηεο εηαηξείαο απφ επελδχζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
Πνζά ζε ρηι. επξψ  Πνζά ζε ρηι. επξψ  

 
31/12/2014 31/12/2013 

 
 
Σφθνη θαηαζέζεσλ                                                        1                          1 
Λνηπά έζνδα επελδχζεσλ                                           0                           6  
ύλνια                                                                        1                           7 
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8. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
Πνζά ζε ρηι. επξψ  Πνζά ζε ρηι. επξψ  

 
31/12/2014 31/12/2013 

   Υξεσζηηθνί Σφθνη & πλαθή 
Έμνδα 92                              60 

 ύλνια                                                                          92                                 60                                                                       
  
 
 
9. Φόξνο εηζνδήκαηνο 
 
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ  

 1/1 – 31/12/14  1/1 – 31/12/13 

    

Φφξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο ρξήζεο 33  0 

 33  0 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα 
απνηειέζκαηα (2)  308 

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία  
(εκείσζε 20) (2)  308 

ύλνιν 31   308 

 
 
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίζζεθε κε  26% επί ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο ηεο ρξήζεο 1/1–31/12/2014. 
 
 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζπκπεξηιακβάλεη ην ηέινο επηηεδεχκαηνο γηα ηελ ρξήζε απηή που 
επηβιήζεθε ζηελ εηαηξεία βάζεη ηνπ Ν 3986/2011. 
 
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο γηα ηελ Δηαηξία πξνθχπηεη αθνχ ππνινγηζηνχλ πάλσ ζην ινγηζηηθφ θέξδνο  
νη θαησηέξσ θνξνινγηθέο επηδξάζεηο: 
 
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ  

 1/1 – 31/12/14 1/1 – 31/12/13 

   

Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 26,00% 26,00% 

Δπηδξάζεηο ζην θόξν από :   

Έμνδα κε εθπεζηέα θνξνινγηθά 26,00% (0,8%) 

Λνηπέο επηδξάζεηο (αιιαγή ζπληειεζηή,   

αλαβαιιφκελε θνξνινγία θιπ) 184,60% 45,9% 

Πξαγκαηηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ρξήζεο 236,60% 71,1% 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε 

Οικονομικέρ καηαζηάζειρ για ηη σπήζη πος έληξε ηην 31 Δεκεμβπίος 2014 

 

Σελίδα 22 από 30 

 
10.         Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  
 
H θίλεζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 1/1-31/12/13 θαη θαηά ηελ ρξήζε  
1/1-31/12/14 παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 
 

  
Κηίξηα-
Μεραλήκαηα 

Μεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια & 
Λνηπόο 
εμνπιηζκόο ύλνια 

Ποζά ζε σιλ.Εςπώ         

ΚΟΣΟ         

1 Ηαλνπαξίνπ 2013 1 201 53 255 

Πξνζζήθεο 101 50 67 218 

Μεηψζεηο 0 0 0 0 

31 Γεθεκβξίνπ 2013 102 251 120 472 

Πξνζζήθεο 272 64 156 493 

Μεηψζεηο 0 0 0 0 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 374 315 276 965 

ΑΠΟΒΔΔΗ         

1 Ηαλνπαξίνπ 2013 0 21 19 40 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 3 12 11 26 

Μεηψζεηο ρξήζεο 0 0 0 0 

31 Γεθεκβξίνπ 2013 3 33 30 63 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 27 14 21 62 

Μεηψζεηο ρξήζεο 0 0 0 0 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 31 47 51 129 

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ 
ΑΞΗΑ         

31 Γεθεκβξίνπ 2013 99 218 90 406 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 343 268 225 837 
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11.     Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
 
H θίλεζε ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 1/1-31/12/13 θαη θαηά ηελ ρξήζε  
1/1-31/12/14 παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 
 

  Λνγηζκηθό ύλνια 

Ποζά ζε σιλ.Εςπώ     

ΚΟΣΟ     

1 Ηαλνπαξίνπ 2013 149 149 

Πξνζζήθεο 128 128 

31 Γεθεκβξίνπ 2013 277 277 

Πξνζζήθεο 74 74 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 351 351 

ΑΠΟΒΔΔΗ     

1 Ηαλνπαξίνπ 2013 58 58 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 47 47 

31 Γεθεκβξίνπ 2013 105 105 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 71 71 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 176 176 

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ 
ΑΞΗΑ     

31 Γεθεκβξίνπ 2013 172 172 

31 Γεθεκβξίνπ 2014 175 175 

 
 
12. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο  
 
Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αθνξνχλ δνζείζεο εγγπήζεηο. 
 
 
13. Απνζέκαηα  
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2014 31/12/2013 

   
Δκπνξεχκαηα 3.005 2.878 

ύλνιν  3.005 2.878 

 
 
14. Απαηηήζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 
 
Οη πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ απαηηήζεηο απφ ηελ 
πψιεζε εκπνξεπκάησλ. Αθνινπζεί αλάιπζε πειαηψλ θαη ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ: 
 

Ποζά ζε σιλ. εςπώ  31/12/2014 31/12/2013 

   Πειάηεο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 198 133 

πλδεφκελα κέξε (ζεκ. 23) 499 171 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 510 237 

Πξνθαηαβνιέο – Μεηαβαηηθνί 12 24 

Λνηπά 216 284 

ύλνιν 1.435 850 

 
Γηα ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο δελ έρεη γίλεη θάπνηα πξφβιεςε θαζψο ζεσξνχληαη αλαθηήζηκεο.  
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηά θχξην ιφγν εηζπξάηηνληαη ηηο κεηξεηνίο ιφγσ ηεο θχζεο ηεο εηαηξείαο. 
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15. Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 
 
Σν ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά θαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. 
Ζ ινγηζηηθή αμία απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 
 

ΓΗΑΘΔΗΜΑ  
  Ποζά ζε σιλ. εςπώ  1/1 – 31/12/14 1/1 – 31/12/13 

   Σακείν     588 420 

Καηαζέζεηο Όςεσο 1.103 844 

ύλνιν Γηαζεζίκσλ 1.691 1.264 

 
 
 
 
16. Μεηνρηθό θεθάιαην  
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2014 31/12/2013 

   

Δγθεθξηκέλν, εθδνζέλ θαη πιήξσο θαηαβιεκέλν: 4.620 4.620 

(462.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο Δπξψ ε θάζε κία € 10)     
 
Ζ Δηαηξία δηαζέηεη κία κφλν θαηεγνξία θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ δηθαίσκα  ζε ζηαζεξφ 
εηζφδεκα. 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε ηελ αξρή ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. Σν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ 
Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 είλαη κηθξφηεξν απφ ην 1/2 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
εηαηξείαο θαη ζπλεπψο ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα ζπγθαιέζεη, θαη’ άξζξν 47 Κ.Ν. 2190/1920, Γεληθή πλέιεπζε κε ζθνπφ ηελ πηνζέηεζε 
κέηξσλ ψζηε λα αξζνχλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ απηνχ. 
 
 
17. Απνζεκαηηθά  
 
Σα απνζεκαηηθά  ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2014 δελ παξνπζίαζαλ κεηαβνιή απφ ηελ 31/12/2013. 
 
Γελ έρνπλ ζρεκαηηζζεί άιια απνζεκαηηθά εθηφο ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. 
 
Σαθηηθό Απνζεκαηηθό 
 
Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ είλαη ην 5% ησλ κεηά θφξσλ θεξδψλ έσο φηνπ απηφ λα ηζνχηαη κε ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ.  Απηφ ην απνζεκαηηθφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνξξνθήζεη 
δεκηέο. Ζ εηαηξεία έρεη ζρεκαηηζκέλν ην πνζφ ησλ € 26,19, πνπ πξνέθπςε ηα θέξδε ηεο ρξήζεο ηνπ 2009. 
 
 
18. πζζσξεπκέλα θέξδε/ (δεκίεο) 
 

Ποζά ζε σιλ. εςπώ  
 

  Τπφινηπν 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 (3.050) 

Εεκηέο ρξήζεσο (125) 

Έμνδα αχμεζεο Μ.Κ.                                (17) 

 
                          (3.192) 

  Τπφινηπν 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 (3.192) 

Εεκηέο ρξήζεσο (17) 

Έμνδα αχμεζεο Μ.Κ.                                    0 

Τπφινηπν 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 (3.209) 
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19. Μεξίζκαηα 
 
Γελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα δηαλνκή κεξίζκαηνο θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο κεηά θφξσλ είλαη  
δεκηέο. 
 
 
 
20. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 
 
 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη θπξηφηεξεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ 
ινγηζηηθνπνηήζεθαλ θαη νη θηλήζεηο  ησλ ρξήζεσλ 2013 θαη 2014: 

 
Ποζά ζε σιλ. εςπώ      

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία απφ: Τπφινηπν 1/1/2013 

Υξέσζε/(Πίζησζε) 
ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθνχ 
εηζνδήκαηνο 

Τπφινηπν 
31/12/2013 

Υξέσζε/(Πίζησζε) 
ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθνχ 
εηζνδήκαηνο 

Τπφινηπν 
31/12/2014 

Γηαθνξά θνξνινγηθήο θαη 
ινγηζηηθήο βάζεο ησλ παγίσλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (3)            (2) (5)            2 (3) 

Λνηπέο δηαθνξέο κεηαμχ 
θνξνινγηθψλ θαη ινγηζηηθψλ 
απνηειεζκάησλ 0           310 310           0 310 

ύλνιν (3)                    308 305                      2 308 

 
 
Οξηζκέλεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία έρνπλ ζπκςεθηζηεί. Παξαθάησ είλαη ε αλάιπζε 
ηνπ ππνινίπνπ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο (κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ) γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο:    
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
21.    Τπνρξεώζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο  
 
Οη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ θπξίσο αγνξέο θαη ιεηηνπξγηθά θφζηε. 
 
 

Ποζά ζε σιλ. εςπώ  31/12/2014 31/12/2013 

   Πξνκεζεπηέο  267 52 

πλδεφκελα κέξε (ζεκ. 23) 3.913 3.549 
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο 1.870 872 

ύλνιν 6.050 4.473 

          
 
Ζ κέζε πηζησηηθή πεξίνδνο γηα ηηο αγνξέο είλαη 20 εκέξεο γηα ηελ ρξήζε 2014 ελψ  γηα ην 2013 ήηαλ 18 εκέξεο. 
 
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ ππνρξεψζεσλ απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
αληηπξνζσπεχεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.   
 
 
 

Ποζά ζε σιλ. εςπώ 31/12/2014 31/12/2013 

   
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (21) (26) 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 329 332 

ύλνιν 308 305 
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22.     Λεηηνπξγηθέο  κηζζώζεηο 
 
Οη κηζζψζεηο ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ θπξίσο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα πξαηήξηα θαπζίκσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ.  
Ζ Δηαηξία σο Μηζζσηήο 

   Ποζά ζε σιλ. εςπώ  31/12/2014 31/12/2013 

   Διάρηζηα κηζζψκαηα απφ ζπκβάζεηο 
ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ  
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηεο ρξήζεο 2.427 1.964 

ύλνιν 2.427 1.964 

 
 
 
Καηά ηελ 31/12/2014 θαη ηελ 31/12/2013 ε Δηαηξεία είρε αλαιεθζείζεο δεζκεχζεηο απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ 
κηζζψζεσλ, ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα ή ρσξίο λα πξνηίζεηαη λα αθπξψζεη ηα ζρεηηθά κηζζσηήξηα, νη νπνίεο είλαη 
πιεξσηέεο σο εμήο: 

   Ποζά ζε σιλ. εςπώ  31/12/2014 31/12/2013 

   Άκεζα ή εληφο ελφο έηνπο 2.610 2.403 

Απφ 2 έσο θαη 5 ρξφληα 9.679 9.183 

Απφ 5 ρξφληα θαη άλσ 14.961 14.839 

 
27.250 26.426 

 
 
Ζ Δηαηξία σο Δθκηζζσηήο 
 
Διάρηζηα κηζζψκαηα απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ηεο ρξήζεο: 
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2014  31/12/2013 

    

Διάρηζηα κηζζψκαηα απφ ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ 
αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα ηεο ρξήζεο 3  2 

 3  2 

 
 
Καηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Δηαηξία θαηέρεη ζπκβφιαηα κε ηνπο κηζζσηέο πνπ ζα 
ηεο απνθέξνπλ θαη’ ειάρηζην ηα θάησζη πνζά σο κηζζψκαηα: 
 

  

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ 31/12/2014  31/12/2013 

    

Δληφο ελφο έηνπο 3  3 

Δληφο ησλ εηψλ 2 έσο θαη 5 8  7 

Μεηά απφ 5 ρξφληα 1  0 

 12  10 
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23.  πλαιιαγέο κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 
 
Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 
 
Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ αλαιχνληαη θαησηέξσ: 
 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο     Πσιήζεηο          Αγνξέο 

Μεηξηθή Δηαηξία (AVIN  OIL) 
           383 

                  
3.694            492           108.897 

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε          115         218            29               4.370 

ύλνιν          498             3.912          521           113.267 

 
Οη πσιήζεηο ησλ αγαζψλ ζηα ζπλδεφκελα κέξε έγηλαλ ζηηο ζπλήζεηο ηηκέο πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 
Σα νθεηιφκελα πνζά είλαη αθάιππηα θαη ζα ηαθηνπνηεζνχλ κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ. Κακία εγγχεζε δελ έρεη δνζεί ή 
ιεθζεί απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε. 
   
Δπίζεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο απφ ζπλδεφκελα κέξε. 
 
πλαιιαγέο δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ 
 
Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο, απαηηήζεηο ή/θαη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. 
 
 
 
24.  Γεζκεύζεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 
 
 
Τθίζηαληαη επίδηθεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο  θαηά ηξίησλ ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ 515 ρηιηάδεο. 
 
Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο γηα ηελ Δηαηξεία είλαη νη 2010 θαη 2014. Ζ Δηαηξεία γηα ηε ρξήζε 2014 εθαξκφδεη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ 3842/2010 (ΠΟΛ 1159/22.07.2011)  ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε Δηαηξεία ππφθεηηαη 
ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ην λφκηκν ειεγθηή ηεο. Μέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο, ν θνξνινγηθφο 
έιεγρνο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2014 δελ έρεη νινθιεξσζεί. Απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ηεο ρξήζεο 2014 απφ ηνλ Νφκηκν 
Διεγθηή ηεο Δηαηξείαο, δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο. 
 
Γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013 ε Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ 3842/2010 
(ΠΟΛ.1159/2011) ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ηνλ Νφκηκν Διεγθηή ηεο. 
χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ΠΟΛ. 1236/ 18.10.2013, νη ρξήζεηο πνπ έθιεηζαλ κέρξη θαη ηελ 31.03.2012 ζα 
ζεσξνχληαη πεξαησκέλεο κεηά ηελ 30.04.2014 θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ εληνπηζηεί θνξνινγηθέο 
παξαβάζεηο απφ ηνπο ειέγρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, θαη δπλαηφηεηα άιινπ ειέγρνπ ππάξρεη κφλν ζηελ 
πεξίπησζε ζηνηρείσλ ή ελδείμεσλ γηα παξαβάζεηο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΠΟΛ 
1236/18.10.2013 θαη νη νπνίεο δελ εληνπίζηεθαλ απφ ην δηελεξγεζέληα έιεγρν θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο.  
 
 
Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ 31.03.2012,ζε δεθανρηψ (18) κήλεο απφ ηελ έθδνζε Έθζεζεο Φνξνινγηθήο 
πκκφξθσζεο κε ζχκθσλε γλψκε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ εληνπηζζεί θνξνινγηθέο παξαβάζεηο απφ 
ηνπο ειέγρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζεσξείηαη πεξαησκέλνο ν έιεγρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξηθήο ρξήζεο 
θαη δπλαηφηεηα άιινπ ειέγρνπ ππάξρεη κφλν ζηελ πεξίπησζε ελδείμεσλ γηα ζεκαληηθέο παξαβάζεηο πνπ δελ 
εληνπίζηεθαλ απφ ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν.  
Καηφπηλ ηνχηνπ ε ρξήζε ηνπ 2011 ζεσξείηαη πεξαησκέλε,, ε ρξήζε ηνπ 2012 ζα πεξαησζεί ζηηο 24.03.2015 θαη ε 
ρξήζε ηνπ 2013 ζηηο 4/1/2016. Ζ εηαηξεία δελ επηιέρζεθε γηα έιεγρν γηα ηηο ρξήζεηο απηέο έσο ζήκεξα. 
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25. Καηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 
 
 
Φπημαηοοικονομικέρ απαιηήζειρ      

   

  Ποζά ζε σιλ.Εςπώ 31/12/2014 31/12/2013 

 
  

Πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 
απαηηήζεηο (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 
ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα) 

3.126 2.114 

 

   

  Φπημαηοοικονομικέρ ςποσπεώζειρ          

  

  Ποζά ζε σιλ.Εςπώ 31/12/2014 31/12/2013 

 
  

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπνί πηζησηέο 6.050 4.473 

 
 
 
26. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 
 
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη αμηνινγήζεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα. Γεληθφηεξα φπσο 
αλαθέξεηαη θαη θαησηέξσ ζηελ δηαρείξηζε ησλ επηκέξνπο θηλδχλσλ, δελ ζεσξεί φηη ηπρφλ αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηελ 
Διιεληθή νηθνλνκία ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 
 
 
Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν 
ηηκψλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο 
επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 
αγνξψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.  
 
πλνπηηθά, νη κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαη παξαθάησ: 
 
(α) Κίλδπλνο αγνξάο 
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη νη ζπλαιιαγέο ηεο δηελεξγνχληαη ζην πξσηεχνλ λφκηζκα ηνπ 
νηθνλνκηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο πνπ είλαη ην Δπξψ. πλεπψο ε εηαηξεία δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ 
θίλδπλν. 
 
(β) Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ 
Ζ Δηαηξεία ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ζε κεηξεηά, δηαηεξεί ζρεηηθά πςειά ξεπζηά δηαζέζηκα, ζπλεπψο δελ 
ζπληξέρεη ιφγνο δαλεηζκνχ θαη θίλδπλνο απφ ηε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. 
 
(γ) Κίλδπλνο ηηκήο 
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο 
πςειήο θηλεηηθφηεηαο ησλ απνζεκάησλ ηεο θαη ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηεο λα ξπζκίδεη ηα απνζέκαηα ζηα θαηψηεξα 
δπλαηά επίπεδα. 

 (δ) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ δηαζεζίκσλ, επηζεκαίλεηαη φηη ε 
Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κφλν κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ πςειφ δείθηε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ πνιηηηθή ηεο έγθεηηαη ζην λα εμαζθαιίζεη φηη νη 
πσιήζεηο γίλνληαη ζηελ πιεηνςεθία ζε πειάηεο ιηαληθήο ηνηο κεηξεηνίο. 
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26. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ (ζπλέρεηα) 
 

 (ε) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε θαζεκεξηλήο θαηάζεζεο ησλ δηαζεζίκσλ απφ ηα 
πξαηήξηα ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο. Ζ εμαζθάιηζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ δηεπθνιχλεηαη ιφγσ ηεο 
θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ζε κεηξεηά. Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην 
ρξνληθφ ππφινηπν απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο κέρξη ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία ιήμεο.   
 
 
 
Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη αθνξνχλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο. 
 
  
     2014 

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ  0-6 κήλεο 6 κήλεο +  χλνιν 

    

Πξνκεζεπηέο & ινηπνί πηζησηέο 6.050 0 6.050 

ύλνιν                6.050 0 6.050 

 
 

       2013 

   

Πνζά ζε ρηι.Δπξψ  0-6 κήλεο 6 κήλεο + χλνιν 

    

Πξνκεζεπηέο & ινηπνί πηζησηέο 4.473 0 4.473 

ύλνιν                4.473 0 4.473 

    

 
 
 
27.    Γεγνλόηα κεηά ηελ Πεξίνδν Αλαθνξάο 
 
Γελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλφο ην νπνίν λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ επηρεηξεκαηηθή 
πνξεία ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε 

Οικονομικέρ καηαζηάζειρ για ηη σπήζη πος έληξε ηην 31 Δεκεμβπίος 2014 
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Αζήλα, 13 Μαξηίνπ 2015 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, 

οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2014, τις 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 Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον 

έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 

καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων 

κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της 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 οικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 



 

 

 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή - Συνεχίζεται 

 

Γνώμη 
 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας “ ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά την 31
η
 

Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έμφαση Θέματος 

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται το 

γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας είναι μικρότερο του 1/2 του μετοχικού 

κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν 

2190/1920. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της 

δραστηριότητας της Εταιρείας. Η διοίκηση και οι μέτοχοι της Εταιρείας αναμένεται να λάβουν κατάλληλα 

μέτρα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα 

άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 13 Μαρτίου  2015 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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