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ΔΚΘΔΣΗ ΓΙΑΦΔΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(για τη χρήση 01-01-2012 έως 31-12-2012)

ΠΡΟ
ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ 30ησ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013
Κφριοι Μζτοχοι,
Η εταιρεία ςυνζχιςε και το 2012 τθν δραςτθριότθτά τθσ ςτον τομζα τθσ, και ςυγκεκριμζνα ςτο εμπόριο και
τθν επεξεργαςία χάρτου, όπωσ προβλζπεται και από το καταςτατικό τθσ, με εξαιρετικά αποτελζςματα.
Συγκεκριμζνα, ςτον ενοικιαςμζνο χϊρο ςτθν περιοχι του Κορωπίου Αττικισ (1 ο χλμ. οδοφ Κορωπίου – Βάρθσ )
και χρθςιμοποιϊντασ ενοικιαηόμενο μθχανολογικό εξοπλιςμό ςυνζχιςε τθν από τον Ιοφλιο 2010
δραςτθριότθτά τθσ ςτθν αγορά, μεταποίθςθ και πϊλθςθ χαρτονιϊν.
Εντόσ τθσ χριςθσ 2012, δεν επζκτεινε τον μθχανολογικό τθσ εξοπλιςμό.
Οι προοπτικζσ τθσ εταιρείασ παραμζνουν καλζσ, παρά τθν ςυνολικι οικονομικι κρίςθ, κακϊσ κατά τθν χριςθ
του 2012 πζτυχε κφκλο εργαςιϊν τθσ τάξεωσ των €4.367.965,82.
Α. υνοπτικζσ χρηματοοικονομικζσ πληροφορίεσ για την Εταιρεία και αριθμοδείκτεσ οικονομικήσ διάρθρωςησ
Η Εταιρεία κατά τθν κλειόμενθ χριςθ 2012 παρουςίαςε τα παρακάτω οικονομικά αποτελζςματα:
Κφκλοσ εργαςιών
Ο κφκλοσ εργαςιϊν κατά τθν κλειόμενθ χριςθ ανιλκε ςε €4.367.965,82 ζναντι €6.845.515 κατά τθν
προθγοφμενθ χριςθ, παρουςιάηοντασ μείωςθ κατά 36,2%. Οι προβλζψεισ για τον ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τθσ
χριςθσ 2013, παρά τισ ιδιαίτερεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ και τθν φφεςθ εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ, εμφανίηουν
προςδοκϊμενα ζςοδα που κα κυμανκοφν ςτα επίπεδα των €5.000.000, παρουςιάηοντασ δθλαδι μια μικρι
αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 14,5%.
Αποτελζςματα μετά από φόρουσ
Σφμφωνα με τα ΔΠΧΑ, τα αποτελζςματα μετά από φόρουσ τθσ Εταιρείασ, κατά τθν κλειόμενθ οικονομικι χριςθ,
ανιλκαν ςε €12.000, ζναντι €523.000 τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ. Η μείωςθ αυτι είναι το αναπόφευκτο
αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ μείωςθσ του κφκλου εργαςιϊν.
Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ
Οι ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ, κατά τθν κλειόμενθ χριςθ, ανιλκαν ςε ποςό
€147.000 ζναντι ποςοφ €46.000 το 2011, εμφανίηοντασ ςθμαντικι αφξθςθ.
Καθαρή Θζςη
Η κακαρι κζςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ, κατά τθν κλειόμενθ οικονομικι χριςθ, ανιλκε ςε ποςό €1.834.000
ζναντι ποςοφ €1.822.000 το 2011 εμφανίηοντασ μικρι αφξθςθ κατά 0,66% ςε ςχζςθ με τθ προθγοφμενθ χριςθ
κυρίωσ λόγω των χαμθλϊν κερδϊν τθσ χριςθσ.
Β. ημαντικά γεγονότα που ζλαβαν χώρα κατά την κλειόμενη χρήςη και επίδραςη αυτών ςτισ ετήςιεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ
Δεν υπιρξε κανζνα ςθμαντικό γεγονόσ που να ζλαβε χϊρα κατά τθ διάρκεια τθσ κλειςμζνθσ χριςεωσ, όπου θ
εταιρεία προχϊρθςε ςτθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ςτο Κορωπί Αττικισ.
Γ. Προβλεπόμενη εξζλιξη των δραςτηριοτήτων τησ Εταιρείασ
Η Εταιρεία δραςτθριοποιείται πλζον ςτο αντικείμενο όπωσ ανωτζρω περιγράφεται με προοπτικζσ ετιςιων
πωλιςεων που κα κυμαίνονται περίπου ςτα €5.000.000 για το επόμενο ζτοσ.

Δ. Τποκαταςτήματα τησ Εταιρείασ
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Η Εταιρεία κατά τθ διάρκεια τθσ κλειόμενθσ και προθγοφμενθσ χριςεωσ και μζχρι ςιμερα δεν διατθρεί
υποκαταςτιματα μζςω των οποίων αςκεί επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ.
Ε. Διαχείριςη χρηματοοικονομικών κινδφνων
Η Εταιρεία εκτίκεται ςε διάφορουσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι οι
απρόβλεπτεσ διακυμάνςεισ των επιτοκίων, ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ και ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ. Οι πολιτικζσ
διαχειρίςεωσ των ςχετικϊν κινδφνων τθσ Εταιρείασ ζχουν ωσ ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν
επιπτϊςεων που μπορεί να ζχουν οι κίνδυνοι αυτοί ςτθ χρθματοοικονομικι τθσ κζςθ και απόδοςθ.
Η διαχείριςθ κινδφνου διενεργείται από τθν Οικονομικι Διεφκυνςθ τθσ Εταιρείασ, οι ςχετικζσ πολιτικζσ τθσ οποίασ
εγκρίνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Η διαχείριςθ χρθματοοικονομικϊν κινδφνων περιλαμβάνει τθν
αναγνϊριςθ, τον υπολογιςμό και τθν αντιςτάκμιςθ των χρθματοοικονομικϊν κινδφνων ςε ςτενι ςυνεργαςία με
τισ λειτουργικζσ μονάδεσ τθσ Εταιρείασ.
υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ
Η Εταιρεία δεν εκτίκεται ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο κακϊσ το ςφνολο ςχεδόν των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων
και υποχρεϊςεων είναι εκπεφραςμζνο ςε ευρϊ.
Σαμειακζσ ροζσ και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδφνου
Η Εταιρεία δεν ζχει ζντοκα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και ςυνεπϊσ το ειςόδθμα και οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του
είναι ουςιωδϊσ ανεξάρτθτεσ από τισ αλλαγζσ ςτθν αγορά των επιτοκίων.
Κατά τθν 31-12-2012 θ εταιρεία είχε βραχυπρόκεςμο δανειςμό φψουσ €500.000.
Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ
Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ προκφπτει από τα χρθματικά διακζςιμα, τισ τραπεηικζσ κατακζςεισ, κακϊσ επίςθσ και από
πιςτωτικζσ εκκζςεισ ςτουσ πελάτεσ.
Η Εταιρεία ζχει ςθμαντικι διαςπορά των απαιτιςεϊν τθσ, κυρίωσ λόγω του γεγονότοσ ότι οι απαιτιςεισ τθσ
αφοροφν μεγάλο αρικμό πελατϊν, οι οποίοι είναι φερζγγυεσ εταιρείεσ και ςυνεπϊσ θ φπαρξθ πιςτωτικοφ
κινδφνου περιορίηεται. Επίςθσ θ εταιρεία, χωρίσ να ζχει τθν υποχρζωςθ, ζχει ςχθματίςει με 31-12-2012
πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ φψουσ €56.000.
Κίνδυνοσ ρευςτότητασ
Εκτιμάται ότι δεν κα υπάρξει οποιοςδιποτε κίνδυνοσ ρευςτότθτασ, κακϊσ τα ταμειακά διακζςιμα τθσ εταιρείασ,
ςυνυπολογιηομζνων των εμπορικϊν απαιτιςεϊν τθσ , είναι επαρκι για τθν κάλυψθ των υποχρεϊςεων τθσ.
Σθμειϊνεται ότι θ ςχζςθ Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό / Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ είναι 1,84.
Σ. Μεριςματική πολιτική
Κατά τθ λιξθ τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ δεν προτείνεται διανομι μερίςματοσ ϊςτε να μθν διαταραχκεί θ ταμειακι
ρευςτότθτα τθσ εταιρείασ.
Ζ. ημαντικά γεγονότα που ςυνζβηςαν από τη λήξη τησ χρήςεωσ μζχρι την ημερομηνία ςυντάξεωσ τησ
παροφςασ εκθζςεωσ διαχειρίςεωσ
Πζραν των ιδθ μνθμονευκζντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενζςτερα του Ιςολογιςμοφ τθσ 31θσ
Δεκεμβρίου 2012 γεγονότα, που κα μποροφςαν να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ.
Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ 2009 θ εταιρεία ελζχκθκε φορολογικά , με τακτικό
ζλεγχο , μζχρι και τθν χριςθ 2008.
Με τιμι,
Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο

____________________________
Ηλίασ Βενιόπουλοσ
Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Διευκφνων Σφμβουλοσ

4

ΜΑΡΣΑΝΚΟ ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΥΗΜΙΣΙΚΗ ΣΔΦΝΙΚΗ Α.Δ.
Δςήριεπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ
για ςη υοήρη από 1η Ιαμξσαοίξσ 2012 έχπ 31η Δεκεμβοίξσ 2012
(Τα ποσά είμαι εκφρασμέμα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΦΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Ποξπ ςξσπ Λεςόυξσπ ςηπ
«ΛΑΡΣΑΜΙΟ ΔΙΣΤΠΩΣΘΙΖ ΔΛΠΟΡΘΙΖ ΔΘΑΥΖΛΘΣΘΙΖ ΣΔΦΜΘΙΖ ΑΔ»
Έκθερη επί ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ
Δλέγναμε ςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ «ΛΑΡΣΑΜΙΟ ΔΙΣΤΠΩΣΘΙΖ
ΔΛΠΟΡΘΙΖ ΔΘΑΥΖΛΘΣΘΙΖ ΣΔΦΜΘΙΖ ΑΔ»

(η «Δςαιοεία»), πξσ απξςελξύμςαι από ςημ

καςάρςαρη ξικξμξμικήπ θέρηπ ςηπ 31ηπ Δεκεμβοίξσ 2012, και ςιπ καςαρςάρειπ ρσμξλικξύ
ειρξδήμαςξπ, μεςαβξλώμ ιδίχμ κεταλαίχμ και ςαμειακώμ οξώμ ςηπ υοήρεχπ πξσ έληνε
ςημ ημεοξμημία ασςή, καθώπ και πεοίληφη ςχμ ρημαμςικώμ λξγιρςικώμ αουώμ και
μεθόδχμ και ςιπ λξιπέπ επενηγημαςικέπ πληοξτξοίεπ.
Δσθύμη Διξίκηρηπ για ςιπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ
Ζ διξίκηρη είμαι σπεύθσμη για ςημ καςάοςιρη και εύλξγη παοξσρίαρη ασςώμ ςχμ
ξικξμξμικώμ

καςαρςάρεχμ

ρύμτχμα με

ςα Διεθμή Ποόςσπα Φοημαςξξικξμξμικήπ

Αματξοάπ, όπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί από ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, όπχπ και για εκείμεπ
ςιπ ερχςεοικέπ δικλείδεπ πξσ η διξίκηρη καθξοίζει χπ απαοαίςηςεπ ώρςε μα καθίρςαςαι
δσμαςή η καςάοςιρη ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ απαλλαγμέμχμ από ξσριώδη αμακοίβεια,
πξσ ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ.
Δσθύμη Δλεγκςή
Ζ δική μαπ εσθύμη είμαι μα εκτοάρξσμε γμώμη επί ασςώμ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ
με βάρη ςξμ έλεγυό μαπ. Διεμεογήραμε ςξμ έλεγυό μαπ ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα
Δλέγυξσ. Σα ποόςσπα ασςά απαιςξύμ μα ρσμμξοτχμόμαρςε με καμόμεπ δεξμςξλξγίαπ,
καθώπ και μα ρυεδιάζξσμε και διεμεογξύμε ςξμ έλεγυξ με ρκξπό ςημ απόκςηρη εύλξγηπ
διαρτάλιρηπ για ςξ εάμ ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ είμαι απαλλαγμέμεπ από ξσριώδη
αμακοίβεια. Ο έλεγυξπ πεοιλαμβάμει ςη διεμέογεια διαδικαριώμ για ςημ απόκςηρη
ελεγκςικώμ ςεκμηοίχμ, ρυεςικά με ςα πξρά και ςιπ γμχρςξπξιήρειπ ρςιπ ξικξμξμικέπ
καςαρςάρειπ.

Οι

επιλεγόμεμεπ

διαδικαρίεπ

βαρίζξμςαι

ρςημ

κοίρη

ςξσ

ελεγκςή

πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ εκςίμηρηπ ςχμ κιμδύμχμ ξσριώδξσπ αμακοίβειαπ ςχμ ξικξμξμικώμ
καςαρςάρεχμ, πξσ ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ. Ιαςά ςη διεμέογεια ασςώμ ςχμ
εκςιμήρεχμ κιμδύμξσ, ξ ελεγκςήπ ενεςάζει ςιπ ερχςεοικέπ δικλείδεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ
καςάοςιρη και εύλξγη παοξσρίαρη ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ εςαιοείαπ, με ρκξπό
ςξ ρυεδιαρμό ελεγκςικώμ διαδικαριώμ καςάλληλχμ για ςιπ πεοιρςάρειπ και όυι με ρκξπό
ςημ έκτοαρη γμώμηπ επί ςηπ απξςελερμαςικόςηςαπ ςχμ ερχςεοικώμ δικλείδχμ ςηπ
εςαιοείαπ. Ο έλεγυξπ πεοιλαμβάμει επίρηπ ςημ ανιξλόγηρη ςηπ καςαλληλόςηςαπ ςχμ
λξγιρςικώμ αουώμ και μεθόδχμ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ και ςξσ εύλξγξσ ςχμ εκςιμήρεχμ
πξσ έγιμαμ από ςη διξίκηρη, καθώπ και ανιξλόγηρη ςηπ ρσμξλικήπ παοξσρίαρηπ ςχμ
ξικξμξμικώμ

καςαρςάρεχμ.

Πιρςεύξσμε
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ρσγκεμςοώρει είμαι επαοκή και καςάλληλα για ςη θεμελίχρη ςηπ ελεγκςικήπ μαπ γμώμηπ.
Γμώμη
Ιαςά ςη γμώμη μαπ, ξι ρσμημμέμεπ Οικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ παοξσριάζξσμ εύλξγα, από
κάθε ξσριώδη άπξφη, ςημ ξικξμξμική θέρη ςηπ Δςαιοείαπ, καςά ςημ 31 Δεκεμβοίξσ 2012,
ςη υοημαςξξικξμξμική ςηπ επίδξρη και ςιπ ςαμειακέπ ςηπ οξέπ για ςη υοήρη πξσ έληνε ςημ
ημεοξμημία ασςή, ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα Φοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, όπχπ
ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί από ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη.
Αματξοά επί άλλχμ μξμικώμ θεμάςχμ
Δπαληθεύραμε ςη ρσμτχμία και ςημ αμςιρςξίυηρη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςηπ Έκθερηπ ςξσ
Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ με ςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, ρςα πλαίρια ςχμ
ξοιζόμεμχμ από ςα άοθοα 43α και 37 ςξσ Ι.Μ. 2190/20.

Αθήμα, 28 Λαΐξσ 2013
Ο Οοκχςόπ Δλεγκςήπ Κξγιρςήπ

Ιξύρη ς. Αγάπη
Α.Λ. ΟΔΚ 26731
Διεθμήπ Δλεγκςική ΑΔ
Παςηρίχμ 81 & Φέσδεμ, 104 34 Αθήμα
Α.Λ. ΟΔΚ 111
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ΜΑΡΣΑΝΚΟ ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΥΗΜΙΣΙΚΗ ΣΔΦΝΙΚΗ Α.Δ.
Δςήριεπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ
για ςη υοήρη από 1η Ιαμξσαοίξσ 2012 έχπ 31η Δεκεμβοίξσ 2012
(Τα ποσά είμαι εκφρασμέμα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΔΣΗΙΔ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΣΗ ΜΑΡΣΑΝΚΟ Α.Δ.

Οικξμξμικήπ Φοήρηπ
1η Θαμξσαοίξσ έχπ 31η Δεκεμβοίξσ 2012

ύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα Φοημαςξικξμξμικήπ Αματξοάπ,
όπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί από ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη
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ΜΑΡΣΑΝΚΟ ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΥΗΜΙΣΙΚΗ ΣΔΦΝΙΚΗ Α.Δ.
Δςήριεπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ
για ςη υοήρη από 1η Ιαμξσαοίξσ 2012 έχπ 31η Δεκεμβοίξσ 2012
(Τα ποσά είμαι εκφρασμέμα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΔΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ
31η ΔΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012

ημ.

01.01-

01.01-

31.12.2012

31.12.2011

Έρξδα
Ιόρςξπ πχλήρεχμ
Μικςό κέοδξπ

4
6

4.368
(4.006)
362

6.846
(5.860)
985

Ένξδα διάθερηπ
Ένξδα διξίκηρηπ

6
6

(220)
(71)

(182)
(81)

3

15

5
5

(52)

(20)

7

22
(10)

717
(194)

Καθαοά κέοδη

12

523

Λξιπά ρσμξλικά ειρξδήμαςα μεςά από τόοξσπ (Β)
σγκεμςοχςικά ρσμξλικά ειρξδήμαςα μεςά από τόοξσπ (Α) + (Β)

12

523

Κέοδη αμά μεςξυή (βαρικά και απξμειχμέμα)

0,0228

0,9787

Λέρξπ ςαθμικόπ Αοιθμόπ Λεςξυώμ (Βαρικόπ)

534.255

534.255

Λέρξπ ςαθμικόπ Αοιθμόπ Λεςξυώμ (Απξμειχμέμξπ)

534.255

534.255

Κξιπά έρξδα εκμεςάλεσρηπ
Φοημαςξξικξμξμικά έρξδα
Φοημαςξξικξμξμικά ένξδα
Κέοδη ποξ τόοχμ
Υόοξι ειρξδήμαςξπ

Οι ρσμξδεσςικέπ ρημειώρειπ απξςελξύμ αμαπόρπαρςξ μέοξπ ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ
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ΜΑΡΣΑΝΚΟ ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΥΗΜΙΣΙΚΗ ΣΔΦΝΙΚΗ Α.Δ.
Δςήριεπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ
για ςη υοήρη από 1η Ιαμξσαοίξσ 2012 έχπ 31η Δεκεμβοίξσ 2012
(Τα ποσά είμαι εκφρασμέμα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΗ 31Η ΔΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012

ημ.

31.12.2012

31.12.2011

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Μακοξποόθερμξ Δμεογηςικό
Δμρώμαςα πάγια ρςξιυεία

8

467

470

Αρώμαςα πάγια ρςξιυεία

9

13

11

Αμαβαλλόμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ

7

1

1

481

482

ύμξλξ Μακοξποόθερμξσ Δμεογηςικξύ
Κσκλξτξοξύμ Δμεογηςικό
Απξθέμαςα

10

2.001

2.041

Δμπξοικέπ απαιςήρειπ

11

711

794

Ποξκαςαβξλέπ και λξιπέπ απαιςήρειπ

11

27

289

Φοημαςικά διαθέριμα

12

147

46

ύμξλξ Κσκλξτξοξύμςξπ Δμεογηςικξύ

2.886

3.169

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

3.368

3.651

ΙΔΙΑ ΚΔΥΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΔΩΔΙ
Λεςξυικό κετάλαιξ

13

1.603

1.603

Κξιπά απξθεμαςικά

14

23

23

Ιέοδη ειπ μέξμ
ύμξλξ Ιδίχμ Κεταλαίχμ

208

196

1.834

1.822

5

3

Μακοξποόθερμεπ Τπξυοεώρειπ
Ποξβλέφειπ για απξζημίχρη ποξρχπικξύ
Αμαβαλλόμεμεπ τξοξλξγικέπ σπξυοεώρειπ

0

0

ύμξλξ Μακοξποόθερμχμ Τπξυοεώρεχμ

5

3

954
500

1.469
1

0

96

Βοαυσποόθερμεπ Τπξυοεώρειπ
Ποξμηθεσςέπ
Βοαυσποόθερμα δάμεια

15

Υόοξι ειρξδήμαςξπ πληοχςέξι
Δεδξσλεσμέμεπ και λξιπέπ βοαυσποόθερμεπ

74

260

ύμξλξ Βοαυσποόθερμχμ Τπξυοεώρεχμ

15

1.528

1.826

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΔΥΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΝ

3.368

3.651

Οι ρσμξδεσςικέπ ρημειώρειπ απξςελξύμ αμαπόρπαρςξ μέοξπ ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ
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ΜΑΡΣΑΝΚΟ ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΥΗΜΙΣΙΚΗ ΣΔΦΝΙΚΗ Α.Δ.
Δςήριεπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ
για ςη υοήρη από 1η Ιαμξσαοίξσ 2012 έχπ 31η Δεκεμβοίξσ 2012
(Τα ποσά είμαι εκφρασμέμα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΔΥΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΦΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΔΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012

Τπόλξιπξ, 31 Δεκεμβοίξσ 2011
Ιέοδη υοήρεχπ 2012
Τπόλξιπξ, 31 Δεκεμβοίξσ 2012

Μεςξυικό

Τπέο ςξ

Λξιπά

κετάλαιξ

άοςιξ

απξθεμαςικά

Kέοδη ειπ μέξ

ύμξλξ

1.603

-

23

196

1.822

-

-

-

12

12

1.603

-

23

208

1.834

Οι ρσμξδεσςικέπ ρημειώρειπ απξςελξύμ αμαπόρπαρςξ μέοξπ ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ
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ΜΑΡΣΑΝΚΟ ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΥΗΜΙΣΙΚΗ ΣΔΦΝΙΚΗ Α.Δ.
Δςήριεπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ
για ςη υοήρη από 1η Ιαμξσαοίξσ 2012 έχπ 31η Δεκεμβοίξσ 2012
(Τα ποσά είμαι εκφρασμέμα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΔΟ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ
31η ΔΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012

Σαμειακέπ οξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ
Ιέοδη/ (ζημίεπ) ποό τόοχμ

01.01-

01.01-

31.12.2012

31.12.2011

22

717

47
52
22
7

9
20
34
3

150

783

40
61
202

(1.226)
639
(111)

(515)
(186)
(52)
(41)
(7)

210
179
(1)
-

(348)

474

Σαμειακέπ οξέπ από επεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ
Αγξοέπ εμρώμαςχμ και αρώμαςχμ παγίχμ ρςξιυείχμ
Σαμειακέπ εκοξέπ για επεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

(49)
(49)

(465)
(465)

Σαμειακέπ οξέπ από υοημαςξξικξμξμικέπ δοαρςηοιόςηςεπ
Ιαθαοή μεςαβξλή μακοξποόθερμξσ δαμειρμξύ
Σαμειακέπ ειροξέπ από υοημαςξξικξμξμικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

499
499

-

Καθαοή αύνηρη /(μείχρη) υοημαςικώμ διαθερίμχμ

101

9

46

37

147

46

Ποξραομξγέπ για:
Απξρβέρειπ
Φοημαςξξικξμξμικά (έρξδα)/ένξδα
Ποόβλεφη για επιρταλείπ απαιςήρειπ
Ποξβλέφειπ για απξζημίχρη ποξρχπικξύ
Λειςξσογικό κέοδξπ/(ζημιέπ) ποξ μεςαβξλώμ ςξσ κεταλαίξσ
κίμηρηπ
(Αύνηρη)/Μείχρη:
Απξθέμαςα
Δμπξοικέπ απαιςήρειπ
Ποξκαςαβξλέπ και λξιπέπ απαιςήρειπ
Αύνηρη/(Μείχρη):
Ποξμηθεσςέπ
Δεδξσλεσμέμεπ και λξιπέπ βοαυσποόθερμεπ σπξυοεώρειπ
Σόκξι πληοχθέμςεπ
Υόοξι πληοχθέμςεπ
Πληοχμέπ για απξζημίχρη ποξρχπικξύ
Σαμειακέπ ειροξέπ/(εκοξέπ) από/(για) λειςξσογικέπ
δοαρςηοιόςηςεπ

Φοημαςικά διαθέριμα ρςημ αουή ςξσ έςξσπ
Φοημαςικά διαθέριμα ρςξ ςέλξπ ςξσ έςξσπ

Οι ρσμξδεσςικέπ ρημειώρειπ απξςελξύμ αμαπόρπαρςξ μέοξπ ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ
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1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ:
Ζ «ΛΑΡΣΑΜΙΟ ΔΙΣΤΠΩΣΘΙΖ ΔΛΠΟΡΘΙΖ ΔΘΑΥΖΛΘΣΘΙΖ ΣΔΦΜΘΙΖ Α.Δ.», με ςξμ διακοιςικό ςίςλξ
«ΛΑΡΣΑΜΙΟ Α.Δ.», έυει ςημ έδοα ςηπ ςξ 1ξ υλμ ςηπ ξδξύ Ιξοχπίξσ-Βάοηπ ρςξ Ιξοχπί ΣΙ:
19400
Αουικά η εςαιοεία είυε ραμ αμςικείμεμξ ςημ κσςιξπξιία. Λεςά ςξ έςξπ 2000 μηδεμίρςηκε η
δοαρςηοιόςηςα ςηπ ρςξμ ςξμέα ασςόμ και ατξύ μέυοι ςημ υοήρη 2002 ξλξκλήοχρε ςημ
εκπξίηρη όλχμ ςχμ μηυαμημάςχμ ςηπ, εκμίρθχρε ςξ κςίοιξ ςηπ ρε διάτξοξσπ μιρθχςέπ μέυοι
και ςξμ Δεκέμβοιξ ςξσ έςξσπ 2008 ξπόςε και εκπξίηρε ςξ ακίμηςό ςηπ.
Σξμ Θξύλιξ ςξσ 2010 η εςαιοία επαμαδοαρςηοιξπξιήθηκε, μίρθχρε βιξμηυαμικό υώοξ ρςξ
Ιξοχπί και απαρυξλήθηκε ρςξ εμπόοιξ υάοςξσ. Παοάλληλα υοηριμξπξίηρε μιρθχμέμα
μηυαμήμαςα κξπήπ και διαμόοτχρηπ υάοςξσ.
Ο αοιθμόπ ποξρχπικξύ ςηπ εςαιοίαπ ρςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2012 αμέουεςαι ρςα 11 άςξμα. ςιπ 31
Δεκεμβοίξσ 2011 ξ αμςίρςξιυξπ αοιθμόπ ςξσ ποξρχπικξύ ήςαμ 10 άςξμα.

2. ΒΑΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ:
(α) Βάρη ύμςανηπ ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ:
Οι

ξικξμξμικέπ

καςαρςάρειπ

έυξσμ

καςαοςιρςεί

ρύμτχμα

με

ςα

Διεθμή

Ποόςσπα

Φοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ (ΔΠΦΑ) όπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί από ςημ Δσοχπαψκή
Έμχρη (Δ.Δ.).
Οι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ έυξσμ ρσμςαυθεί ρύμτχμα με ςημ αουή ςξσ ιρςξοικξύ κόρςξσπ,
εκςόπ από ςα ιδιξυοηριμξπξιξύμεμα πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία, ςα ξπξία απξςιμώμςαι ρςημ
εύλξγη ανία.
Ζ ποξεςξιμαρία ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ, ρύμτχμα με ςα ΔΠΦΑ, απαιςεί ςη υοήρη
κοίριμχμ λξγιρςικώμ εκςιμήρεχμ. Δπίρηπ απαιςείςαι η κοίρη ςηπ Διξίκηρηπ ρςημ εταομξγή ςχμ
λξγιρςικώμ αουώμ πξσ έυξσμ σιξθεςηθεί. Οι ςξμείπ πξσ απαιςξύμ σφηλόςεοξσ βαθμξύ κοίρη ή
είμαι εναιοεςικά πξλύπλξκξι ή ξι ςξμείπ όπξσ ξι σπξθέρειπ και ξι εκςιμήρειπ είμαι ρημαμςικέπ
για ςιπ λξγιρςικέπ καςαρςάρειπ, αματέοξμςαι καςχςέοχ ρςημ ρημείχρη 2(γ).
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Αλλαγέπ ρε λξγιρςικέπ αουέπ
Ζ Δςαιοεία έυει σιξθεςήρει ςα παοακάςχ μέα ή ςοξπξπξιημέμα ποόςσπα και διεομημείεπ καςά
ςημ 1 Θαμξσαοίξσ 2012 και η εταομξγή ςξσπ δεμ είυε ρημαμςική επίδοαρη ρςημ ξικξμξμική
θέρη ή απόδξρη ςηπ Δςαιοείαπ:
 ΔΠΦΑ

7

Φοημαςξξικξμξμικά

μέρα:

Γμχρςξπξιήρειπ

(ςοξπξπξίηρη)

–

Λεςατξοέπ

υοημαςξξικξμξμικώμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ


ΔΛΠ 12 Υόοξι ειρξδήμαςξπ (ςοξπξπξίηρη) – Αμαβαλλόμεμξπ τόοξπ: Αμάκςηρη ςχμ
σπξκείμεμχμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ

Ποόςσπα πξσ έυξσμ εκδξθεί αλλά δεμ έυξσμ εταομξγή ρςημ παοξύρα λξγιρςική πεοίξδξ
και η Δςαιοεία ή ξ Όμιλξπ δεμ έυξσμ σιξθεςήρει μχοίςεοα

 ΔΛΠ 1 Παοξσρίαρη ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ (ςοξπξπξίηρη) – Παοξσρίαρη ςχμ
ρςξιυείχμ ςξσ Λξιπξύ σμξλικξύ Διρξδήμαςξπ
Ζ ςοξπξπξίηρη ασςή εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή
μεςά ςημ 1 Θξσλίξσ 2012. Ζ ςοξπξπξίηρη ασςή αλλάζει ςημ ξμαδξπξίηρη ςχμ ρςξιυείχμ πξσ
παοξσριάζξμςαι ρςα Κξιπά σμξλικά Διρξδήμαςα. Σα ρςξιυεία πξσ μπξοξύμ μα
αμαςανιμξμηθξύμ (ή μα "αμακσκλχθξύμ¨) ρςα Απξςελέρμαςα Φοήρηπ ρε κάπξια υοξμική
ρςιγμή ρςξ μέλλξμ (για παοάδειγμα, καθαοό κέοδξπ από αμςιρςάθμιρη καθαοήπ επέμδσρηπ,
ρσμαλλαγμαςικέπ διατξοέπ από ςη μεςαςοξπή αλλξδαπώμ δοαρςηοιξςήςχμ, καθαοή
μεςαβξλή αμςιρςαθμίρεχμ ςαμειακώμ οξώμ και καθαοή ζημία/κέοδξπ υοημαςξξικξμξμικώμ
πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ διαθέριμχμ ποξπ πώληρη) θα παοξσριάζξμςαι υχοιρςά από άλλα
ρςξιυεία ςα ξπξία δεμ θα αμαςανιμξμηθξύμ πξςέ (για παοάδειγμα, αμαλξγιρςικά κέοδη και
ζημιέπ ρε ποξγοάμμαςα καθξοιρμέμχμ παοξυώμ και αμαποξραομξγή ξικξπέδχμ και
κςηοίχμ). Ζ ςοξπξπξίηρη επηοεάζει μόμξ ςημ παοξσρίαρη και δεμ έυει καμία επίδοαρη
ρςημ ξικξμξμική θέρη ςηπ Δςαιοείαπ ή ρςη δοαρςηοιόςηςα ςηπ.
 ΔΛΠ 19 Παοξυέπ ρε εογαζξμέμξσπ (αμαθεώοηρη)
Ζ ςοξπξπξίηρη εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ
1 Θαμξσαοίξσ 2013. Σξ ΔΚΠ ενέδχρε μια ρειοά από ςοξπξπξιήρειπ ςξσ ΔΚΠ 19. Οι
ςοξπξπξιήρειπ ασςέπ εκςείμξμςαι από θεμελιώδειπ αλλαγέπ όπχπ η καςάογηρη ςξσ
μηυαμιρμξύ γμχρςξύ χπ “μέθξδξπ πεοιθχοίξσ” και ςημ έμμξια ςηπ αμαμεμόμεμηπ απόδξρηπ
από πεοιξσριακά ρςξιυεία ποξγοαμμάςχμ έχπ απλέπ διεσκοιμίρειπ και αμαδιαςσπώρειπ. Ζ
Δςαιοεία δεμ αμαμέμει όςι η αμαθεώοηρη ασςή θα έυει ρημαμςική επίδοαρη ρςιπ ξικξμξμικέπ
ςηπ καςαρςάρειπ.
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 .Δπεμδύρειπ ρε σγγεμείπ επιυειοήρειπ και Κξιμξποανίεπ (αμαθεώοηρη)
Σξ ποόςσπξ ασςό εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά
ςημ 1 Θαμξσαοίξσ 2013. Για ςιπ εςαιοείεπ πξσ εταομόζξσμ ςα ΔΠΦΑ όπχπ ασςά έυξσμ
σιξθεςηθεί από ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, η ημεοξμημία εταομξγήπ είμαι 1 Θαμξσαοίξσ 2014.
Ωπ ρσμέπεια ςχμ μέχμ ποξςύπχμ ΔΠΧΑ 11 Από κξιμξύ ρσμτωμίεπ και ΔΠΧΑ 12
Γμωρςξπξιήρειπ ρσμμεςξυώμ ρε άλλεπ επιυειοήρειπ, ςξ ΔΛΠ 28 Επεμδύρειπ ρε ρσγγεμείπ
επιυειοήρειπ μεςξμξμάρςηκε ρε ΔΛΠ 28 Επεμδύρειπ ρε Σσγγεμείπ επιυειοήρειπ και
Κξιμξποανίεπ και πεοιγοάτει ςημ εταομξγή ςηπ μεθόδξσ καθαοήπ θέρηπ ρςιπ επεμδύρειπ ρε
κξιμξποανίεπ πέοαμ ςχμ επεμδύρεχμ ρε ρσγγεμείπ επιυειοήρειπ. Ζ Δςαιοεία βοίρκεςαι ρςη
διαδικαρία ενέςαρηπ ςηπ επίδοαρηπ ασςήπ ςηπ ςοξπξπξίηρηπ ρςιπ ξικξμξμικέπ ςηπ
καςαρςάρειπ.
 ΔΛΠ

32

Φοημαςξξικξμξμικά

Μέρα:

Παοξσρίαρη

(ςοξπξπξίηρη)

–

σμφητιρμόπ

Φοημαςξξικξμξμικώμ Πεοιξσριακώμ ςξιυείχμ και Φοημαςξξικξμξμικώμ Τπξυοεώρεχμ
Ζ ςοξπξπξίηρη ασςή εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή
μεςά ςημ 1 Θαμξσαοίξσ 2014. Οι ςοξπξπξιήρειπ ασςέπ διεσκοιμίζξσμ ςημ έμμξια “στίρςαςαι
ρςξ παοόμ μξμικά επιβαλλόμεμξ δικαίχμα για ρσμφητιρμό”. Οι ςοξπξπξιήρειπ επίρηπ
διεσκοιμίζξσμ ςημ εταομξγή ςχμ κοιςηοίχμ ρσμφητιρμξύ ςξσ ΔΚΠ 32 ρςα ρσρςήμαςα
διακαμξμιρμξύ (όπχπ ρε κεμςοικά ρσρςήμαςα ξίκχμ εκκαθάοιρηπ) ςα ξπξία εταομόζξσμ
μηυαμιρμξύπ μεικςξύπ διακαμξμιρμξύ ξι ξπξίξι δεμ λειςξσογξύμ ςασςόυοξμα. Ζ Δςαιοεία
βοίρκεςαι ρςη διαδικαρία ενέςαρηπ ςηπ επίδοαρηπ ασςήπ ςηπ ςοξπξπξίηρηπ ρςιπ ξικξμξμικέπ
ςηπ καςαρςάρειπ.
 ΔΠΦΑ 7 Φοημαςξξικξμξμικά μέρα: Γμχρςξπξιήρειπ (ςοξπξπξίηρη) – σμφητιρμόπ
Φοημαςξξικξμξμικώμ Πεοιξσριακώμ ςξιυείχμ και Φοημαςξξικξμξμικώμ Τπξυοεώρεχμ
Δταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1 Θαμξσαοίξσ
2013. Οι ςοξπξπξιήρειπ ασςέπ απαιςξύμ από μια εςαιοεία μα γμχρςξπξιήρει πληοξτξοίεπ
για ςα δικαιώμαςα ρσμφητιρμξύ και ρυεςικξύπ διακαμξμιρμξύπ (π.υ. διακαμξμιρμξύπ
εναρταλίρεχμ). Οι γμχρςξπξιήρειπ ασςέπ παοέυξσμ ρςξσπ υοήρςεπ πληοξτόοηρη η ξπξία
είμαι υοήριμη για ςημ ανιξλόγηρη ςηπ επίδοαρηπ ςχμ διακαμξμιρμώμ ρσμφητιρμξύ ρςημ
καςάρςαρη ξικξμξμικήπ θέρηπ μιαπ εςαιοείαπ. Οι μέεπ γμχρςξπξιήρειπ απαιςξύμςαι για όλα
ςα υοημαςξξικξμξμικά μέρα πξσ έυξσμ αμαγμχοιρςεί και έυξσμ σπξρςεί ρσμφητιρμό
ρύμτχμα με ςξ ΔΛΠ 32 Χοημαςξξικξμξμικά μέρα: Παοξσρίαρη. Οι γμχρςξπξιήρειπ
εταομόζξμςαι επίρηπ ρε υοημαςξξικξμξμικά μέρα πξσ σπόκειμςαι ρε εκςελερςέξσπ
«κύοιξσπ διακαμξμιρμξύπ ρσμφητιρμξύ» (master netting arrangement) ή παοόμξιξσπ
διακαμξμιρμξύπ, αμενάοςηςα από ςξ εάμ έυξσμ ρσμφητιρςεί ρύμτχμα με ςξ ΔΚΠ 32. Ζ
Διξίκηρη ςηπ Δςαιοείαπ βοίρκεςαι ρςη διαδικαρία ενέςαρηπ ςηπ επίδοαρηπ ασςήπ ςηπ
ςοξπξπξίηρηπ ρςιπ ξικξμξμικέπ ςηπ καςαρςάρειπ.
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 ΔΠΦΑ 9 Φοημαςξξικξμξμικά μέρα - Σανιμόμηρη και Δπιμέςοηρη
Δταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1 Θαμξσαοίξσ
2015. Όπχπ έυει εκδξθεί ςξ ΔΠΦΑ 9 αμςικαςξπςοίζει ςημ ποώςη τάρη ςηπ εογαρίαπ ςξσ
ΔΚΠ για ςημ αμςικαςάρςαρη ςξσ ΔΚΠ 39 και εταομόζεςαι καςά ςημ ςανιμόμηρη και
επιμέςοηρη ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ και υοημαςξξικξμξμικώμ
σπξυοεώρεχμ όπχπ ξοίζξμςαι από ςξ ΔΚΠ 39. Σξ ποόςσπξ είυε αουικά ξοιρςεί μα
εταομξρςεί για λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1 Θαμξσαοίξσ 2013, αλλά
ξι ςοξπξπξιήρειπ ςξσ ΔΠΦΑ 9 Τπξυοεχςική Ζμεοξμημία Δταομξγήπ ςξσ ΔΠΦΑ 9 και
Γμχρςξπξιήρειπ

Λεςάβαρηπ

πξσ

εκδόθηκαμ

ςξ

Δεκέμβοιξ

2011,

μεςέτεοαμ

ςημ

σπξυοεχςική ημεοξμημία εταομξγήπ ρςιπ 1 Θαμξσαοίξσ 2015. ςιπ επόμεμεπ τάρειπ, ςξ
ΔΚΠ

θα

αρυξληθεί

με

ςη

λξγιρςική

αμςιρςάθμιρηπ

και

ςημ

απξμείχρη

ςχμ

υοημαςξξικξμξμικώμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ. Ζ σιξθέςηρη ςηπ ποώςηπ τάρηπ ςξσ ΔΠΦΑ 9
θα έυει επίπςχρη ρςημ ςανιμόμηρη και επιμέςοηρη ςχμ υοημαςξξικξμξμικώμ πεοιξσριακώμ
ρςξιυείχμ

αλλά

δεμ

θα

έυει

επίπςχρη

ρςημ

ςανιμόμηρη

και

επιμέςοηρη

ςχμ

υοημαςξξικξμξμικώμ σπξυοεώρεχμ. Ζ Δςαιοεία θα πξρξςικξπξιήρει ςημ επίπςχρη ρε
ρσμδσαρμό με ςιπ άλλεπ τάρειπ, όςαμ θα εκδξθεί ςξ ςελικό ποόςσπξ ςξ ξπξίξ θα
πεοιλαμβάμει όλεπ ςιπ τάρειπ. Ζ Δσοχπαψκή Έμχρη δεμ έυει ακόμη σιξθεςήρει ςξ ποόςσπξ
ασςό. Ζ Δςαιοεία βοίρκεςαι ρςη διαδικαρία ενέςαρηπ ςηπ επίδοαρηπ ασςξύ ςξσ ποξςύπξσ
ρςιπ ξικξμξμικέπ ςηπ καςαρςάρειπ.
 ΔΠΦΑ 10 Δμξπξιημέμεπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ, ΔΛΠ 27 Αςξμικέπ Οικξμξμικέπ
Καςαρςάρειπ
Σξ μέξ ποόςσπξ εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ
1 Θαμξσαοίξσ 2013. Για ςιπ εςαιοείεπ πξσ εταομόζξσμ ςα ΔΠΦΑ όπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί
από ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, η ημεοξμημία εταομξγήπ είμαι 1 Θαμξσαοίξσ 2014. Σξ ΔΠΦΑ 10
αμςικαθιρςά ςξ μέοξπ ςξσ ΔΚΠ 27 Εμξπξιημέμεπ και Αςξμικέπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ πξσ
ρυεςίζεςαι με ςιπ εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Δπίρηπ, αματέοεςαι ρε θέμαςα
πξσ αμαπςύρρξμςαι ρςη Διεομημεία 12 Εμξπξίηρη – Οικξμξμικέπ Ομςόςηςεπ Ειδικξύ Σκξπξύ.
Σξ ΔΠΦΑ 10 εγκαθιρςά έμα εμιαίξ μξμςέλξ ελέγυξσ πξσ έυει εταομξγή ρε όλεπ ςιπ
εςαιοείεπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ ξικξμξμικώμ ξμςξςήςχμ ειδικξύ ρκξπξύ. Οι
αλλαγέπ πξσ ειράγξμςαι από ςξ ΔΠΦΑ 10 απαιςξύμ από ςη διξίκηρη μα αρκεί ρημαμςική
κοίρη ποξκειμέμξσ μα καθξοίρει πξιεπ ξμςόςηςεπ ελέγυξμςαι και ρσμεπώπ, είμαι
απαοαίςηςξ μα εμξπξιηθξύμ από ςη μηςοική, ρσγκοιμόμεμεπ με ςιπ απαιςήρειπ πξσ
βοίρκξμςαμ ρςξ ΔΚΠ 27. Ζ Δςαιοεία βοίρκεςαι ρςη διαδικαρία ενέςαρηπ ςηπ επίδοαρηπ
ασςξύ ςξσ ποξςύπξσ ρςιπ ξικξμξμικέπ ςηπ καςαρςάρειπ.
 ΔΠΦΑ 11 Από Κξιμξύ σμτχμίεπ
Σξ μέξ ποόςσπξ εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ
1 Θαμξσαοίξσ 2013. Για ςιπ εςαιοείεπ πξσ εταομόζξσμ ςα ΔΠΦΑ όπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί
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από ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, η ημεοξμημία εταομξγήπ είμαι 1 Θαμξσαοίξσ 2014. Σξ ΔΠΦΑ 11
αμςικαθιρςά ςξ ΔΚΠ 31 Σσμμεςξυή ρε Κξιμξποανίεπ

και ςη Διεομημεία 13 Από κξιμξύ

ελεγυόμεμεπ ξικξμξμικέπ ξμςόςηςεπ – Μη υοημαςικέπ ρσμειρτξοέπ από κξιμξποακςξύμςεπ.
Σξ ΔΠΦΑ 11 καςαογεί ςημ επιλξγή ςηπ αμαλξγικήπ εμξπξίηρηπ ςχμ από κξιμξύ ελεγυόμεμχμ
εςαιοειώμ. Αμςί ασςξύ, ξι από κξιμξύ ελεγυόμεμεπ εςαιοείεπ ξι ξπξίεπ πληοξύμ ςξμ ξοιρμό
ςηπ κξιμξποανίαπ ποέπει μα λξγίζξμςαι υοηριμξπξιώμςαπ ςη μέθξδξ καθαοήπ θέρηπ. Ζ
Δςαιοεία βοίρκεςαι ρςη διαδικαρία ενέςαρηπ ςηπ επίδοαρηπ ασςξύ ςξσ ποξςύπξσ ρςιπ
ξικξμξμικέπ ςηπ καςαρςάρειπ.
 ΔΠΦΑ 12 Γμχρςξπξιήρειπ ρσμμεςξυώμ ρε άλλεπ επιυειοήρειπ
Σξ μέξ ποόςσπξ εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ
1 Θαμξσαοίξσ 2013. Για ςιπ εςαιοείεπ πξσ εταομόζξσμ ςα ΔΠΦΑ όπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί
από ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, η ημεοξμημία εταομξγήπ είμαι 1 Θαμξσαοίξσ 2014. Σξ ΔΠΦΑ 12
πεοιλαμβάμει όλεπ ςιπ γμχρςξπξιήρειπ πξσ ποξηγξσμέμχπ εμπεοιέυξμςαμ ρςξ ΔΚΠ 27 και
ρυεςίζξμςαμ με ςιπ εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ καθώπ επίρηπ και όλεπ ςιπ
γμχρςξπξιήρειπ πξσ ποξηγξσμέμχπ εμπεοιέυξμςαμ ρςξ ΔΚΠ 31 και ρςξ ΔΚΠ 28. Οι
γμχρςξπξιήρειπ ασςέπ ρυεςίζξμςαι με ςη ρσμμεςξυή μιαπ εςαιοείαπ ρε θσγαςοικέπ εςαιοείεπ,
ρε από κξιμξύ ρσμτχμίεπ, ρε ρσγγεμείπ εςαιοείεπ και δξμημέμεπ εςαιοείεπ. Απαιςξύμςαι
επίρηπ μια ρειοά από μέεπ γμχρςξπξιήρειπ. Ζ Δςαιοεία βοίρκεςαι ρςη διαδικαρία ενέςαρηπ
ςηπ επίδοαρηπ ασςξύ ςξσ ποξςύπξσ ρςιπ ξικξμξμικέπ ςηπ καςαρςάρειπ.
 ΔΠΦΑ 13 Δπιμέςοηρη Δύλξγηπ Ανίαπ
Σξ μέξ ποόςσπξ εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ
1 Θαμξσαοίξσ 2013. Σξ ΔΠΦΑ 13 εγκαθιρςά έμα εμιαίξ ρύμξλξ πηγώμ καθξδήγηρηπ ςχμ
ΔΠΦΑ για όλεπ ςιπ επιμεςοήρειπ εύλξγηπ ανίαπ. Σξ ΔΠΦΑ 13 δεμ αλλάζει ςιπ απαιςήρειπ
αματξοικά με ςξ πόςε η εςαιοεία απαιςείςαι μα υοηριμξπξιήρει ςημ εύλξγη ανία αλλά
παοέυει καθξδήγηρη ρςξ ςοόπξ επιμέςοηρηπ ςηπ εύλξγηπ ανίαπ ρςα ΔΠΦΑ όςαμ η εύλξγη
ανία απαιςείςαι ή επιςοέπεςαι. Ζ Δςαιοεία βοίρκεςαι ρςη διαδικαρία ενέςαρηπ ςηπ επίδοαρηπ
ασςξύ ςξσ ποξςύπξσ ρςιπ ξικξμξμικέπ ςηπ καςαρςάρειπ.
 Διεομημεία 20 Δαπάμεπ απξκάλσφηπ καςά ςημ παοαγχγική τάρη ςξσ ξοσυείξσ
Δταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1 Θαμξσαοίξσ
2013. Ζ διεομημεία ασςή εταομόζεςαι για ςιπ δαπάμεπ απξκάλσφηπ πξσ ποαγμαςξπξιξύμςαι
καςά ςημ διαδικαρία ενόοσνηπ ςηπ επιτάμειαπ ρςη διάοκεια ςηπ παοαγχγικήπ τάρηπ ςξσ
ξοσυείξσ

('δαπάμεπ απξκάλσφηπ καςά ςημ παοαγχγή'). Ζ διεομημεία αματέοεςαι ρςη

λξγιρςική απεικόμιρη ςηπ χτέλειαπ από ςη δοαρςηοιόςηςα απξκάλσφηπ. H Διεομημεία δεμ
έυει εταομξγή ρςημ Δςαιοεία.
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• Σξ ΔΚΠ ενέδχρε έμα κύκλξ εςήριχμ αμαβαθμίρεχμ ςχμ ΔΠΦΑ 2009 -2011, ςξ ξπξίξ
πεοιέυει ςοξπξπξιήρειπ ςχμ ποξςύπχμ και ςχμ ρυεςικώμ βάρεχμ ρσμπεοάρμαςξπ. Σξ
ποόγοαμμα ςχμ εςήριχμ αμαβαθμίρεχμ παοέυει έμα μηυαμιρμό εταομξγήπ απαοαίςηςχμ
αλλά όυι επείγξσρχμ ςοξπξπξίηρεχμ ςχμ ΔΠΦΑ. Ζ ημεοξμημία εταομξγήπ ςχμ
ςοξπξπξιήρεχμ είμαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1
Θαμξσαοίξσ 2013. Ζ Δσοχπαψκή Έμχρη δεμ έυει ακόμη σιξθεςήρει ςιπ αμαβαθμίρειπ ασςέπ. Ζ
Δςαιοεία βοίρκεςαι ρςη διαδικαρία ενέςαρηπ ςηπ επίδοαρηπ ασςώμ ςχμ αμαβαθμίρεχμ ρςιπ
ξικξμξμικέπ ςηπ καςαρςάρειπ.
 ΔΛΠ 1 Παοξσρίαρη Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ: Ζ αμαβάθμιρη ασςή διεσκοιμίζει ςη
διατξοά

μεςανύ

ρσγκοιςικώμ

εθελξμςικώμ

ποόρθεςχμ

ρσγκοιςικώμ

πληοξτξοιώμ

και

ςχμ

πληοξτξοιώμ πξσ απαιςξύμςαι κας’ ελάυιρςξ. Γεμικά, η απαιςξύμεμη

ρσγκοιςική πεοίξδξπ πξσ απαιςείςαι κας’ ελάυιρςξ είμαι η ποξηγξύμεμη πεοίξδξπ
 ΔΛΠ 16 Δμρώμαςα πάγια: Ζ αμαβάθμιρη ασςή διεσκοιμίζει όςι ςα βαρικά αμςαλλακςικά
και ξ ενξπλιρμόπ ρσμςήοηρηπ πξσ πληοξί ςξμ ξοιρμό ςχμ εμρώμαςχμ παγίχμ και
ενξπλιρμξύ δεμ είμαι απόθεμα.
 ΔΛΠ 32 Φοημαςξξικξμξμικά μέρα: Παρουσίαση: Ζ αμαβάθμιρη ασςή διεσκοιμίζει όςι ξι
τόοξι ειρξδήμαςξπ πξσ ποξκύπςξσμ από διαμξμέπ καςόυχμ ρσμμεςξυικώμ ςίςλχμ
λξγίζξμςαι ρύμτχμα με ςξ ΔΚΠ 12 Φόοξι Ειρξδήμαςξπ.
 ΔΛΠ 34 Δμδιάμερη υοημαςξξικξμξμική αματξοά: Ζ αμαβάθμιρη ασςή ρσμμξοτώμει ςιπ
απαιςήρειπ γμχρςξπξιήρεχμ για ςα ρσμξλικά πεοιξσριακά ρςξιυεία αμά ςξμέα
πληοξτόοηρηπ με ςιπ ρσμξλικέπ σπξυοεώρειπ αμά ςξμέα πληοξτόοηρηπ ρςιπ εμδιάμερεπ
ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Ζ διεσκοίμηρη ασςή εναρταλίζει επίρηπ ςη ρσμμόοτχρη ςχμ
γμχρςξπξιήρεχμ ρςιπ εμδιάμερεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ με ςιπ εςήριεπ.
• Οδηγία μεςάβαρηπ (Σοξπξπξίηρη ςξσ ΔΠΦΑ 10, ΔΠΦΑ 11 και ΔΠΦΑ 12)
Ζ ξδηγία εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ 1
Θαμξσαοίξσ 2013. Σξ ΔΚΠ ενέδχρε ςοξπξπξιήρειπ ςξσ ΔΠΦΑ 10 Δμξπξιημέμεπ Οικξμξμικέπ
Ιαςαρςάρειπ, ςξσ ΔΠΦΑ 11 Από Κξιμξύ Σσμτωμίεπ και ςξσ ΔΠΦΑ 12 Γμωρςξπξιήρειπ
ρσμμεςξυώμ ρε άλλεπ επιυειοήρειπ. Οι ςοξπξπξιήρειπ αλλάζξσμ ςημ ξδηγία μεςάβαρηπ έςρι
ώρςε μα παοέυξσμ μεγαλύςεοη ελάτοσμρη από ςημ πλήοη αμαδοξμική εταομξγή. Ζ
ημεοξμημία ςηπ «ποώςηπ εταομξγήπ» ςξσ ΔΠΦΑ 10 ξοίζεςαι χπ «η έμαονη ςηπ εςήριαπ
πεοιόδξσ ρςημ ξπξία εταομόζεςαι ςξ ΔΠΦΑ 10 για ποώςη τξοά». Ζ εκςίμηρη για ςημ
ύπαονη ελέγυξσ ποαγμαςξπξιείςαι καςά ςημ «ημεοξμημία ςηπ ποώςηπ εταομξγήπ» αμςί ςηπ
έμαονηπ ςηπ ρσγκοιςικήπ πεοιόδξσ. Δτόρξμ η εκςίμηρη ελέγυξσ είμαι διατξοεςική μεςανύ
ΔΠΦΑ 10 και ΔΚΠ 27/Διεομημία 12, ποέπει μα καθξοιρςξύμ ξι αμαδοξμικέπ ποξραομξγέπ.
Ωρςόρξ, εάμ η εκςίμηρη ελέγυξσ είμαι όμξια, δεμ απαιςείςαι αμαδοξμική εταομξγή. Δάμ
παοξσριάζξμςαι πεοιρρόςεοεπ από μία ρσγκοιςικέπ πεοίξδξι, παοέυεςαι ποόρθεςη
ελάτοσμρη πξσ απαιςεί ςημ επαμαδιαςύπχρη μόμξ μιαπ πεοιόδξσ. Για ςξσπ ίδιξσπ λόγξσπ
ςξ ΔΚΠ ςοξπξπξίηρε ςξ ΔΠΦΑ 11 Από Κξιμξύ Σσμτωμίεπ και ςξ ΔΠΦΑ 12 Γμωρςξπξιήρειπ
ρσμμεςξυώμ ρε άλλεπ επιυειοήρειπ για μα παοέυει ελάτοσμρη καςά ςη μεςάβαρη. Ζ
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Δσοχπαψκή Έμχρη δεμ έυει ακόμη σιξθεςήρει ςημ ξδηγία ασςή. Ζ Δςαιοεία βοίρκεςαι ρςη
διαδικαρία ενέςαρηπ ςηπ επίδοαρηπ ασςήπ ςηπ ξδηγίαπ ρςιπ ξικξμξμικέπ ςηπ καςαρςάρειπ.
• Δπεμδσςικέπ επιυειοήρειπ (Σοξπξπξίηρη ςξσ ΔΠΦΑ 10, ΔΠΦΑ 12 και ΔΛΠ 27)
Ζ ςοξπξπξίηρη εταομόζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιόδξσπ πξσ νεκιμξύμ ςημ ή μεςά ςημ
1 Θαμξσαοίξσ 2014. Ζ ςοξπξπξίηρη εταομόζεςαι ρε μια ρσγκεκοιμέμη καςηγξοία
επιυειοήρεχμ πξσ υαοακςηοίζξμςαι χπ επεμδσςικέπ επιυειοήρειπ. Σξ ΔΚΠ υοηριμξπξιεί ςξμ
όοξ «επεμδσςική επιυείοηρη» αματεοόμεμξ ρε επιυειοήρειπ με απξκλειρςικό επιυειοημαςικό
ρκξπό ςημ επέμδσρη κεταλαίχμ ποξκειμέμξσ για απόδξρη από κεταλαιακή αμαςίμηρη,
ειρόδημα από επεμδύρειπ ή και ςα δύξ. Ζ επεμδσςική επιυείοηρη ποέπει επίρηπ μα
απξςιμήρει ςημ απόδξρη ςχμ επεμδύρεχμ ρςη βάρη ςηπ εύλξγηπ ανίαπ. Οι επιυειοήρειπ
ασςέπ θα μπξοξύραμ μα ρσμπεοιλάβξσμ ξογαμιρμξύπ ιδιχςικώμ επεμδσςικώμ κεταλαίχμ,
ξογαμιρμξύπ

επιυειοημαςικώμ

κεταλαίχμ,

ρσμςανιξδξςικώμ

ςαμείχμ,

κοαςικώμ

επεμδσςικώμ κεταλαίχμ και λξιπώμ επεμδσςικώμ κεταλαίχμ. ύμτχμα με ςξ ΔΠΦΑ 10
Δμξπξιημέμεπ Οικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ, ξι επιυειοήρειπ πξσ εςξιμάζξσμ ξικξμξμικέπ
καςαρςάρειπ είμαι σπξυοεχμέμεπ μα εμξπξιξύμ ςιπ ρσμμεςξυέπ ρε άλλεπ επιυειοήρειπ ρςιπ
ξπξίεπ αρκξύμ έλεγυξ (δηλ. όλεπ ςιπ θσγαςοικέπ). Ζ ςοξπξπξίηρη για ςιπ επεμδσςικέπ
επιυειοήρειπ παοέυει εναίοερη ρςιπ απαιςήρειπ εμξπξίηρηπ ςξσ ΔΠΦΑ 10 και απαιςεί από ςιπ
επεμδσςικέπ επιυειοήρειπ μα επιμεςοξύμ ςιπ θσγαςοικέπ ασςέπ ρε εύλξγη ανία μέρχ ςχμ
απξςελερμάςχμ υοήρηπ αμςί μα ςιπ εμξπξιξύμ.

Δπίρηπ, η ςοξπξπξίηρη παοαθέςει

απαιςήρειπ γμχρςξπξιήρεχμ για ςιπ επεμδσςικέπ επιυειοήρειπ. Ζ Δσοχπαψκή Έμχρη δεμ
έυει ακόμη σιξθεςήρει ςημ ξδηγία ασςή.

(β) Έγκοιρη ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ:
Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςηπ Δςαιοείαπ εμέκοιμε ςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ για
ςημ υοήρη πξσ έληνε ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2012, ρςιπ 30 Αποιλίξσ 2013. Οι ξικξμξμικέπ
καςαρςάρειπ ςελξύμ σπό ςημ έγκοιρη ςηπ Δςήριαπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ ςχμ Λεςόυχμ.

(γ) ημαμςικέπ Λξγιρςικέπ Δκςιμήρειπ και Κοίρειπ:
Ζ Δςαιοεία ποξβαίμει ρε εκςιμήρειπ, παοαδξυέπ και ανιξλξγικέπ κοίρειπ ποξκειμέμξσ, είςε μα
επιλένει ςιπ καςαλληλόςεοεπ λξγιρςικέπ αουέπ είςε ρε ρυέρη με ςη μελλξμςική ενέλινη
γεγξμόςχμ και ρσμαλλαγώμ. Οι εμ λόγχ εκςιμήρειπ, παοαδξυέπ και κοίρειπ επαμενεςάζξμςαι
πεοιξδικά ποξκειμέμξσ μα αμςαπξκοίμξμςαι ρςα ςοέυξμςα δεδξμέμα και μα αμςαμακλξύμ ςξσπ
εκάρςξςε ςοέυξμςεπ κιμδύμξσπ και βαρίζξμςαι ρςημ ποξγεμέρςεοη εμπειοία ςηπ Διξίκηρηπ ρε
ρυέρη με ςξ επίπεδξ / όγκξ ςχμ ρσματώμ ρσμαλλαγώμ ή γεγξμόςχμ. Οι βαρικέπ εκςιμήρειπ
και ανιξλξγικέπ κοίρειπ ξι ξπξίεπ αματέοξμςαι ρε δεδξμέμα, η ενέλινη ςχμ ξπξίχμ θα
μπξοξύρε μα επηοεάρει ςα κξμδύλια ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςξσπ επόμεμξσπ 12 μήμεπ,
έυξσμ χπ κάςχθι:
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(i) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Ζ Διξίκηρη ςηπ Δςαιοείαπ ποξβαίμει ρε πεοιξδική
επαμεκςίμηρη ςηπ επάοκειαπ ςηπ ποόβλεφηπ ρυεςικά με ςιπ επιρταλείπ απαιςήρειπ ρε
ρσμάοςηρη ςηπ πιρςχςικήπ ςηπ πξλιςικήπ και λαμβάμξμςαπ σπόφη ρςξιυεία ςηπ Μξμικήπ
Τπηοερίαπ ςηπ Δςαιοείαπ, ςα ξπξία ποξκύπςξσμ βάρει επενεογαρίαπ ιρςξοικώμ δεδξμέμχμ και
ποόρταςχμ ενελίνεχμ ςχμ σπξθέρεχμ πξσ διαυειοίζεςαι.
(ii) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Ζ ποόβλεφη για τόοξ ειρξδήμαςξπ με βάρει ςξ ΔΚΠ 12
σπξλξγίζεςαι με εκςίμηρη ςχμ τόοχμ πξσ θα καςαβληθξύμ ρςιπ τξοξλξγικέπ αουέπ και
πεοιλαμβάμει ςξμ ςοέυξμςα τόοξ ειρξδήμαςξπ για κάθε υοήρη, ποόβλεφη για ςξσπ ποόρθεςξσπ
τόοξσπ πξσ πιθαμόμ μα ποξκύφξσμ από μελλξμςικξύπ τξοξλξγικξύπ ελέγυξσπ και
αμαγμώοιρη μελλξμςικώμ τξοξλξγικώμ χτελειώμ. Ζ ςελική εκκαθάοιρη ςχμ τόοχμ
ειρξδήμαςξπ εμδέυεςαι μα απξκλίμει από ςα ρυεςικά πξρά ςα ξπξία έυξσμ καςαυχοηθεί ρςιπ
ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ.
(iii) Συμτελεστές απόσβεσης: Σα πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία ςηπ Δςαιοείαπ απξρβέμξμςαι
ρύμτχμα με ςημ σπξλειπόμεμη χτέλιμη ζχή ςξσπ. Ασςέπ ξι σπξλειπόμεμεπ χτέλιμεπ ζχέπ
επαμεκςιμώμςαι πεοιξδικά για μα καθξοίρξσμ καςά πόρξ ρσμευίζξσμ μα είμαι καςάλληλεπ. Οι
ποαγμαςικέπ

χτέλιμεπ

ζχέπ

ςχμ

πάγιχμ

πεοιξσριακώμ

ρςξιυείχμ

εμδέυεςαι

μα

διατξοξπξιηθξύμ από παοάγξμςεπ όπχπ η ςευμξλξγική καιμξςξμία και ςα ποξγοάμμαςα
ρσμςήοηρηπ.
(iv) Απομείωση εμσώματωμ παγίωμ στοιχείωμ: Σα εμρώμαςα πάγια ρςξιυεία ελέγυξμςαι για
ρκξπξύπ απξμείχρηπ όςαμ γεγξμόςα ή αλλαγέπ ρςιπ ρσμθήκεπ σπξδηλώμξσμ όςι η λξγιρςική
ανία μπξοεί μα μημ είμαι αμακςήριμη. Για ςξμ σπξλξγιρμό ςηπ ανίαπ υοήρεχπ η Διξίκηρη εκςιμά
ςιπ μελλξμςικέπ ςαμειακέπ οξέπ από ςξ πεοιξσριακό ρςξιυείξ ή ςημ μξμάδα ςαμειακήπ οξήπ και
μα επιλένει ςξμ καςάλληλξ ρσμςελερςή ποξενότληρηπ για μα σπξλξγίρει ςημ παοξύρα ανία
ςχμ μελλξμςικώμ ςαμειακώμ οξώμ.
(v) Αμαβαλλόμεμες φορολογικές απαιτήσεις: Οι αμαβαλλόμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ
αμαγμχοίζξμςαι για όλεπ ςιπ αυοηριμξπξίηςεπ τξοξλξγικέπ ζημίεπ ρςξμ βαθμό πξσ είμαι πιθαμό
όςι θα σπάονξσμ επαοκή τξοξλξγικά κέοδη πξσ θα ρσμφητιρςξύμ με ασςέπ ςιπ τξοξλξγικέπ
ζημίεπ. Για ςξμ καθξοιρμό ςξσ ύφξσπ ςηπ αμαβαλλόμεμηπ τξοξλξγικήπ απαίςηρηπ πξσ μπξοεί
μα αμαγμχοιρςεί απαιςξύμςαι ρημαμςικέπ κοίρειπ και εκςιμήρειπ ςηπ Διξίκηρηπ ςηπ Δςαιοείαπ, ξι
ξπξίεπ βαρίζξμςαι ρςα μελλξμςικά τξοξλξγικά κέοδη ρε ρσμδσαρμό με ςιπ μελλξμςικέπ
τξοξλξγικέπ ρςοαςηγικέπ πξσ θα ακξλξσθηθξύμ.
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3. ΒΑΙΚΔ ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΑΡΦΔ:
Οι βαρικέπ λξγιρςικέπ αουέπ πξσ σιξθεςήθηκαμ καςά ςη ρύμςανη ςχμ ρσμημμέμχμ ξικξμξμικώμ
καςαρςάρεχμ, είμαι ξι ακόλξσθεπ:
(α) Δμρώμαςα πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία
Σα εμρώμαςα πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία απεικξμίζξμςαι ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ρςιπ ανίεπ
κςήρεώπ ςξσπ. Ιαςά ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2004 ςα ιδιόκςηςα γήπεδα-ξικόπεδα και ςα κςίοια ςηπ
Δςαιοείαπ απξςιμήθηκαμ ρςημ εύλξγη ανία ςξσπ η ξπξία ποξρδιξοίρθηκε βάρει μελέςηπ
αμαγμχοιρμέμχμ αμενάοςηςχμ εκςιμηςώμ ακιμήςχμ. Οι εύλξγεπ ανίεπ ασςέπ υοηριμξπξιήθηκαμ
χπ ςεκμαοςό κόρςξπ καςά ςημ ημεοξμημία µμεςάβαρηπ ρςα ∆.Π.Φ.Α. Ζ σπεοανία πξσ ποξέκσφε
πιρςώθηκε ρςα κέοδη ειπ μέξμ. Οι ανίεπ ασςέπ απεικξμίζξμςαι μειχμέμεπ: (α) καςά ςιπ
ρσρρχοεσμέμεπ απξρβέρειπ και (β) ςημ ςσυόμ απανίχρη ςχμ παγίχμ.
Σξ αουικό κόρςξπ κςήρηπ κάπξιξσ ακιμήςξσ, εγκαςάρςαρηπ ή ενξπλιρμξύ απξςελείςαι από ςημ
ςιμή αγξοάπ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ δαρμώμ ειραγχγήπ και ςχμ μη επιρςοετόμεμχμ τόοχμ
αγξοάπ καθώπ και ξπξιξδήπξςε αμαγκαίξ κόρςξπ ώρςε μα καςαρςεί ςξ πάγιξ λειςξσογικό και
έςξιμξ για ςημ καςά ποξξοιρμό υοήρη ςξσ.
Οι μεςαγεμέρςεοεπ δαπάμεπ, πξσ διεμεογξύμςαι ρε ρυέρη με εμρώμαςα πάγια πεοιξσριακά
ρςξιυεία, κεταλαιξπξιξύμςαι μόμξμ όςαμ ασνάμξσμ ςα μελλξμςικά ξικξμξμικά ξτέλη, πξσ
αμαμέμεςαι όςι θα ποξκύφξσμ από ςημ εκμεςάλλεσρη ςχμ επηοεαζόμεμχμ ρςξιυείχμ. Όλεπ ξι
άλλεπ δαπάμεπ επιρκεσώμ, ρσμςηοήρεχμ κλπ. ςχμ παγίχμ καςαυχοξύμςαι ρςα ένξδα ςηπ υοήρηπ
εμςόπ ςηπ ξπξίαπ ποαγμαςξπξιξύμςαι.
Ιαςά ςημ απόρσορη ή πώληρη κάπξιξσ πεοιξσριακξύ ρςξιυείξσ, ςξ ρυεςικό κόρςξπ και ξι
ρχοεσμέμεπ απξρβέρειπ διαγοάτξμςαι από ςξσπ αμςίρςξιυξσπ λξγαοιαρμξύπ ςη υοξμική πεοίξδξ
ςηπ απόρσορηπ ή ςηπ πώληρηπ και ςα ρυεςικά κέοδη ή ζημίεπ αμαγμχοίζξμςαι ρςα απξςελέρμαςα
υοήρηπ.
Οι απξρβέρειπ επιβαούμξσμ ςημ Ιαςάρςαρη Απξςελερμάςχμ Φοήρεχπ, με βάρη ςη ρςαθεοή
μέθξδξ απόρβερηπ, καθ' όλη ςη διάοκεια ςηπ εκςιμώμεμηπ χτέλιμηπ ζχήπ ςχμ πάγιχμ
πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ. Οι εδατικέπ εκςάρειπ δεμ απξρβέμξμςαι. Ζ εκςιμώμεμη διάοκεια ςηπ
χτέλιμηπ ζχήπ ςχμ κςιοίχμ έυει χπ ενήπ:
Ιςίοια

30

έςη

Ληυαμήμαςα

6-8

έςη

5

έςη

Έπιπλα και λξιπόπ ενξπλιρμόπ
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Οι σπξλειµµαςικέπ ανίεπ και ξι χτέλιµεπ ζχέπ ςχμ εμρχμάςχμ παγίχμ σπόκειμςαι ρε
επαμενέςαρη ρε κάθε εςήριξ ιρξλξγιρμό. Όςαμ ξι λξγιρςικέπ ανίεπ ςχμ εμρχμάςχμ παγίχμ
σπεοβαίμξσμ ςημ αμακςήριμη ανία ςξσπ, ξι διατξοέπ (απξµείχρη) καςαυχοξύμςαι χπ ένξδα ρςα
απξςελέρμαςα υοήρεχπ.
(β)

Δπεμδύρειπ και Λξιπά (ποχςξγεμή) Φοημαςξξικξμξμικά Πεοιξσριακά ςξιυεία: Σα
(ποχςξγεμή) υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία πξσ εμπίπςξσμ και οσθμίζξμςαι από
ςιπ διαςάνειπ ςξσ ΔΚΠ 39, ςανιμξμξύμςαι αμάλξγα με ςημ τύρη και ςα υαοακςηοιρςικά ςξσπ ρε
μία από ςιπ κάςχθι ςοείπ καςηγξοίεπ:


Φοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία ρε εύλξγη ανία μέρχ απξςελερμάςχμ,



Απαιςήρειπ και δάμεια,



Διαθέριμεπ ποξπ πώληρη επεμδύρειπ.

Σα εμ λόγχ υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία, αουικά αμαγμχοίζξμςαι ρςξ κόρςξπ
κςήρεχπ πξσ αμςιποξρχπεύει ςημ εύλξγη ανία, πλέξμ ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςώρειπ ςχμ άμερχμ
δαπαμώμ

απόκςηρηπ/ρσμαλλαγήπ.

Οι

αγξοέπ

και

ξι

πχλήρειπ

ςχμ

επεμδύρεχμ

αμαγμχοίζξμςαι καςά ςημ ημεοξμημία ςηπ ρσμαλλαγήπ πξσ είμαι και η ημεοξμημία πξσ Ζ
Δςαιοεία δερμεύεςαι μα αγξοάρει ή μα πχλήρει ςξ ρςξιυείξ.
Ζ καςηγξοιξπξίηρη ςχμ αμχςέοχ υοημαςξξικξμξμικώμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ γίμεςαι μεςά
ςημ αουική αμαγμώοιρη και όπξσ επιςοέπεςαι, επαμενεςάζεςαι και πιθαμόμ αμαθεχοείςαι
πεοιξδικά.
(i)

Φοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία ρε εύλξγη ανία μέρχ απξςελερμάςχμ:
Ποόκειςαι για ςξ εμπξοικό υαοςξτσλάκιξ ςξσ Ομίλξσ πξσ πεοιλαμβάμει επεμδύρειπ πξσ
απξκςήθηκαμ με ρκξπό ςημ οεσρςξπξίηρή ςξσπ ρςξ άμερξ μέλλξμ. Ιέοδη ή ζημίεπ από
ςημ απξςίμηρη ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ρςξιυείχμ καςαυχοξύμςαι ρςα απξςελέρμαςα
υοήρεχπ.

(ii)

Απαιςήρειπ και δάμεια:
Οι απαιςήρειπ και ςα δάμεια πξσ δημιξσογξύμςαι, απξςιμώμςαι ρςξ αμαπόρβερςξ κόρςξπ
με βάρη ςημ μέθξδξ ςξσ ποαγμαςικξύ επιςξκίξσ. Ιέοδη και ζημίεπ καςαυχοξύμςαι ρςα
απξςελέρμαςα ςηπ υοήρεχπ όςαμ ςα ρυεςικά κξμδύλια διαγοάτξμςαι ή απξμειώμξμςαι,
καθώπ επίρηπ και μέρχ ςηπ διαδικαρίαπ απόρβερηπ

(iii)

Διαθέριμεπ ποξπ πώληρη επεμδύρειπ:
Σα υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία (ποχςξγεμή) πξσ δεμ μπξοξύμ μα
ςανιμξμηθξύμ ρε καμία από ςιπ αμχςέοχ καςηγξοίεπ υαοακςηοίζξμςαι και ςανιμξμξύμςαι
ραμ διαθέριμεπ ποξπ πώληρη επεμδύρειπ. Λεςά ςημ αουική αμαγμώοιρη, ξι διαθέριμεπ
ποξπ πώληρη επεμδύρειπ απξςιμώμςαι ρςημ εύλξγη ανία και ςα ποξκύπςξμςα κέοδη και
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ζημίεπ καςαυχοξύμςαι απ’ εσθείαπ ρε διακεκοιμέμξ κξμδύλι ςηπ καθαοήπ θέρηπ μέυοι
ςημ πώληρη ή ςημ διαγοατή ή ςημ απξμείχρη ςηπ επέμδσρηπ, υοήρη καςά ςημ ξπξία ςα
ρχοεσμέμα κέοδη ή ζημίεπ, πεοιλαμβάμξμςαι ρςα απξςελέρμαςα υοήρεχπ.
Ζ ςοέυξσρα ανία ςχμ εμ λόγχ επεμδύρεχμ πξσ εμπξοεύξμςαι ρε ξογαμχμέμη
υοημαςιρςηοιακή αγξοά ποξκύπςει από ςημ ρυεςική υοημαςιρςηοιακή ανία ςηπ επέμδσρηπ
καςά ςημ ημεοξμημία κλειρίμαςξπ. Αματξοικά με ςιπ επεμδύρειπ πξσ δεμ εμπξοεύξμςαι ρε
εμεογή αγξοά, η εύλξγη ανία σπξλξγίζεςαι με βάρη ρυεςικέπ ςευμικέπ απξςίμηρηπ. Ασςέπ ξι
ςευμικέπ βαρίζξμςαι ρε ποόρταςεπ αμτξςεοξβαοείπ ρσμαλλαγέπ παοόμξιχμ επεμδύρεχμ, με
αματξοά ρςημ υοημαςιρςηοιακή ανία μίαπ άλληπ επέμδσρηπ με παοεμτεοή υαοακςηοιρςικά
με ασςά ςηπ απξςιμώμεμηπ, ή με αμάλσρη ποξενξτλημέμχμ υοημαςξοξώμ και μξμςέλα
απξςίμηρηπ επεμδύρεχμ.
Σα υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία για ςα ξπξία δε μπξοεί μα επιμεςοηθεί ανιόπιρςα η εύλξγη
ανία ςξσπ, απξςιμώμςαι ρςξ κόρςξπ κςήρηπ ςξσπ μείξμ ςσυόμ απξμείχρη ρύμτχμα με όρα
ποξβλέπξμςαι από ςξ ΔΚΠ 39.
(γ)

Δμπξοικέπ

και

Λξιπέπ

Απαιςήρειπ: Οι λξγαοιαρμξί

απαιςήρεχμ

καςά πελαςώμ,

αμαγμχοίζξμςαι ρςημ ςιμξλξγιακή ςξσπ ανία και ρσμήθχπ ειρποάςςξμςαι ρε υοξμικό
διάρςημα μεςανύ 60 έχπ 120 ημεοώμ. Δημιξσογείςαι ποόβλεφη για επιρταλείπ απαιςήρειπ
όςαμ η είρποανή ςξσπ θεχοείςαι πλέξμ αβέβαια. Ζ ποόβλεφη για επιρταλείπ απαιςήρειπ
επιβαούμει ςα απξςελέρμαςα ςηπ υοήρηπ και αμαποξραομόζεςαι κάθε τξοά πξσ απαιςείςαι.
Οι απαιςήρειπ ξι ξπξίεπ έυξσμ καςαρςεί αμεπίδεκςεπ είρποανηπ διαγοάτξμςαι με μείχρη
ςηπ ήδη ρυημαςιρθείραπ ποόβλεφηπ.
(δ)

Φοημαςικά Διαθέριμα: Ζ Δςαιοεία θεχοεί ςιπ ποξθερμιακέπ καςαθέρειπ και άλλεπ σφηλήπ
οεσρςόςηςαπ επεμδύρειπ με αουική λήνη μικοόςεοη ςχμ ςοιώμ μημώμ χπ υοημαςικά
διαθέριμα. Για ςη ρύμςανη ςηπ καςάρςαρηπ ςαμειακώμ οξώμ, ςα υοημαςικά διαθέριμα
απξςελξύμςαι από μεςοηςά και καςαθέρειπ ρε ςοάπεζεπ, καθώπ και υοημαςικά διαθέριμα
όπχπ ποξρδιξοίζξμςαι αμχςέοχ.

(ε)

Ποξβλέφειπ και Δμδευόμεμεπ Τπξυοεώρειπ: Οι ποξβλέφειπ αμαγμχοίζξμςαι όςαμ Ζ
Δςαιοεία έυει ςοέυξσρα μξμική ή θερμική σπξυοέχρη πξσ απξοοέει από γεγξμόςα ςξσ
παοελθόμςξπ, είμαι πιθαμό μα απαιςηθεί εκοξή πόοχμ πξσ εμρχμαςώμξσμ ξικξμξμικά
ξτέλη για ςημ ενότληρη ςηπ σπξυοέχρηπ ασςήπ, και ετόρξμ μπξοεί μα γίμει ανιόπιρςη
εκςίμηρη ςξσ πξρξύ ςηπ σπξυοέχρηπ.
Οι

ποξβλέφειπ

αμαθεχοξύμςαι

καςά

ςημ

ημεοξμημία

κάθε

ιρξλξγιρμξύ

και

ποξραομόζξμςαι ώρςε μα αμςιποξρχπεύξσμ ςημ ςοέυξσρα ανία ςξσ ενόδξσ πξσ
αμαμέμεςαι μα απαιςηθεί για ςημ ενότληρη ςηπ σπξυοέχρηπ. Αμ η επίδοαρη ςηπ υοξμικήπ
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ανίαπ ςξσ υοήμαςξπ είμαι ρημαμςική, ξι ποξβλέφειπ σπξλξγίζξμςαι ποξενξτλώμςαπ ςιπ
αμαμεμόμεμεπ μελλξμςικέπ ςαμειακέπ οξέπ με έμα ρσμςελερςή ποξ τόοχμ ξ ξπξίξπ
αμςικαςξπςοίζει ςιπ ςοέυξσρεπ εκςιμήρειπ ςηπ αγξοάπ για ςημ υοξμική ανία ςξσ υοήμαςξπ,
και όπξσ κοίμεςαι απαοαίςηςξ, ςξσπ κιμδύμξσπ πξσ ρυεςίζξμςαι ρσγκεκοιμέμα με ςημ
σπξυοέχρη.
Οι εμδευόμεμεπ σπξυοεώρειπ δεμ αμαγμχοίζξμςαι ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, αλλά
γμχρςξπξιξύμςαι εκςόπ αμ η πιθαμόςηςα εκοξήπ πόοχμ πξσ εμρχμαςώμξσμ ξικξμξμικά
ξτέλη είμαι ελάυιρςη.
Οι εμδευόμεμεπ απαιςήρειπ δεμ αμαγμχοίζξμςαι ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, αλλά
γμχρςξπξιξύμςαι όςαμ μία ειροξή ξικξμξμικώμ χτελειώμ είμαι πιθαμή.
(ρς) Υόοξι Διρξδήμαςξπ (Σοέυχμ και Αμαβαλλόμεμξπ): Ο ςοέυχμ και αμαβαλλόμεμξπ τόοξπ
ειρξδήμαςξπ σπξλξγίζξμςαι με βάρη ςιπ αμενάοςηςεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ κάθε μίαπ
από ςιπ επιυειοήρειπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ,
ρύμτχμα με ςημ ιρυύξσρα τξοξλξγική μξμξθερία ςηπ Δλλάδαπ ή άλλχμ τξοξλξγικώμ
αουώμ ςχμ υχοώμ ρςιπ ξπξίεπ λειςξσογξύμ ξι επιυειοήρειπ.
Οι τόοξι ειρξδήμαςξπ πεοιλαμβάμξσμ ςξσπ τόοξσπ ειρξδήμαςξπ ςηπ ςοέυξσρα υοήρηπ με
βάρη ςα κέοδη κάθε επιυείοηρηπ, όπχπ ποξραομόζξμςαι ρςιπ δηλώρειπ τξοξλξγίαπ
ειρξδήμαςξπ, ποόρθεςξσπ τόοξσπ ειρξδήμαςξπ πξσ ποξκύπςξσμ από ςξσπ τξοξλξγικξύπ
ελέγυξσπ ςχμ τξοξλξγικώμ αουώμ και ςξσπ αμαβαλλόμεμξσπ τόοξσπ ειρξδήμαςξπ βάρη
ςχμ θερμξθεςημέμχμ τξοξλξγικώμ ρσμςελερςώμ.
Ο αμαβαλλόμεμξπ τόοξπ ειρξδήμαςξπ σπξλξγίζεςαι υοηριμξπξιώμςαπ ςη μέθξδξ ςηπ
σπξυοέχρηπ ρε όλεπ ςιπ ποξρχοιμέπ διατξοέπ καςά ςημ ημεοξμημία ςξσ ιρξλξγιρμξύ
μεςανύ ςηπ τξοξλξγικήπ βάρηπ ςχμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ και ςχμ σπξυοεώρεχμ, και
ςιπ λξγιρςικέπ ςξσπ ανίεπ για ρκξπξύπ υοημαςξξικξμξμικήπ πληοξτόοηρηπ.
Οι αμαβαλλόμεμεπ τξοξλξγικέπ σπξυοεώρειπ αμαγμχοίζξμςαι για όλεπ ςιπ τξοξλξγηςέεπ
ποξρχοιμέπ διατξοέπ:


Δκςόπ εάμ η σπξυοέχρη για αμαβαλλόμεμξσπ τόοξσπ ειρξδήμαςξπ ποξκύπςει από ςημ
απόρβερη ςηπ σπεοανίαπ ή ςημ αουική αμαγμώοιρη εμόπ ρςξιυείξσ ςξσ εμεογηςικξύ ή
παθηςικξύ ρε μία ρσμαλλαγή η ξπξία δεμ είμαι ρσμέμχρη εςαιοειώμ και καςά ςημ
ρςιγμή ςηπ ρσμαλλαγήπ δεμ επηοεάζει ξύςε ςξ λξγιρςικό κέοδξπ ξύςε ςξ τξοξλξγηςέξ
κέοδξπ ή ζημία.
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Αματξοικά με ςιπ ποξρχοιμέπ τξοξλξγικέπ διατξοέπ πξσ ρυεςίζξμςαι με επεμδύρειπ ρε
θσγαςοικέπ, ρσγγεμείπ εςαιοείεπ και ρσμμεςξυέπ ρε κξιμξποανίεπ εκςόπ όπξσ ξ υοόμξπ
αμςιρςοξτήπ ςχμ ποξρχοιμώμ διατξοώμ μπξοεί μα ελεγυθεί και είμαι πιθαμό όςι ξι
ποξρχοιμέπ διατξοέπ δεμ θα αμςιρςοατξύμ ρςξ ποξβλεπόμεμξ μέλλξμ.

Αμαβαλλόμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ αμαγμχοίζξμςαι για όλεπ ςιπ εκπιπςόμεμεπ
ποξρχοιμέπ διατξοέπ και μεςατεοόμεμεπ τξοξλξγικέπ ζημίεπ, ρςξ βαθμό πξσ είμαι πιθαμό
όςι θα σπάουει διαθέριμξ τξοξλξγηςέξ κέοδξπ ςξ ξπξίξ θα υοηριμξπξιηθεί έμαμςι ςχμ
εκπιπςόμεμχμ

ποξρχοιμώμ

διατξοώμ

και

ςχμ

μεςατεοόμεμχμ

αυοηριμξπξίηςχμ

τξοξλξγικώμ ζημιώμ.


Δκςόπ ςηπ πεοίπςχρηπ όπξσ η απαίςηρη για αμαβαλλόμεμξ τόοξ ειρξδήμαςξπ πξσ
ρυεςίζεςαι με ςιπ εκπιπςόμεμεπ ποξρχοιμέπ διατξοέπ ποξκύπςει από ςημ αουική
αμαγμώοιρη ρςξιυείξσ ςξσ εμεογηςικξύ ή ςξσ παθηςικξύ ρε μια ρσμαλλαγή πξσ δεμ
απξςελεί ρσμέμχρη εςαιοειώμ και ςη ρςιγμή ςηπ ρσμαλλαγήπ δεμ επηοεάζει ξύςε ςξ
λξγιρςικό κέοδξπ ξύςε ςξ τξοξλξγηςέξ κέοδξπ ή ζημία.



Αματξοικά με ςιπ εκπιπςόμεμεπ ποξρχοιμέπ διατξοέπ πξσ ρυεςίζξμςαι με επεμδύρειπ ρε
θσγαςοικέπ, ρσγγεμείπ και ρσμμεςξυέπ ρε κξιμξποανίεπ, αμαγμχοίζεςαι απαίςηρη από
αμαβαλλόμεμξ τόοξ ειρξδήμαςξπ ρςξ βαθμό πξσ είμαι πιθαμό όςι ξι ποξρχοιμέπ
διατξοέπ αμςιρςοατξύμ ρςξ ποξβλεπόμεμξ μέλλξμ και θα σπάουει διαθέριμξ
τξοξλξγηςέξ κέοδξπ ςξ ξπξίξ θα υοηριμξπξιηθεί έμαμςι ςχμ ποξρχοιμώμ διατξοώμ.

Οι αμαβαλλόμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ επαμεκςιμώμςαι ρε κάθε ημεοξμημία ςξσ
ιρξλξγιρμξύ και μειώμξμςαι ρςξ βαθμό πξσ δεμ θεχοείςαι πιθαμό όςι θα σπάονξσμ αοκεςά
τξοξλξγηςέα κέοδη έμαμςι ςχμ ξπξίχμ μέοξπ ή ςξ ρύμξλξ ςχμ απαιςήρεχμ από
αμαβαλλόμεμξσπ τόοξσπ ειρξδήμαςξπ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί.
Οι αμαβαλλόμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ και σπξυοεώρειπ σπξλξγίζξμςαι με βάρη ςξσπ
τξοξλξγικξύπ ρσμςελερςέπ πξσ αμαμέμεςαι μα είμαι ρε ιρυύ ςημ υοήρη πξσ η απαίςηρη θα
ποαγμαςξπξιηθεί ή η σπξυοέχρη θα ςακςξπξιηθεί, και βαρίζξμςαι ρςξσπ τξοξλξγικξύπ
ρσμςελερςέπ (και τξοξλξγικξύπ μόμξσπ) πξσ είμαι ρε ιρυύ ή έυξσμ θερμξθεςηθεί ή
ξσριαρςικά θερμξθεςηθεί καςά ςημ ημεοξμημία ςξσ ιρξλξγιρμξύ.
Ο τόοξπ ειρξδήμαςξπ πξσ ρυεςίζεςαι με ρςξιυεία ςα ξπξία έυξσμ αμαγμχοιρθεί απ’ εσθείαπ
ρςα ίδια κετάλαια καςαυχοείςαι απ’ εσθείαπ ρςα ίδια κετάλαια και όυι ρςημ καςάρςαρη
απξςελερμάςχμ.
(ζ)

Αμαγμώοιρη Δρόδχμ: Σα έρξδα αμαγμχοίζξμςαι με βάρη ςημ αουή ςξσ δεδξσλεσμέμξσ και
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μόμξ ετόρξμ μπξοξύμ μα απξςιμηθξύμ ανιόπιρςα και είμαι πιθαμό ςα ξικξμξμικά ξτέλη μα
ειροεύρξσμ ρςημ Δςαιοεία.
(η)

Διαμξμή Μεοίρμαςξπ: Ζ διαμξμή μεοίρμαςξπ ρςξσπ μεςόυξσπ ςηπ Δςαιοείαπ παοξσριάζεςαι
ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ χπ σπξυοέχρη καςά ςη υοήρη πξσ εγκοίμεςαι η διαμξμή ςξσ
μεοίρμαςξπ από ςη Γεμική σμέλεσρη ςχμ Λεςόυχμ. Ζ μη διαμξμή μεοίρμαςξπ καςά ςημ
ςοέυξσρα υοήρη ςελεί σπό ςημ έγκοιρη ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ ςχμ μεςόυχμ.

(θ)

Μεςξυικό κετάλαιξ: Σξ μεςξυικό κετάλαιξ απεικξμίζει ςημ ανία ςχμ μεςξυώμ ςηπ
Δςαιοείαπ πξσ έυξσμ εκδξθεί και είμαι ρε κσκλξτξοία. Σσυώμ ςίμημα θα καςαβληθεί πλέξμ
ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ αμά μεςξυή θα καςαυχοείςαι ρςξμ λξγαοιαρμό « σπέο ςξ άοςιξ» ρςα
Ίδια Ιετάλαια. Άμερεπ δαπάμεπ πξσ διεμεογξύμςαι ρε ρυέρη με ςημ έκδξρη μέχμ μεςξυώμ
ή δικαιχμάςχμ καςαυχοξύμςαι ρςημ καθαοή θέρη αταιοεςικά από ςα έρξδα ςηπ έκδξρηπ.

(ι)

Από-αμαγμώοιρη Φοημαςξξικξμξμικώμ Απαιςήρεχμ και Τπξυοεώρεχμ:
(i)

Φοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία εμεογηςικξύ: Σα υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία
εμεογηςικξύ (ή καςά πεοίπςχρη ςξ μέοξπ εμόπ υοημαςξξικξμξμικξύ ρςξιυείξσ
εμεογηςικξύ ή ςξ μέοξπ μίαπ ξμάδαπ υοημαςξξικξμξμικώμ ρςξιυείχμ εμεογηςικξύ)
από-αμαγμχοίζξμςαι όςαμ:



Ζ Δςαιοεία διαςηοεί ςξ δικαίχμα ρςημ ειροξή ςαμειακώμ πόοχμ από ςξ
ρσγκεκοιμέμξ ρςξιυείξ εμεογηςικξύ αλλά έυει αμαλάβει ςασςόυοξμα μία
σπξυοέχρη

ποξπ

ςοίςξσπ

μα

ςα

ενξτλήρει

πλήοχπ

υχοίπ

ρημαμςική

καθσρςέοηρη, σπό ςημ μξοτή μίαπ ρύμβαρηπ μεςαβίβαρηπ.


Ζ Δςαιοεία έυει μεςαβιβάρει ςξ δικαίχμα ειροξήπ ςαμειακώμ πόοχμ από ςξ
ρσγκεκοιμέμξ ρςξιυείξ εμεογηςικξύ εμώ παοάλληλα είςε (α) έυει μεςαβιβάρει
ξσριαρςικά όλξσπ ςξσπ κιμδύμξσπ και ςα ξτέλη ή (β) δεμ έυει μεςαβιβάρει
ξσριαρςικά όλξσπ ςξσπ κιμδύμξσπ και ςα ξτέλη, αλλά έυει μεςαβιβάρει ςξμ
έλεγυξ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ρςξιυείξσ. Όπξσ η Δςαιοεία έυει μεςαβιβάρει ςα
δικαιώμαςα

ειροξήπ

εμεογηςικξύ αλλά

ςαμειακώμ

πόοχμ

από

ςξ

ρσγκεκοιμέμξ

ρςξιυείξ

παοάλληλα δεμ έυει μεςαβιβάρει ξσριαρςικά όλξσπ ςξσπ

κιμδύμξσπ και ςα ξτέλη ή ςξμ έλεγυξ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ρςξιυείξσ, ςόςε ςξ
ρςξιυείξ ςξσ

εμεογηςικξύ

αμαγμχοίζεςαι

ρςξ

βαθμό ςηπ

ρσμευιζόμεμηπ

ρσμμεςξυήπ ςηπ Δςαιοείαπ ρςξ πεοιξσριακό ρςξιυείξ ασςό. Ζ ρσμευιζόμεμη
ρσμμεςξυή η ξπξία έυει ςη μξοτή εγγύηρηπ επί ςξσ μεςαβιβαζόμεμξσ ρςξιυείξσ
απξςιμάςαι ρςημ υαμηλόςεοη ανία μεςανύ ςξσ αουικξύ σπξλξίπξσ ςξσ ρςξιυείξσ
εμεογηςικξύ και ςξσ μέγιρςξσ πξρξύ πξσ μπξοεί η Δςαιοεία μα κληθεί μα
καςαβάλλει.
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Όςαμ η ρσμευιζόμεμη ρσμμεςξυή είμαι σπό ςημ μξοτή δικαιχμάςχμ αγξοάπ και/ή
πώληρηπ επί ςξσ ρςξιυείξσ εμεογηςικξύ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και δικαιχμάςχμ
πξσ διακαμξμίζξμςαι ςαμειακά), ξ βαθμόπ ρσμευιζόμεμηπ εμπλξκήπ ςηπ Δςαιοείαπ
είμαι η ανία ςξσ μεςαβιβαζόμεμξσ ρςξιυείξσ πξσ δύμαςαι η Δςαιοεία μα
επαμαγξοάρει, με εναίοερη ςημ πεοίπςχρη εμόπ δικαιώμαςξπ πώληρηπ ςξσ
ρςξιυείξσ ςξ ξπξίξ απξςιμάςαι ρε εύλξγεπ ανίεπ, όπξσ η ρσμευιζόμεμη ρσμμεςξυή
ςηπ Δςαιοείαπ πεοιξοίζεςαι ρςημ υαμηλόςεοη μεςανύ ςηπ εύλξγηπ ανίαπ ςξσ
μεςαβιβαζόμεμξσ ρςξιυείξσ και ςημ ςιμή άρκηρηπ ςξσ δικαιώμαςξπ.
(ii)

Φοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία παθηςικξύ: Σα υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία παθηςικξύ
από-αμαγμχοίζξμςαι όςαμ η σπξυοέχρη, ακσοώμεςαι ή εκπμέει ή δεμ στίρςαςαι
πλέξμ. ςημ πεοίπςχρη όπξσ μία στιρςάμεμη σπξυοέχρη αμςικαθίρςαςαι από μία
άλλη από ςξμ ίδιξ δαμειρςή αλλά με ξσριαρςικά διατξοεςικξύπ όοξσπ, ή ρςημ
πεοίπςχρη όπξσ σπάουξσμ ξσριαρςικέπ αλλαγέπ ρςξσπ όοξσπ μίαπ στιρςάμεμηπ
σπξυοέχρηπ, ςόςε από-αμαγμχοίζεςαι η αουική σπξυοέχρη και αμαγμχοίζεςαι μία
μέα σπξυοέχρη και η διατξοά πξσ ποξκύπςει ρςα σπόλξιπα αμαγμχοίζεςαι ρςα
απξςελέρμαςα υοήρηπ.
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4. Έρξδα
Σα έρξδα ρςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ αμαλύξμςαι χπ ενήπ:
Καςά ςημ

Καςά ςημ

31/12/2012

31/12/2011

Πχλήρειπ εμπξοεσμάςχμ

1.992

2.951

Πχλήρειπ ποξψόμςχμ ερχςεοικξύ

2.336

3.500

39

382

1

13

4.368

6.846

Πχλήρειπ άυοηρςξσ σλικξύ
Πχλήρειπ σπηοεριώμ
Τπόλξιπξ

5. Κόρςξπ υοημαςξδόςηρηπ (καθαοό)
Σα υοημαςξξικξμξμικά έρξδα (ένξδα) αμαλύξμςαι χπ ακξλξύθχπ:
Καςά ςημ

Καςά ςημ

31/12/2012

31/12/2011

Κξιπά υοημαςξξικξμξμικά ένξδα

(52)

(20)

ύμξλξ υοημαςξξικξμξμικώμ ενόδχμ

(52)

(20)

Πιρςχςικξί ςόκξι και ρσματή έρξδα

-

-

ύμξλξ υοημαςξξικξμξμικώμ ερόδχμ

-

-

(52)

(20)

Καθαοά υοημαςξξικξμξμικά έρξδα (ένξδα)

6. Αμάλσρη Δνόδχμ
Σα ένξδα (κόρςξπ πχλήρεχμ, ένξδα διξίκηρηπ, ένξδα διάθερηπ, ένξδα έοεσμαπ και αμάπςσνηπ)
αμαλύξμςαι χπ ενήπ:
Καςά ςημ

Καςά ςημ

31/12/2012

31/12/2011

Ιόρςξπ ποξρχπικξύ

249

281

Αμξιβέπ και παοξυέπ ςοίςχμ

325

274

Υόοξι - ςέλη

28

22

Διάτξοα ένξδα (μα ναμαδξύμε ςα μξύμεοα 64 ή 41??)

64

39

Έκςακςα και αμόογαμα ένξδα

-

1

Ένξδα ποξηγξύμεμχμ υοήρεχμ

-

34
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Ένξδα απξρβέρεχμ

47

9

Ιόρςξπ πχληθέμςχμ εμπξοεσμάςχμ και αμαλχρίμχμ

3.584

5.463

Τπόλξιπξ

4.297

6.123

Σα παοαπάμχ ένξδα καςαμέμξμςαι χπ ενήπ:

Ιόρςξπ πχλήρεχμ

Καςά ςημ

Καςά ςημ

31/12/2012

31/12/2011

4.006

5.860

Ένξδα διάθερηπ

220

182

Ένξδα διξίκηρηπ

71

81

4.297

6.123

Τπόλξιπξ

7. Υόοξπ Διρξδήμαςξπ
Λε ςημ εταομξγή ςξσ μέξσ τξοξλξγικξύ μόμξσ Μ. 3943/2011, ξ ρσμςελερςήπ τόοξσ ειρξδήμαςξπ
διαμξοτώμεςαι ρε 20% για ςιπ υοήρειπ 2011 και 2012.
Ζ τξοξλξγική επιβάοσμρη ςχμ απξςελερμάςχμ ποξρδιξοίρθηκε χπ ακξλξύθχπ:
Καςά ςημ

Καςά ςημ

31/12/2012

31/12/2011

(10)

(43)

Κξιπξί μη εμρχμαςχμέμξι ρςξ λειςξσογικό τόοξι

-

-

Υόοξι ποξηγξσμέμχμ υοήρεχμ

-

-

Αμαβαλλόμεμξπ τόοξπ

-

(151)

(10)

(194)

Υόοξπ ειρξδήμαςξπ υοήρεχπ

ύμξλξ τόοχμ ρςημ Καςάρςαρη Απξςελερμάςχμ Φοήρεχπ

Ζ ρσμτχμία ςξσ τόοξσ ειρξδήμαςξπ πξσ εμταμίζεςαι ρςημ καςάρςαρη απξςελερμάςχμ και ςξσ
πξρξύ ςχμ τόοχμ ειρξδήμαςξπ πξσ καθξοίζεςαι από ςημ εταομξγή ςξσ ελλημικξύ τξοξλξγικξύ
ρσμςελερςή ρςιπ ζημιέπ ποξ τόοχμ ρσμξφίζεςαι ρςα ενήπ:

Ιέοδη ποξ τόοχμ

Καςά ςημ

Καςά ςημ

31/12/2012

31/12/2011

22

717

5

144

(15)

(335)

-

(3)

Υόοξπ σπξλξγιζόμεμξπ με ςξμ τξοξλξγικό ρσμςελερςή ςηπ
Δςαιοείαπ 20%
Δαπάμεπ μη εκπιπςόμεμεπ από ςη τξοξλξγία ειρξδήμαςξπ
Υόοξι πξσ καςαλξγίρθηκαμ και ατξοξύμ ρε ποξηγξύμεμεπ
υοήρειπ
Έρξδα ςα ξπξία απαλλάρρξμςαι ςηπ τξοξλξγίαπ ειρξδήμαςξπ
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ύμξλξ τόοχμ ρςημ Καςάρςαρη Απξςελερμάςχμ Φοήρεχπ

(10)

(194)

Σξ γεγξμόπ όςι ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςώρειπ έρξδα και ένξδα αμαγμχοίζξμςαι λξγιρςικά ρε υοόμξ
διατξοεςικό από ςξ υοόμξ πξσ ςα έρξδα ασςά τξοξλξγξύμςαι ή ςα ένξδα εκπίπςξσμ, για ρκξπξύπ
ποξρδιξοιρμξύ ςξσ τξοξλξγηςέξσ ειρξδήμαςξπ, δημιξσογεί ςημ αμάγκη ςηπ λξγιρςικήπ αμαγμώοιρηπ
εςεοξυοξμιρμέμχμ τξοξλξγικώμ απαιςήρεχμ ή σπξυοεώρεχμ (deferred tax assets ή deferred tax
liabilities). Ζ αμαγμχοιρθείρα από ςημ Δςαιοεία εςεοξυοξμιρμέμη τξοξλξγική απαίςηρη αμαλύεςαι
χπ ακξλξύθχπ:
Καςά ςημ

Καςά ςημ

31/12/2012

31/12/2011

Αμαβαλλόμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ

1

1

Αμαβαλλόμεμεπ τξοξλξγικέπ σπξυοεώρειπ

-

-

ύμξλξ αμαβαλλόμεμχμ τόοχμ ρςξμ Ιρξλξγιρμό

1

1

Καςά ςημ

Καςά ςημ

31/12/2012

31/12/2011

Τπόλξιπξ έμαονηπ

1

(151)

Υόοξπ απξςελερμάςχμ

-

152

Τπόλξιπξ ςέλξσπ

1

1

Φοεώρειπ

Καςά ςημ
31/12/2011

Καςά ςημ

(Πιρςώρειπ)

31/12/2012

Απξςελερμάςχμ

Αμαβαλλόμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ
Εημιεπ πξσ αμαγμχοίζξμςαι τξοξλξγικά

-

-

-

Ποξβλέφειπ για απξζημίχρη ποξρχπικξύ

1

-

1

1

-

1

Καθαοέπ αμαβαλλόμεμεπ τξοξλξγικέπ
απαιςήρειπ ρςξμ Ιρξλξγιρμό

29

ΜΑΡΣΑΝΚΟ ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΥΗΜΙΣΙΚΗ ΣΔΦΝΙΚΗ Α.Δ.
Δςήριεπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ
για ςη υοήρη από 1η Ιαμξσαοίξσ 2012 έχπ 31η Δεκεμβοίξσ 2012
(Τα ποσά είμαι εκφρασμέμα σε χιλιάδες Ευρώ)

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης:
Για ςημ υοήρη 2011 και εμςεύθεμ, ξι Δλλημικέπ Αμώμσμεπ Δςαιοίεπ και ξι Δςαιοείεπ Πεοιξοιρμέμηπ
Δσθύμηπ πξσ ξι εςήριεπ ξικξμξμικέπ ςξσπ καςαρςάρειπ ελέγυξμςαι σπξυοεχςικά από Μόμιμξ Δλεγκςή
ή ελεγκςικό γοατείξ ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 2190/1920 και Μ. 3190/1955 αμςίρςξιυα,
σπξυοεξύμςαι μα λαμβάμξσμ «Δςήριξ Πιρςξπξιηςικό» πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 82
ςξσ Μ.2238/1994, ςξ ξπξίξ εκδίδεςαι μεςά από τξοξλξγικό έλεγυξ πξσ διεμεογείςαι από ςξμ ίδιξ
Μόμιμξ Δλεγκςή ή ελεγκςικό γοατείξ πξσ ελέγυει ςιπ εςήριεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Ιαςόπιμ
ξλξκλήοχρηπ ςξσ τξοξλξγικξύ ελέγυξσ, ξ Μόμιμξπ Δλεγκςήπ ή ελεγκςικό γοατείξ εκδίδει ρςημ
εςαιοεία «Έκθερη Υξοξλξγικήπ σμμόοτχρηπ» και ρςη ρσμέυεια ξ Μόμιμξπ Δλεγκςήπ ή ελεγκςικό
γοατείξ ςημ σπξβάλει ηλεκςοξμικά ρςξ Τπξσογείξ Οικξμξμικώμ ςξ αογόςεοξ εμςόπ δέκα ημεοώμ από
ςημ καςαληκςική ημεοξμημία έγκοιρηπ ςξσ ιρξλξγιρμξύ ςηπ εςαιοείαπ από ςη Γεμική σμέλεσρη ςχμ
Λεςόυχμ. Σξ Τπξσογείξ Οικξμξμικώμ θα επιλένει δείγμα εςαιοειώμ ςξσλάυιρςξμ ςηπ ςάνηπ ςξσ 9% για
έλεγυξ από ςιπ αομόδιεπ ελεγκςικέπ σπηοερίεπ ςξσ Τπξσογείξσ. Ο έλεγυξπ ασςόπ θα ποέπει μα
ξλξκληοχθεί ρε διάρςημα όυι αογόςεοξ ςχμ δεκαξκςώ μημώμ από ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςηπ
«Έκθερηπ Υξοξλξγικήπ σμμόοτχρηπ» ρςξ Τπξσογείξ Οικξμξμικώμ.

ε μελλξμςικό τξοξλξγικό έλεγυξ ςχμ ρυεςικώμ αμέλεγκςχμ υοήρεχμ είμαι πιθαμό μα επιβληθξύμ
ποόρθεςξι τόοξι και ποόρςιμα ρςημ Δςαιοεία. Ζ Διξίκηρη ςηπ Δςαιοείαπ θεχοεί όςι έυει ρυημαςίρει
επαοκείπ ποξβλέφειπ (€ 23) έμαμςι ςχμ ποόρθεςχμ τόοχμ πξσ πιθαμόμ μα ποξκύφξσμ, βάρει ςηπ
ρυεςικήπ εμπειοίαπ από παλαιόςεοξσπ τξοξλξγικξύπ ελέγυξσπ.

Ο τξοξλξγικόπ έλεγυξπ για ςη υοήρη 2012 ήδη διεμεογείςαι από ςξσπ Μόμιμξσπ Δλεγκςέπ ςηπ. Ιαςά
ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ τξοξλξγικξύ ελέγυξσ, η Διξίκηρη ςηπ Δςαιοείαπ δεμ αμαμέμει μα ποξκύφξσμ
ρημαμςικέπ τξοξλξγικέπ σπξυοεώρειπ πέοαμ από ασςέπ πξσ καςαυχοήθηκαμ και πξσ απεικξμίζξμςαι
ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ.

Οι αμαβαλλόμεμξι τόοξι ειρξδήμαςξπ ποξκύπςξσμ από ςιπ ποξρχοιμέπ διατξοέπ μεςανύ ςηπ λξγιρςικήπ
ανίαπ και ςχμ τξοξλξγικώμ βάρεχμ ςχμ ρςξιυείχμ εμεογηςικξύ και παθηςικξύ και σπξλξγίζξμςαι
βάρει ςξσ ιρυύξμςξπ ρσμςελερςή τξοξλξγίαπ ειρξδήμαςξπ.
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8. Δμρώμαςα Πάγια ςξιυεία
Σα εμρώμαςα πάγια ρςξιυεία ρςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ αμαλύξμςαι χπ
ενήπ:
Κςίοια και
κςιοιακέπ
εγκαςαρςάρειπ

Μηυαμήμαςα

Μεςατξοικά
Μέρα

Έπιπλα και
λξιπόπ
ενξπλιρμόπ

ύμξλξ
Δμρώμαςχμ
Παγίχμ

Τπόλξιπξ 1 Ιαμ 2012

4

460

6

8

478

Αγξοέπ

-

-

11

28

39

Πχλήρειπ/Διαγοατέπ

-

-

-

-

-

Τπόλξιπξ 31 Δεκ 2012

4

460

17

36

517

Απξρβέρειπ έχπ 1 Ιαμ 2012

-

(3)

(3)

(2)

(8)

Απξρβέρειπ

-

(37)

(1)

(4)

(42)

Πχλήρειπ /Διαγοατέπ

-

-

-

-

-

ύμξλξ Απξρβέρεχμ 31 Δεκ 2012

-

(40)

(4)

(6)

(50)

ΑΝΑΠΟΒΔΣΗ ΑΞΙΑ
Αμαπόρβερςη Ανία 31 Δεκεμβοίξσ
2011
Αμαπόρβερςη Ανία 31 Δεκεμβοίξσ
2012

4

457

3

6

470

4

420

13

30

467

ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ

ΑΠΟΒΔΔΙ

9. Αρώμαςα Πάγια ςξιυεία
Σα αρώμαςα πάγια ρςξιυεία ρςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ αμαλύξμςαι χπ
ενήπ:

Κξγιρμικά ποξγοάμμαςα
Απξρβέρειπ
Τπόλξιπξ
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Καςά ςημ

Καςά ςημ

31/12/2012

31/12/2011

27

37

(14)

(26)

13

11
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10. Απξθέμαςα
Σα απξθέμαςα ςηπ Δςαιοείαπ πξσ εμταμίζξμςαι ρςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ,
αμαλύξμςαι χπ ενήπ:
Καςά ςημ

Καςά ςημ

31/12/2012

31/12/2011

661

779

67

50

1.272

1.208

1

4

2.001

2.041

Απξθέμαςα εμπξοεσμάςχμ
Απξθέμαςα εςξίμχμ ποξψόμςχμ
Απξθέμαςα α’ & β’ σλώμ ρσρκεσαρίαπ
Απξθέμαςα αμαλχρίμχμ
Τπόλξιπξ

11. Πελάςεπ και λξιπέπ απαιςήρειπ
Οι ρσμξλικέπ απαιςήρειπ ςηπ Δςαιοείαπ αμαλύξμςαι χπ ακξλξύθχπ:
Καςά ςημ

Καςά ςημ

31/12/2012

31/12/2011

298

592

Ποξκαςαβξλέπ ποξμηθεσςώμ

57

-

Φοεώρςεπ διάτξοξι

18

38

356

202

Υ.Π.Α.

6

251

Ένξδα επξμέμχμ υοήρεχμ

3

-

738

1.083

Πελάςεπ

Δπιςαγέπ ειρποακςέεπ

Τπόλξιπξ

Οι αμχςέοχ απαιςήρειπ είμαι βοαυσποόθερμεπ και δεμ απαιςείςαι ποξενότληρη καςά ςημ ημεοξμημία
ςξσ Θρξλξγιρμξύ.

12. Μεςοηςά και υοημαςικά διαθέριμα
Σα διαθέριμα αμςιποξρχπεύξσμ μεςοηςά ρςα ςαμεία ςηπ Δςαιοείαπ και ςοαπεζικέπ καςαθέρειπ
διαθέριμεπ ρε ποώςη ζήςηρη.

Σαμείξ

32

Καςά ςημ

Καςά ςημ

31/12/2012

31/12/2011

16

11
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Ιαςαθέρειπ Όφεχπ

131

35

Τπόλξιπξ

147

46

13. Μεςξυικό Κετάλαιξ
Σξ μεςξυικό κετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ απξςελείςαι από 534.255 κξιμέπ μεςξυέπ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ
€ 3,00 εκάρςη.
Σξ μεςξυικό κετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ δεμ διατξοξπξιήθηκε καςά ςξ υοξμικό διάρςημα από 1
Θαμξσαοίξσ 2012 μέυοι ςημ ημεοξμημία έγκοιρηπ ςχμ εςήριχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ
κλειόμεμηπ υοήρεχπ.
Ιαςά ςημ 31/12/2012, ξι μέςξυξι με πξρξρςό ρσμμεςξυήπ ρςημ Δςαιοεία μεγαλύςεοξ ςξσ 2 % ήςαμ ξι
ενήπ:
Μέςξυξπ

Αοιθμόπ Μεςξυώμ

Prime One Ltd
Γεχογίξσ Δημήςοιξπ
ύμξλξ

Πξρξρςό ρσμμεςξυήπ καςά ςημ 31.12.2012

523.570

98,00%

10.685

2,00%

534.255

100,00%

14. Απξθεμαςικά
Σα απξθεμαςικά ςηπ Δςαιοείαπ αμαλύξμςαι χπ ακξλξύθχπ:
Καςά ςημ

Καςά ςημ

31/12/2012

31/12/2011

Σακςικό απξθεμαςικό

23

23

Τπόλξιπξ

23

23

ύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ Δλλημικήπ εςαιοικήπ μξμξθερίαπ, η δημιξσογία «ςακςικξύ
απξθεμαςικξύ» - με ςημ κας' έςξπ μεςατξοά πξρξύ ίρξσ με ςξ 5 % ςχμ εςήριχμ, μεςά από τόοξσπ,
κεοδώμ - είμαι σπξυοεχςική μέυοι μα τθάρει ςξ ύφξπ ςξσ απξθεμαςικξύ ςξ 1/3 ςξσ μεςξυικξύ
κεταλαίξσ. Σξ «ςακςικό απξθεμαςικό» διαμέμεςαι μόμξ καςά ςη διάλσρη ςηπ Δςαιοείαπ μπξοεί, όμχπ,
μα ρσμφητιρθεί με ρσρρχοεσμέμεπ ζημιέπ.
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15. Ποξμηθεσςέπ και λξιπέπ σπξυοεώρειπ
Οι ρσμξλικέπ σπξυοεώρειπ ςηπ Δςαιοείαπ ποξπ ποξμηθεσςέπ και λξιπξύπ ςοίςξσπ αμαλύξμςαι χπ
ακξλξύθχπ:
Καςά ςημ

Καςά ςημ

31/12/2012

31/12/2011

Ποξμηθεσςέπ

247

341

Γοαμμάςια Πληοχςέα

707

1.128

Πιρςχςέπ Διάτξοξι

61

245

Αρταλιρςικξί Οογαμιρμξί

13

15

1.028

1.729

Τπόλξιπξ

16. σμαλλαγέπ και Τπόλξιπα με σμδεδεμέμα Ποόρχπα
Ζ Δςαιοεία θεχοεί χπ ρσμδεδεμέμα ποόρχπα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ, ςα Διεσθσμςικά
ςελέυη ςηπ καθώπ επίρηπ και ςξσπ μεςόυξσπ πξσ καςέυξσμ πξρξρςό μεγαλύςεοξ ςξσ 5 % ςξσ
μεςξυικξύ ςηπ κεταλαίξσ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ ρσμδεδεμέμχμ ποξρώπχμ ςξσπ). Δεμ
σπάουξσμ ρσμαλλαγέπ με ρσμδεμέμα μέοη καςά ςη υοήρη 1/1/2012-31/12/2012.

17. Δερμεύρειπ και Δμδευόμεμεπ Τπξυοεώρειπ
17.1 Δμδευόμεμεπ σπξυοεώρειπ από επίδικεπ ή σπό διαιςηρία διατξοέπ
Ιαςά ςημ 31/12/2012 δεμ στίρςαμςαι ρημαμςικέπ αγχγέπ, ενώδικεπ ποξρκλήρειπ και γεμικά
διεκδικήρειπ καςά ςηπ Δςαιοείαπ.
17.2 Λξιπέπ εμδευόμεμεπ σπξυοεώρειπ
Ζ Δςαιοεία έυει ελεγυθεί τξοξλξγικά έχπ και ςη υοήρη 2009. Κόγχ αδσμαμίαπ εκςίμηρηπ, ςα πξρά
τόοχμ πξσ πιθαμώπ ποξκύφξσμ ρε μελλξμςικό έλεγυξ ςηπ αμέλεγκςηπ υοήρηπ 2010 από ςιπ αομόδιεπ
τξοξλξγικέπ αουέπ, θα λξγιρςικξπξιηθξύμ εμςόπ ςηπ υοήρεχπ καςά ςημ ξπξία ςα ρυεςικά πξρά θα
καςαρςξύμ ξοιρςικά.
Ζ Δςαιοεία αμαγμχοίζει ςιπ τξοξλξγικέπ ςηπ σπξυοεώρειπ πξσ ποξκύπςξσμ ύρςεοα από τξοξλξγικό
έλεγυξ ςχμ αμέλεγκςα τξοξλξγικά υοήρεχμ από ςιπ αομόδιεπ τξοξλξγικέπ αουέπ ύρςεοα από ςημ
πεοαίχρη ςξσ ελέγυξσ και ξοιρςικξπξίηρη ςχμ ρυεςικώμ πξρώμ τόοχμ.
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18. Μεςαγεμέρςεοα ςξσ Ιρξλξγιρμξύ Γεγξμόςα
Δεμ σπάουξσμ μεςαγεμέρςεοα ςξσ ιρξλξγιρμξύ ςηπ 31ηπ Δεκεμβοίξσ 2012 γεγξμόςα, πξσ μα ατξοξύμ
ςημ Δςαιοεία, ρςα ξπξία επιβάλλεςαι αματξοά από ςα Διεθμή Ποόςσπα Φοημαςξξικξμξμικήπ
Πληοξτόοηρηπ.

Ο Ποόεδοξπ & Δ/μχμ ύμβξσλξπ

O Αμςιποόεδοξπ

ςξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ
Βεμιόπξσλξπ Ζλίαπ
ΑΕ511008

Βεμιόπξσλξπ Ζλίαπ

Γεχογίξσ Παμαγιώςηπ

Α.Δ.Σ ΑΕ511008

ΑΙ 630378

Ο Ποξψρςάμεμξπ Λξγιρςηοίξσ
Γκάμαοηπ χςήοιξπ
Α.Δ.Σ. ΑΒ349707
Αο. Αδείαπ 0008330 Α’ Σάνηπ
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ΣΟΙΦΔΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΔ ΦΡΗΔΩ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΔΩ
31η ΔΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012
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