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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή
Πξνο ηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηεο
ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηεο ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ
ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ( ν « πλεηαηξηζκφο»), πνπ
απνηεινχληαη απφ ηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 30 Ηνπλίνπ 2011, ηηο Καηαζηάζεηο
πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο, Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Σακεηαθψλ Ρνψλ, ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε
ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο
επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο.
Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ Γηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε Γηνίθεζε
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζχλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε βάζε
ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα ηεο Διεγθηηθήο. Σα
Πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη κα ζρεδηάδνπκε
θαη λα δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά
κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο
αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε
δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο
πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ
δηθιείδσλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο
θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ
πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ, Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξεία θαη κέινο ηνπ
δηθηχνπ αλεμάξηεησλ εηαηξεηψλ-κειψλ ηεο KPMG ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ελφο Διβεηηθνχ
λνκηθνχ πξνζψπνπ.

Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε
1. Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο,
γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 30 Ηνπλίνπ 2010 έσο θαη 2011, κε ζπλέπεηα λα κελ έρνπλ θαηαζηεί
νξηζηηθέο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο. Ο πλεηαηξηζκφο δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ
θφξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ, πνπ πηζαλφλ λα θαηαινγηζζνχλ ζε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν
θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα ην ζθνπφ απηφ.
2. Μεηαγελέζηεξα ηεο 30 Ηνπλίνπ 2011, ν πλεηαηξηζκφο πεξαίσζε ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά
ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 30 Ηνπλίνπ 2008 θαη 2009, απνδερφκελε θφξνπο ζπλνιηθνχ πνζνχ ΔΤΡΩ
324 ρηιηάδσλ πεξίπνπ. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ ζρεηηθή πξφβιεςε. Καηά
ζπλέπεηα, ην πγθεληξσηηθφ πλνιηθφ Δηζφδεκα εκθαλίδεηαη απμεκέλν, ελψ ην χλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ θαη νη πξνβιέςεηο εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά ΔΤΡΩ 324 ρηιηάδσλ πεξίπνπ
αληίζηνηρα.
3. Ο πλεηαηξηζκφο, θαηά πάγηα ηαθηηθή, ινγηζηηθνπνηεί ηηο δαπάλεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο
πνπ ρνξεγεί ζηελ Έλσζε Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ Β’ θαη Γ’ Δζληθήο Καηεγνξίαο, κε ηελ
θαηαβνιή ηε ζρεηηθήο δαπάλεο θαη φρη ζηελ ρξήζε πνπ απηέο νη δαπάλεο αθνξνχλ. πλεπεία ηνπ
ινγηζηηθνχ απηνχ ρεηξηζκνχ, είλαη λα κελ εκθαλίδεηαη σο ππνρξέσζε, θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011,
πνζφ ΔΤΡΩ 4 650 ρηιηάδσλ πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ πνζφ ΔΤΡΩ 3 200 ρηιηάδεο πεξίπνπ, αθνξά
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Παξάιιεια, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο επηβαξχλζεθαλ κε πνζφ ΔΤΡΩ 2
600 ρηιηάδσλ πεξίπνπ, ην νπνίν αθνξά νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Καηά
ζπλέπεηα, νη Τπνρξεψζεηο εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαη ην χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ απμεκέλν,
θαηά ΔΤΡΩ 4 650 ρηιηάδεο πεξίπνπ, αληίζηνηρα, ελψ ην πγθεληξσηηθφ πλνιηθφ Δηζφδεκα
Υξήζεο, εκθαλίδεηαη κεησκέλν, θαηά ΔΤΡΩ 1 150 ρηιηάδεο πεξίπνπ.
4. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ δνπιεπκέλεο δαπάλεο πνζνχ ΔΤΡΩ 875
ρηιηάδσλ πεξίπνπ (2010: ΔΤΡΩ 281 ρηιηάδεο, πεξίπνπ). Καηά ζπλέπεηα, ην χλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ εκθαλίδεηαη απμεκέλν θαη νη Τπνρξεψζεηο κεησκέλεο θαηά ΔΤΡΩ 875 ρηιηάδεο
πεξίπνπ αληίζηνηρα, ελψ ην πγθεληξσηηθφ πλνιηθφ Δηζφδεκα, ηεο ρξήζεο, εκθαλίδεηαη
απμεκέλν θαηά ΔΤΡΩ 594 ρηιηάδεο πεξίπνπ.
5. Ζ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, είλαη κηθξφηεξε ηεο αλαγθαίαο πξφβιεςεο,
θαηά ΔΤΡΩ 80 ρηιηάδεο πεξίπνπ. Καηά ζπλέπεηα, ην χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, νη Απαηηήζεηο θαη
ην πγθεληξσηηθφ πλνιηθφ Δηζφδεκα ηεο ρξήζεο, εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά ΔΤΡΩ 80
ρηιηάδεο, αληίζηνηρα.
Γλψκε κε Δπηθχιαμε
Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν
«Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε», νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, απεηθνλίδνπλ
αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 θαη ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπ ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία
απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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Θέκαηα Έκθαζεο
Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε, σο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ καο,, εθηζηνχκε ηελ
πξνζνρή ζαο ζηα εμήο:
Όπσο αλαθέξεηαη ζηε εκείσζε 19 (γ), επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 12, ηνπ Ν. 3479/2006, ν πλεηαηξηζκφο αλέιαβε φιεο ηηο λφκηκεο ελνρηθέο
ππνρξεψζεηο ηεο Δ.Π.Α.Δ., πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δ.Π.Α.Δ., πξνο ην
Γεκφζην, ηελ Δ.Π.Ο. θαη ηνπο δεκφζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Οη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ
είλαη γλσζηέο, κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, έρνπλ
ινγηζηηθνπνηεζεί, πιελ φκσο, ελδερνκέλσο λα κελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. Ζ έθβαζε ηεο
νξηζηηθνπνίεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην.
Με βάζε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30 Ηνπλίνπ 2011 θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα ζέκαηα πνπ
κλεκνλεχνληαη ζηε παξάγξαθν «Βάζε γηα γλψκε κε επηθχιαμε», ην χλνιν ησλ Τπνρξεψζεσλ
ππεξβαίλεη ην Δλεξγεηηθφ, ζε πνζφ πνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 1/3 ηνπ πνζνχ ηεο ζπλνιηθήο
επζχλεο φισλ ησλ πλεηαίξσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ Ν. 1667/1986 θαη ην Γ.. ηνπ πλεηαηξηζκνχ ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε
γηα ηελ επηβνιή ζηνπο πλεηαίξνπο έθηαθηεο εηζθνξάο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
αλσηέξσ αλαθεξζέληνο άξζξνπ. Όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε Ν 10 ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ ν πλεηαηξηζκφο δελ έρεη πξφζεζε λα επηβάιεη έθηαθηε εηζθνξά, κέρξη ηε ρξήζε πνπ
ζα θαηαβιεζνχλ νη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε Ν 0 3 ηεο παξαγξάθνπ Βάζεο
Γλψκεο κε επηθχιαμε θαη εθφζνλ ζπλερίζεη ην χλνιν ησλ Τπνρξεψζεσλ λα ππεξβαίλεη ην
Δλεξγεηηθφ, ζε πζνφ κεγαιχηεξν απφ ην 1/3 ηνπ πνζνχ ηεο ζπλνιηθήο επζχλεο φισλ ησλ πλεηαίξσλ.
Αζήλα, 12 Γεθεκβξίνπ 2011
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκεσή
Ελλάς
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο Α.Δ.
Απφζηνινο Θ. πνχηεο, Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
ΑΜ ΟΔΛ 16 921
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 30 Ηνπλίνπ 2011
(Πνζά ζε ΔΤΡΩ)
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

εκ.

30 Ηνπλίνπ 2011

30 Ηνπλίνπ 2010

Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

5

287.678

389.900

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

6

3.276.055

3.613.794

Λνηπέο απαηηήζεηο

8

26.624

24.914

3.590.357

4.028.608

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
Υξεψζηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

8

9.360.065

9.159.470

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ

9

1.500.309

517.898

10.860.374

9.677.368

14.450.731

13.705.976

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Ίδηα Κεθάιαηα Απνδηδόκελα ηνπο πλέηαηξνπο
πλεηαηξηζηηθφ θεθάιαην

10

48.000

48.000

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ

11

48.000

48.000

Απνηειέζκαηα εηο λένλ

2.254.677

1.505.347

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

2.350.677

1.601.347

512.899

444.160

113.365

72.799

161.832

635.771

788.096

1.152.730

11.229.414

10.892.450

82.544

59.449

11.311.958

10.951.899

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

12.100.054

12.104.629

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ

14.450.731

13.705.976

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

7

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

12

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

12

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 10 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ
ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ γηα ηελ Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011
(Πνζά ζε ΔΤΡΩ)

εκ.

1 Ηνπιίνπ 2010
έσο
30 Ηνπλίνπ 2011

1 Ηνπιίνπ 2009
έσο
30 Ηνπλίνπ 2010

Κύθινο Δξγαζηώλ

18

19.965.130

21.080.785

Κφζηνο πσιεζέλησλ

13

(6.702.536)

(8.281.155)

13.262.594

12.799.630

Μηθηό θέξδνο
Έμνδα δηάζεζεο

13

(11.030.617)

(12.211.472)

Έμνδα δηνίθεζεο

13

(1.135.984)

(1.122.011)

Λνηπά (έμνδα) / έζνδα εθκεηάιιεπζεο -θαζαξά

17

(20.299)

1.393.028

1.075.694

859.175

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

15

(51.248)

(366.139)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

15

19.498

45.935

(31.750)

(320.204)

1.043.944

538.971

(294.614)

(158.120)

Καζαξά θέξδε ρξήζεο

749.330

380.851

πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα ρξήζεο

749.330

380.851

Υξεκαηννηθνλνκηθά (έμνδα)/ έζνδα - θαζαξά
Κέξδε πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

16

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 10 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ
ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηελ Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011
(Πνζά ζε ΔΤΡΩ)

πλεηαηξηζηηθό
θεθάιαην
1ε Ηνπιίνπ 2009

Σαθηηθό
απνζεκαηηθό

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

ύλνιν

48.000

48.000

1.124.496

1.220.496

-

-

380.851

380.851

-

-

380.851

380.851

Τπόινηπν ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2010

48.000

48.000

1.505.347

1.601.347

1ε Ηνπιίνπ 2010

48.000

48.000

1.505.347

1.601.347

-

-

749.330

749.330

-

-

749.330

749.330

48.000

48.000

2.254.677

2.350.677

Καζαξά θέξδε ρξήζεσο
πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό
εηζόδεκα ρξήζεσο

Καζαξά θέξδε ρξήζεσο
πγθεληξσηηθό ζπλνιηθό
εηζόδεκα ρξήζεσο
Τπόινηπν ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2011

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 10 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ
ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ γηα ηελ Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011
(Πνζά ζε ΔΤΡΩ)

εκ.
Κέξδε πξν θόξσλ

1 Ηνπιίνπ 2010
έσο
30 Ηνπλίνπ 2011

1 Ηνπιίνπ 2009
έσο
30 Ηνπλίνπ 2010

1.043.944

538.971

Πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

5

107.881

127.000

Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

6

337.739

341.750

40.565

-

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ
Πξφβιεςε απνκείσζεο απαηηήζεσλ

8

40.380

-

Έζνδα ηφθσλ

15

(19.498)

(45.935)

Έμνδα ηφθσλ

15

51.248

366.139

1.602.259

1.327.925

(Αχμεζε)/ κείσζε απαηηήζεσλ

(242.684)

(6.651.051)

Αχμεζε/ (κείσζε) ππνρξεψζεσλ

(136.977)

4.089.088

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(379.661)

(2.561.963)

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

1.222.598

(1.234.038)

(51.248)

(366.139)

(202.778)

-

968.572

(1.600.177)

(5.659)

(43.337)

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ

19.498

45.935

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

13.839

2.598

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

982.411

(1.597.579)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο
ρξήζεο

517.898

2.115.477

1.500.309

517.898

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο

Καηαβιεζέληεο ηφθνη
Καηαβιεζήο θφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

5

9

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 10 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ
ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
1.

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο αθνξνχλ ηελ ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ
ΔΤΘΤΝΖ (Ο «πλεηαηξηζκφο»), κε εκεξνκελία 30 Ηνπλίνπ 2011 νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («Γ.Π.Υ.Α»), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
Ο πλεηαηξηζκφο ηδξχζεθε ηελ 18 Ηνπιίνπ 2006, ππφ ηε κνξθή αζηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1667/1986 θαη ηνπ Νφκνπ γηα ηελ «Ίδξπζε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
αζιεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ Δλψζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Μέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη νη Πνδνζθαηξηθέο
Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Π.Α.Δ.) πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ
ηεο Ά Δζληθήο θαηεγνξίαο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη απεξηφξηζηε.
Οη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη ε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ πνδνζθαηξηθνχ
πξσηαζιήκαηνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ Ά Δζληθήο θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο
απνθάζεηο ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Δ.Π.Ο.) θαη ησλ ππεξθείκελσλ δηεζλψλ
ζπλνκνζπνλδηψλ (U.E.F.A., F.I.F.A.) θαζψο θαη ε επίιπζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο αλαθχπηεη απφ ηελ
δηεμαγσγή ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνχ πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δ.Π.Ο..
Ο πλεηαηξηζκφο εδξεχεη ζηελ Διιάδα, Ννκφο Αηηηθήο, ζην Γήκν Ακαξνχζηνπ, ζηελ νδφ Αζηξνλαπηψλ 1. Ζ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη www.superleaguegreece.net.
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλεηαηξηζκνχ πξνο έγθξηζε
απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο 12 Γεθεκβξίνπ 2011.
2.

ύλνςε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Πνιηηηθώλ

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ, θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ,
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Απηέο νη αξρέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ
παξνπζηάδνληαη, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
2.1.

Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
πλεηαηξηζκνχ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («Γ.Π.Υ.Α») θαη Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο
Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη Γ.Π.Υ.Α. πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ
(ΓΛΠ).
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.
Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή
ησλ πνπ ζπκπίπηεη κε ηηο πξψηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 30
Ηνπλίνπ 2007.
Ζ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα µε ηα Γ.Π.Υ.Α απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ
ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ
αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά
ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή
γλψζε ηεο Γηνίθεζεο, ζε ζρέζε µε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί
ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. Οη πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ πεξίπινθεο ζπλαιιαγέο θαη
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εκπεξηέρνπλ κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 4.
2.2.

Νέα πξόηππα. ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο

πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά
γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε
ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη
δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.
Πξφηππα Σξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ρξήζε πνπ ιήγεη 30 Ηνπλίνπ 2011
ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο» (εθαξκφδεηαη γηα
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010)
Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο
ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί νιφθιεξε ή ελ κέξεη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή
ππνρξέσζε. Ζ Γηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ πλεηαηξηζκφ.
Γ.Λ.Π. 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011)
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα
κέξε Γεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο.
πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο
ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη
απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ
ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο
φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ πλεηαηξηζκφ.
ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ. Διάρηζην
Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011)
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: Όηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζην
απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ
απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο
απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ πλεηαηξηζκφ.
Γ.Π.Υ.Α. 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2011)
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’ νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ ’νινθιήξνπ, αιιά γηα ηα νπνία ν πλεηαηξηζκφο έρεη
ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γ.Λ.Π. 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012)
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά
αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Ζ
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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Γ.Λ.Π. 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012)
Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζεη ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ
ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ή φρη. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γ.Λ.Π. 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ
πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ
ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο
αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο
πξνυπεξεζίαο/ πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην
ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη
ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί
αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γ.Π.Υ.Α. 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Σν Γ.Π.Υ.Α 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα
ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα
επεθηείλεη ην Γ.Π.Υ.Α 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε
ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ο πλεηαηξηζκφο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α 9
ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο. Σν Γ.Π.Υ.Α 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ
δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν πλεηαηξηζκφο ζα απνθαζίζεη
εάλ ζα εθαξκφζεη ην Γ.Π.Υ.Α 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ
ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο
γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια
πξφηππα. Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ
επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην
νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη
θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν
ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν Πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: Γ.Π.Υ.Α 10,
Γ.Π.Υ.Α. 11, Γ.Π.Υ.Α. 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη
ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε
εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Σα Πξφηππα δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο:
Γ.Π.Υ.Α. 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Σν Γ.Π.Υ.Α. 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε πνπ
παξέρνληαη ζην Γ.Λ.Π. 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ
παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν Πξφηππν
παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία
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νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο
αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα
λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο
(ζεηηθέο. αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο
αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο επίζεο θαη
αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ.
Γ.Π.Υ.Α. 11 «Από θνηλνύ πκθσλίεο»
Σν Γ.Π.Υ.Α. 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν:
απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη
πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο
θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ
θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη
επίζεο δηεπθξηλίζεηο, ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ
έιεγρνο.
Γ.Π.Υ.Α. 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο»
Σν Γ.Π.Υ.Α. 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 (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην
Γ.Π.Υ.Α. 12 ζην ζχλνιφ ηνπ ή ην Γ.Π.Υ.Α. 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα Γ.Λ.Π. 27 ή 28.
Γ.Λ.Π. 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ ηα δχν πξφηππα
αληηθαζηζηνχλ ην Γ.Λ.Π. 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 φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην Γ.Λ.Π. 27 φξνπο ηνπ Γ.Λ.Π. 28 «Δπελδχζεηο ζε
πγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ Γ.Λ.Π. 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Γ.Λ.Π. 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο»
Σν Γ.Λ.Π. 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην Γ.Λ.Π. 28 «Δπελδχζεηο
ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο 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 θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 11.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2010 ηνπ
ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ)
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα Γ.Π.Υ.Α. σο
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ
Μάην 2010. Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
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Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ
Γ.Π.Υ.Α. 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο θαη (γ) ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ
ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο
ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ
αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ.
Γ.Π.Υ.Α. 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.

πνιιαπιέο

δηεπθξηλίζεηο

ζρεηηθά

κε

ηηο

γλσζηνπνηήζεηο

ησλ

Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ
ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε
ζηηο ζεκεηψζεηο.
Γ.Λ.Π. 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.
Γ.Λ.Π. 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε
ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ
εχινγε αμία θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα
έθζεζε.
ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο επηβξάβεπζεο
ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ.
2.3.

πλαιιαγκαηηθέο Μεηαηξνπέο

(α)

Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα
παξνπζίαζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
(β)

πλαιιαγέο θαη ππφινηπα

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ
ηαθηνπνίεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά
ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο
θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο.
2.4.

Δλζώκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο θαη ηελ απνκείσζε. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε
ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.
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Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή θαηαρσξνχληαη σο
μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζην πλεηαηξηζκφ θαη ην
θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κε ηζφπνζεο εηήζηεο επηβαξχλζεηο
ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ζηνηρείνπ, έηζη ψζηε λα δηαγξαθεί ην θφζηνο ζηελ
ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία. Ζ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ είλαη σο
εμήο:
- Βειηηψζεηο κηζζσκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ
- Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

12
6–8

έηε
έηε

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλαζεσξνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζε
θάζε εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο, αλ απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν.
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (δεκηά
απνκείσζεο) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ.
Σν θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ελφο παγίνπ δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζε ή απφζπξζή ηνπ φηαλ δελ
αλακέλνληαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπ. Σα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πψιεζε πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πσιείηαη ή δηαγξάθεηαη.
2.5.

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

(α)

Λνγηζκηθφ

Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο
δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία
θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 4 ρξφληα.
Γαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ
πξαγκαηνπνηνχληαη.
(β)

Γηθαηψκαηα δηνξγάλσζεο πξσηαζιήκαηνο

Σα δηθαηψκαηα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε σθέιηκε δσή θαη απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο
ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.
Με βάζε ην άξζξν 12 ηνπ ηδξπηηθνχ Ν. 3479/2006 ν πλεηαηξηζκφο αλέιαβε απηνδηθαίσο θαη ρσξίο άιιε
δηαηχπσζε φιεο ηηο λφκηκεο ελνρηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δ.Π.Α.Δ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα
απηήο πξν ην δεκφζην, ηελ Δ.Π.Ο θαη πξνο ηνπο δεκφζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.
Σν ελ ιφγσ πνζφ απνηειεί κέξνο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνθεηκέλνπ, αθελφο ν πλεηαηξηζκφο λα δχλαηαη λα πξνβεί
ζηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ πξσηαζιήκαηνο Ά Δζληθήο θαη αθεηέξνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί πνπ
ηέζεθαλ κε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξνο απνθφκηζε θαζνξηζκέλνπ κειινληηθνχ νηθνλνκηθνχ νθέινπο
(Γ.Λ.Π 38 παξ.17) ζχκθσλα κε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο, ε νπνία εθηηκάηαη ζε 15 έηε.
2.6.

Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ

(i)

Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη αιιά ππφθεηληαη ζε έιεγρν
απνκείσζεο εηεζίσο θαη επίζεο φηαλ γεγνλφηα ή κεηαβνιέο ζπλζεθψλ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο
ελδέρεηαη λα κελ είλαη αλαθηήζηκε.
Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απνζβέζεηο ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο,
φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία δελ ζα αλαθηεζεί.
Εεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ην πνζφ θαηά ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ππεξβαίλεη ηελ
αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο
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πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο. Δχινγε αμία, κείνλ έμνδα πψιεζεο, είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ
ηε πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο, ζηελ νπνία ηα κέξε
έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο
δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε θαζαξή παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ
κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ πξφζνδν πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο
σθέιηκεο δσήο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
νκαδνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν γηα ην νπνίν νη ηακεηαθέο ξνέο δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ μερσξηζηά.
(ii)

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ο πλεηαηξηζκφο αμηνινγεί, ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο, ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο (εθφζνλ πθίζηαληαη
ζρεηηθέο ελδείμεηο) είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην θφζηνο θηήζεσο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
απνηηκψκελα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο.
Ζ αλαθηήζηκε / εηζπξάμηκε αμία ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα
δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθνί έιεγρνη απνκείσζεο, πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ
κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ είηε κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηνπ
εθάζηνηε ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ, ή κε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή απφδνζεο ελφο παξφκνηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. Οη πξνθχπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεσο.
(iii)

Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ

Ο πλεηαηξηζκφο θαηαηάζζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο: (α)
δάλεηα θαη απαηηήζεηο, (β) απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ, (γ)
επελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε θαη (δ) δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία.
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε εμαξηάηαη απφ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. Ζ Γηνίθεζε νξίδεη ηελ θαηεγνξία
ζηελ νπνία ζα εληαρζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά ηελ αξρηθή
εκεξνκελία αλαγλψξηζεο θαη επαλαμηνινγεί απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
(α) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο, ηα νπνία δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο ηνπο.
Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε
θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Σα δάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.
(β) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ
Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ζε
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ή πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία απφ ηε Γηνίθεζε. ηνηρεία
ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ εάλ θαηέρνληαη γηα
εκπνξία ή αλακέλεηαη λα πνπιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ν πλεηαηξηζκφο δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
(γ) Δπελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηελ ιήμε
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ν πλεηαηξηζκφο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα
θξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ν πλεηαηξηζκφο δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο
ηεο θαηεγνξίαο.
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(δ) Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε
απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο.
Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε
λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ν πλεηαηξηζκφο δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη
ε εκεξνκελία πνπ ν πλεηαηξηζκφο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αξρηθά
αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ δαπαλψλ ζπλαιιαγήο, κε εμαίξεζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα
ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ν πλεηαηξηζκφο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο
φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.
ηε ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε
αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία
απηά πσιεζνχλ ή ππνζηνχλ απνκείσζε. Καηά ηελ πψιεζε ή απνκείσζε, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη
ζηα απνηειέζκαηα. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ
απνηειεζκάησλ.
Σα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο
εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε
κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε
ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο. Γηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία δε
δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ
απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη
πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα
απνηηκάηαη ζην θφζηνο θηήζεο.
2.7.

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη
δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ν πλεηαηξηζκφο δελ είλαη ζε ζέζε
λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο
είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ
κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο
θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
2.8.

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο
επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ.
2.9.

πλεηαηξηζηηθό Κεθάιαην

Σν ζπλεηαηξηζηηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα δεθαέμη (16) ζπλεηαηξηζηηθά κεξίδηα.
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2.10. Γάλεηα

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, βάζεη ηεο κεζφδνπ
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη
ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ, βάζεη ηεο κεζφδνπ
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ν πλεηαηξηζκφο έρεη ην δηθαίσκα λα
αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο
Οηθνλνκηθήο Θέζεο.
2.11. Σξέρσλ Φόξνο Δηζνδήκαηνο

Ο ηξέρσλ θφξνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα. Ζ δαπάλε γηα
ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ θεξδψλ ηνπ
πλεηαηξηζκνχ φπσο αλακνξθψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο ηνπ δειψζεηο θαη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο
θαη πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο ή
νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο.
2.12. Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη, εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ
έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. Ο αλαβαιιφκελνο
θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο
Οηθνλνκηθήο Θέζεο.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ
θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή απαίηεζε.
2.13. Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία θαη απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα ζχκθσλα
κε ηε κέζνδν ηνπ αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
2.14. Παξνρέο ζην Πξνζσπηθό

(α)

Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ
θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.
(β)

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία

Οη εξγαδφκελνη ηνπ πλεηαηξηζκνχ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ζε πξφγξακκα
θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ.
(γ)

Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο

Οη εξγαδφκελνη ηνπ πλεηαηξηζκνχ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα παξνρψλ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο.
Όκσο βάζεη ηνπ εξγαηηθνχ λφκνπ ν πλεηαηξηζκφο ζρεκαηίδεη πξφβιεςε ε νπνία θαιχπηεη ηελ ππνρξέσζε θαη
βάζεη ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο γηα απνδεκηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη
αθνξά ην 40% ηεο ζπλνιηθήο απνδεκίσζεο πνπ ζα ειάκβαλε ην πξνζσπηθφ ζε πεξίπησζε απφιπζήο ηνπ. Με
βάζεη ην Γ.Λ.Π. 19 ν πλεηαηξηζκφο ζα έπξεπε λα είρε ζρεκαηίζεη πξφβιεςε κε βάζεη αλαινγηζηηθή κειέηε.
Όκσο ιφγσ ηνπ φηη ε φπνηα δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο θαη απηήο πνπ ζα πξνέθππηε απφ
ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε δελ ζα ήηαλ ζεκαληηθή, δελ δηελεξγήζεθε αλαινγηζηηθή κειέηε.
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2.15. Πξνβιέςεηο

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα
παξειζνληηθψλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο
θαη ην απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη πξνβιέςεηο επηκεηξνχληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή
εθηίκεζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ε Γηνίθεζε ζε φηη αθνξά ζην θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ
ηεο ππνρξέσζεο.
2.16. Αλαγλώξηζε Δζόδσλ

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο,
εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
(α)

Παξνρή ππεξεζηψλ

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.
(β)

Έζνδα απφ ηφθνπο

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην
νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ
πξαγκαηηθφ επηηφθην θαη θαηαλέκεη ηελ έθπησζε ζαλ έζνδν απφ ηφθνπο.
2.17. Μηζζώζεηο

Οη κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ν πλεηαηξηζκφο δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο ηεο
ηδηνθηεζίαο ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη κε
ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο
ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε.
Οη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο
ππνρξεψζεηο. Σν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ
θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο.
Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή
ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
2.18. ηξνγγπινπνηήζεηο

Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ
ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
3.

Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ

3.1.

Παξάγνληεο Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ

Ο πλεηαηξηζκφο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Σν γεληθφ
πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή
ππεξεζία ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε
ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν πηζησηηθφο
θίλδπλνο.
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(α)

πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο

Ο πλεηαηξηζκφο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ζπλεπψο απνθιεηζηηθά νη ζπλαιιαγέο ηνπ πλεηαηξηζκνχ
δηεμάγνληαη ζε Δπξψ. Ο πλεηαηξηζκφο θαηά πάγηα ηαθηηθή, δελ πξναγνξάδεη ζπλάιιαγκα θαη δελ ζπλάπηεη
ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζπλαιιάγκαηνο κε εμσηεξηθνχο αληηζπκβαιιφκελνπο.
(β)

Πηζησηηθφο θίλδπλνο

Ο πλεηαηξηζκφο έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε
ησλ επηζθαιεηψλ θαη ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα. Οξίδνληαη πηζησηηθά φξηα αλά πειάηε
θαη εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη νη νπνίν αλαγξάθνληαη ζηελ νηθνλνκηθή εγθχθιην ζπλεξγαζίαο κε ηα
κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
(γ)

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα έρνληαο ηθαλά ηακεηαθά δηαζέζηκα.
Ο πίλαθαο ιεθηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ έρεη σο θαησηέξσ:
Γηα ηε ρξήζε 2011

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν

Μέρξη ελόο
έηνπο
11.229.414
11.229.414

Από 1 έηνο
έσο 5 έηε
161.832
161.832

Μέρξη ελόο
έηνπο

Από 1 έηνο
έσο 5 έηε

Γηα ηε ρξήζε 2010

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν
(δ)

635.771
635.771

Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο επηηνθίσλ

Γελ πθίζηαληαη δαλεηαθέο
παξάγσγα.
3.2.

25.549
10.892.450
10.917.999

ππνρξεψζεηο ζηνλ πλεηαηξηζκφ θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ρξεκαηννηθνλνκηθά

Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ

Οη ζηφρνη ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα
απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην κέιινλ θαη λα δηαηεξήζεη ηδαληθή θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηψλνληαο θαη’
απηφλ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο θεθαιαίνπ.
Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ απνηειείηαη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ίδηα
θεθάιαηα. Ζ Γηνίθεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ
πλεηαηξηζκνχ, κε ζηφρν ηελ ηζνξξνπία ζηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. Ο πλεηαηξηζκφο δελ έρεη δαλεηζκφ θαηά
ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011.
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3.3.

Πξνζδηνξηζκόο ησλ Δπιόγσλ Αμηώλ

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο (ρξεκαηηζηήξηα)
(π.ρ. παξάγσγα, κεηνρέο, νκφινγα, ακνηβαία θεθάιαηα), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή πξνζθνξάο θαη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία παζεηηθνχ
ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή δήηεζεο.
Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο
πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο.
Ζ νλνκαζηηθή αμία, κείνλ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδεη
ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία. Οη πξαγκαηηθέο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο
εκθάληζήο ηνπο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ επηηφθην ην νπνίν
είλαη δηαζέζηκν γηα ηνλ πλεηαηξηζκφ γηα ηε ρξήζε παξφκνησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ.
4.

εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Κξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ
επαλεμεηάδνληαη θαη αλαζεσξνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα, ζηελ ππάξρνπζα εκπεηξία,
ζε δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο θαη ζε πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα θαη θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα
κε ηα ηζρχνληα. Οη εθηηκήζεηο απηέο είλαη ε βάζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ
ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ
ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη φπνηεο απνθιίζεηο δχλαηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ.
4.1.

εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Παξαδνρέο

Ο πλεηαηξηζκφο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ.
Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο
ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο αθνξνχλ θφξν
εηζνδήκαηνο.
Απαηηείηαη θξίζε απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ
πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Δάλ
ν ηειηθφο θφξνο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αξρηθψο αλαγλσξηζζέληα, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν
εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο ρξήζεο.
4.2.

Καζνξηζηηθέο Κξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ

Με βάζε ην άξζξν 12 ηνπ ηδξπηηθνχ Ν. 3479/2006 ν πλεηαηξηζκφο αλέιαβε απηνδηθαίσο θαη ρσξίο άιιε
δηαηχπσζε φιεο ηηο λφκηκεο ελνρηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δ.Π.Α.Δ. πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα
απηήο πξν ην Γεκφζην, ηελ Δ.Π.Ο. θαη πξνο ηνπο δεκφζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.
Σν ελ ιφγσ πνζφ απνηειεί κέξνο ηνπ δηθαηψκαηνο, πξνθεηκέλνπ αθελφο ν πλεηαηξηζκφο λα δχλεηαη λα πξνβεί
ζηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ πξσηαζιήκαηνο Ά Δζληθήο θαη αθεηέξνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί πνπ
ηέζεθαλ κε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πξνο απνθφκηζε θαζνξηζκέλνπ κειινληηθνχ νηθνλνκηθνχ νθέινπο
(Γ.Λ.Π. 38 παξ.17).
Ο πλεηαηξηζκφο ζεσξεί φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα Αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη Διέγρνπ ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ πνπ ηίζεληαη απφ ην Γ.Λ.Π. 38 (παξ.12 & παξ.13).
πλεπψο ην δηθαίσκα απηφ αλαγλσξίδεηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δεδνκέλνπ φηη ηα κειινληηθά νθέιε
πνπ ηνπ απνδίδνληαη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νληφηεηα θαη ην θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα
(Γ.Λ.Π. 38 παξ.21).
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5.

Δλζώκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Οηθόπεδα θαη
Κηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
εμαξηήκαηα

ύλνιν

Κόζηνο
1ε Ηνπιίνπ 2009

38.675

-

620.869

659.544

-

3.560

39.777

43.337

30ε Ηνπλίνπ 2010

38.675

3.560

660.646

702.881

1ε Ηνπιίνπ 2010

38.675

3.560

660.646

702.881

-

-

5.659

5.659

38.675

3.560

666.305

708.540

1ε Ηνπιίνπ 2009

8.397

-

177.584

185.981

Απνζβέζεηο

3.221

445

123.334

127.000

30ε Ηνπλίνπ 2010

11.618

445

300.918

312.981

1ε Ηνπιίνπ 2010

11.618

445

300.918

312.981

3.238

534

104.109

107.881

30ε Ηνπλίνπ 2011

14.856

979

405.027

420.862

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο
30 Ηνπλίνπ 2010

27.057

3.115

359.728

389.900

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο
30 Ηνπλίνπ 2011

23.819

2.581

261.278

287.678

Πξνζζήθεο

Πξνζζήθεο
30ε Ηνπλίνπ 2011

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Απνζβέζεηο

Μηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαπάλσ, βάζεη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο:

Κφζηνο
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Αλαπόζβεζηε αμία

30 Ηνπλίνπ 2011
125.000
(125.000)
-

30 Ηνπλίνπ 2010
125.000
(100.694)
24.306

Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
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6.

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Γηθαηώκαηα
δηνξγάλσζεο
πξσηαζιήκαηνο

Λνγηζκηθό

ύλνιν

Κόζηνο
1ε Ηνπιίνπ 2009

64.004

4.895.836

4.959.840

30ε Ηνπλίνπ 2010

64.004

4.895.836

4.959.840

1ε Ηνπιίνπ 2010

64.004

4.895.836

4.959.840

30ε Ηνπλίνπ 2011

64.004

4.895.836

4.959.840

1ε Ηνπιίνπ 2009

25.128

979.168

1.004.296

Απνζβέζεηο

15.361

326.389

341.750

30ε Ηνπλίνπ 2010

40.489

1.305.557

1.346.046

1ε Ηνπιίνπ 2010

40.489

1.305.557

1.346.046

Απνζβέζεηο

11.350

326.389

337.739

30ε Ηνπλίνπ 2011

51.839

1.631.946

1.683.785

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010

23.515

3.590.279

3.613.794

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2011

12.165

3.263.890

3.276.055

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

7.

Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη, φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ
δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ
ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Σα
ζπκςεθηζκέλα πνζά είλαη ηα παξαθάησ:

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο:

30 Ηνπλίνπ 2011

30 Ηνπλίνπ 2010

512.899
512.899

444.160
444.160

Όιν ην πνζνζηφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη αλαθηήζηκν κεηά απφ 12 κήλεο. Ζ
κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ:
Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο
Υξέσζε/ (πίζησζε) θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο
(ζεκ.16)
Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο

30 Ηνπλίνπ 2011
444.160

30 Ηνπλίνπ 2010
357.909

68.739
512.899

86.251
444.160
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Οη κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο,
είλαη νη παξαθάησ:
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:
Πξνβιέςεηο
Απνδεκίσζεο
πξνζσπηθνύ

Λνηπά

ύλνιν

18.200

615.112

633.312

-

(215.586)

(215.586)

30ε Ηνπλίνπ 2010

18.200

399.526

417.726

1ε Ηνπιίνπ 2010

18.200

399.526

417.726

4.473

(282.320)

(277.847)

22.673

117.206

139.879

1ε Ηνπιίνπ 2009
(Υξέσζε) ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ
Δηζνδήκαηνο

Υξέσζε / (πίζησζε) ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ
Δηζνδήκαηνο
30ε Ηνπλίνπ 2011
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο :

Γηαθνξεηηθέο
θνξνινγηθέο
απνζβέζεηο

ύλνιν

991.221

991.221

(129.335)

(129.335)

30ε Ηνπλίνπ 2010

861.886

861.886

1ε Ηνπιίνπ 2010

861.886

861.886

(209.108)

(209.108)

652.778

652.778

1ε Ηνπιίνπ 2009
(Πίζησζε) ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο

(Πίζησζε) ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο
30ε Ηνπλίνπ 2011
8.

Υξεώζηεο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο
30 Ηνπλίνπ 2011

30 Ηνπλίνπ 2010

Καζαξέο απαηηήζεηο ρξεσζηψλ

7.771.859

6.378.992

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο

(40.380)

-

Λνηπέο απαηηήζεηο

1.655.210

2.805.392

ύλνιν

9.386.689

9.184.384

26.624

24.914

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ

9.360.065

9.159.470

ύλνιν

9.386.689

9.184.384

Με θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ
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Οη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιύνληαη σο εμήο :
Διιεληθφ Γεκφζην (παξαθξαηνχκελνη & πξνθαηαβιεηένη θφξνη
π.ρ. 3%, 4%, ρξεσζη. Φ.Π.Α.) - εθηφο απφ πξνθαηαβνιή θφξνπ
εηζνδήκαηνο
Πξνζσξηλνί ινγαξηαζκνί (Γηαρείξηζεο πξνθαηαβνιψλ θαη
πηζηψζεσλ)
Δπηηαγέο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) εηζπξαθηέεο
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Δγγπήζεηο ελνηθίσλ
Λνηπνί ρξεψζηεο ( πεξηιακβάλεη θαη Υ.Τ παζεηηθνχ )
ύλνιν
9.

30 Ηνπλίνπ 2010

998.290

2.044.632

32.268
156.421
1.556
26.624
440.051

47.585
678.753
3.811
24.914
5.697

1.655.210

2.805.392

30 Ηνπλίνπ 2011
6.999
1.493.310
1.500.309

30 Ηνπλίνπ 2010
120
517.778
517.898

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα απηώλ

Tακείν
Καηαζέζεηο φςεσο
ύλνιν
10.

30 Ηνπλίνπ 2011

πλεηαηξηζηηθό Κεθάιαην

Καηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 ην Κεθάιαην ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη νινζρεξψο θαηαβιεκέλν θαη απνηειείηαη απφ
δεθαέμη (16) κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 3.000 έθαζην.
εκεηψλεηαη φηη ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 ην ελεξγεηηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ήηαλ κεγαιχηεξν ησλ ππνρξεψζεσλ
θαηά Δπξψ 2.350.677. Δάλ φκσο ιεθζνχλ ππφςε νη ππνρξεψζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ 4.650.000 πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 19, ηφηε ην Παζεηηθφ ζα ήηαλ κεγαιχηεξν ηνπ Δλεξγεηηθνχ. ηελ πεξίπησζε
απηή ζα ζπλέηξεραλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 1667/1986,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ην Γ.. ηνπ πλεηαηξηζκνχ ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε, γηα ηελ
επηβνιή ζηνπο πλεηαίξνπο έθηαθηεο εηζθνξάο. Ο πλεηαηξηζκφο δελ έρεη πξφζεζε λα επηβάιεη ηελ ελ ιφγσ
έθηαθηε εηζθνξά, κέρξη ηε ρξήζε πνπ ζα θαηαβιεζνχλ νη αλσηέξσ αλαθεξζείζεο ππνρξεψζεηο θαη εθφζνλ
βέβαηα ζπλερίζεη ην χλνιν ησλ Τπνρξεψζεσλ λα ππεξβαίλεη ην Δλεξγεηηθφ, θαηά ην 1/3 ηνπ πνζνχ ηεο
ζπλνιηθήο επζχλεο φισλ ησλ πλεηαίξσλ.
11.

Σαθηηθό Απνζεκαηηθό

Σν Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη κε ηελ παξαθξάηεζε πνζνζηνχ ηνπιάρηζηνλ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί
ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε ρξήζεο. Ζ παξαθξάηεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ δελ είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ ην χςνο ηνπ
απνζεκαηηθνχ έρεη εμηζσζεί κε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ.
12.

Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεώζεηο ( Μαθξνπξόζεζκεο – Βξαρππξόζεζκεο )
30 Ηνπλίνπ 2011
147.967
1.013.443
10.229.836
11.391.246

30 Ηνπλίνπ 2010
119.575
52.023
11.356.623
11.528.221

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

161.832

635.771

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

11.229.414
11.391.246

10.892.450
11.528.221

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαη ινηπνί θφξνη/ ηέιε
Γεδνπιεπκέλα έζνδα
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν
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Οη εχινγεο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ είλαη ίζεο κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο θαη αλαθέξνληαη ζε Δπξψ.
Οη Λνηπέο Τπνρξεώζεηο αλαιύνληαη σο εμήο :

30 Ηνπλίνπ 2011

Λνηπνί πηζησηέο (πεξηιακβάλνληαη θαη πηζησηηθά ππφινηπα
ρξεσζηηθψλ ινγαξηαζκψλ)

30 Ηνπλίνπ 2010

9.411.505

9.693.522

Αλάιεςε ρξένπο Δ.Π.Α.Δ., πξνο Δ.Π.Ο.

368.230

938.349

Αλάιεςε ρξένπο Δ.Π.Α.Δ., πξνο Γεκφζην

217.797

707.658

Δπηηαγέο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) πιεξσηέεο

232.304

17.094

10.229.836

11.356.623

1 Ηνπιίνπ 2010
έσο
30 Ηνπλίνπ 2011
1.704.583
107.881
337.739
6.722
40.380
2.594.226
10.938.152
3.139.454
18.869.137

1 Ηνπιίνπ 2009
έσο
30 Ηνπλίνπ 2010
1.672.519
127.000
341.750
7.739
2.326.595
15.289.360
1.849.675
21.614.638

1 Ηνπιίνπ 2010
έσο
30 Ηνπλίνπ 2011
6.702.536
11.030.617
1.135.984
18.869.137

1 Ηνπιίνπ 2009
έσο
30 Ηνπλίνπ 2010
8.281.155
12.211.472
1.122.011
21.614.638

1 Ηνπιίνπ 2010
έσο
30 Ηνπλίνπ 2011
1.364.721
278.947
20.350

1 Ηνπιίνπ 2009
έσο
30 Ηνπλίνπ 2010
1.379.745
283.972
8.802

40.565
1.704.583

1.672.519

ύλνιν
13.

Έμνδα αλά Καηεγνξία

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Απνζβέζεηο ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Έμνδα επηδηφξζσζεο θαη ζπληήξεζεο ελζψκαησλ παγίσλ
Πξφβιεςε απνκείσζεο απαηηήζεσλ
Ακνηβέο ηξίησλ
Δπηρνξεγήζεηο –νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο
Λνηπά
ύλνιν

εκ.
14
5
6

Κφζηνο πσιεζέλησλ
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο

14.

Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
πληαμηνδνηηθφ θφζηνο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
ύλνιν

Σελ 30ε Ηνπλίνπ 2011, ν πλεηαηξηζκφο απαζρνινχζε ζπλνιηθά είθνζη νρηψ άηνκα.
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15.

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα ( Έμνδα ) – Καζαξά
1 Ηνπιίνπ 2010
έσο
30 Ηνπλίνπ 2011

1 Ηνπιίνπ 2009
έσο
30 Ηνπλίνπ 2010

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
-Σφθνη αλάιεςεο ρξένπο

(51.248)

(366.139)

(51.248)

(366.139)

19.498

45.935

(31.750)

(320.204)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Έζνδα ηφθσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/ (έζνδα) - θαζαξά
16.

Φόξνο Δηζνδήκαηνο
1 Ηνπιίνπ 2010
έσο
30 Ηνπλίνπ 2011

Φφξνο ρξήζεο

1 Ηνπιίνπ 2009
έσο
30 Ηνπλίνπ 2010

137.130

71.868

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ

82.314

-

Έθηαθηε εηζθνξά ΑΡ.5 Ν.3845/2010
Αλαβαιιφκελνο θφξνο

6.431
68.739

86.252

294.614

158.120

ύλνιν

Ο θφξνο, επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ, ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ, ην νπνίν ζα
πξνέθππηε αλ ρξεζηκνπνηείην κέζνο ζηαζκηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο, σο εμήο:
1 Ηνπιίνπ 2010
έσο
30 Ηνπλίνπ 2011
Κέξδε πξν θόξσλ
Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο (2011: 24%, 2010: 25%)
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγ. ρξήζεσλ
Έθηαθηε εηζθνξά ΑΡ.5 Ν.3845/2010
Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο
Λνηπά

1 Ηνπιίνπ 2009
έσο
30 Ηνπλίνπ 2010

1.043.944

538.971

250.547
82.314
6.431
55.267
(99.945)
294.614

134.743
45.544
(22.167)
158.120

Καηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, νη δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2010 θαη 2011 ηνπ
πλεηαηξηζκνχ δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο, µε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο
πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ απηέο νη ρξήζεηο ζα εμεηαζζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο
αξρέο θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Καηά ζπλέπεηα ε αλέιεγθηεο απηέο ρξήζεηο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. Ο
πλεηαηξηζκφο δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. εκεηψλεηαη φηη εληφο ηεο
ρξήζεο 2011, ν πλεηαηξηζκφο πεξαίσζε, ρσξίο ηε δηελέξγεηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, βάζεη ηνπ Ν.3888/2010,
ηελ πξψηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2007, θαηαβάιινληαο πνζφ ΔΤΡΩ 75.728,50 (κεηά
ηελ έθπησζε ιφγσ εθάπαμ θαηαβνιήο). Σν πνζφ απηφ πεξηιακβάλεηαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
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Δπίζεο κεηαγελέζηεξα ηεο 30 Ηνπλίνπ 2011, ν πλεηαηξηζκφο πεξαίσζε, επίζεο ,ρσξίο ηε δηελέξγεηα
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 30 Ηνπλίνπ 2008
θαη 2009 κε ηελ απνδνρή πξφζζεησλ θφξσλ χςνπο ΔΤΡΩ 324 ρηιηάδσλ. Ζ δαπάλε απηή δελ πεξηιακβάλεηαη
ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
17.

Λνηπά Έζνδα / (Έμνδα) Δθκεηάιιεπζεο -Καζαξά

Πνηλέο Πεηζαξρηθνχ
Έζνδα ΠΡΟΠΟ - ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ & Δπηρνξήγεζε U.E.F.A.
Καηαπηψζεηο εγγπήζεσλ –πνηληθψλ ξεηξψλ
Λνηπά (έμνδα)/ έζνδα -θαζαξά
Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο
Λνηπά ζπλαθή κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο έμνδα
ύλνιν
18.

1 Ηνπιίνπ 2009
έσο
30 Ηνπλίνπ 2010
1.182.554
220.335
14.388
(20.672)
(3.577)
1.393.028

1 Ηνπιίνπ 2010
έσο
30 Ηνπλίνπ 2011
17.986.179
752.787
1.043.148
160.000
23.016
19.965.130

1 Ηνπιίνπ 2009
έσο
30 Ηνπλίνπ 2010
19.033.105
886.547
1.001.133
160.000
21.080.785

Κύθινο Δξγαζηώλ

Έζνδα απφ Υνξεγίεο
Έζνδα απφ Δηζηηήξηα
Έζνδα απφ Γηθαηψκαηα Μεηάδνζεο Αγψλσλ
Έζνδα απφ Γηθαίσκα πκκεηνρήο
Λνηπά Έζνδα
Γεληθό ύλνιν Κύθινπ Δξγαζηώλ
19.

1 Ηνπιίνπ 2010
έσο
30 Ηνπλίνπ 2011
790.758
160.205
(1.173.650)
208.693
(3.962)
(2.343)
(20.299)

Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Απαηηήζεηο

(α) Ο πλεηαηξηζκφο δελ έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο
θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ. Δπίζεο δελ ππάξρνπλ επίδηθεο
ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
εκεηψλεηαη φηη απεξξίθζε σο αβάζηκε απφ ην πξσηνδηθείν Αζελψλ ε παξεκπίπηνπζα αγσγή δίθεο Έλσζεο Β
– Γ Δζληθήο θαηά ηνπ πλεηαηξηζκνχ, κε ρξεκαηηθή αμίσζε γηα θαηαβνιή ηνπ φπνηνπ πνζνχ επηδηθαζηεί ζηε
θχξηα δίθε κε ελάγνλ ην ΟΑΚΑ θαη ελαγφκελε ηελ Έλσζε Β – Γ Δζληθήο, κέρξη πνζνχ Δπξψ 764.328
λνκηκνηφθσο. Δπί ηεο απφθαζεο απηήο δελ έρεη επηδνζεί θακία έθεζε.
(β) Όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 16, νη θνξνινγηθέο ρξήζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2011, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν πξφζζεησλ θφξσλ θαη
πξνζαπμήζεσλ, θαηά ην ρξφλν πνπ ζα ειεγρζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο.
(γ) χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 12. ηνπ Ν.3479/2006, ν πλεηαηξηζκφο αλέιαβε φιεο ηηο ελνρηθέο
ππνρξεψζεηο ηεο Δ.Π.Α.Δ., πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο πξνο ην Γεκφζην, ηελ Δ.Π.Ο. θαη
ηνπο δεκφζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Οη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ είλαη γλσζηέο, κέρξη ζήκεξα, έρνπλ
ινγηζηηθνπνηεζεί, ελψ δελ αλακέλνληαη λα ππάξρνπλ άιιεο ππνρξεψζεηο.
(δ) χκθσλα κε ην πξαθηηθφ ηεο ππ’ αξηζκ. 29 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ
ηεο 11 Μαξηίνπ 2008 θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Έλσζε Β-Γ Δζληθήο απνξξέεη ε ππνρξέσζε
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θαηαβνιήο Οηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο Β-Γ Δζληθήο, γηα ηηο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο 2006 έσο θαη 2009,
ζπλνιηθνχ πνζνχ ΔΤΡΩ 7.200.000. Σν πνζφ απηφ ινγηζηηθνπνηείηαη σο δαπάλε κε ηελ εθηακίεπζή ηνπ.
Μέρξη ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 έρεη ινγηζηηθνπνηεζεί πνζφ ΔΤΡΩ 4.000.000, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πνζφ ΔΤΡΩ
1.600.000, επηβάξπλε ηε παξνχζα ρξήζε, ελψ ην ππφινηπν πνζφ ΔΤΡΩ 3.200.000 ζα θαηαβιεζεί θαηφπηλ
ζρεηηθήο απφθαζεο πνπ ζα ιεθζεί ζην κέιινλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
(ε) Οκνίσο σο αλσηέξσ, κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 5 Οθησβξίνπ 2010, απεθαζίζζε ε
νηθνλνκηθή ελίζρπζε, ηεο Έλσζεο Δπαγγεικαηηθνχ Πνδνζθαίξνπ Β θαη Γ Δζληθήο, γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν
2010 -2011, χςνπο ΔΤΡΩ 2.200.000. Απφ ην πνζφ απηφ ινγηζηηθνπνηήζεθε ζηηο παξνχζεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο πνζφ χςνπο, ΔΤΡΩ 750.000, ελψ ην ππφινηπν πνζφ ΔΤΡΩ 1.450.000, ζα ινγηζηηθνπνηεζεί κε ηελ
θαηαβνιή ηνπ, εθφζνλ ιάβεη ρψξα.
20.

Μεξίζκαηα θαη Γηάζεζε Κεξδώλ

Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011 δελ πξνηείλνληαη κεξίζκαηα, γηα έγθξηζε απφ ηελ Γεληθή
πλέιεπζε.
21.

Γεγνλόηα κεηά ηελ Ζκεξνκελία ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

Μεηαγελέζηεξα ηεο 30 Ηνπλίνπ 2011 έγηλε πεξαίσζε ησλ ρξήζεσλ 2008 θαη 2009, ρσξίο ηε δηελέξγεηα
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, κε ηελ απνδνρή πξφζζεησλ θφξσλ χςνπο ΔΤΡΩ 324 ρηιηάδσλ.
22.

πλαιιαγέο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ

Σα ζηνηρεία ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2011, έρνπλ σο εμήο:
Έζνδα
Γηθαίσκα
πκκεηνρήο
Πξσηαζιήκαηνο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Δθθαζαξίζεηο
Δηζηηεξίσλ

Πνηλέο
Καξηψλ

Πνηλέο
Πεηζαξρηθνχ

Αζθάιηζηξα

Σειενπηηθά

χλνιν αλά
νκάδα

ΑΔΚ
Άξεο
Αζηέξαο Σξίπνιεο
Αηξφκεηνο
Κέξθπξα
Δξγνηέιεο
Ζξαθιήο
Καβάια
Λάξηζα
Οιπκπηαθφο Βφινπ
ΟΦΠ
Παλαζελατθφο
Παλζεξξατθφο
Παληψληνο
ΠΑΟΚ
Skoda Ξάλζε
ΔΠΟ
Κεληξηθή Γηαρείξηζε

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-

79.873
55.132
18.594
10.047
15.691
15.774
22.968
13.670
36.595
39.359
190.013
135.478
14.287
17.120
77.354
10.831
-

710,00
475,00
510,00
250,00
470,00
330,00
400,00
360,00
160,00
120,00
390,00
245,00
450,00
190,00
280,00
390,00
75.368
-

2.500
5.500
7.500
3.000
3.000
2.500
2.500
5.000
5.000
673.160
-

34.853
36.948
32.747
25.354
33.773
25.879
35.384
36.422
33.260
26.941
35.904
39.078
31.691
30.098
33.272
31.679
-

500
128.800
37.000
873.133

127.936
108.055
69.351
46.151
59.934
51.983
71.752
63.452
80.015
78.920
367.607
184.801
56.428
62.408
125.906
89.900
748.528
873.133

ύλνιν

160.000

752.786

81.098

709.660

523.283

1.039.433

3.266.260
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Έμνδα

Γηθαηψκαηα
ΠΡΟΠΟ

Δλίζρπζε
Τπνβηβαζκνχ

Δλίζρπζε
UEFA

Οηθνλνκηθή
2ε
Δλίζρπζε γηα Γηαλπθηέξεπζε
Λεηηνπξγηθέο - Μεηαθηλήζεηο Σειενπηηθά
Γαπάλεο
Οκάδσλ
Γηθαηψκαηα

Fair
Play

Υνξεγία
ΟΠΑΠ

Οηθνλνκηθή
Δλίζρπζε
Γεπέδσλ

χλνιν αλά
νκάδα

1

ΑΔΚ

35.319,58

-

176.393

50.000

-

3.884.982

-

325.203

-

4.471.897,58

2

35.319,58

-

176.393

50.000

-

3.082.332

-

325.203

-

3.669.247,58

3

Άξεο
Αζηέξαο
Σξίπνιεο

35.319,58

-

176.393

50.000

-

2.028.975 42.000

325.203

40.000

2.697.890,58

4

Αηξφκεηνο

35.319,58

-

176.393

50.000

-

2.008.099

-

325.203

-

2.595.014,58

5

Κέξθπξα

35.319,58

-

-

50.000

-

1.847.569

-

325.203

160.000

2.418.091,58

6

Δξγνηέιεο

35.319,58

-

176.393

50.000

35.757

2.184.077

-

325.203

-

2.806.749,58

7

Ζξαθιήο

35.319,58

-

176.393

50.000

-

2.106.526

-

325.203

-

2.693.441,58

8

Καβάια

35.319,58

-

176.393

50.000

-

2.124.425

210.000 325.203

-

2.921.340,58

9

35.319,58

300.000

176.393

50.000

-

1.912.649

-

325.203

-

2.799.564,58

10

Λάξηζα
Οιπκπηαθφο
Βφινπ

35.319,58

-

-

50.000

-

2.118.996

-

325.203

70.000

2.599.518,58

11

ΟΦΠ

35.319,58

-

-

50.000

-

-

-

325.203

-

410.522,58

12

Παλαζελατθφο

35.319,58

-

-

50.000

2.278

4.784.570

-

325.203

-

5.197.370,58

13

Παλζεξξατθφο

35.319,58

300.000

-

50.000

-

1.673.080

-

325.203

120.000

2.503.602,58

14

Παληψληνο

35.319,58

-

176.393

50.000

-

2.106.526

-

325.203

-

2.693.441,58

15

ΠΑΟΚ

35.319,58

-

176.393

50.000

-

3.422.779

-

325.203

110.000

4.119.694,58

16

Skoda Ξάλζε

35.319,58

-

176.393

50.000

-

-

-

325.203

-

586.915,58

17

Τπνβηβαζζείζεο
ΠΑΔ 2008-2009

-

168.000

-

ύλνιν

565.113,28

600.000

529.180
2.469.503

800.000

38.035

35.285.585

420.000 5.203.248

500.000
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697.180
45.881.484,28

