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Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ . 

 

Α. Υξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο  

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ππνβάιινπκε καδί κε ηελ παξνχζα έθζεζε, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο εηαηξείαο "Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ", γηα ηελ 22ε εηαηξηθή ρξήζε πνπ έθιεηζε ηελ 31/12/2013 

(Γηαρείξηζε 01/01-31/12/2013), πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ Ηζνινγηζκφ, ηηο ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο 

απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ 

ηελ εκεξνκελία, ηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 

απηήο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, θαζψο θαη ηελ 

Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή. 

 

 Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

• Κύθινο εξγαζηώλ: 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην έηνο 2013 ήηαλ € 1.032ρηι. παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 34,75%  ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2012. Ζ αληίζηνηρε κεηαβνιή θαηά ην 

έηνο  2012 έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ηνπ 2011 ήηαλ κείσζε ηεο ηάμεο 7,81%. 

 

 

• Εεκηέο πξν θόξσλ:  
 

Οη δεκηέο πξν θφξσλ ηεο ρξήζεσο 2013 αλήιζαλ ζε € 319ρηι. έλαληη δεκηψλ € 671ρηι  θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε ελψ νη δεκηέο ηεο ρξήζεσο 2011 αλέξρνληαλ ζε 1.154ρηι.. 

 

 

• Εεκηέο κεηά από θόξνπο:  

 

Οη δεκηέο κεηά απφ θφξνπο ηεο ρξήζεσο 2012 αλήιζαλ ζε € 323 ρηι. έλαληη δεκηψλ € 624ρηι. θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 
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Γείθηεο Μέηξεζεο Δπηδόζεσλ 

 

Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηηο επηδφζεηο ηεο κέζα απφ ηελ αλάιπζε βαζηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο 

ψζηε λα  εληνπίδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα ηπρφλ απνθιίζεηο: 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε βαζηθνί δείθηεο επηδφζεσλ ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε  ηνπ 2013 

είλαη: 

 

 
31/12/13 31/12/12 

α. Οηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 
  

   Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / χλνιν Δλεξγεηηθνχ  58,56% 46,90% 

   
Πάγην Δλεξγεηηθφ / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 41,44% 53,10% 

   
Ίδηα Κεθάιαηα / χλνιν Τπνρξεψζεσλ  82,61% 128,06% 

   
χλνιν Τπνρξεψζεσλ / χλνιν Καζαξήο Θέζεο & ππνρξεψζεσλ 54,76% 43,85% 

   
Ίδηα Κεθάιαηα / χλνιν Καζαξήο Θέζεο & ππνρξεψζεσλ 45,24% 56,15% 

   
Ίδηα Κεθάιαηα / Πάγην Δλεξγεηηθφ  109,17% 105,74% 

   
Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 1,13 1,15 

   
Κεθάιαην Κίλεζεο / Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ  11,49% 13,35% 

   

β. Απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο 
  

   Καζαξά Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ / χλνιν Δζφδσλ -28,15% -65,90% 

   Καζαξά Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ / Ίδηα Κεθάιαηα -8,68% -16,81% 

   Μηθηά Απνηειέζκαηα / χλνιν Δζφδσλ 23,84% 4,95% 

   ROE (Return On Equity) – Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ: -8,787% -15,612% 

   
ROCE (Return On Capital Employed) – Απνδνηηθφηεηα ζπλνιηθψλ 
απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ:   -6,31% -14,32% 
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Β. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ, ησλ  απαηηήζεσλ  θαη ησλ  ππνρξεψζεσλ  ηεο εηαηξείαο 

είλαη ζε επξψ θαη ε εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Ωζηφζν παξαθνινπζεί ηηο 

εμειίμεηο ησλ ηζνηηκηψλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπ. 

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία παξέρεη πίζησζε ζηνπο πειάηεο ηεο γηα αγνξά κεηνρψλ (margin account) 

εθαξκφδνληαο ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ θαη επηκέηξεζεο 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Κίλδπλνο Αληηζπκβαιιόκελνπ 

Ο θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ αθνξά ηνλ θίλδπλν κε εθπιήξσζεο απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ πιεξσκή ηεο Δηαηξείαο ζην πξνζδηνξηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

θαηά ηε ζπκβαηηθή ηνπ ππνρξέσζε. ε θαζεκεξηλή βάζε πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο απνηχπσζε 

ησλ απαηηήζεσλ/ ππνρξεψζεσλ πξνο θάζε ζπκβαιιφκελν. Ζ Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα 

πξαγκαηνπνηεί ζε θάζε ρξήζε ζρεηηθέο πξνβιέςεηο εθφζνλ πθίζηαηαη ιφγνο. 

 

Κίλδπλνο από ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ 

Ο θιάδνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία είλαη  αληαγσληζηηθφο ηδηαίηεξα κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2004/39/ΔΚ (MiFID). 

Ζ Δηαηξεία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ κέζσ ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ ηεο . 

 

 Κίλδπλνο αγνξάο 

Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ πξνκήζεηεο πνπ εηζπξάηηεη απφ ηε ιήςε/ 

δηαβίβαζε θαη εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Οπνηνζδήπνηε παξάγνληαο 

επεξεάδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ζηα ρξεκαηηζηήξηα θαη ηηο ρξεκαηαγνξέο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. 

Δπηπιένλ ην επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξείαο ζε θηλεηέο αμίεο είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ 

θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο.  

 
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο θαη επηηνθίνπ 
 
Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηηο ππνρξεψζεηο ζε ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο . 

Σν ζχλνιν ησλ δαλείσλ ηεο εηαηξείαο είλαη κε θπκαηλφκελν επηηφθην.Ζ έθζεζε ζε θίλδπλν 

ηακεηαθψλ εθξνψλ θαζνξίδεηαη αλά ρξεκαηνδφηεζε κε βάζεη ηα ηζρχνληα επηηφθηα ησλ 

ζπκβάζεσλ ρνξεγήζεσλ. 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δειψλεη ηνλ θίλδπλν αδπλακίαο επξέζεσο επαξθψλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο.  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ζε ρακειά επίπεδα κε ηε δηαηήξεζε επαξθψλ δηαζεζίκσλ θαη 

άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ ρξενγξάθσλ 
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Οη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο γηα ξεπζηφηεηα ειέγρνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε κέζσ ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πιεξσκψλ γηα καθξνπξφζεζκεο θαη 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ,φπσο θαη ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ εηαηξεία επίζεο δηαζέηεη κεγάιε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, ν βξαρππξφζεζκνο ηξαπεδηθφο 

δαλεηζκφο  ηελ 31/12/2013αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 500 ρηι . πιένλ δνπιεπκέλνπο ηφθνπο 17 

ρηι. 

 
Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο  
 

Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο νξίδεηαη σο ν θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ αλεπαξθείο εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο ή παξαβηάζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ, αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ζπζηήκαηα ή απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. ην πεδίν ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ εκπίπηεη θαη ν λνκηθφο θίλδπλνο. 

Ζ εηαηξεία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλαγλψξηζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

θηλδχλσλ. 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία θαιχπηνπλ ηελ αλαγλψξηζε, εληνπηζκφ, κέηξεζε, 

αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, έιεγρν, κείσζε θαη αλαθνξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ ηνπο 

νπνίνπο αλαιακβάλεη ή ελδέρεηαη λα αλαιάβεη λα αληηκεησπίζεη. 

 
 
Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο γηα ην έηνο  2013 
 
Σν 2013 ε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά παξνπζίαζε δχν πξφζσπα, έλα ηδηαίηεξα  αξλεηηθφ θαηά ην 

πξψην εμάκελν θαη έλα ζεξκφ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν κε ην γεληθφ δείθηε ηηκψλ λα θαηαγξάθεη 

θέξδε 28,06% θαηαηάζζνληαο ηελ ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ 

ρξεκαηηζηεξίσλ δηεζλψο  

Ο βαζηθφο ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο έθιεηζε ην έηνο 2013 ζηηο 1.162,68 κνλάδεο, έλαληη 907,90 

κνλάδσλ ην έηνο  2012.  

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αθνινπζψληαο ηελ άλνδν ηεο αγνξάο παξνπζίαζε αχμεζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 34,75%  ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2012 .  

Σν ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο  γηα ηελ εηαηξεία ζηερξήζε 2013 ήηαλ ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο, κε ην πνζφ ησλ 1.905.000,00 επξψ θαη ηελ ηζφπνζε απφζβεζε ησλ 

ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 28/06/2013 απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί θεθαιαίνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο. 

Ζ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο 

κεηνρήο απφ 29,35 ζε 23,00 επξψ.  

Έηζη ην κεηνρηθφ ηεο Δηαηξείαο απφ  ηελ 28/06/2013 αλέξρεηαη ζε 6.900.000,00 ΔΤΡΩ θαη 

δηαηξείηαη ζε 300.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 23,00 ΔΤΡΩ ε θάζε κεηνρή. 

Καηφπηλ απηνχ ε δηνίθεζε έθξηλε φηη ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαη ε δηάξζξσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο κεηά ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ κε ηζφπνζε 
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απφζβεζε ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ ηεο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

Σα απνηειέζκαηα γηα ην 2013 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 

  

  01.01 - 
31.12.2013 

  01.01 - 
31.12.2012     

Κχθινο εξγαζηψλ    1.031.904,24   765.805,66 

Μηθηά θέξδε    270.127,63   50.396,71 
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ 
απνηειεζκάησλ   -295.093,41   -499.346,41 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ    -318.907,16   -671.219,84 

Κέξδε / (δεκηέο)  κεηά από θόξνπο (Α)    -322.730,41   -623.555,19 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο (Β)    1.261,71     -      
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο 
(Α)+(Β)    -321.468,70   -623.555,19 

 

Ζ κείσζε ηεο δεκηάο ηεο ρξήζεο 2013θαηά 52,49% ζε ζχγθξηζε κε ηελ δεκηά ηεο 

πξνεγνχκελεορξήζεο,νθείιεηεθπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ψο ζπλέπεηα ηεο 

βειηίσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο αιιά θαη ζηε απφδνζε ησλ κέηξσλ  πνπ έιαβε ζηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε  παξειζφλ ε δηνίθεζε γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο. 

 

 
Πξννπηηθέο γηα ην 2014 

 

Σν 2014 πξνβιέπεηαη φηη ζα είλαη ε πην θξίζηκε ρξνληά ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ γηα ην ρξεκαηηζηήξην 

θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία . 

Μεηά ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε αλάζρεζε ηεο χθεζεο θαη ε 

επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο. 

Με πνιιά δεηήκαηα αλνηθηά (πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα –βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο-θάιπςε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θελνχ) νη δηαθπκάλζεηο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ αλακέλνληαη έληνλεο αιιά θαη νη 

ειπίδεο πνπ γελληνχληαη γηα ζεκαληηθά θέξδε ξεαιηζηηθέο. 

χκθσλα θαη κε ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο «... κπνξεί βάζηκα λα 

πξνβιεθζεί φηη ην 2013 ήηαλ ν ηειεπηαίνο ρξφλνο ηεο χθεζεο. Γηα λα επαιεζεπζεί φκσο ε 

παξνχζα πξφβιεςε, πξέπεη φρη κφλν λα κε δηαηαξαρζνχλ νη ζπλζήθεο πνπ επέηξεςαλ ηηο 

βειηηψζεηο, αιιά αληίζεηα λα ηζρπξνπνηεζνχλ θαζ’ νδφλ.» 

Κχξην κέιεκα ηεο εηαηξείαο καο γηα ην 2014 παξακέλεη φρη κφλν ε βησζηκφηεηα ηεο αιιά θαη  ε 

αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο, ε πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ ε πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ησλ εξγαζηψλ ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ε ζπλερήο ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε.Πξνο 

ηνχην ζα πινπνηεζνχλ νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο θξηζνχλ αλαγθαίεο επειπηζηψληαο φηη ην κέιινλ 

ζα είλαη θαιχηεξν.  

 

Ζ εκπεηξία καο απνηειεί εγγχεζε γηα ηνπο πειάηεο καο.Με ηε ζπλέπεηα, ην θχξνο θαη ηε δηαθάλεηα 

πνπ ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξίαο καο θαηαθέξακε ζε έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ 



Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ  ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Οικονομικές Καταστάσεις της τρήσεως 1
η
 Ιανοσαρίοσ 2013 έως 31

η
 Γεκεμβρίοσ 2013 

 (Ποζά εκθραζμένα ζε €) 

 

8 

 

ρξεκαηηζηεξηαθφ πεξηβάιινλ, λα έρνπκε ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ πειαηψλ καο 

θαη θπξίσο ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ καο. 

Γλσξίδνπκε φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ είλαη κηα πνιχ δχζθνιε ππφζεζε. 

Δίκαζηε φκσο αηζηφδνμνη γηαηί έρνπκε ζηφρνπο θαη εξγαδφκαζηε ζθιεξά γηα λα ηνπο πεηχρνπκε. 

Δγγχεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ καο είλαη ε απνθαζηζηηθφηεηα καο  θαη ε εκπεηξία γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

 

Γ. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ24) 
 

Οη ακνηβέο θαη νη κηζζνί ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2013 – 31.12.2013 

αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 757 ρηι.επξψ, ηα έζνδα απφ κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη ζπλδεδεκέλα κέξε 

αλήιζαλ ζην πνζφ 57 ρηι.επξψ. 

Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο αλήιζαλ ζην 

πνζφ ησλ επξψ62 ρηι.θαη 1 ρηι.αληίζηνηρα.  

 

Γ. Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 
 
Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ηεο εηαηξίαο δελ 

πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. 

 
 

Αζήλα, 28  Φεβξνπαξίνπ  2014 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ 
 
 
 

ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΠΔΡΒΑΝΑ 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή. 

 
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο 

" Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. 
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ" 

 
Έθζεζε  επί ησλ Οηθνλνκηθώλ  Καηαζηάζεσλ. 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο "Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ 

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. - ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ"., πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 

2013, θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε 

δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο. 

 

Δπζύλε 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 Διέγρνπ. Σα 

πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα 

ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ 

νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.  

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 ησλ θηλδχλσλ 

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 

εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη 

κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο 

εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε 
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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. 

 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ. 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα 

άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Υαιάλδξη – 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 

 
 

 
Certified &  Registered Auditors 

 
Λ.Κεθηζίαο 184Α  Υαιάδξη 152 31 

AM ΟΔΛ 161. 
 

 
 
 
 
 

H Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 
Κιενλίθε Π. Ληθαξδνπνχινπ 

Α.Μ. ΟΔΛ: 16281 
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Οι ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 14 έως 46 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος  ασηών ηων οικονομικών καηαζηάζεων  

 

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

 

εκ
. 

 
31-Γεθ-13 

 
31-Γεθ-12 

Μαθξνπξόζεζκν ελεξγεηηθό 

      Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 
 

2 
 

1.450.411,34 
 

1.506.441,93 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

3 
 

1.113,96 
 

5.162,74 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 
 

4 
 

1.380.000,00 
 

1.551.500,00 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 
   

11.000,01 
 

11.000,01 

Λνηπέο  Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 
 

5 
 

521.562,25 
 

703.241,17 

ύλνιν καθξνπξόζεζκνπ ελεξγεηηθνύ 

   

3.364.087,56 
 

3.777.345,85 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 

      Πειάηεο - Υξεκαηηζηέο - Υξεκαηηζηήξην 
 

6 
 

585.053,73 
 

268.846,65 

Λνηπέο απαηηήζεηο 
 

7 
 

108.788,66 
 

106.109,26 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηερφκελα γηα εκπνξία 
 

8 
 

258.700,00 
 

337.876,17 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
 

9 
 

3.801.927,54 
 

2.622.899,01 

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 

   

4.754.469,93 
 

3.335.731,09 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 

   

8.118.557,49 
 

7.113.076,94 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

      Ίδηα θεθάιαηα 
      Μεηνρηθφ θεθάιαην 
 

10 
 

6.900.000,00 
 

8.805.000,00 

Απνζεκαηηθά 
 

10 
 

1.681.419,38 
 

1.681.419,38 

Τπφινηπν ζπζζσξεπκέλσλ θεξδψλ/δεκηψλ  
 

10 
 

-4.908.760,22 
 

-6.492.291,52 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  (α) 
   

3.672.659,16 
 

3.994.127,86 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

11 
 

237.659,01 
 

228.458,97 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

      Γάλεηα ηξαπεδψλ 
 

12 
 

517.637,22 
 

517.707,58 

Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο-ρξεκαηηζηέο- ρξεκαηηζηήξην 
 

6 
 

3.555.229,53 
 

2.238.671,54 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο 
 

13 
 

78.156,23 
 

58.508,92 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
 

14 
 

57.216,34 
 

93.309,65 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 
   

4.208.239,32 
 

2.908.197,69 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  (β) 
   

4.445.898,33 
 

3.136.656,66 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ    (α)+(β) 
   

8.118.557,49 
 

7.130.784,52 
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Οι ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 11 έως 46 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος  ασηών ηων οικονομικών καηαζηάζεων  

 

Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ ρξήζεο 

 

    

01.01 - 
31.12.2013 

 

01.01 - 
31.12.2012 

Πξνκήζεηεο θαη ακνηβέο 
 

15 
 

1.031.904,24 
 

765.805,66 

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 
 

16 
 

266.744,46 
 

216.767,90 

Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
   

1.298.648,70 
 

982.573,56 

Ακνηβέο θαη έμνδα Πξνζσπηθνχ 
 

17 
 

578.353,07 
 

516.151,44 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 
 

18 
 

704.962,03 
 

704.718,20 

Λνηπά δηάθνξα έμνδα 
 

19 
 

197.905,29 
 

283.747,18 

Απνζβέζεηο 
 

20 
 

64.047,48 
 

82.818,46 

Έμνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
   

1.545.267,87 
 

1.587.435,28 

Έζνδα απφ ηφθνπο θαη  ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
 

21 
 

594.349,35 
 

461.767,79 

Μείνλ: Έμνδα απφ ηφθνπο- ζπλαθή έμνδα θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
 

21 
 

666.637,34 
 

528.125,91 

Υξεκαηνπηζησηηθά Απνηειέζκαηα Έζνδα / (Έμνδα) 
   

-72.287,99 
 

-66.358,12 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ  
   

-318.907,16 
 

-671.219,84 

Μείνλ: Φφξνη εηζνδήκαηνο 
 

22 
 

-3.823,25 
 

47.664,65 

Κέξδε / (δεκηέο)  κεηά από θόξνπο 
   

-322.730,41 
 

-623.555,19 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο 
   

1.261,71 
 

 -      

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο  
   

-321.468,70 
 

-623.555,19 

        
 
 

Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

 

 
Μεηνρηθό 
θεθάιαην 

Απνζεκαηηθά 
θεθάιαηα 

Απνηειέζκαη
α εηο λένλ 

ύλνιν 

Τπόινηπα  ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ  1ε  Ηαλνπαξίνπ 2012 
 

 8.805.000,00  1.681.419,38 
 

(5.868.736,33)  4.617.683,05  

Μεηαβοιή ηωλ ηδίωλ θεθαιαίωλ  γηα ηελ περίοδο 01/01 - 31/12/2012 
     

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01 - 31/12/2012 
   

 (623.555,19)  (623.555,19) 

Τπόινηπα  ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ  31ε  Γεθεκβξίνπ 2012 
 

8.805.000,00 1.681.419,38 -6.492.291,52 3.994.127,86 

Μεηαβοιή ηωλ ηδίωλ θεθαιαίωλ  γηα ηελ περίοδο 01/01 - 31/12/2012 
     Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε απφζβεζε δεκηψλ απφθαζε 

Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 
 

 
(1.905.000,00) 

 
 1.905.000,00   -    

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηφδνπ 01/01 - 31/12/2013 

   
 (322.730,41)  (322.730,41) 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 

   
 1.261,71   1.261,71  

Τπόινηπα  ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ  31ε  Γεθεκβξίνπ 2013 

 
6.900.000,00 1.681.419,38 

 
(4.908.760,22) 3.672.659,16 
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Οι ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 14 έως 46 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος  ασηών ηων οικονομικών καηαζηάζεων  

 

 

Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

 

    

01.01 - 
31.12.2013 

 

01.01 - 
31.12.2012 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

      Κέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ ( πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) 

   
-318.907,16 

 
-671.219,84 

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:  

      Απνζβέζεηο 

   
64.047,48 

 
82.818,46 

Πξνβιέςεηο 

   
3.348,52 

 
7.394,88 

Απνηίκεζε ρξεκ/θσλ ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ  

   
-5.943,54 

 
-79.468,57 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο 

   
-76.651,06 

 
147.140,10 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
   

72.287,99 
 

55.417,81 
Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο:  

      

      Μείσζε/(Αχμεζε) απαηηήζεσλ 

   
-137.207,56 

 
112.501,09 

(Μείσζε)/Αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 

   
1.300.111,99 

 
-397.139,73 

Μείνλ: 

      Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα 

   
-51.360,79 

 
-37.711,22 

Καηαβιεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο 

   
0,00 

 
-29.595,18 

Λεηηνπξγηθέο ξνέο απφ  δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 

      Σύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 

   
849.725,87 

 

-809.862,20 

       Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

      Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ 
επελδχζεσλ 

   
-275.919,44 

 
-129.139,90 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
   

-5.271,46 
 

-2.039,24 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 
   

0,00 
 

478.853,47 
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ   

   
577.976,13 

 
145.427,77 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 

   
25.433,71 

 
35.986,09 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 

   
7.083,72 

 
7.225,39 

Δπελδπηηθέο  ξνέο απφ  δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 

      Σύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 

   
329.302,66 

 

536.313,58 

Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

      
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 

   
 -      

 
 -      

Δμνθιήζεηο δαλείσλ 
      Σύλνιν εηζξνώλ/εθξνώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(γ) 

   
0,00 

 

0,00 

Καζαξή αύμεζε/κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα &    

    ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 
  

 1.179.028,53 

 

-273.548,62 

Τακεηαθά/δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 

   
2.622.899,01 

 
2.896.447,63 

Τακεηαθά/δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 

   
3.801.927,54 

 

2.622.899,01 

 
 



Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ  ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Οικονομικές Καταστάσεις της τρήσεως 1
η
 Ιανοσαρίοσ 2013 έως 31

η
 Γεκεμβρίοσ 2013 

 (Ποζά εκθραζμένα ζε €) 

 

14 
Οι ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 11 έως 46 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος  ασηών ηων οικονομικών καηαζηάζεων  

 

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

1.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 

Ζ Δηαηξία έρεη ζπζηαζεί λφκηκα, εδξεχεη ζηελ Αζήλα νθνθιένπο 7-9 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

Διιάδα θαη ζε ρξεκαηηζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Ζ Δηαηξία, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο δηεμαγσγήο ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θάζε 

είδνπο, ζε ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ, θαζψο θαη ζηελ παξνρή φισλ ησλ θχξησλ θαη παξεπφκελσλ 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο.  

Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Δηαηξίαο ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014. 

 

1.2. Πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ 

 

1.2.1. Βάζε ζύληαμεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο 

Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Γελ ππάξρνπλ πξφηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζηεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπο. 

Οη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) 

θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ). 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηππψλνπλ ηε δίθαηε εηθφλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμήο ηνπο. 

 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηελ πηνζέηεζε 

εθηηκήζεσλ, αξρψλ, παξαδνρψλ θαη θξίζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, ηελ αλαγλψξηζε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ηελ θαηαρψξηζε 

ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε 

εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ζηε δηελέξγεηα ησλ 

εθηηκήζεσλ απηψλ.  

Ζ Δηαηξία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία θαη ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ 

ρέδην θαη ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ζ Δηαηξία πξαγκαηνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο 

πξνζαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα 

ΓΠΥΑ.  



Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ  ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Οικονομικές Καταστάσεις της τρήσεως 1
η
 Ιανοσαρίοσ 2013 έως 31

η
 Γεκεμβρίοσ 2013 

 (Ποζά εκθραζμένα ζε €) 

 

15 
Οι ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 11 έως 46 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος  ασηών ηων οικονομικών καηαζηάζεων  

 

 

1.2.2. Νέα πξόηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ 

 

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 ηεο εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 

Ηαλνπαξίνπ 2013 

 

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012). Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Λ.Π. 

1 απαηηεί νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. λα 

ζπγθεληξψλνπλ ζηνηρεία εληφο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επαλαηαμηλνκεζνχλ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ κε 

ζθνπφ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηα US GAAP. 

 

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ ε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο 

επηηξέπεηαη. Ζ 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 

Καηά ηελ 31/12/2012 δελ ππήξραλ αθαηαρψξηζηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο θαη επνκέλσο 

δελ ππήξμαλ επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ ΓΛΠ 19.  

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο»(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα 

πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ φηαλ αθίλεηα γηα επέλδπζε επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν 

ηεο εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». 

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Με ην λέν πξφηππν θαζηεξψλεηαη έλα εληαίν πιαίζην γηα φιεο ηηο επηκεηξήζεηο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ γίλνληαη ζηελ εχινγε αμία, φηαλ ε κέηξεζε απηή απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη απφ άιια 

Γ.Π.Υ.Α.. θαζψο εηζάγεηαη έλαο μεθάζαξνο νξηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο θαζψο θαη έλα πιαίζην κε 
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βάζε ην νπνίν εμεηάδεηαη ε επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κε ζθνπφ λα κεησζνχλ ηπρφλ 

αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ ησλ Γ.Π.Υ.Α.. Σν λέν πξφηππν πεξηγξάθεη ηνπο ηξφπνπο κέηξεζεο  ηεο 

εχινγεο αμίαο πνπ είλαη απνδεθηνί θαη απηνί θα εθαξκφδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ 

θαη έπεηηα. Με ην λέν πξφηππν δελ εηζάγνληαη λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απνηίκεζε ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξέσζεο ζε εχινγε αμία, δελ αιιάδνπλ ηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ ή ππνρξεψζεσλ πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίαο θαη δελ αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο ησλ αιιαγψλ ζηηο εχινγεο άμηεο.  

Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο. 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013). Σν ΓΛΠ 

δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε 

νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί

θαη ηηο αλαγλσξηζκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. 

ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο απνγύκλσζεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο 

παξαγσγήο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013). Ζ δηεξκελεία απηή αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ γηα 

ηα θφζηε απνθάιπςεο ελφο επηθαλεηαθνχ νξπρείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε δηεξκελεία αλαθέξεηαη 

ζηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ηα θφζηε απνθάιπςεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη απηά λα επηκεηξεζνχλ. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ζηα πιαίζηα ηνπ 

εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο  βειηηώζεσλ γηα ην 2011, ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ ινγηζηηθώλ 

πξνηύπσλ. 

ηηο 17 Μαΐνπ 2012, ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ δεκνζίεπζε εηήζηεο 

βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θχθινο 2009-2011, ζην 

πιαίζην ηεο εηήζηαο δηαδηθαζίαο βειηίσζεο πνπ εθαξκφδεη. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη απφ 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. 

ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ∆ΠΥΑ 1 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά θάησ απφ

πξνγελέζηεξε εκεξνκελία. 
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ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο 

απαηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα νληφηεηα παξνπζηάδεη θαη 

ηξίην Ηζνινγηζκφ είηε επεηδή απαηηείηαη απφ ην ∆ΛΠ 8 είηε εζεινληηθά. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη κία 

νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ∆ΠΥΑ επί πιένλ  ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε, ψζηε λα εμεγεζεί 

θαιχηεξα ε επίπησζε απφ ηε κεηάβαζε ζηα ∆ΠΥΑ. 

ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα Πάγηα» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο θαη ηα 

αληαιιαθηηθά κπνξεί λα ηαμηλνκεζνχλ σο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φρη σο απνζέκαηα, φηαλ 

πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο 

απφ κία εηήζηα πεξίνδν. 

ΓΛΠ 32 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ν θφξνο 

εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή πξνο ηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα 

θαη απηφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε αλαγλσξίδεηαη 

ζηελ θαζαξή ζέζε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12. 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ε κεηά ηελ 1ε  

Ηαλνπαξίνπ 2014 

 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015)  

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην 

ΓΠΥΑ 9, ΓΠΥΑ 7 θαη ΓΛΠ 39»  (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015)  

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδνληαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015)  

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε»(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014). 

 

Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο(εθαξκφδνληαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)  

Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα 

πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2014 Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη 

ηα πέληε απηά πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εηαηξία δεδνκέλνπ φηη 

δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο. 

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» 

ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ ζπκθσλίεο» 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο». 

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 
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ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο»  

 
ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

από θνηλνύ ζπκθσλίεο θαη γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο: 

Οδεγίεο κεηάβαζεο» 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξίεο Δπελδύζεσλ» (εθαξκφδε

1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηοαλαθηήζηκεοαμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ»  

(εθαξκφδεηαη ζηηο ηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

» (εθαξκφδεηαη ζηηο 

κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)ΓΛΠ 39 (Σ ) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: 

Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο π

1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

 

 

1.2.3. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθώλ αξρώλ 

 
Ζ Δηαηξία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ 

γεγνλφησλ. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ 

εθηηκήζεηο. 

Γελ ππάξρνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ 

νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο αθνξνχλ ζηηο 

πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, γηα θφξν εηζνδήκαηνο, γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 

θαζψο θαη ζηηοεθηηκήζεηο γηα ηελ εχινγε αμία ηνπ επελδπηηθνχ αθηλήηνπ θαη  ηελ σθέιηκε δσή ησλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ.  

Οη αλσηέξσ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ σο ηψξα εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο θαη 

επαλαμηνινγνχληαη ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο εθάζηνηε πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

Προβιέψεης γηα επηζθαιείς απαηηήζεης.  

Ζ Δηαηξία εμεηάδεη δηαξθψο ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ πειαηψλ γηα λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν 

έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε ε νπνία πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

Προβιέψεης γηα Φόρο Εηζοδήκαηος.  

Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο, βάζεη εθηηκήζεσλ, απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο 

ειέγρνπο. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο 

αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ.  

Προβιέψεης γηα αποδεκίωζε προζωπηθού.  
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Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ, ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία, πνπ ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο αλαινγηζηηθέο εθηηκήζεηο. Καηά ηηο εθηηκήζεηο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδνρέο γηα ηνπο πξνεμνθιεηηθνχο ζπληειεζηέο, ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ 

κηζζψλ, θαη ηηο κειινληηθέο απμήζεηο ησλ απνδεκηψζεσλ. Λφγσ ηεο καθξνρξφληαο θχζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ, νη παξαδνρέο απηέο ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα.  

 

1.2.4. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα απνηίκεζεο βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ 

πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θάζε ζπλαιιαγήο. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμφθιεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή 

ησλ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. 

 

1.2.5. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκία απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη θαη ηηο δαπάλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο είηε πεξηιακβάλνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ή φηαλ 

θξηζεί πην θαηάιιειν αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην, κφλν φηαλ ζεσξείηαη πηζαλφλ πσο ζα 

πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ εηαηξία κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ αξρηθά 

αλακέλνληαλ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή απφδνζε ηνπ ζηνηρείνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη 

ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη 

Οη απνζβέζεηο ησλ  ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κε ηζφπνζεο 

εηήζηεο επηβαξχλζεηο ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ζ αλακελφκελε 

σθέιηκε δσή ησλ ζηνηρείσλ παγίνπ ελεξγεηηθνχ είλαη σο εμήο:  

- Κηίξηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα            50 έηε 

- Μεηαθνξηθά κέζα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο  5 - 9 έηε 

- Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο  4 - 10 έηε 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλαζεσξνχληαη θαη 

πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ αλ απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν. 

 

1.2.6. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 

Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (ινγηζκηθφ Ζ/Τ) παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ 

ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκία απνκείσζεο. 
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Οη απνζβέζεηο ησλ αζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κε ηζφπνζεο 

εηήζηεο επηβαξχλζεηο ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ζ αλακελφκελε 

σθέιηκε δσή ησλ αζψκαησλ παγίσλ είλαη: 

- Λνγηζκηθφ      3 έσο 4 έηε 

 

1.2.7. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα. 

 

Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηέρνληαη γηα θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηεο θαη ηελ είζπξαμε κηζζσκάησλ. 

ηα βηβιία νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απεηθνλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο,βάζεη εθηίκεζεο 

αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή. Ζ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ζηε ρξήζε 2011απνκεηψζεθε 

θαηά ην πνζφ ησλ 171,5ρηι.. 

 

1.2.8. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξίαο θαηαρσξνχληαη ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε, δάλεηα θαη απαηηήζεηο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

απνθηήζεθαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε Γηνίθεζε 

θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε.  

(α) Χξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ: 

Δίλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξία. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ ηαμηλνκείηαη ζηελ θαηεγνξία απηή εθφζνλ έρεη, θαηά θχξην ιφγν, απνθηεζεί κε ζθνπφ 

ηε βξαρππξφζεζκε κεηαπψιεζή ηνπ. Σα παξάγσγα ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα γηα εκπνξία, 

εθηφο εάλ έρνπλ νξηζηεί σο ζηνηρεία αληηζηάζκηζεο. Σα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

παξνπζηάδνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. 

Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ε εηαηξία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή 

λα πνπιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγψλ). Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα 

ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε εηαηξία έρεη κεηαβηβάζεη 

νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.  

Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ, απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκψκελσλ ζηελ εχινγε αμία κε ηηο κεηαβνιέο 

ηνπο ζηα απνηειέζκαηα, παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία πξνθχπηνπλ. Σν έζνδν απφ κεξίζκαηα γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ φηαλ ην δηθαίσκά 

ηεο εηαηξίαο λα εηζπξάμεη είλαη βεβαησκέλν. 
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β) Δηαζέζηκν πξνο πώιεζε ραξηνθπιάθην.  

Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηεινχλ κε παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε έρνπλ νξηζζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία είηε δελ 

εληάζζνληαη ζε θακία απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. πκπεξηιακβάλνληαη ζηα καθξνπξφζεζκα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθηφο εάλ ε δηνίθεζε ζθνπεχεη λα πνπιήζεη ηηο ζπκκεηνρέο εληφο 12 κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

Σα ρξεφγξαθα ηνπ δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε 

αμία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγψλ) θαη κεηέπεηηα απνηηκψληαη ζε εχινγεο 

αμίεο κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο πξνζθνξάο φηαλ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

ελεξγφ αγνξά ή ηηο αμίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κνληέια απνηίκεζεο φηαλ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη 

ζε ελεξγφ αγνξά. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εχινγε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ δελ 

κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα απηφ απνηηκάηαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπ. 

 

Σα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκηέο ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο 

αμίαο ησλ ρξενγξάθσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε ραξηνθπιάθην 

θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζε μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κέρξη ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ λα πνπιεζεί ή λα ππνζηεί απνκείσζε.  

ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε εηαηξία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί 

απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο 

αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεο. 

 

Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ηα ζσξεπκέλα θέξδε ή δεκηέο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ 

πξνεγνπκέλσο ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

Όηαλ ην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ πνπιεζεί ή κφληκα απνκεησζεί, ηφηε ε 

ζπζζσξεπκέλε δεκηά πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ 

δεκηά απηή είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο αμίαο αθνχ αθαηξεζεί 

ηπρφλ δεκηά απνκείσζεο πνπ είρε θαηαρσξεζεί ζηα απνηειέζκαηα ζε πξνεγνχκελε πεξίνδν.  

 

(γ) Σπκκεηνρέο ζε Εγγπεηηθά Τακεία.  

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη ζπκκεηνρέο ηεο εηαηξίαο ζην Κεθάιαην Δθθαζάξηζεο ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ. Απφ 

ηηο ζπκκεηνρέο απηέο πξνθχπηνπλ πξφζνδνη νη νπνίεο απμάλνπλ ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο. Όηαλ 

νη πξφζνδνη δελ είλαη άκεζα εηζπξάμηκεο θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ζε 

αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ θαη δελ επεξεάδνληαη ηα απνηειέζκαηα, κέρξη λα εηζπξαρζνχλ απφ ηελ 

εηαηξία. 
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(δ) Δάλεηα θαη απαηηήζεηο.  

ηελ θαηεγνξία απηή ε εηαηξία εληάζζεη ηηο ρνξεγήζεηο πνπ θάλεη απεπζείαο ζε πειάηεο ηεο κέζσ 

margin account, θαζψο θαη ηηο πάζεο θχζεσο απαηηήζεηο έλαληη πειαηψλ ηεο.  

Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.  

Όηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη θάπνηνο πειάηεο δε ζα κπνξέζεη λα εμνθιήζεη φια ηα νθεηιφκελα 

πνζά ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο φξνπο ησλ ζπλαιιαγψλ, ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα 

απνκείσζε ηεο αμίαο. Ζ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ πειάηε θαη ε αζέηεζε ησλ φξσλ 

απνπιεξσκήο απνηεινχλ ελδείμεηο φηη κία απαίηεζε έρεη απνκεησζεί ή είλαη κε εηζπξάμηκε. 

Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο απαίηεζεο θαη ηεο 

παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, φπσο απηή πξνθχπηεη βάζεη ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Αλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν ην πνζφ ηεο ζρεκαηηζκέλεο πξφβιεςεο 

κεησζεί θαη ε κείσζε ζρεηίδεηαη κε αληηθεηκεληθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο 

πξφβιεςεο, φπσο γηα παξάδεηγκα βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πειάηε, ηφηε ε 

πξφβιεςε κεηψλεηαη θαηαρσξψληαο ηε δηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

1.2.9. Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα. 

 

Ζ εηαηξία δελ ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα γηα ινγαξηαζκφ ηεο, αιιά 

κφλν κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηεηαθψλ ηεο αλαγθψλ.  

 

1.2.10. πκθσλίεο αγνξάο, επαλαπώιεζεο ρξενγξάθσλ. 

 

Σα ρξεφγξαθα πνπ αγνξάζηεθαλ κε ζπκθσλίεο επαλαπψιεζεο (reverse repos) αλαγλσξίδνληαη 

σο ινηπέο απαηηήζεηο απφ ηξάπεδεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο θαη ηεο ηηκήο 

επαλαπψιεζεο αλαγλσξίδεηαη σο ηφθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο ζπκθσλίαο 

επαλαπψιεζεο. 

Σα ρξεφγξαθα πνπ πσινχληαη κε βάζε ζπκθσλίεο επαλαγνξάο (repos), θαηαρσξνχληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ελερπξηαζκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ φηαλ ν απνδέθηεο έρεη ην 

δηθαίσκα, βάζεη ζπκβνιαίνπ, λα πνπιήζεη ή λα επαλεθρσξήζεη ην ελερπξηαζκέλν ζηνηρείν. Ζ 

ππνρξέσζε πξνο ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο πεξηιακβάλεηαη ζηα νθεηιφκελα πνζά ζε άιιεο 

ηξάπεδεο, ή ζε πειάηεο, φπσο θξίλεηαη θαηαιιειφηεξν.  

 

 

1.2.11. Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά εηζνδήκαηα. 

 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, 

ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ.  
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1.2.12. Μεηνρηθό θεθάιαην. 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ζε θπθινθνξία. Ζ Δηαηξία δελ πξνβαίλεη ζε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ. Άκεζα 

έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, 

ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο.  

1.2.13. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο. 

 

Σα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ εμνθινχληαη θαλνληθά, 

αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ εχινγε αμία ηεο κειινληηθήο πιεξσκήο γηα ηηο 

αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ.  

1.2.14. Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο. 

 

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 ε εηαηξία έρεη ην δηθαίσκα 

λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

 

1.2.15. Μηζζώζεηο. 

 

ηελ εηαηξία δελ ππάξρνπλ ζπκβάζεηο γηα ηελ απφθηεζε παγίσλ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, νχηε 

ζπκβάζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  

 

1.2.16. Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο. 

 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξίαο, φπσο απηά 

έρνπλ αλακνξθσζεί ζηε θνξνινγηθή δήισζε, εθαξκφδνληαο ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή.  

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. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε 

ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ.  
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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.  

 

1.2.17. Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο. 

 

(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο.  

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο 

έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.  

(β) Παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία.  

Σα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε εηαηξία ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ 

πιεξσκψλ ζε θξαηηθά θνηλσληθά αζθαιηζηηθά ηδξχκαηα. Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ ζε Κξαηηθά 

Σακεία (π.ρ. Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ). Ζ ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε πεξηνξίδεηαη ζηελ 

θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ζηα Σακεία , κε απνηέιεζκα λα κελ αλαθχπηεη πεξαηηέξσ 

ππνρξέσζε ηεο εηαηξίαο, ζε πεξίπησζε πνπ ην Κξαηηθφ Σακείν αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ζχληαμε 

ζηνπο αζθαιηζκέλνπο. Σν δνπιεκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 

θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηε ρξήζε πνπ αθνξά θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα έμνδα πξνζσπηθνχ.  

Ζ ειιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ε απνδεκίσζε γηα απνρψξεζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο 

λα βαζίδεηαη ζηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξία ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

απνδνρέο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία απνρψξεζεο. Οη απνδεκηψζεηο ιφγσ απνρψξεζεο γηα 

ζπληαμηνδφηεζε δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εηδηθά θεθάιαηα, φκσο νη ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο δεζκεχζεηο απνηηκψληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. Οη βαζηθέο 

ππνζέζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζα αμίαο ηεο ππνρξέσζεο ήηαλ έλα 

επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 5,30 % θαη κεδεληθφ κέζν πνζνζηφ αχμεζεο ησλ κηζζψλ. 

 

 

1.2.18. Πξνβιέςεηο. 

 

Πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ:  

- Τπάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ 

παξειζφληνο.  

- Δίλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο.  

- Σν απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα.  

1.2.19. Γηαλνκή κεξηζκάησλ. 
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Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 
 

1.2.20. Αλαγλώξηζε εζόδσλ. 

 

Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ ην νηθνλνκηθφ φθεινο αλακέλεηαη λα εηζξεχζεη ζηελ 

εηαηξία θαη ην χςνο ηνπο κπνξεί αμηφπηζηα λα κεηξεζεί. 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:  

α) Ακοηβές θαη προκήζεηες.  

Οη ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλαιιαγήο ή κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο.  

β) Έζοδα από ηόθοσς.  

Σα έζνδα ινγίδνληαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ δνπιεκέλνπ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

 

 

1.2.21. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ. 

 

Ζ εηαηξία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.  

Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο εηαηξίαο επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ 

ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξίαο.  

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη ζπζηεκαηηθά απφ ππεχζπλα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο 

θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο.  

 

α. Πηζησηηθόο θίλδπλνο.  

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη ε εηαηξία, απνξξέεη θπξίσο απφ ηελ πηζαλφηεηα κε 

εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ έλαληη ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ εηαηξία φκσο δελ δηαηξέρεη ηέηνηνλ θίλδπλν 

θαζψο ηα δάλεηα ηνπ Margin Account θαη ηνπ Σ+3 εμαζθαιίδνληαη πιήξσο απφ ηα ραξηνθπιάθηα 

ησλ πειαηψλ γηα ηα νπνία γίλεηαη θαζεκεξηλή απνηίκεζε θαη παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά απφ 

ππεχζπλα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο.  

Γηα εηδηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα δεκίεο απφ απαμίσζε. ην ηέινο ηνπ 

έηνπο, ε δηνίθεζε εθηηκά  φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο, πνπ λα κελ 

θαιχπηεηαη απφ  ηελ ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. 
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Ζ εηαηξία αθνχ εμαληιήζεη ηηο απαηηνχκελεο δηθαζηηθέο θαη ινηπέο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο θαη βάζηκα εθηηκά φηη απηέο είλαη αλεπίδεθηεο είζπξαμεο, πξνβαίλεη ζε δηαγξαθέο 

επηζθαιψλ απαηηήζεσλ έλαληη ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ απνκείσζε 

ηεο αμίαο ηνπο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Ζ εηαηξία εκθαλίδεη απμεκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν πξνεξρφκελν απφ ηα ηακεηαθά θαη ηξαπεδηθά 

ππφινηπα ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ζπγθεθξηκέλα ππφινηπα είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε πνζνζηά 

πνπ μεπεξλνχλην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζεζίκσλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο. Δληνχηνηο 

δελ αλακέλνληαη δεκηέο ιφγσ ηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ηξαπεδψλ. 

 

Μέγηζηε έθζεζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ πξηλ ηνλ ππνινγηζκό ησλ εμαζθαιίζεσλ  

θαη άιισλ κέηξσλ πηζησηηθήο πξνζηαζίαο.  

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε κέγηζηε έθζεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο εηαηξίαο ηελ 

31/12//2013 θαη 31/12/2012, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη ηα θαιχκκαηα ή άιια κέζα πηζησηηθήο 

πξνζηαζίαο. Γηα ηα εληφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία, ηα πηζησηηθά αλνίγκαηα είλαη βαζηζκέλα ζηε 

ινγηζηηθή ηνπο αμία φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ.  

 

 
31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Έθζεζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ζηνηρείσλ εληόο Ιζνινγηζκνύ  
   Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο  1.752,66 

 
1.752,66 

πκκεηνρέο ζε Δγγπεηηθά Σακεία  519.809,59 
 

701.488,51 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 585.053,73 
 

268.846,65 

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  0 
 

0 
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ 258.700,00 

 
337.876,17 

Λνηπέο απαηηήζεηο 108.788,66 
 

106.109,26 

Έθζεζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ζηνηρείσλ εθηόο Ιζνινγηζκνύ 
   Δγγπεηηθέο επηζηνιέο  436.189,00 

 
0,00 

Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 1.910.293,64 

 

1.416.073,25 

 

β. Κίλδπλνο επηηνθίνπ.  

 

Ωο θίλδπλνο επηηνθίνπ νξίδεηαη ν θίλδπλνο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαβνιέο ζηηο αγνξέο 

επηηνθίσλ. Γηα ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ην κέζν επηηφθην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2013 αλήιζε 

ζε 10,98% έλαληη 11,05% ηεο ρξήζεο 2012. Γηα ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο ηνπο νπνίνπο 

ηηκνινγεί κε θπκαηλφκελν επηηφθην, ην κέζν επηηφθην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο2013 αλήιζε ζε 

8,03% έλαληη 8,37% ηεο ρξήζεο 2013.  
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Δπίδξαζε κεηαβνιήο ηνπ επηηνθίνπ θαηά  ± 1% 01.01 - 
31.12.2013 

01.01 - 
31.12.2012 

Σόθνη πηζησηηθνί: Σφθνη θαηαζέζεσλ ηξαπεδψλ  θαη  Σφθνη 
cash account & margin account πειαηψλ 5.620,81 3.123,10 

Υξεσζηηθνί ηόθνη: Σφθνη Σξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ 5.000,00 2.493,16 

 
 

γ. Κίλδπλνο κεηαβνιήο εύινγεο αμίαο ραξηνθπιαθίνπ επελδύζεσλ  
(κεηνρώλ, νκνιόγσλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ).  
 
Πξφθεηηαη γηα θίλδπλν πνπ αθνξά ζε κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ θαηέρεη ε εηαηξία. Ζ εηαηξία εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο κεηνρψλ πνπ 

θαηέρνληαη γηα εκπνξία. Ο ίδηνο θίλδπλνο ππάξρεη θαη γηα ηελ αγνξαπσιεζία ησλ παξαγψγσλ. 

Τπνινγίδεηαη, φηη γηα κηα κεηαβνιή ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ ηνπ Υ.Α. ηεο ηάμεσο ηνπ 15%, ε 

επίδξαζε ζηελ αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ γηα ην ρξεκαηηζηεξηαθφ θίλδπλν, ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2013 ζα αλέξρνληαλ ζε € 38ρηι. θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012ζε € 153ρηι.  

 

δ. πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο.  

 

Ο θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο δελ θξίλεηαη ζεκαληηθφο δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξία θξνληίδεη λα δηαηεξεί 

κηθξά πνζά ζε ζπλάιιαγκα θαη νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πειαηψλ ζε μέλα λνκίζκαηα δελ 

επηβαξχλνπλ, ζπκςεθηζηηθά, ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο.  

 

ε. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο.  

 

Ζ εηαηξία ειέγρεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο ηακεηαθέο εηζξνέο θαη εθξνέο, νη νπνίεο 

ηαμηλνκνχληαη ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ηακεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο.  

Ζ Αλάιπζε Αλνίγκαηνο Ρεπζηφηεηαο (Liquidity Gap Analysis),γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

31/12/2013 θαη ηελ αληίζηνηρε ζπγθξίζηκε πεξίνδν παξνπζηάδεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Έσο 1 κήλα 1-3 κήλεο 3-12 κήλεο 1-5 έηε 
Πάλσ από    

5 έηε ύλνιν 

Ρεπζηόηεηα απαηηήζεσλ 
      Με θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

  
233.620,59 

 
287.941,66 521.562,25 

Πειάηεο 256.989,28 315,73 273,22 741,40 968.863,47 1.227.183,10 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 309.370,63 92.437,23 16.351,43 
  

418.159,29 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 3.801.927,54         3.801.927,54 

ύλνιν Απαηηήζεσλ 4.368.287,45 92.752,96 250.245,24 741,40 1.256.805,13 5.968.832,18 

Ρεπζηόηεηα ππνρξεώζεσλ 
      Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ 

    
91.511,56 91.511,56 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
   

146.147,45 
 

146.147,45 

Πειάηεο 3.555.229,53 
    

3.555.229,53 

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 95.793,45 9.783,76 47.432,58 500.000,00   653.009,79 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 3.651.022,98 9.783,76 47.432,58 646.147,45 91.511,56 4.445.898,33 

πλνιηθό Άλνηγκα Ρεπζηόηεηαο 717.264,47 82.969,20 202.812,66 (645.406,05) 1.165.293,57 1.522.933,85 
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Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Έσο 1 κήλα 1-3 κήλεο 3-12 κήλεο 1-5 έηε 
Πάλσ από    

5 έηε ύλνιν 

Ρεπζηόηεηα απαηηήζεσλ 
      Με θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

  
166.828,51 

 
536.412,66 703.241,17 

Πειάηεο 225.435,26 9.920,95 1.362,21 5.923,34 969.537,01 1.212.178,77 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 8.167,88 32.824,74 73.284,52 
  

114.277,14 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 2.622.899,01         2.622.899,01 

ύλνιν Απαηηήζεσλ 2.856.502,15 42.745,69 241.475,24 5.923,34 1.505.949,67 4.652.596,09 

Ρεπζηόηεηα ππνρξεώζεσλ 
      Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ 

    
86.578,08 86.578,08 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
   

141.880,89 
 

141.880,89 

Πειάηεο 2.238.671,54 
    

2.238.671,54 

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 36.293,18 62.884,58 52.640,81 500.000,00   651.818,57 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 2.274.964,72 62.884,58 52.640,81 641.880,89 86.578,08 3.118.949,08 

πλνιηθό Άλνηγκα Ρεπζηόηεηαο 581.537,43 (20.138,89) 188.834,43 (635.957,55) 1.419.371,59 1.533.647,01 

 

 

 

1.2.22. Κεθαιαηαθή επάξθεηα 

 

Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο Δηαηξίαο παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηεο Δηαηξίαο θαη ππνβάιιεηαη ζε ηξηκεληαία βάζε ζηελ επνπηεχνπζα αξρή, ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.  

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο απαηηεί απφ θάζε Δ.Π.Δ.Τ. λα δηαζέηεη έλα ειάρηζην επίπεδν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε ζρέζε πάληνηε κε ην ζχλνιν ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ. 

 Ο ζπληειεζηήο νξίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ηα 

εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία, ζηαζκηζκέλα θαηά ηνλ αληίζηνηρν θίλδπλν ηνπο.  

Γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα επνπηηθά θεθάιαηα, ηα ίδηα θεθάιαηα ππφθεηληαη ζε επνπηηθέο 

πξνζαξκνγέο, φπσο αθαίξεζε άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ θαη ππεξαμίαο (goodwill), αθαίξεζε 

θεξδψλ απφ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη 

ηελ αθαίξεζε ησλ ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ πειαηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο γηα ηηο 

νπνίεο έρεη παξέιζεη δηάζηεκα δψδεθα κελψλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηνπο, θαηά ην κέξνο πνπ δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηελ ηξέρνπζα αμία ηίηισλ ηνπο θαζψο θαη ηε ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο. 
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Βαζηθά ίδηα θεθάιαηα  31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 6.900.000,00 
 

8.805.000,00 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ θαη ινηπά απνζεκαηηθά  1.681.419,38 
 

1.681.419,38 

Κέξδε εηο λέν  -4.908.760,22 
 

-6.492.291,52 

ύλνιν βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 3.672.659,16 

 

3.994.127,86 

Μείνλ: Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -1.113,96 
 

-5.162,74 

Μείνλ: χλνιν επνπηηθψλ πξνζαξκνγψλ ηεο ινγηζηηθήο θαζαξήο ζέζεο  -4.987,94 
 

-7.526,40 

ύλνιν Δπνπηηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  3.666.557,26 

 

3.981.438,72 

ηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθό 

   ηνηρεία ελεξγεηηθνχ 10.493.705,99 
 

7.089.942,49 

ύλνιν ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνύ  10.493.705,99 

 

7.089.942,49 

    Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο  34,94% 

 

56,16% 

 

 

1.2.23. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα. 

 
Δπηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ 

παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη 

απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ.  

Γεσγξαθηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο.  

Κξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξσηεχνληα / δεπηεξεχνληα ηνκέα απνηειεί ε θχζε θαη ε 

πξνέιεπζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξίαο.  

Ζ εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ θαη έλα γεσγξαθηθφ ηνκέα φπσο αλαθέξεηαη 

ζηε ζεκείσζε 1.1.  

 

 

 

 

 

2. Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα. 

 
Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη αλαιχνληαη σο εμήο:  
\ 
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Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 31-12-2013 

  
 Γήπεδα 

νηθόπεδα  
 Κηίξηα & 

ηερληθά έξγα  

 
Μεηαθνξηθ

ά κέζα  

 Έπηπια & 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο   
 ύλνιν  

Αμία θηήζεσο 
 

 €   €   €   €   €  

Αξρηθφ ππφινηπν  1-Ηαλ-13 177.634,44 1.743.304,95 130.850,01 
1.435.921,3

6 3.487.710,76 

Πξνζζήθεο έσο  31-Γεθ-13 0,00 
  

5.271,46 5.271,46 

Πσιήζεηο - Μεηψζεηο έσο  31-Γεθ-13 
 

-70.412,41 
 

-83.831,39 -154.243,80 

  
177.634,44 1.672.892,54 130.850,01 

1.357.361,4
3 3.338.738,42 

Απνζβέζεηο 
      

Αξρηθφ ππφινηπν 1-Ηαλ-13 0,00 -461.339,39 -101.148,91 

-
1.418.780,5

3 -1.981.268,83 

Δπηβάξπλζε ρξήζεσο έσο  31-Γεθ-13 
 

-33.457,84 -14.393,50 -12.147,16 -59.998,50 

Γηαγξαθή ιφγσ πσιήζεσλ έσο  31-Γεθ-13 
 

69.109,23 
 

83.831,22 152.940,45 

  
0,00 -425.688,00 -115.542,41 

-
1.347.096,4

7 -1.888.326,88 

       Αλαπόζβεζηε αμία  31-Γεθ-13 177.634,44 1.247.204,54 15.307,60 10.264,96 1.450.411,54 

       Αλαπόζβεζηε αμία  31-Γεθ-12 177.634,44 1.281.965,56 29.701,10 17.140,83 1.506.441,93 

 
 
 
 

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 31-12-2012 

  
 Γήπεδα 

νηθόπεδα  
 Κηίξηα & 

ηερληθά έξγα  

 
Μεηαθνξηθά 

κέζα  

 Έπηπια & 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο   
 ύλνιν  

Αμία θηήζεσο 
 

 €   €   €   €   €  

Αξρηθφ ππφινηπν  1-Ηαλ-12 264.114,07 2.329.540,52 130.850,01 1.434.638,57 4.159.143,17 

Πξνζζήθεο έσο  31-Γεθ-12 0,00 
  

1.282,79 1.282,79 

Πσιήζεηο - Μεηψζεηο έσο  31-Γεθ-12 -86.479,63 -586.235,57 
  

-672.715,20 

  
177.634,44 1.743.304,95 130.850,01 1.435.921,36 3.487.710,76 

Απνζβέζεηο 
      

Αξρηθφ ππφινηπν 1-Ηαλ-12 0,00 -576.692,61 -86.755,40 -1.400.286,44 
-

2.063.734,45 

Δπηβάξπλζε ρξήζεσο έσο  31-Γεθ-12 
 

-37.204,06 -14.393,51 -18.494,09 -70.091,66 

Γηαγξαθή ιφγσ πσιήζεσλ έσο  31-Γεθ-12 
 

152.557,28 
  

152.557,28 

  
0,00 -461.339,39 -101.148,91 -1.418.780,53 

-
1.981.268,83 

       Αλαπόζβεζηε αμία  31-Γεθ-12 177.634,44 1.281.965,56 29.701,10 17.140,83 1.506.441,93 

       Αλαπόζβεζηε αμία  31-Γεθ-11 264.114,07 1.752.847,91 44.094,61 34.352,13 2.095.408,72 
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3. Άπια πάγηα. 

 
Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηδηνρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία αλαιχνληαη σο εμήο:  
 
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  31-Γεθ-13  31-Γεθ-12 

  

 

Λνγηζκηθό 

 

 

 

Λνγηζκηθό 

Αμία θηήζεσο 
  

€  

  
€ 

Αξρηθφ ππφινηπν  1-Ηαλ-13 
 

638.869,15  1-Ηαλ-12 
 

638.112,70 

Πξνζζήθεο έσο  31-Γεθ-13 
  

 31-Γεθ-12 
 

756,45 

Πσιήζεηο - Μεηψζεηο έσο  31-Γεθ-13 
  

 31-Γεθ-12 
  

   
638.869,15  

  
638.869,15 

Απνζβέζεηο 
   

 

   Αξρηθφ ππφινηπν 1-Ηαλ-13 
 

-633.706,41  1-Ηαλ-12 
 

-620.979,61 

Δπηβάξπλζε ρξήζεσο έσο  31-Γεθ-13 
 

-4.048,78  31-Γεθ-12 
 

-12.726,80 

Γηαγξαθή ιφγσ πσιήζεσλ έσο  31-Γεθ-13 
  

 31-Γεθ-12 
  

   
-637.755,19  

  
-633.706,41 

    

 

   Αλαπόζβεζηε αμία  31-Γεθ-13 
 

1.113,96  31-Γεθ-12 
 

5.162,74 

    

 

   Αλαπόζβεζηε αμία  31-Γεθ-12 
 

5.162,74  31-Γεθ-11 
 

17.133,09 

 
 

4. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα. 

 

Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα πεξηιακβάλνπλ έλα αθίλεην (πνιπθαηνηθία) ζηελ Αζήλα (πεξηνρή 

Κπςέιεο) ηκήκα ηνπ νπνίνπ είλαη κηζζσκέλν θαη απνηηκήζεθε ζηελ εχινγε αμία ηνπ, ε νπνία 

πξνζδηνξίζηεθε απφ κειέηε εθηίκεζεο αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή ζηε ρξήζε 2012, ηελ νπνία ε 

εηαηξεία αλαπξνζάξκνζε, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηηο πνζνζηηαίεο 

κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ ζην έηνο 2013. Απφ ηελ απνηίκεζε πξνέθπςε δεκηά 

απνκείσζεο πνζνχ € 171,5ρηι.  ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. 

 
Αλαιπηηθά έρνπλ σο εμήο: 
 

 

31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Γήπεδα-Οηθφπεδα 445.000,00 
 

500.000,00 

Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο Κηηξίσλ 935.000,00 
 

1.051.500,00 

 

1.380.000,00 
 

1.551.500,00 
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5. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο. 

 

 

31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην  286.189,00 
 

534.660,00 

Κεθάιαην  εθθαζάξηζεο ( ηέσο επηθνπξηθφ) 78.620,59 
 

66.828,51 
Κεθάιαην  εθθαζάξηζεο ( ηέσο επηθνπξηθφ )εγγχεζε γηα 
ζπλαιιαγέο 155.000,00 

 
100.000,00 

Γνζκέλεο εγγπήζεηο ελνηθίσλ 1.752,66 
 

1.752,66 

ύλνιν 521.562,25 
 

703.241,17 

 
 
Ζ εηαηξία γηα ηελ εγγχεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο, είλαη ππνρξεσκέλε απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

Ν.2471/1997 λα ζπκκεηέρεη ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

Σα πνζά ηεο ζπκκεηνρήο ηεο απηήο, απεηθνλίδνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο. 

Αλάιπζε εηζθνξψλ ζε εγγπεηηθά ηακεία. 

 

 

31-Γεθ-13 

 
πλεγγπεηηθό 

 

Κεθάιαην 
Δθθαζάξηζεο 

 

ύλνιν 

Τπφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ 534.660,00 
 

166.828,51 
 

701.488,51 

Πξφζνδνη (έζνδα κεηα απφ θφξνπο κείνλ δαπάλεο) 

  
3.976,37 

 
3.976,37 

Δηζθνξέο θεθαιαίνπ πεξηφδνπ 0,00 
 

86.726,14 
 

86.726,14 

Δπηζηξνθέο θεθαιαίνπ πεξηφδνπ -248.471,00 
 

-78.910,43 
 

-327.381,43 

Καηαζέζεηο- Αλαιήςεηο ζε πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 
θαη ππνινγηζκνχ Οξίσλ θαη Κηλδχλσλ      - 

 
55.000,00 

 
55.000,00 

ύλνιν 286.189,00 
 

233.620,59 
 

519.809,59 

 
 

31-Γεθ-12 πλεγγπεηηθό 
 

Κεθάιαην 
Δθθαζάξηζεο 

 

ύλνιν 

Τπφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ 542.909,50 
 

205.127,54 
 

748.037,04 

Πξφζνδνη (έζνδα κεηά απφ θφξνπο κείνλ δαπάλεο) 

  

4.213,92 
 

4.213,92 

Δηζθνξέο θεθαιαίνπ πεξηφδνπ 192.330,00 
 

20.582,02 
 

212.912,02 

Δπηζηξνθέο θεθαιαίνπ πεξηφδνπ -200.579,50 
 

-63.094,97 
 

-263.674,47 

ύλνιν 534.660,00 
 

166.828,51 
 

701.488,51 

 
ην πάγην ελεξγεηηθφ εληάζζεηαη επίζεο θαη ην ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε, ην νπνίν πεξηιακβάλεη  επελδχζεηο ζε κεηνρέο εηαηξηψλ κε εηζεγκέλεο 

ζην ρξεκαηηζηήξην νη νπνίεο έρνπλ απεηθνληζηεί ζηνλ Ηζνινγηζκφ ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 

 

31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Μεηνρέο  κε εηζεγκέλεο  50.227,58 
 

50.227,58 

Μείνλ: πξνβιέςεηο απνκείσζεο -39.227,57 
 

-39.227,57 

ύλνιν 11.000,01 
 

11.000,01 

 
Αλάιπζε θίλεζεο ραξηνθπιαθίνπ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ  δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 
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31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Τπόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ   11.000,01 
 

0,01 

Πιένλ: Αγνξέο 
  

13.053,80 

Μείνλ: Πσιήζεηο  
   Εεκηέο απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία 
  

-2.053,80 

Τπόινηπν ιήμεο πεξηόδνπ 11.000,01 

 

11.000,01 

 
 

6. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο. 

 
Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο απφ πειάηεο αλαιχνληαη σο εμήο:  
 

Απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ - Υξεκαηηζηώλ -Υξεκαηηζηεξίνπ 31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Πειάηεο   εζσηεξηθνχ 1.147.339,31 
 

1.154.593,98 

Πειάηεο   Margin 79.843,79 
 

57.584,79 

Τπφινηπα εθθαζάξηζεο ρξεκ/θσλ ζπλαιιαγψλ 309.370,63 
 

8.167,88 

 
1.536.553,73 

 
1.220.346,65 

Μείνλ: πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 951.500,00 
 

951.500,00 

ύλνιν 585.053,73 
 

268.846,65 

 
 

Τπνρξεώζεηο πξνο Πειάηεο - Υξεκαηηζηέο - Υξεκαηηζηήξην 31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Πειάηεο πηζησηηθά ππφινηπα απφ εθθαζαξηζκέλεο ζπλαιιαγέο 2.719.968,00 
 

1.923.503,76 

Πειάηεο ππνρξεψζεηο απφ θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο 484.991,70 
 

225.962,65 

Πειάηεο πηζησηηθά ππφινηπα απφ κε εθθαζαξηζκέλεο ζπλαιιαγέο 317.858,14 
 

1.335,26 

Τπφινηπν εθθαζάξηζεο ρξεκ/θσλ ζπλαιιαγψλ (53.95-35.35) 23.526,35 
 

83.815,22 

Οθεηιφκελεο ακνηβέο ζπλεξγαηψλ 8.885,34 
 

4.054,65 

ύλνιν  3.555.229,53 
 

2.238.671,54 

 
 

Οη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηεγνξία «Απαηηήζεηο ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη 

ρσξίο απνκείσζε αμίαο» έρνπλ παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη ηθαλνπνηεηηθήο δηαβάζκηζεο. 

Ζ εηαηξία σο θαιχκκαηα ησλ απαηηήζεσλ ηεο, ιακβάλεη θπξίσο κεηνρέο νη νπνίεο είλαη 

ζηαζκηζκέλεο.  

 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο από πειάηεο.  

Οη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνζνχ € 951.500 θαιχπηνπλ  ηζφπνζεο απαηηήζεηο 

θαηά πειαηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε θαη δελ έρνπλ θαιχκκαηα.  
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7. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο. 

 
ηηο ινηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα πνζά πνπ αθνξνχλ 

πξνθαηαβνιή θαη παξαθξάηεζε θφξσλ ηνπ δεκνζίνπ θαζψο θαη δηάθνξα πνζά πξνθαηαβνιψλ 

ζην πξνζσπηθφ θαη ζε ηξίηνπο γηα δαπάλεο ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη δνπιεπκέλα έζνδα 

εηζπξαθηέα. 

 

 

Λνηπέο απαηηήζεηο 31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Πξνθαηαβεβιεκέλνη& Παξαθξαηεκέλνη Φφξνη 16.351,43 
 

73.284,52 

Λνγαξηαζκνί Πξνθαηαβνιψλ & Πηζηψζεσλ 55.125,32 
 

6.202,32 

Πξνθαηαβεβιεκέλα Έμνδα 2.534,92 
 

2.024,50 

Γνπιεπκέλα έζνδα εηζπξαθηέα 1.969,06 
 

2.758,48 

Πξνθαηαβνιέο ζε Πξνκεζεπηέο 657,06 
 

657,06 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 77.916,19 
 

66.947,70 

 
154.553,98 

 
151.874,58 

Μείνλ: πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 45.765,32 
 

45.765,32 

ύλνιν 108.788,66 
 

106.109,26 

 

 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο από ρξεώζηεο δηάθνξνπο  

Οη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνζνχ € 45.765,32  θαιχπηνπλ  ηζφπνζεο απαηηήζεηο 

θαηά ρξεσζηψλ  απφ ελνίθηα θαη θνηλφρξεζηα ηνπ επελδπηηθνχ αθηλήηνπ πνπ βξίζθνληαη ζε 

θαζπζηέξεζε. 

 

 

8. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηερόκελα γηα εκπνξία 

 
 

 

31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Μεηνρέο  εηζεγκέλεο 252.756,46 
 

1.020.930,77 

Πιένλ ή Μείνλ δηαθνξέο απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία 5.943,54 
 

-683.054,60 

ύλνιν 258.700,00 
 

337.876,17 

 
 
Σα παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία (κεηνρέο εηζεγκέλεο) απνηηκήζεθαλ θαηά ηελ 31-12-
2013 ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπο ζηηο ελεξγέο αγνξέο (Υ.Α. θαη μέλα 
ρξεκαηηζηήξηα). Σα θέξδε απνηίκεζεο πνπ πξνέθπςαλ πνζνχ € 6 ρηι. θαηαρσξήζεθαλ  ζηα 
απνηειέζκαηα.  
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Ζ αλάιπζε θίλεζεο ραξηνθπιαθίνπ ρξενγξάθσλέρεη σο εμήο: 

 

 

31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Τπόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ   337.876,17 
 

284.927,18 

Πιένλ: Αγνξέο 275.919,44 
 

118.139,90 

Μείνλ: Πσιήζεηο  -361.039,15 
 

-144.659,48 

Κέξδε / (δεκηέο) απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία 5.943,54 
 

79.468,57 

Τπόινηπν ιήμεο πεξηόδνπ 258.700,00 

 

337.876,17 

 
 

9. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα. 

 

 

31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Σακείν  4.040,11 
 

4.780,69 

Καηαζέζεηο φςεσο ζε επξψ 12.562,17 
 

261.501,57 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο βξαρππξφζεζκεο ιήμεο 503.972,15 
 

200.400,00 

ύλνιν δηαζεζίκσλ εηαηξίαο 520.574,43 
 

466.682,26 

Καηαζέζεηο φςεσο γηα ινγ/ζκφ πειαηψλ 2.071.475,10 
 

1.545.253,28 
Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο βξαρ/ζκεο ιήμεο γηα ινγ/ζκφ  
πειαηψλ 484.991,70 

 
225.962,65 

Καηαζέζεηο φςεσο ζε μέλν λφκηζκα γηα ινγ/ζκφ πειαηψλ 724.886,31 
 

385.000,82 

ύλνιν δηαζεζίκσλ πειαηώλ 3.281.353,11 
 

2.156.216,75 

ύλνιν δηαζεζίκσλ 3.801.927,54 
 

2.622.899,01 

 
 
Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο, πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο ζε δηάθνξα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη ηα κεηξεηά ηνπ ηακείνπ ηεο εηαηξίαο. 

 

10. Καζαξή Θέζε 

 

 

31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 6.900.000,00 
 

8.805.000,00 

Απνζεκαηηθά 1.681.419,38 
 

1.681.419,38 

Τπφινηπν θεξδψλ/(δεκηψλ)πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ -4.587.291,52 
 

-5.868.736,33 

Τπφινηπν θεξδψλ/(δεκηψλ) ρξήζεσο εηο λέν -321.468,70 
 

-623.555,19 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 3.672.659,16 
 

3.994.127,86 

 
 

χκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ.1 Ν.3606/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 28 Ν.3763/2009 

ην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ ΑΔΠΔΤ αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε (1.000.000) επξψ. 

Δπνκέλσο ηα ίδηα θεθάιαηα θξίλνληαη επαξθή θαη ε εηαηξεία είλαη ηθαλή λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο, απξφζθνπηα. 
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Με απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο ηεο 28εο Ηνπλίνπ 2013, 

ην κεηνρηθφ θεθάιαην, κεηψζεθε θαηά 1.905.000,00 επξψ κε ηζφπνζε απφζβεζε ζπζζσξεπκέλσλ 

δεκηψλ θαη κέησζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ 29,35 επξψ ζε 23,00 επξψ ε θάζε 

κεηνρή.  

Σελ 19/07/2013 εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (απφθαζε Κ2-

5023) ε αλσηέξσ απφθαζε θαη ε αιιαγή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ πεξί κείσζεο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο απφ € 29,35  ζε € 23.  

Πιένλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζε € 6.900.000,00 είλαη νινζρεξψο 

θαηαβιεκέλν θαη δηαηξείηαη ζε 300.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 23 ε θάζε 

κεηνρή.  

χκθσλα κε ην Μεηξψν Μεηφρσλ ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ 31/12/2013, νη κέηνρνη κε πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο κεγαιχηεξν ηνπ 3% επί ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ήηαλ: ν Γεψξγηνο Α. 

Πεξβαλάο κε 255.000 κεηνρέο θαη πνζνζηφ 85% ζην ζχλνιν ησλ 300.000 κεηνρψλ. 

 

Αλάιπζε απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ 

 
 

 

 
Σαθηηθό 

Απνζεκαηηθό 
Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά 

Αθνξνιόγεηα 
απνζεκαηηθά 

εηδηθώλ 
δηαηάμεσλ 

λόκσλ 

Αθνξνιόγεην 
απνζεκαηηθό 
άξζξνπ 14 Ν. 

2954/2001 

ύλνιν 

       Τπόινηπν  Απνζεκαηηθώλ θαηά ηελ  1ε  
Ηαλνπαξίνπ 2012 

 
651.316,77 11.738,81 431.011,86 587.351,94 1.681.419,38 

Μεηαβοιή ηωλ Αποζεκαηηθώλ γηα ηελ περίοδο 
01/01 - 31/12/2012 

 

     Τπόινηπν  Απνζεκαηηθώλ   θαηά ηελ 31ε  
Γεθεκβξίνπ 2012 

 
651.316,77 11.738,81 431.011,86 587.351,94 1.681.419,38 

       Μεηαβοιή ηωλ Αποζεκαηηθώλ γηα ηελ περίοδο 
01/01 - 31/12/2013 

      Τπόινηπν  Απνζεκαηηθώλ   θαηά ηελ 31ε  
Γεθεκβξίνπ 2013 

 
651.316,77 11.738,81 431.011,86 587.351,94 1.681.419,38 

 
 

11. Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. 

 

 

31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Αλαβαιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 126.997,45 
 

122.730,89 

Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 91.511,56 
 

86.578,08 

Μεξηθό ζύλνιν 218.509,01 
 

209.308,97 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

   Πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο 19.150,00 
 

19.150,00 

Μεξηθό ζύλνιν 19.150,00 
 

19.150,00 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 237.659,01 
 

228.458,97 
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Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ηνπο κε ηηο νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζηα βηβιία, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αλακελφκελνπο κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θφξνπ.  

 Αλάιπζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 22 Φφξνη 

εηζνδήκαηνο. 

Οη παξνρέο ζην πξνζσπηθφ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθάπαμ απνδεκίσζε πνπ δηθαηνχηαη θάζε 

εξγαδφκελνο θαηά ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, 

θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη ηηο ακνηβέο θαηά ηελ εκεξνκελία απνρψξεζεο. 

Ζ ππνρξέσζε ηεο απνδεκίσζεο απνρψξεζεο ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ 

αλακελνκέλσλ ηακεηαθψλ εθξνψλ, κε βάζε ηα επηηφθηα θξαηηθψλ ηίηισλ θαη φξνπο πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο.  

 
 
Παξνρέο ζην πξνζσπηθό ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 
 
 

  
31-Γεθ-13 

 
31-Γεθ-12 

Παξνχζα Αμία Τπνρξέσζεο Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ 
ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 

 
86.578,08 

 
121.072,03 

πλνιηθφ Έμνδν πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα 
Πξφβιεςε Απνδεκίσζεο 

 
6.638,50 

 
13.436,53 

Μείνλ: Κφζηνο ππεξεζίαο παξειζφλησλ εηψλ 

   
-47.930,48 

Πιένλ ή κείνλ αλαινγηζηηθά θέξδε & δεκηέο 

 
-1.705,02 

 
0,00 

Μείνλ: Καηαβιεζείζεο Απνδεκηψζεηο 

 
0,00 

 
0,00 

Τπόινηπν ζηνλ Ηζνινγηζκό 

 
91.511,56 

 
86.578,08 

 
 

  
31-Γεθ-13 

 
31-Γεθ-12 

Κφζηνο Σξέρνπζαο Απαζρφιεζεο 

 
3.348,52 

 
9.560,04 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ Κφζηνο 

 
3.289,98 

 
3.876,49 

Κφζηνο ππεξεζίαο παξειζφλησλ εηψλ 

   
-47.930,48 

Αλαινγηζηηθά (θέξδε) & δεκηέο 

 
-1.708,48 

 
0,00 

ύλνιν 

 
4.930,02 

 
-34.493,95 

 
Κύξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο  

 
31-Γεθ-13 

 
31-Γεθ-12 

Πξνεμνθιεηηθφ Δπηηφθην 

 
3,80% 

 
5,30% 

Αλακελφκελε απφδνζε επελδχζεσλ 

 
3,80% 

 
5,30% 

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 

 
0,00% 

 
0,00% 
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Πξνβιέςεηο γηα πξόζζεηνπο θόξνπο 
 

 

31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Τπόινηπν θαηά ηελ 01/01/2013& 01/01/20112 19.150,00 
 

13.000,00 

Πιένλ: Πξφβιεςε γηα πξφζζεην θφξν - 
 

6.150,00 
Μείνλ: Υξεζηκνπνηήζεηο (πεξαίσζε  θνξνινγηθνχ ειέγρνπ παξειζνπζψλ 
ρξήζεσλ - 

 
- 

Τπόινηπν ζηνλ Ηζνινγηζκό 19.150,00 
 

19.150,00 

 
 

12. Γάλεηα Σξαπεδώλ (βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο). 

 

 

31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Γάλεην Σξάπεδαο Αηηηθήο  500.000,00 
 

500.000,00 

Γνπιεπκέλνη ηφθνη & έμνδα 17.637,22 
 

17.707,58 

 

517.637,22 
 

517.707,58 

 

Ζ εχινγε αμία ηνπ δαλεηζκνχ πξνζεγγίδεη απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία.  

Γηα ηα δάλεηα πνπ έρεη ιάβεη ε εηαηξία δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αθηλήησλ ηεο νχηε 

έρεη δνζεί ζαλ ελέρπξν νπνηνδήπνηε απφ απηά εθηφο απφ ηελ πξνζεζκηαθή θαηάζεζε πνζνχ € 

205ρηι. πνπ έρεη δνζεί σο ελέρπξν πξνο εμαζθάιηζε νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο ηεο «ATTICA 

BANK ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» πνπ απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πίζησζεο κε αλνηρηφ 

αιιειφρξεν ινγαξηαζκφ πνζνχ € 500 ρηι. 

 

 

13. Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο 

 

 

31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Οθεηιφκελνη Φφξνη Δηζνδήκαηνο  -      
 

- 

Λνηπνί Φφξνη - Σέιε 66.381,25 
 

47.008,52 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 11.774,98 
 

11.500,40 

ύλνιν 78.156,23 
 

58.508,92 

 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνζεγγίδνπλ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ βηβιίσλ. Ζ 

δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ππνβάιιεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο καδί κε 

ηελ πξνθαηαβνιή θαηαβάιιεηαη είηε εθάπαμ είηε ζε νθηψ δφζεηο. Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ 

δειψλνληαη, παξακέλνπλ πξνζσξηλά κέρξη νη θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία 

ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη εθδνζεί ε ηειηθή έθζεζε ειέγρνπ.  

Οη νθεηιφκελνη θφξνη αθνξνχλ ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο.  

Οη ππνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο αθνξνχλ ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο. 

 



Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ  ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Οικονομικές Καταστάσεις της τρήσεως 1
η
 Ιανοσαρίοσ 2013 έως 31

η
 Γεκεμβρίοσ 2013 

 (Ποζά εκθραζμένα ζε €) 

 

39 
Οι ζημειώζεις ποσ παραηίθενηαι ζηις ζελίδες 11 έως 46 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος  ασηών ηων οικονομικών καηαζηάζεων  

 

14. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. 

 

 

31-Γεθ-13 

 

31-Γεθ-12 

Πξνκεζεπηέο 47.432,58 
 

52.640,81 

Πηζησηέο δηάθνξνη 7.450,75 
 

18.797,00 

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 0,00 
 

3.407,12 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεκέλα 2.333,01 
 

757,14 

Μεξηθό ζύλνιν 57.216,34 
 

75.602,07 

 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνζεγγίδνπλ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ βηβιίσλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο απφ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο. 

 

15. Κύθινο εξγαζηώλ. 

 
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο θαηά θαηεγνξίεο αλαιχεηαη σο εμήο: 
 

 

01.01 - 31.12.2013 

 

01.01 - 31.12.2012 

Πξνκήζεηεο  & ινηπά έζνδα ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ 794.072,58 
 

619.641,17 

Πξνκήζεηεο απφ  πξάμεηο Repos & πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο 2.817,45 
 

1.391,60 

Πξνκήζεηεο ζπλαιιαγψλ παξαγψγσλ 373,08 
 

37,73 

Λνηπέο πξνκήζεηεο 234.641,13 
 

144.735,16 

ύλνιν 1.031.904,24 
 

765.805,66 

 
 

16. Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο. 

 
Σα άιια έζνδα ηεο πεξηφδνπ 01/01-31/12/2013, αλαιχνληαη σο εμήο:  
 

 

01.01 - 31.12.2013 

 

01.01 - 31.12.2012 

Έζνδα Παξεπφκελσλ Αζρνιηψλ (κηζζψκαηα επελδπηηθψλ αθηλήησλ) 33.300,00 
 

48.531,60 

Δπηρνξεγήζεηο  παγίσλ επελδχζεσλ αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε 3.407,12 
 

11.547,26 

Έζνδα ζπκκεηνρήο ζην επηθνπξηθφ θεθάιαην 4.692,73 
 

3.306,77 

Έζνδα ρξεκαη/κηθψλ κέζσλ  θαηερφκελσλ γηα εκπνξία (κεξίζκαηα) 2.390,99 
 

2.512,50 

Κέξδε απφ Πψιεζε  ρξεκαη/κηθψλ κέζσλ θαηερφκελσλ γηα εκπνξία 217.005,64 
 

21.824,92 

Κέξδε απνηίκεζεο ρξεκαη/κηθψλ κέζσλ θαηερφκελσλ γηα εκπνξία 5.943,54 
 

79.646,62 

Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 0,00 
 

47.930,48 

Λνηπά Έζνδα 4,44 
 

1.467,75 

ύλνιν 266.744,46 
 

216.767,90 
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17. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ. 

 
Οη ακνηβέο θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο:  
 
Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ  ηεο εηαηξίαο ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο θαη ηεο 
αληίζηνηρεο πξνεγνχκελεο ζπγθξίζηκεο πεξηφδνπ ήηαλ 12 άηνκα. 
 

 

01.01 - 31.12.2013 

 

01.01 - 31.12.2012 

Μηζζνί 515.160,45 
 

450.343,40 

Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 49.439,26 
 

48.976,48 

Ακνηβέο κειψλ Γ 358.552,90 
 

311.125,00 

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο 3.348,52 
 

9.560,04 

Λνηπά Έμνδα Πξνζσπηθνχ 10.404,84 
 

7.271,52 

ύλνιν 936.905,97 
 

827.276,44 

 
 
 

18. Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

 
Σα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:  
 

 

01.01 - 31.12.2013 

 

01.01 - 31.12.2012 

Ακνηβέο θαη Έμνδα Σξίησλ 92.694,71 
 

155.754,70 

Σειεπηθνηλσλίεο - ηαρπδξνκηθά 22.511,86 
 

21.093,76 

Δλνίθηα 0,00 
 

1.658,06 

Αζθάιηζηξα  830,54 
 

934,26 

Δπηζθεπέο & ζπληεξήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 13.809,24 
 

16.753,69 

Έμνδα ηαμηδίσλ 774,64 
 

1.753,54 

Έμνδα κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνχ 19.321,97 
 

16.542,43 

Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 1.827,00 
 

2.048,00 

πλδξνκέο-Δηζθνξέο 144.433,52 
 

129.830,24 

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 1.144,11 
 

2.238,44 

Φφξνη θαη Σέιε 19.656,63 
 

24.924,92 

Γηάθνξα Έμνδα 46.653,54 
 

43.623,49 

ύλνιν 363.657,76 
 

417.155,53 
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19. Λνηπά δηάθνξα έμνδα. 

 
Σα ινηπά δηάθνξα έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο:  
 

 

01.01 - 31.12.2013 

 

01.01 - 31.12.2012 

Εεκηέο πψιεζεο ρξεκαη/κηθψλ κέζσλ θαηερφκελσλ γηα εκπνξία 68,66 
 

21.056,63 

Εεκηέο απνηίκεζεο ρξεκαη/κηθψλ κέζσλ θαηερφκελσλ γηα εκπνξία - 
 

178,05 

Εεκηέο απνκείσζεορξεκαη/κηθψλ κέζσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε - 
 

2.053,80 

Εεκηέο πψιεζεο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ ζηνηρείσλ - 
 

41.304,45 

Εεκηέο απνκείσζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ 171.500,00 
 

149.815,42 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 0,00 
 

45.765,32 

Με ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη (ΦΑΠ -ΔΣΑΚ) 17.248,63 
 

23.562,33 

Λνηπά Γηάθνξα Έμνδα 9.088,00 
 

11,18 

ύλνιν 197.905,29 
 

283.747,18 

 
 

20. Απνζβέζεηο. 

 
Οη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, κεξίζηεθαλ σο εμήο:  
 

 

01.01 - 31.12.2013 

 

01.01 - 31.12.2012 

Έμνδα δηνηθήζεσο  32.023,74 
 

41.409,22 

Κφζηνο Πσιήζεσλ 32.023,74 
 

41.409,24 

ύλνιν 64.047,48 
 

82.818,46 

 
 
Ζ θαηαλνκή ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ζε ζέζεηο θφζηνπο έρεη σο εμήο: 
 

1/1 - 31/12/2013 ύλνιν 

 

Κόζηνο 
πσιήζεσλ  

Έμνδα 
δηνηθεηηθήο 
ιεηηνπξγίαο 

Έμνδα 
ιεηηνπξγίαο 
δηαζέζεσο 

Ακνηβέο θαη έμνδα Πξνζσπηθνχ 936.905,97 
 

609.868,53 237.340,36 89.697,08 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 346.409,13 
 

119.884,33 103.945,60 122.579,20 

Απνζβέζεηο 64.047,48 
 

32.023,74 32.023,74 - 

ύλνιν 1.347.362,58 

 

761.776,60 373.309,70 212.276,28 
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1/1 - 31/12/2012 ύλνιν 

 

Κόζηνο 
πσιήζεσλ  

Έμνδα 
δηνηθεηηθήο 
ιεηηνπξγίαο 

Έμνδα 
ιεηηνπξγίαο 
δηαζέζεσο 

Ακνηβέο θαη έμνδα Πξνζσπηθνχ 827.276,44 
 

556.544,65 212.657,43 58.074,36 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 393.593,20 
 

117.455,06 156.784,73 119.353,41 

Απνζβέζεηο 82.818,46 
 

41.409,24 41.409,22 
 ύλνιν 1.303.688,10 

 

715.408,95 410.851,38 177.427,77 

 
 
 
 

21. Έζνδα θαη έμνδα από ηόθνπο. 

 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο αλαιχνληαη σο εμήο:  
 
 

 

01.01 - 
31.12.2013 

 

01.01 - 
31.12.2012 

Πηζησηηθνί Σόθνη 

   Σφθνη θαηαζέζεσλ ηξαπεδψλ 14.527,09 
 

21.410,31 

Σφθνη ππεξεκεξίαο πειαηψλ 4.322,23 
 

6.780,93 

Σφθνη ινγαξηαζκψλ  Margin πειαηψλ 6.584,39 
 

7.794,85 

ύλνιν 25.433,71 0,00 35.986,09 

Υξεσζηηθνί Σόθνη 
   Σφθνη βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ 54.704,37 

 
55.417,81 

Σφθνη απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 3.289,98 
 

3.876,49 

Πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 5.355,78 
 

2.628,75 

Λνηπά Έμνδα Σξαπεδψλ 32.483,41 
 

38.818,93 

ύλνιν 95.833,54 
 

100.741,98 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
   

Υξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -570.803,80 
 

-427.383,93 

Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 568.915,64 
 

425.781,70 

 
-1.888,16 

 
-1.602,23 

Υξεκαηνπηζησηηθά Απνηειέζκαηα -72.287,99 
 

-66.358,12 
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22. Φόξνη εηζνδήκαηνο. 

 

Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο θαη γηα πξφζζεην θφξν, θαζψο θαη ε αλαβαιιφκελε 

θνξνινγία έρνπλ σο εμήο:  

 

 

Σξέρνπζα θνξνινγία 
01.01 - 

31.12.2013 

 

01.01 - 
31.12.2012 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 0,00 
 

0,00 

Πξφβιεςε γηα πξφζζεην θφξν 0,00 
 

0,00 

ύλνιν 0,00 
 

0,00 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία έζνδν/(έμνδν) -3.823,25 
 

47.664,65 

ύλνιν -3.823,25 
 

47.664,65 

 

 

Αθνινπζεί αλάιπζε θαη ζπκθσλία ηνπ νλνκαζηηθνχ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 

 

 

01.01 - 
31.12.2013 

 

01.01 - 
31.12.2012 

Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο εηζνδήκαηνο 26% 
 

20% 

Καζαξά θέξδε ρξήζεσο πξν θφξσλ -318.907,16 
 

-671.219,84 

Μέζνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο - 
 

- 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 

   Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ -318.907,16 

 

-671.219,84 

Δθαξκνζηένο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο  26% 
 

20% 

Φφξνο εηζνδήκαηνο βάζεη Δθαξκνζηένπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 
(26%) - 

 
- 

Πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο - 
 

- 

Φφξνο πνπ αλαινγεί ζε αθνξνιφγεηα εηζνδήκαηα θαη ηα έμνδα πνπ 
δελ αλαγλσξίδνληαη  γηα θνξνινγηθή έθπησζε    32.996,02 

 
-47.664,65 

- Λνηπά - 
 

- 

Μείσζε θφξνπ απφ ζπκςεθηζκφ δεκηψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ - 
 

- 

Φνξνινγηθή επίδξαζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ απφ κεηαβνιή 
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή.    -36.819,27 

 
- 

ύλνιν  -3.823,25 

 

-47.664,65 
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Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη-απαίηεζε θαη ππνρξέσζε ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31-12-2013 θαη 

ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31-12-2012, αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

Ηζνινγηζκόο Απνηειέζκαηα 
ρξήζεσο 

Καζαξή 
Θέζε 

ρξέσζε / 
(πίζησζε) 

ρξέσζε / 
(πίζησζε) 

31-Γεθ-13 31-Γεθ-12 1/1-31/12/2013 
1/1-

31/12/2013 

Απαίηεζε 

    Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 23.793,01 17.315,62 6.920,70 -443,31 

Πξνζαξκνγέο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ   197.810,37 162.407,96 35.402,41 0,00 

Πξνζαξκνγή ηίηισλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε  10.199,17 7.845,51 2.353,66 0,00 

ύλνιν 231.802,55 187.569,09 44.676,77 -443,31 

Τπνρξέσζε 
    Πξνζαξκνγέο επελδπηηθψλ αθηλήησλ -358.800,00 -310.299,98 -48.500,02 0,00 

Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε 
εχινγε αμία 

  
0,00 0,00 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
  

0,00 0,00 

ύλνιν -358.800,00 -310.299,98 -48.500,02 0,00 

Αλαβαιιόκελνη θόξνη έζνδν / έμνδν 

  

-3.823,25 -443,31 
Καζαξνί αλαβαιιόκελνη θόξνη απαίηεζε / 
ππνρξέσζε -126.997,45 -122.730,89 

   

 

 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

Ηζνινγηζκόο Απνηειέζκαηα 
ρξήζεσο 

ρξέσζε / (πίζησζε) 

31-Γεθ-12 31-Γεθ-11 1/1-31/12/2012 

Απαίηεζε 

   Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 17.315,62 24.214,41 -6.898,79 

Πξνζαξκνγέο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ   162.407,96 138.218,39 24.189,57 

Πξνζαξκνγή ηίηισλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε  7.845,51 7.434,75 410,76 

ύλνιν 187.569,09 169.867,55 17.701,54 

Τπνρξέσζε 
   Πξνζαξκνγέο επελδπηηθψλ αθηλήησλ -310.299,98 -340.263,09 29.963,11 

Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία 
  

0,00 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
  

0,00 

ύλνιν -310.299,98 -340.263,09 29.963,11 

Αλαβαιιόκελνη θόξνη έζνδν / έμνδν 

  

47.664,65 
Καζαξνί αλαβαιιόκελνη θόξνη απαίηεζε / 
ππνρξέσζε -122.730,89 -170.395,54 
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23. Κέξδε/(δεκηά) αλά κεηνρή. 

 

 

01.01 - 
31.12.2013 

 

01.01 - 
31.12.2012 

Κέξδε/(δεκηά) κεηά απφ θφξνπο -322.730,41 

 

-623.555,19 

Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ 300.000 
 

300.000 

Κέξδε/(δεκηά) κεηά από θόξνπο αλα κεηνρή -1,0758 
 

-2,0785 

 
 

24. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. 

 

 

πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
(Γηεπζπληηθά ηειέρε & Μέιε  Γ..) 

1/1-
31/12/2013 

1/1-
31/12/2012 

α Έζνδα 56.679,32 115.540,92 
β Έμνδα 

  γ Απαηηήζεηο 
  δ Τπνρξεψζεηο 
  ε πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 757.091,56 655.721,77 

ζη Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 62.213,21 170.267,64 

δ Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο  669,65 8.040,77 

 
 
 

25. Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο / απαηηήζεηο. 

 
Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο.  

 

Ζ εηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009 θαη γηα ην ιφγν απηφ νη ππνρξεψζεηο 

ηεο απφ θφξνπο-ηέιε γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο2010 έσοθαη 2013δελ είλαη νξηζηηθέο. Ζ πξφβιεςε 

γηα θφξν εηζνδήκαηνο πνπ έρεη δηελεξγεζεί γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 

19ρηι..  

Ζ εηαηξία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ινηπέο εγγπήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηεο απφ ηηο νπνίεο δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ 

επηπιένλ επηβαξχλζεηο.  
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26. Τπνρξεώζεηο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ. 

 
Ζ εηαηξία δελ κηζζψλεη ελζψκαηα πάγηα κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  

 

27. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ. 

 
Γελ έρνπλ πξνθχςεη γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31-12-2013, ηα νπνία λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  θαη λα απαηηείηαη λα αλαθεξζνχλ. 

 

 

Αζήλα, 28Φεβξνπαξίνπ  2014 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & 
ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ 

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..  
Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΠΔΡΒΑΝΑ 
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. 

ΠΔΡΒΑΝΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ Γ. ΜΠΑΦΗΝΑ 
Α.Γ.Σ:  ΑΚ636065 Α.Γ.Σ:  ΑΕ012810 Α.Γ.Σ:  ΑΑ082659 
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ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ρξήζεο από 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31Γεθεκβξίνπ 2013 

 

 
 
 


