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ΕΣΗΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 

Φρέσης 2014 
 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµάνες Ετέσιες Οικονοµικάς ΚαταστΫσεις χρέσης 2014 εήναι εκεήνες που 

εγκρήθηκαν από το ∆ιοικητικό υµβούλιο της ΔΙΡΚΗ ΑΕ την 30/3/2015 και άχουν δηµοσιοποιηθεή µε την 

ανΫρτησέ τους στo ∆ιαδήκτυο, στη διεύθυνση www.aegek.gr. Επισηµαήνεται ότι τα δημοσιοποιηθάντα 

στον τύπο συνοπτικΫ οικονοµικΫ στοιχεήα και πληροφορήες στοχεύουν στο να παρΫσχουν στον 

αναγνώστη ορισµάνα γενικΫ οικονοµικΫ στοιχεήα αλλΫ δεν παράχουν την ολοκληρωµάνη εικόνα της 

οικονομικές θάσης και των αποτελεσμΫτων της Εταιρεήας, σύμφωνα µε τα Διεθνέ Πρότυπα 

Φρηματοοικονομικές ΑναφορΫς (ΔΠΦΑ). 
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

 

 Έκθεση Ελάγχου ΑνεξΫρτητου Ορκωτού Ελεγκτέ Λογιστέ 

 Έκθεση Διαχεήρησης του Διοικητικού υμβουλήου 

 ΠληροφοριακΫ τοιχεήα     

Α. τοιχεήα ΚατΫστασης Οικονομικές Θάσης 

Β. τοιχεήα ΚατΫστασης υνολικών Εσόδων  

Γ. τοιχεήα ΚατΫστασης Μεταβολών Ιδήων Κεφαλαήων Φρέσης  

Δ. ΚατΫσταση ταµειακών ροών 

Ε. ημειώσεις επή των οικονομικών καταστΫσεων 

1. Πλαήσιο κατΫρτισης των οικονοµικών καταστΫσεων 

2. Πληροφορήες για την Εταιρήα 

3. υναλλαγάς µε συνδεδεµάνα µε την Εταιρήα μάρη 

4. Εξάλιξη απασχολούµενου προσωπικού 

5. Φρηματοοικονομικοή δεήκτες 

6. Μεταγενάστερα γεγονότα 

7. ΠαρΫγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

8.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και στοιχεήα ενεργητικού 

9. Ακολουθούμενες λογιστικάς αρχάς 

 Ενσώματα πΫγια περιουσιακΫ στοιχεήα 

  Ασώματα πΫγια 

  Απομεήωση αξήας στοιχεήων ενεργητικού 

  Αποθάματα 

  Εμπορικάς απαιτέσεις 

  ΣαμειακΫ διαθάσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσήμων 

  ΦρηματοοικονομικΫ εργαλεήα 

  Υόροι (τράχοντες και αναβαλλόμενοι) 

  Προβλάψεις 

  Παροχάς προσωπικού 

  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

10. Επιλεγμάνες επεξηγηματικάς σημειώσεις και ανΫλυση 

  Εποχικότητα εργασιών 

  ΑνΫλυση κύκλου εργασιών κατΫ ΣΑΚΟΔ- 2003  

  Γεωγραφικέ κατανομέ κύκλου εργασιών και αποτελεσμΫτων προ φόρων 

  Άλλα άσοδα και άξοδα εκμετΫλλευσης 

  ΦρηματοοικονομικΫ άσοδα και άξοδα 

  ΑνΫλυση εξόδων ανΫ κατηγορήα  

  Υόροι  

  Κάρδη ανΫ μετοχέ 
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  ΠΫγια στοιχεήα ενεργητικού 

  Κεφαλαιουχικάς δαπΫνες 

  ΤφιστΫµενα εµπρΫγµατα βΫρη 

  Αποθάματα 

  Επήδικοι πελΫτες/ υπό διαιτησήα διαφοράς /ΠελΫτες και λοιπάς απαιτέσεις 

  Διαθάσιμα και ταμειακΫ ισοδύναμα 

  Λοιπάς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

        Ίδια κεφΫλαια-ήδιες μετοχάς 
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Έκθεση Ελάγχου ΑνεξΫρτητου Ορκωτού Ελεγκτέ Λογιστέ 

 

Προς τους Μετόχους της ΔΙΡΚΗ Α.Ε. 

 

Έκθεση επή των Οικονομικών ΚαταστΫσεων 

 

Ελάγξαμε τις συνημμάνες οικονομικάς καταστΫσεις της «ΔΙΡΚΗ Α.Ε.» που αποτελούνται από την κατΫσταση 

οικονομικές θάσης της 31ης Δεκεμβρήου 2014, τις καταστΫσεις συνολικού εισοδέματος, μεταβολών ιδήων 

κεφαλαήων και ταμειακών ροών της χρέσεως που άληξε την ημερομηνήα αυτέ, καθώς και περήληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και  λοιπάς επεξηγηματικάς πληροφορήες. 

 

Ευθύνη της Διοήκησης για τις Οικονομικάς ΚαταστΫσεις 

 

Η διοήκηση άχει την ευθύνη για την κατΫρτιση και εύλογη παρουσήαση αυτών των οικονομικών καταστΫσεων 

σύμφωνα με τα Διεθνέ Πρότυπα Φρηματοοικονομικές ΑναφορΫς, όπως αυτΫ άχουν υιοθετηθεή από την 

Ευρωπαϊκέ Ένωση, όπως και για εκεήνες τις εσωτερικάς δικλήδες, που η διοήκηση καθορήζει ως απαραήτητες, ώστε 

να καθήσταται δυνατέ η κατΫρτιση οικονομικών καταστΫσεων απαλλαγμάνων από ουσιώδη ανακρήβεια, που 

οφεήλεται εήτε σε απΫτη εήτε σε λΫθος. 

 

 

Ευθύνη του Ελεγκτέ 

 

Η δικέ μας ευθύνη εήναι να εκφρΫσουμε γνώμη επή αυτών των οικονομικών καταστΫσεων με βΫση τον άλεγχό 

μας. Διενεργέσαμε τον άλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνέ Πρότυπα Ελάγχου. Σα πρότυπα αυτΫ απαιτούν να 

συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογήας, καθώς και να σχεδιΫζουμε και διενεργούμε τον άλεγχο με σκοπό 

την απόκτηση εύλογης διασφΫλισης για το εΫν οι οικονομικάς καταστΫσεις εήναι απαλλαγμάνες από ουσιώδη 

ανακρήβεια. 

Ο άλεγχος περιλαμβΫνει τη διενάργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρήων, σχετικΫ με τα ποσΫ 

και τις γνωστοποιέσεις στις οικονομικάς καταστΫσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασήες βασήζονται στην κρήση του 

ελεγκτέ περιλαμβανομάνης της εκτήμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρήβειας των οικονομικών καταστΫσεων, 

που οφεήλεται εήτε σε απΫτη εήτε σε λΫθος.  ΚατΫ τη διενάργεια αυτών των εκτιμέσεων κινδύνου, ο ελεγκτές 

εξετΫζει τις εσωτερικάς δικλήδες που σχετήζονται με την  κατΫρτιση και εύλογη παρουσήαση των οικονομικών 

καταστΫσεων της εταιρεήας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατΫλληλων για τις περιστΫσεις, 

αλλΫ όχι με σκοπό την άκφραση γνώμης επή της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλήδων της εταιρεήας. Ο 

άλεγχος περιλαμβΫνει επήσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιέθηκαν και του εύλογου των εκτιμέσεων που άγιναν από τη διοήκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικές παρουσήασης των οικονομικών καταστΫσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικΫ τεκμέρια που άχουμε συγκεντρώσει εήναι επαρκέ και κατΫλληλα για τη θεμελήωση της 

ελεγκτικές μας γνώμης. 
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Γνώμη 

 

ΚατΫ τη γνώμη μας, οι συνημμάνες οικονομικάς καταστΫσεις παρουσιΫζουν εύλογα, από κΫθε ουσιώδη Ϋποψη, 

την οικονομικέ θάση της Εταιρεήας, κατΫ την 31η Δεκεμβρήου 2014, τη χρηματοοικονομικέ της επήδοση και τις 

ταμειακάς της ροάς για τη χρέση που άληξε την ημερομηνήα αυτέ, σύμφωνα με τα Διεθνέ Πρότυπα 

Φρηματοοικονομικές ΑναφορΫς, όπως αυτΫ άχουν υιοθετηθεή από την Ευρωπαϊκέ Ένωση. 

 

ΑναφορΫ επή Ϋλλων Νομικών και Κανονιστικών ΘεμΫτων 

 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνήα και την αντιστοήχηση του περιεχομάνου της Έκθεσης του Διοικητικού υμβουλήου με 

τις συνημμάνες οικονομικάς καταστΫσεις, στα πλαήσια των οριζόμενων από τα Ϋρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

Αζήλα, 30 Μαξηίνπ 2015 
 

 
TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Λουκιανοφ 6, 10675, Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Στέφανος Ι. Κλιάφας 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10891 
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ΈΚΘΕΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΙΡΚΗ ΑΕ 

ΓΙΑ ΣΗ ΦΡΗΗ 01.01 - 31.12.2014 

 

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ 
 

Η Εταιρεήα από το 2008 τάθηκε σε ουσιαστικέ αδρΫνεια. Από της ιδρύσεώς της μάχρι και το 2008 ο ρόλος της 

Εταιρεήας έταν αποκλειστικΫ και μόνο υποστηρικτικός σε όλες τις κατασκευαστικάς και μη δραστηριότητες του 

Ομήλου, με αποτάλεσμα με την εμφΫνιση των οικονομικών δυσχερειών στον εν λόγω Όμιλο, σε συνδυασμό με την 

ευρύτερη δυσμενέ οικονομικέ κατΫσταση που επικρατεή στο χώρο των κατασκευών τα τελευταήα χρόνια, η 

Εταιρεήα να οδηγηθεή σταδιακΫ σε ελαχιστοποήηση των δραστηριοτέτων της και συνακόλουθα σε αδρΫνεια.  
 

ΚατΫ την κλειόμενη χρέση η Εταιρεήα συνεχήζει να εκμισθώνει το ακήνητο ιδιοκτησήας της που βρήσκεται στη 

θάση «ΝΣΕΒΕ-ΣΑΙΡ» της κτηματικές περιφάρειας της κοινότητας Ανατολές Ιωαννήνων, εξασφαλήζοντας με τον 

τρόπο αυτό άσοδα για την κΫλυψη των σταθερών λειτουργικών δαπανών της, οι οποήες εήναι πολύ περιορισμάνες. 

 

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΦΡΗΗ 2014 
 

Δεδομάνης της άλλειψης δραστηριότητας της Εταιρεήας, η τελευταήα δεν εμφΫνισε κύκλο εργασιών κατΫ τη 

χρέση 2014.  
 

Σα αποτελάσματα προ φόρων για το 2014 έταν ζημιΫ € 41.948,87, ενώ για το 2013 έταν ζημιΫ € 1.344,24. 

το ποσό της χρέσης 2014 περιλαμβΫνεται και η απομεήωση της αξήας του ακινέτου κυριότητας της εταιρεήας 

ποσού € 40.095,70, η οποήα προάκυψε κατΫ τον σχετικό άλεγχο και βΫσει εκτιμέσεως από ανεξΫρτητο εκτιμητικό 

οήκο. ημειώνεται ότι εήναι η πρώτη φορΫ που σχετικέ εκτήμηση εήναι μικρότερη από την αξήα που εήχε προκύψει 

κατΫ τη μετΫβαση στα ΔΠΦΑ την 1/1/2004, και οφεήλεται στην σημαντικέ καθήζηση των τιμών στην αγορΫ 

ακινέτων. 
 

Η ουσιαστικέ ανυπαρξήα κύκλου εργασιών της Εταιρήας από το 2009, οφεήλεται ως αναφάρθηκε και ανωτάρω, 

στην αναδιοργΫνωση της δομές του Ομήλου που ανέκει η Εταιρεήα. 
 

Οι δεήκτες για την τράχουσα περήοδο διαρθρώνονται ως εξές: 
 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΙΦΕΙΨΝ  

ΕΣΟΤ 2014 (1/1-31/12/2014) 

 Α]  ΣΟΙΦΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ   

ΠΫγια τοιχεήα Ενεργητικού 13,26% 

ύνολο υποχρεώσεων -2,45% 

ύνολο ενεργητικού/ παθητικού -9,98% 

 Β]  ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ  

ύνολο κύκλου εργασιών ---- 

ΖημιΫ προ φόρων -3.020,64% 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΣΡΕΦΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ         

1/1-31/12/2014 

 

ΤΓΚΡΙΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟ              

1/1-31/12/2013 

  

Α]  ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ     

Ιδήων κεφαλαήων (ΚαθαρΫ Κάρδη μ. φ. / Ιδια ΚεφΫλαια) -34,46% -11,53% 

Ενεργητικού (Καθ.κάρδη π.φ. χρημ.& επενδ. αποτ.+ 

κάρδη αποτ.συμμετ./ σύν.ενεργητικού) -9,75% 1,08% 
    

Β] ΠΕΡΙΘΨΡΙΨΝ / ΚΕΡΔΟΥΟΡΙΑ   

Αποδοτικότητα Μικτού κάρδους (μικτό κάρδος/πωλέσεις) ----   ----   

Κερδών προ Υόρων (κερδών προ φόρων/πωλέσεις) ---- ---- 
    

Γ] ΦΡΗΜ/ΚΗ ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ   

Φρημ/κΫ Έξοδα προς κάρδη προ Υόρων και Σόκων --   --   

ΦρηματοοικονομικΫ Έξοδα προς ΜικτΫ Κάρδη --    --    
    

Δ] ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ   

Ξάνα προς Ίδια ΚεφΫλαια 312,40% 238,17% 

 

 

ΙII. ΤΝΑΛΛΑΓΈ ΜΕ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Δε διενεργέθηκαν αγοράς / πωλέσεις της εταιρήας από και πρός την μητρικέ εταιρήα ΑΕΓΕΚ, κατΫ την 

περήοδο 1/1-31/12/2014. Σα υπόλοιπα των υποχρεώσεων της εταιρήας με την μητρικέ εταιρήα στην λέξη της 

τράχουσας περιόδου ανάρχονται σε € 125.285,52, ενώ δεν υφήστανται απαιτέσεις από τη μητρικέ εταιρεήα. 

 

ΙV. ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΙΝΔΤΝΨΝ 

Η Εταιρήα εκτήθεται στους συνέθεις χρηματοοικονομικούς κινδύνους που διάπουν τη λειτουργήα ομοειδών 

επιχειρέσεων, όπως κήνδυνοι αγορΫς, συναλλαγματικοή, πιστωτικοή, ρευστότητας, ταμειακών ροών και κήνδυνοι 

εύλογης αξήας από μεταβολάς επιτοκήων. 

 

Κήνδυνος αγορΫς  

Όπως αναφάρθηκε και προηγουμάνως στις παρούσες οικονομικάς καταστΫσεις, το σημαντικότερο τμέμα των 

εσόδων της Εταιρήας προάρχεται κυρήως από την εκμετΫλλευση της ακήνητης περιουσήας της, έτοι την εκμήσθωση 

του προαναφερθάντος ακινέτου ιδιοκτησήας της στην περιοχέ της Ανατολές Ιωαννήνων, δεδομάνου ότι η Εταιρεήα 

άχει περιάλθει σε αδρΫνεια έδη από το άτος 2008.  

 

υναλλαγματικός κήνδυνος  

Δεν υπΫρχει τάτοιος κήνδυνος αφού όλες οι συναλλαγάς της εταιρήας γήνονται σε ευρώ. 

 

Πιστωτικός και κήνδυνος ρευστότητας 

ΑναφορικΫ με τις απαιτέσεις της, η Εταιρήα δεν αντιμετωπήζει σημαντικάς συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε 

επήπεδο Φρεωστών έ Πελατών της. Δεδομάνου ότι, ως αναφάρθηκε, βασικός πελΫτης της Εταιρήας εήναι εταιρήες 
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του ομήλου της μητρικές της ΑΕΓΕΚ, πάραν των τυχόν καθυστερέσεων, οι απαιτέσεις αναμάνεται να 

ικανοποιηθούν. ΑναφορικΫ με τις υποχρεώσεις της, η Εταιρήα δεν αντιμετωπήζει πρόβλημα εκπλέρωσης τους. 

 

Κήνδυνος ταμειακών ροών και μεταβολών εύλογης αξήας λόγω διακυμΫνσεων στα επιτόκια 

Σα λειτουργικΫ άσοδα και εισροάς της Εταιρήας εήναι ουσιωδώς ανεπηράαστα από μεταβολάς στις τιμάς των 

επιτοκήων, διότι στο σύνολό τους προάρχονται από την εγχώρια αγορΫ η οποήα υπόκειται σε περιβΫλλον 

νομισματικές σταθερότητας και σχετικΫ χαμηλού πληθωρισμού.  

 

Κήνδυνος μη συνάχισης δραστηριότητας 

Η συνάχιση της δραστηριότητας κατΫ την παρούσα φΫση εργασιών εξαρτΫται από τις αποφΫσεις της Διοήκησης 

του Ομήλου. Έως της συντΫξεως των παρουσών καταστΫσεων ο Όμιλος συνεχήζει να υποστηρήζει ταμειακΫ την 

Εταιρεήα, η οποήα προτήθεται να συνεχήσει τις εργασήες της. Σα άσοδα από την εκμήσθωση αναμάνεται να 

καλύπτουν τα σταθερΫ άξοδα της Εταιρεήας, τα οποήα εήναι πολύ περιορισμάνα. 

 

V. ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 
 

Πρόθεση του Ομήλου εήναι η συνάχιση των εργασιών της Εταιρεήας μάσω, κατΫ κύριο λόγο, της αξιοποήησης 

της ακήνητης περιουσήας της και ειδικότερα της εγκατΫστασης αυτές (ξυλουργικό εργοστΫσιο) στην περιοχέ της 

Ανατολές Ιωαννήνων, χωρής να άχει ακόμα προσδιορισθεή εΫν θα συνεχήσει να δραστηριοποιεήται προς 

υποστέριξη των λοιπών κατασκευαστικών εταιρειών του Ομήλου έ θα μετεξελιχθεή. Ο εν λόγω προσδιορισμός 

αναμάνεται να πραγματοποιηθεή σε επόμενη περήοδο, οπότε και θα οριστικοποιηθεή η γενικότερη αναδιοργΫνωση 

του Ομήλου. 

 

Αθένα, 30.03.2015 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
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ΔΙΡΚΗ ΑΕ  

ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΞΤΛΕΙΑ 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΣΟΤ ΕΣΟΤ 2014  

που άληξε την 31η  Δεκεμβρήου, 2014 

(δημοσιευόμενα βΫσει του ν. 2190, Ϋρθρο 135 για επιχειρέσεις που συντΫσσουν ετέσιες και ενδιΫμεσες οικονομικάς 

καταστΫσεις, ενοποιημάνες και μη, κατΫ τα ΔΛΠ) 

Σα παρακΫτω στοιχεήα και πληροφορήες στοχεύουν σε μήα γενικέ ενημάρωση για την οικονομικέ κατΫσταση και τα αποτελάσματα της εταιρήας. 

Ο αναγνώστης που επιζητΫ να αντλέσει ολοκληρωμάνη εικόνα της οικονομικές θάσης και των αποτελεσμΫτων της, πράπει να εξασφαλήσει 

πρόσβαση στις ετέσιες οικονομικάς καταστΫσεις που προβλάπουν τα Διεθνέ ΛογιστικΫ Πρότυπα, καθώς και η άκθεση ελάγχου του ορκωτού 

ελεγκτέ λογιστέ. ΕνδεικτικΫ μπορεή να ανατράξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεήα. 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

Διεύθυνση άδρας Εταιρήας: ΚαβαλιερΫτου ΣΫκη 7, 145 64, ΚηφισιΫ 

Ημερομηνήα ύστασης & ΔιΫρκεια Εταιρήας 1983 , ΔιΫρκεια: 50 άτη 

Κύρια Δραστηριότητα: Επεξεργασήα ξυλεήας (Παρ.Ε.2) 

Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 13300/01AT/B/86/136 

Αρμόδια Νομαρχήα (έ Πρωτοδικεήο): Νομαρχήα Ανατολ.Αττικές 

Α.Υ.Μ. 094134075 

ύνθεση Διοικητικού υμβουλήου: ωτέριος Γαβριέλ, Πρόεδρος και Διευθύνων  ύμβουλος 

ΙωΫννης Σσιτσιλώνης, Αντιπρόεδρος 

1. Αλάξανδρος Κοτρώτσιος, Μάλος 

Θεοδώρα ΝτΫφου, Μάλος 

Μαρήα αρηγιΫννη, Μάλος 

Ημερομηνήα Λέξεως της τράχουσας Φρέσεως: 31/12/2014 

ΔιΫρκεια Φρέσεως (σε μένες): 12 

Σύπος των Οικονομικών ΚαταστΫσεων (από τις οποήες 

αντλέθηκαν τα συνοπτικΫ στοιχεήα) : 

Ετέσιες 

Ημερομηνήα άγκρισης των ετέσιων οικονομικών 

καταστΫσεων (από τις οποήες αντλέθηκαν τα συνοπτικΫ στοιχεήα) : 

30 Μαρτήου 2015 

Ορκωτός Ελεγκτές Λογιστές & Ελεγκτικέ εταιρήα: ΣΕΥΑΝΟ ΚΛΙΑΥΑ (Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 10891) – 

TMS ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΨΣΨΝ ΕΛΕΓΚΣΨΝ ΛΟΓΙΣΨΝ 

Σύπος άκθεσης ελάγχου ελεγκτών:  Με σύμφωνη γνώμη  

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρήας: www.aegek.gr 

 

http://www.efklidis.gr/
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Α. ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ (ποσΫ σε ευρώ) 

 

 ΔΣΑΙΡΙΑ 

  ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2014  31/12/2013 

Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία    

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 0,37  0,37 

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 300.000,00  345.855,70 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,01  0,01 

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 602,00  602,00 

ύλνιν κε θπθινθνξνύληωλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείωλ 300.602,38  346.458,08 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Απνζέκαηα 0,00  0,00 

Απαηηήζεηο από πειάηεο 13.941,94  9.102,54 

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 50.269,89  50.109,77 

Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 6.457,32  3.699,68 

ύλνιν θπθινθνξνύληωλ ζηνηρείωλ 70.669,15  62.911,99 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 371.271,53  409.370,07 

    

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ    

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ    

Μεηνρηθό Κεθάιαην (α) 175.000,00  175.000,00 

ΛοιπΫ στοιχεήα καθαρές θάσης μετόχων εταιρήας (β) -84.972,38  -53.945,98 

Ίδια κεφΫλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικές 

(γ)=(α)+(β) 90.027,62  121.054,02 

    

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ    

Μακροπρόθεσμες Τποχρεώσεις    

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 0.00  0.00 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγ.ππνρξεώζεηο 38.081,77  50.004,24 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 0.00  0.00 

ύνολο Μακροπρόθεσμων Τποχρεώσεων 38.081,77  50.004,24 

Βραχυπρόθεσμες Τποχρεώσεις    

Τξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο 0.00  0.00 

Εμπορικάς υποχρεώσεις και προκαταβολάς 243.162,14  238.311,81 

ύνολο Βραχυπρόθεσμων Τποχρεώσεων 243.162,14  238.311,81 

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ) 281.243,81  288.316,05 

    

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ & ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

(ε)=(γ)+(δ) 371.271,53  409.370,07 

    

Πνζνζηό ζπκ/ρήο ΑΔΓΔΚ 100%  100% 
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Β. ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΨΝ ΕΟΔΨΝ (ποσΫ σε ευρώ) 

 ΔΣΑΙΡΙΑ 

 
1/1-

31/12/2014  
1/1-

31/12/2013 

Κύθινο εξγαζηώλ 0,00  0,00 

Κόζηνο πσιήζεσλ 0,00  0,00 

Μηθηά απνηειέζκαηα 0,00  0,00 

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 11.007,64  9.600,00 

Έζνδα ζπκκεηνρώλ 0.00  0.00 

Άιια έζνδα  20,16  618,55 

Μείνλ: εμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 2.938,93  10.764,15 

            έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 0,00  0.00 

            δεκηέο  ζπκκεηνρώλ ζε θ/μίεο 0,00  0.00 

Άιια έμνδα  50.039,57  810,31 

Κέξδε (δεκίεο) πξν θόξσλ, Φξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ -36.190,70  4.404,09 

Απνζβέζεηο 5.760,00  5.760,00 

Κέξδε (δεκίεο) πξν θόξωλ, Υξεκαηνδνηηθώλ θαη 
επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ -41.950,70  -1.355,91 

Έζνδα  ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 1,83  11,67 

Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 0.00  0.00 
Κέξδε(δεκηέο) πώιεζεο θαη απνηίκεζεο ζπκκ.θαη 
ρξενγξάθσλ 0.00  0.00 

Κέξδε  πξν θόξωλ -41.948,87  -1.344,24 

Μείνλ θόξνη -10.922,47  12.618,10 

Κέξδε  κεηά από θόξνπο(Α) -31.026,40  -13.962,34 

Καηαλέκνληαη ζε:    

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -31.026,40  -13.962,34 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0,00  0,00 
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 
(Α)+(Β) -31.026,40  -13.962,34 
Βαζηθά θέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά 
κεηνρή -(ζε €)  -0,1241  -0,0558 

    

 
 

Γ. ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΨΝ ΙΔΙΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ ΦΡΗΗ 

(ποσΫ σε ευρώ) 

 ΔΣΑΙΡΙΑ 

 31/12/2014  31/12/2013 

Υπόινηπν ηελ (1/1/2014 θαη 1/1/2013 αληίζηνηρα) 121.054,02  135.016,36 

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο -31.026,40  -13.962,34 

Καζαξή ζέζε ιήμεο πεξηόδνπ (31/12/2014 θαη 
31/12/2013 αληίζηνηρα) 90.027,62  121.054,02 
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Δ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΨΝ ΡΟΨΝ (ποσΫ σε ευρώ) 

 ΔΣΑΙΡΙΑ 

 
1/1-

31/12/2014  
1/1-

31/12/2013 

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο    

Κέξδε (δεκίεο) πξν θόξσλ -41.948,87  -1.344,24 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:    

Απνζβέζεηο 5.760,00  5.760,00 

Πξνβιέςεηο 40.095,70  0,00 

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00  0,00 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) 
επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -1,83 

 

-11,67  

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 0,00  0,00 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγ/ζκώλ 
θεθαιαίνπ θίλεζεο θιπ ιεηηνπξγ.δξαζηεξηόηεηεο: 

   

   

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 0,00  0,00 

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -8.567,53  -11.579,69 

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 8.418,34  9.404,51 
Μείον:Χπεωζηικοί ηόκοι & ζυναθή έξοδα καηαβεβλημένα 0,00  0,00 

  Πιεξσκέο θόξσλ 1.000,00  2.230,66 

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

2.755,81   -1,75 

   

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο    
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλ/μηώλ & 
ινηπώλ επελδύζεσλ 0,00  0,00 
Αγνξά ελζώκαησλ & άϋισλ παγίσλ 
πεξηνπζ.ζηνηρείσλ 0,00  0,00 
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ & άϋισλ 
παγίσλ 0.00  0.00 

Τόθνη εηζπξαρζέληεο 1,83  11,67 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00  0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από έπελδπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (β) 1,83 

 

11,67  

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο    

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00  0,00 

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 0,00  0,00 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ 0,00  0,00 

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο    

κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) 0,00  0,00 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00  0,00 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (γ) 0,00 

 

0,00  

Καζαξή αύμεζε (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 
& ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 2.757,64  9,92 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 3.699,68  3.689,76 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 6.457,32  3.699,68 
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Ε. ΗΜΕΙΨΕΙ ΕΠΙ ΣΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ 

 

1. Πλαήσιο κατΫρτισης των οικονομικών καταστΫσεων 

 

Οι εταιρικάς οικονομικάς καταστΫσεις της ΔΙΡΚΗ ΑΕ (Εταιρήα), της 31ης  Δεκεμβρήου 2014, που καλύπτουν την 

περήοδο από την 1η  Ιανουαρήου άως και την 31η Δεκεμβρήου 2014, άχουν συνταχθεή με βΫση 

 την αρχέ του ιστορικού κόστους, όπως αυτέ τροποποιεήται με την αναπροσαρμογέ συγκεκριμάνων 

στοιχεήων ενεργητικού και παθητικού σε τράχουσες αξήες, 

 την αρχέ της συνάχισης της δραστηριότητας (going concern), 

 την αρχέ αυτοτάλειας των χρέσεων, 

 την ομοιομορφήα παρουσήασης, 

 τη σημαντικότητα των στοιχεήων, 

 τη σύνεση- συντηρητισμό στη διαχεήριση αβάβαιων θεμΫτων έ συναλλαγών 

και εήναι σύμφωνες με τα Διεθνέ Πρότυπα Φρηματοοικονομικές ΑναφορΫς (ΔΠΦΑ) τα οποήα άχουν εκδοθεή από 

την Επιτροπέ Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, που άχουν εκδοθεή από την 

Επιτροπέ Ερμηνεήας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποήα άχουν υιοθετηθεή από την Ευρωπαϊκέ Ένωση.. 

Ημερομηνήα μετΫβασης της Εταιρήας στα νάα πρότυπα, θεωρεήται η 1η Ιανουαρήου 2004. Οι λογιστικάς αρχάς που 

αναφάρονται παρακΫτω άχουν εφαρμοσθεή με συνάπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιΫζονται. 

 

Οι οικονομικάς καταστΫσεις πράπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις ετέσιες οικονομικάς καταστΫσεις της 

χρέσης 2013, καθότι µε αυτόν τον τρόπο προσφάρεται πιο ολοκληρωμάνη ενημάρωση στον χρέστη τους. Σα 

στοιχεήα του 2013 παρουσιΫζονται συγκριτικΫ με τα αντήστοιχα τράχοντα στοιχεήα, όπως προβλάπεται από τα 

ΔΠΦΑ. ε σχάση με αυτέ την παρουσήαση δεν υπΫρχουν αλλαγάς στις λογιστικάς αρχάς που τηρέθηκαν στην 

παρούσα περήοδο.  

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστΫσεων σύμφωνα με τα ΔΠΦΑ απαιτεή τη χρέση εκτιμέσεων και κρήσης 

κατΫ την εφαρμογέ των λογιστικών αρχών από την Εταιρήα. ΠαρΫ το γεγονός ότι οι παραπΫνω εκτιμέσεις 

βασήζονται στην καλύτερη δυνατέ γνώση της Διοήκησης της Εταιρήας σύμφωνα µε τις τράχουσες συνθέκες και 

ενάργειες, τα πραγµατικΫ αποτελάσµατα µπορεή τελικΫ να διαφάρουν από αυτάς. Οι παρούσες οικονομικάς 

καταστΫσεις άχουν συνταχθεή σύμφωνα με τα ΔΠΦΑ όπως αυτΫ άχουν εκδοθεή από το ΔΛΠ και άχουν υιοθετηθεή 

από την ΕΕ. 

 

 

       Εφαρμογέ Νάων Λογιστικών Αρχών 

 

Οι λογιστικάς αρχάς που ακολούθησε η Εταιρεήα για τη σύνταξη των ετέσιων οικονομικών καταστΫσεων της 

31.12.2014, εήναι συνεπεής με αυτάς που περιγρΫφονται στις δημοσιευμάνες οικονομικάς καταστΫσεις της 

χρέσεως που άληξε την 31.12.2013, αφού ληφθούν υπόψη οι κατωτάρω τροποποιέσεις που εκδόθηκαν από 

το υμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετέθηκαν από την Ευρωπαϊκέ Ένωση και η 
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εφαρμογέ τους εήναι υποχρεωτικέ κατΫ τους ειδικότερους χρόνους που μνημονεύονται κατΫ περήπτωση 

κατωτάρω: 

 

 

(α) Νάα πρότυπα, τροποποιέσεις και βελτιώσεις υφιστΫμενων προτύπων που υιοθετέθηκαν από τον Όμιλο 

 

Σα νάα πρότυπα, οι τροποποιέσεις και οι βελτιώσεις υφιστΫμενων προτύπων, των οποήων η εφαρμογέ εήναι 

υποχρεωτικέ για τις χρέσεις με άναρξη την 1 Ιανουαρήου 2014, τα οποήα δεν επιφάρουν σημαντικάς μεταβολάς, 

παρατήθενται παρακΫτω. 

 

ΔΠΦΑ 10, ΔΠΦΑ 12, ΔΛΠ 27 (Σροποποήηση) «Εταιρεήες Επενδύσεων». (εφαρμόζεται για ετέσιες λογιστικάς 

περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ την 1η Ιανουαρήου 2014) 

Η τροποποήηση παράχει στις «Εταιρεήες Επενδύσεων» (όπως ορήζονται από τα πρότυπα) μια εξαήρεση από 

την ενοποήηση συγκεκριμάνων θυγατρικών και αντή αυτού ορήζει ότι η «Εταιρεήα Επενδύσεων» θα πράπει να 

επιμετρέσει την επάνδυσέ της σε κΫθε θυγατρικέ που πληρεή τις προϋποθάσεις, δια μάσου του αποτελάσματος 

σύμφωνα με το ΔΠΦΑ 9 έ το ΔΛΠ 39. υμπληρωματικΫ η τροποποήηση απαιτεή πρόσθετες γνωστοποιέσεις 

που αφορούν στην αιτιολόγηση του χαρακτηρισμού μιας εταιρεήας ως εταιρεήα επενδύσεων, σε λεπτομάρειες 

για τις θυγατρικάς που δεν περιλαμβΫνονται στην ενοποήηση καθώς επήσης και στο εήδος της σχάσης καθώς 

και συγκεκριμάνων συναλλαγών μεταξύ της εταιρεήας επενδύσεων και των θυγατρικών της. Επήσης η 

τροποποήηση απαιτεή μια εταιρεήα επενδύσεων να χειρήζεται την συμμετοχέ της σε μια θυγατρικέ με τον ήδιο 

τρόπο τόσο στις ατομικάς όσο και στις ενοποιημάνες οικονομικάς καταστΫσεις. 

 

ΔΛΠ 32, ΦρηματοοικονομικΫ μάσα: παρουσήαση- τροποποήηση (ισχύει από 1 Ιανουαρήου 2014). 
 

Οι τροποποιέσεις αντιμετωπήζουν ασυνάπειες στην τράχουσα πρακτικέ όταν εφαρμόζονται τα κριτέρια 

συμψηφισμού. Αυτάς διευκρινήζουν το νόημα της πρότασης ‘την παρούσα στιγμέ άχει άννομο δικαήωμα 

συμψηφισμού’ και ότι κΫποια συστέματα ακαθΫριστου διακανονισμού μπορεή να θεωρηθούν ισοδύναμα με 

καθαρό διακανονισμό. Οι τροποποιέσεις εήναι μάρος του σχεδήου περή συμψηφισμών του ΔΛΠ. 

 

ΔΛΠ 36 Απομεήωση αξήας περιουσιακών στοιχεήων – Γνωστοποιέσεις ανακτέσιμου ποσού μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχεήων - Η τροποποήηση εφαρμόζεται για ετέσιες λογιστικάς περιόδους 

που ξεκινούν την έ μετΫ την 1η Ιανουαρήου 2014.  

ΚατΫ την ανΫπτυξη του ΔΠΦΑ 13, το ΔΛΠ αποφΫσισε την τροποποήηση του ΔΛΠ 36 απαιτώντας τη 

γνωστοποήηση πληροφοριών σχετικΫ με το ανακτέσιμο ποσό των απομειωμάνων περιουσιακών στοιχεήων και 

συγκεκριμάνα στην περήπτωση που το ποσό αυτό βασήζεται στην εύλογη αξήα μεήον το κόστος πώλησης. Σο 

υφιστΫμενο πρότυπο απαιτεή τη γνωστοποήηση του ανακτέσιμου ποσού ενός περιουσιακού στοιχεήου 

(συμπεριλαμβανόμενης της υπεραξήας) έ μήας μονΫδας δημιουργήας ταμειακών ροών επή της οποήας 

αναγνωρήστηκε έ αναστρΫφηκε σημαντικέ ζημήα απομεήωσης κατΫ την περήοδο αναφορΫς. Η τροποποήηση 

του ΔΛΠ 36 απαιτεή τη γνωστοποήηση του ανακτέσιμου ποσού για κΫθε μονΫδα δημιουργήας ταμειακών ροών, 
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στην οποήα το τράχων κατανεμημάνο σε αυτέν υπόλοιπο της υπεραξήας έ Ϋλλων Ϋυλων περιουσιακών 

στοιχεήων με απεριόριστη ωφάλιμη ζωέ εήναι σημαντικό.  

 

ΔΛΠ 39 ΦρηματοοικονομικΫ Μάσα: Αναγνώριση και Επιμάτρηση - Ανανάωση των Παραγώγων και η συνάχιση 

της Λογιστικές ΑντιστΫθμισης (τροποποήηση) - Η τροποποήηση αυτέ εφαρμόζεται για ετέσιες λογιστικάς 

περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ την 1η Ιανουαρήου 2014.  

ύμφωνα με την τροποποήηση αυτέ δεν απαιτεήται η διακοπέ της λογιστικές αντιστΫθμισης όταν άνα 

παρΫγωγο αντιστΫθμισης ανανεωθεή, εφόσον πληρούνται ορισμάνα κριτέρια. Σο ΔΛΠ προάβη σε μήα 

περιορισμάνης άκτασης τροποποήηση του ΔΛΠ 39, ώστε να επιτράπει τη συνάχιση της λογιστικές 

αντιστΫθμισης σε ορισμάνες περιπτώσεις στις οποήες αλλΫζει ο αντισυμβαλλόμενος ενός αντισταθμιστικού 

μάσου, προκειμάνου να εκκαθαριστεή το μάσο αυτό. Η τροποποήηση δεν επηρεΫζει τον Όμιλο. 

 

Διερμηνεήα 21: Εισφοράς 

Η διερμηνεήα εφαρμόζεται για ετέσιες λογιστικάς περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ την 1η Ιανουαρήου 2014. 

Η Επιτροπέ διερμηνειών κλέθηκε να εξετΫσει πώς μήα οικονομικέ οντότητα θα πράπει να λογιστικοποιεή στις 

οικονομικάς της καταστΫσεις τις υποχρεώσεις για πληρωμέ εισφορών που επιβΫλλονται από τις κυβερνέσεις, 

εκτός από τους φόρους εισοδέματος. Σο ΔΛΠ 37 “Προβλάψεις, Ενδεχόμενες Τποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

ΠεριουσιακΫ τοιχεήα” καθορήζει τα κριτέρια για την αναγνώριση μήας υποχράωσης, άνα εκ των οποήων εήναι η 

απαήτηση να υπΫρχει παρούσα υποχράωση λόγω ενός προηγούμενου γεγονότος (γνωστού και ως δεσμευτικό 

γεγονός). Η διερμηνεήα διευκρινήζει ότι το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεή την υποχράωση καταβολές 

εισφορΫς εήναι η ενάργεια που περιγρΫφεται στη σχετικέ νομοθεσήα και προκαλεή την πληρωμέ της εισφορΫς.  

 

Σα νάα πρότυπα, οι τροποποιέσεις και οι βελτιώσεις υφιστΫμενων προτύπων, των οποήων η εφαρμογέ εήναι 

υποχρεωτικέ για τις χρέσεις από την 1 Ιανουαρήου 2014, τα οποήα άχουν εγκριθεή από την Ευρωπαϊκέ 

Ένωση, και άχουν υιοθετηθεή από τον Όμιλο πρόωρα, αλλΫ δεν άχουν επιφάρει σημαντικάς μεταβολάς, 

παρατήθενται παρακΫτω. 

 

ΔΠΦΑ 10, Ενοποιημάνες οικονομικάς καταστΫσεις (ισχύει από 1 Ιανουαρήου 2014).  

 

Σο ΔΠΦΑ 10 αντικαθιστΫ στο σύνολό τους τις οδηγήες αναφορικΫ με τον άλεγχο και την ενοποήηση, που 

παράχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Σο νάο πρότυπο αλλΫζει τον ορισμό του ελάγχου ως καθοριστικού 

παρΫγοντα προκειμάνου να αποφασιστεή εΫν μια οικονομικέ οντότητα θα πράπει να ενοποιεήται. Σο πρότυπο 

παράχει εκτεταμάνες διευκρινήσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατΫ τους οποήους μήα 

οικονομικέ οντότητα (επενδυτές) μπορεή να ελάγχει μήα Ϋλλη οικονομικέ οντότητα (επάνδυση). ύμφωνα με το 

ΔΠΦΑ 10, άνας επενδυτές υποχρεούται να ενοποιέσει μια επάνδυση όταν πληρούνται και τα τρήα κριτέρια: (α) 

η οικονομικέ οντότητα άχει δικαήωμα πΫνω στην επάνδυση, (β) ο επενδυτές εκτήθεται έ άχει δικαιώματα σε 

μεταβλητάς αποδόσεις από τη συμμετοχέ του στην επάνδυση και (γ) ο επενδυτές άχει την δυνατότητα να 

επηρεΫζει τις αποδόσεις. 
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Ο αναθεωρημάνος ορισμός του ελάγχου εστιΫζει στην ανΫγκη να υπΫρχει ταυτόχρονα το δικαήωμα (η 

δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεΫζουν σημαντικΫ τις αποδόσεις) και οι μεταβλητάς 

αποδόσεις (θετικάς, αρνητικάς έ και τα δύο) προκειμάνου να υπΫρχει άλεγχος. Σα νάο πρότυπο παράχει επήσης 

διευκρινήσεις αναφορικΫ με συμμετοχικΫ δικαιώματα και δικαιώματα Ϋσκησης βάτο (protective rights), καθώς 

επήσης και αναφορικΫ με σχάσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομάνου. 

 

ΔΠΦΑ 11, Από κοινού συμφωνήες (ισχύει από 1 Ιανουαρήου 2014).   

 

Σο ΔΠΦΑ 11 παράχει μια πιο ρεαλιστικέ αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιΫζοντας στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρΫ στη νομικέ τους μορφέ. Οι τύποι των συμφωνιών περιορήζονται σε 

δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξήες. Η μάθοδος της αναλογικές ενοποήησης δεν 

εήναι πλάον επιτρεπτέ. Οι συμμετάχοντες σε κοινοπραξήες εφαρμόζουν υποχρεωτικΫ την ενοποήηση με τη 

μάθοδο της καθαρές θάσης. Οι οικονομικάς οντότητες που συμμετάχουν σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επή του παρόντος οι 

συμμετάχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακΫ στοιχεήα έ σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες.  

 

Σο πρότυπο παράχει επήσης διευκρινήσεις σχετικΫ με τους συμμετάχοντες σε από κοινού συμφωνήες, χωρής να 

υπΫρχει από κοινού άλεγχος.  

 

ΔΠΦΑ 12, Γνωστοποήηση συμμετοχές σε Ϋλλες οικονομικάς οντότητες (ισχύει από 1 Ιανουαρήου 2014). 

 

Σο ΔΠΦΑ 12 αναφάρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιέσεις μιας οικονομικές οντότητας, 

συμπεριλαμβανομάνων σημαντικών κρήσεων και υποθάσεων, οι οποήες επιτράπουν στους αναγνώστες των 

οικονομικών καταστΫσεων να αξιολογέσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικάς επιπτώσεις που 

σχετήζονται με τη συμμετοχέ της οικονομικές οντότητας σε θυγατρικάς, συγγενεής, από κοινού συμφωνήες και 

μη ενοποιούμενες οικονομικάς οντότητες (structured entities). Μήα οικονομικέ οντότητα άχει τη δυνατότητα να 

προβεή σε κΫποιες έ όλες από τις παραπΫνω γνωστοποιέσεις χωρής να εήναι υποχρεωμάνη να εφαρμόσει το 

ΔΠΦΑ 12 στο σύνολό του, έ το ΔΠΦΑ 10 έ 11 έ τα τροποποιημάνα ΔΛΠ 27 έ 28.  

 

ΔΠΦΑ 10, ΔΠΦΑ 11 και ΔΠΦΑ 12 (Σροποποήηση) «Οδηγήα μετΫβασης» (εφαρμόζεται στις ετέσιες λογιστικάς 

περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ την 1 Ιανουαρήου 2014)  

 

Οι τροποποιέσεις αλλΫζουν την οδηγήα μετΫβασης άτσι ώστε να παράχουν μεγαλύτερη ελΫφρυνση από την 

πλέρη αναδρομικέ εφαρμογέ. Η ημερομηνήα της «πρώτης εφαρμογές» του ΔΠΦΑ 10 ορήζεται ως «η άναρξη 

της ετέσιας περιόδου στην οποήα εφαρμόζεται το ΔΠΦΑ 10 για πρώτη φορΫ». Η εκτήμηση για την ύπαρξη 

ελάγχου πραγματοποιεήται κατΫ «την ημερομηνήα της πρώτης εφαρμογές» αντή της άναρξης της συγκριτικές 

περιόδου. Εφόσον η εκτήμηση ελάγχου εήναι διαφορετικέ μεταξύ ΔΠΦΑ 10 και ΔΛΠ27 / Διερμηνεήα 12, πράπει 

να καθορισθούν οι αναδρομικάς προσαρμογάς. Ψστόσο, εΫν η εκτήμηση ελάγχου εήναι όμοια, δεν απαιτεήται 

αναδρομικέ εφαρμογέ. ΕΫν παρουσιΫζονται περισσότερες από μήα συγκριτικάς περήοδοι, παράχεται πρόσθετη 
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ελΫφρυνση που απαιτεή την επαναδιατύπωση μόνο μήας περιόδου. Για τους ήδιους λόγους το ΔΛΠ 

τροποποήησε το ΔΠΦΑ 11 και ΔΠΦΑ 12 για να παράχει ελΫφρυνση κατΫ τη μετΫβαση.  

 

ΔΛΠ 27, Ατομικάς οικονομικάς καταστΫσεις - τροποποήηση (ισχύει από 1 Ιανουαρήου 2014). 

 

Σο Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΦΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα 

αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημάνες και ατομικάς οικονομικάς καταστΫσεις’. Σο τροποποιημάνο ΔΛΠ 27 

ορήζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραήτητες γνωστοποιέσεις αναφορικΫ με τις συμμετοχάς σε θυγατρικάς, 

κοινοπραξήες και συγγενεής όταν μήα οικονομικέ οντότητα ετοιμΫζει ατομικάς οικονομικάς καταστΫσεις. 

ΠαρΫλληλα, το υμβούλιο μετάφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενεής επιχειρέσεις’ 

και του ΔΛΠ 31 ‘υμμετοχάς σε κοινοπραξήες’ που αφορούν τις ατομικάς οικονομικάς καταστΫσεις. 

 

ΔΛΠ 28, Επενδύσεις σε συγγενεής επιχειρέσεις και κοινοπραξήες - τροποποήηση (ισχύει από 1 Ιανουαρήου 

2014). 

 

Σο ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε συγγενεής επιχειρέσεις και κοινοπραξήες’ αντικαθιστΫ το ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε 

συγγενεής επιχειρέσεις’. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου εήναι να ορήσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικΫ με 

τις επενδύσεις σε συγγενεής επιχειρέσεις και να παραθάσει τις απαιτέσεις για την εφαρμογέ της μεθόδου της 

καθαρές θάσης κατΫ τη λογιστικέ των επενδύσεων σε συγγενεής και κοινοπραξήες, όπως προκύπτει από τη 

δημοσήευση του ΔΠΦΑ 11.  

 

(β) Νάα πρότυπα, νάες διερμηνεήες και τροποποιέσεις υφιστΫμενων προτύπων για τα οποήα η εφαρμογέ τους 

εήναι υποχρεωτικέ για χρέσεις με άναρξη μετΫ την 1 Ιανουαρήου 2014 και δεν άχουν υιοθετηθεή πρόωρα. 

 

Σα νάα πρότυπα, διερμηνεήες και οι τροποποιέσεις υφιστΫμενων προτύπων τα οποήα άχουν εκδοθεή αλλΫ η 

εφαρμογέ τους δεν εήναι υποχρεωτικέ για τα οικονομικΫ άτη με άναρξη την 1 Ιανουαρήου 2014 και δεν άχουν 

πρόωρα υιοθετηθεή, παρατήθενται παρακΫτω. 

 

ΔΠΦΑ 9, ΦρηματοοικονομικΫ μάσα  (ισχύει από 1 Ιανουαρήου 2015).  

 

Σο ΔΠΦΑ 9 αποτελεή το πρώτο μάρος της πρώτης φΫσης στο άργο του ΔΛΠ (υμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων) για την αντικατΫσταση του ΔΛΠ 39. ύμφωνα με το ΔΠΦΑ 9 όλα τα χρηματοοικονομικΫ 

περιουσιακΫ στοιχεήα επιμετρώνται αρχικΫ στην εύλογη αξήα τους συν συγκεκριμάνα κόστη συναλλαγών, στην 

περήπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχεήου που δεν εήναι στην εύλογη αξήα μάσω των 

αποτελεσμΫτων. Η μεταγενάστερη επιμάτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχεήων γήνεται εήτε 

στο αποσβεσμάνο κόστος, εήτε στην εύλογη αξήα και εξαρτΫται από το επιχειρηματικό μοντάλο της οικονομικές 

οντότητας σχετικΫ με τη διαχεήριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχεήων και των συμβατικών 

ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχεήου. Σο ΔΠΦΑ 9 απαγορεύει αναταξινομέσεις, 

εκτός από σπΫνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντάλο της οικονομικές οντότητας αλλΫξει, και στην 
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προκειμάνη περήπτωση η οικονομικέ οντότητα απαιτεήται να αναταξινομέσει μελλοντικΫ τα επηρεαζόμενα 

χρηματοοικονομικΫ περιουσιακΫ στοιχεήα. To ΔΠΦΑ 9 αναφάρει ρητΫ ότι τα παρακΫτω δεν αποτελούν 

μεταβολέ στο επιχειρηματικό μοντάλο: (α) η μεταβολέ στον σκοπό για τον οποήο χρησιμοποιεήται συγκεκριμάνο 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχεήο (ακόμα και σε περιπτώσεις σημαντικών μεταβολών στην κατΫσταση 

της αγορΫς), (β) η προσωρινέ κατΫργηση συγκεκριμάνης αγορΫς χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχεήων και (γ) η μεταφορΫ χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχεήων μεταξύ τμημΫτων μιας οικονομικές 

οντότητας με διαφορετικΫ επιχειρηματικΫ μοντάλα. 

 

ύμφωνα με τις αρχάς του ΔΠΦΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τήτλους πράπει να επιμετρώνται σε 

εύλογη αξήα. Εντούτοις, η Διοήκηση άχει την επιλογέ να παρουσιΫζει στα λοιπΫ συνολικΫ άσοδα τα 

πραγματοποιηθάντα και μη πραγματοποιηθάντα κάρδη και ζημιάς εύλογης αξήας συμμετοχικών τήτλων που δεν 

κατάχονται προς εμπορικέ εκμετΫλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός γήνεται κατΫ την αρχικέ αναγνώριση για 

κΫθε άνα χρηματοοικονομικό μάσο ξεχωριστΫ και δεν μπορεή να αλλΫξει. Σα κάρδη και οι ζημιάς εύλογης αξήας 

δεν μεταφάρονται στα αποτελάσματα μεταγενάστερα, ενώ τα άσοδα από μερήσματα θα συνεχήσουν να 

αναγνωρήζονται στα αποτελάσματα. Σο ΔΠΦΑ 9 καταργεή την εξαήρεση της επιμάτρησης σε κόστος για τις μη 

εισηγμάνες μετοχάς και τα παρΫγωγα σε μη εισηγμάνες μετοχάς, αλλΫ παράχει καθοδέγηση για το πότε το 

κόστος μπορεή να εήναι αντιπροσωπευτικέ εκτήμηση της εύλογης αξήας. 

 

Ο Όμιλος βρήσκεται στη διαδικασήα εκτήμησης της επήδρασης του ΔΠΦΑ 9 στις οικονομικάς του καταστΫσεις. Σο 

ΔΠΦΑ 9 δεν μπορεή να εφαρμοστεή νωρήτερα από τον Όμιλο διότι δεν άχει υιοθετηθεή από την Ευρωπαϊκέ 

Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεή, θα αποφασήσει ο Όμιλος εΫν θα εφαρμόσει το ΔΠΦΑ 9 νωρήτερα από την 1 

Ιανουαρήου 2015. 

 

ΔΠΦΑ 9 «ΦρηματοοικονομικΫ μάσα: Λογιστικέ αντιστΫθμισης και τροποποιέσεις στο ΔΠΦΑ 9, ΔΠΦΑ 7 και 

ΔΛΠ 39» (εφαρμόζεται στις ετέσιες λογιστικάς περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ την 1η Ιανουαρήου 2015) 

 

Σο ΔΛΠ (υμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) εξάδωσε το ΔΠΦΑ 9 Λογιστικέ ΑντιστΫθμισης, την τρήτη 

φΫση στο άργο αντικατΫστασης του ΔΛΠ 39, το οποήο καθιερώνει μήα προσάγγιση της λογιστικές 

αντιστΫθμισης βασιζόμενη σε αρχάς και αντιμετωπήζει ασυνάπειες και αδυναμήες στο τράχων μοντάλο του ΔΛΠ 

39. Η δεύτερη τροποποήηση απαιτεή να αναγνωρήζονται στα λοιπΫ συνολικΫ εισοδέματα οι αλλαγάς στην 

εύλογη αξήα μήας υποχράωσης της οντότητας η οποήα οφεήλεται σε αλλαγάς του πιστωτικού κινδύνου της ήδιας 

της οντότητας και η τρήτη τροποποήηση αφαιρεή την υποχρεωτικέ ημερομηνήα εφαρμογές του ΔΠΦΑ 9. Οι 

τροποποιέσεις δεν άχουν υιοθετηθεή από την Ευρωπαϊκέ Ένωση. 

 

ΔΛΠ 16 Ενσώματα πΫγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακΫ στοιχεήα (Σροποποιέσεις): Αποσαφένιση των 

αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης (εφαρμόζεται στις ετέσιες λογιστικάς περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ την 

1η Ιανουαρήου 2016) 
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Η τροποποήηση παράχει πρόσθετη καθοδέγηση σχετικΫ με το πώς πράπει να λογήζεται η απόσβεση των 

ενσώματων και Ϋυλων περιουσιακών στοιχεήων. Η τροποποήηση αυτέ αποσαφηνήζει την αρχέ του ΔΛΠ 16 

Ενσώματα ΠΫγια και του ΔΛΠ 38 Άυλα ΠεριουσιακΫ τοιχεήα ότι τα άσοδα αντανακλούν τις οικονομικάς 

ωφάλειες που δημιουργούνται από τη λειτουργήα μήας επιχεήρησης (της οποήας το περιουσιακό στοιχεήο 

αποτελεή μάρος) αντή των οικονομικών ωφελειών που καταναλώνονται μάσω χρέσης του περιουσιακού 

στοιχεήου. Ψς αποτάλεσμα, ο λόγος των εσόδων που δημιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων που 

αναμάνεται να δημιουργηθούν, δεν μπορεή να χρησιμοποιηθεή για την απόσβεση των ενσώματων παγήων 

περιουσιακών στοιχεήων και μπορεή να χρησιμοποιηθεή μόνο σε πολύ περιορισμάνες περιπτώσεις για την 

απόσβεση των Ϋυλων περιουσιακών στοιχεήων. Η Ευρωπαϊκέ Ένωση δεν άχει ακόμη υιοθετέσει την 

τροποποήηση αυτέ. Ο Όμιλος βρήσκεται στη διαδικασήα εξάτασης της επήδρασης αυτές της τροποποήησης στις 

οικονομικάς του καταστΫσεις. 

 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημάνο (Σροποποήηση) «Παροχάς σε Εργαζομάνους» (εφαρμόζεται στις ετέσιες λογιστικάς 

περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ την 1η Ιουλήου 2014) 

Η περιορισμάνου σκοπού τροποποήηση εφαρμόζεται σε εισφοράς των εργαζομάνων έ τρήτων μερών στα 

προγρΫμματα καθορισμάνων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποήηση των εισφορών όταν εήναι 

ανεξΫρτητες του αριθμού των ετών που παράχεται η εργασήα, για παρΫδειγμα, εισφοράς εργαζομάνων που 

υπολογήζονται βΫση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποήηση δεν άχει υιοθετηθεή ακόμη από την 

Ευρωπαϊκέ Ένωση. 

 

ΔΠΦΑ 7 (Σροποποήηση) «ΦρηματοοικονομικΫ Μάσα: Γνωστοποιέσεις» (εφαρμόζεται στις ετέσιες λογιστικάς 

περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ την 1η Ιανουαρήου 2015) 

Η τροποποήηση απαιτεή επιπλάον γνωστοποιέσεις κατΫ την μετΫβαση από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΦΑ 9. Η 

τροποποήηση δεν άχει υιοθετηθεή ακόμη από την Ευρωπαϊκέ Ένωση. 

 

ΔΠΦΑ 10 «Ενοποιημάνες Οικονομικάς ΚαταστΫσεις»  & ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε υγγενεής Επιχειρέσεις και 

Κοινοπραξήες» (Σροποποήηση) – Πώληση έ εισφορΫ περιουσιακών στοιχεήων μεταξύ ενός επενδυτέ και της 

συγγενούς του εταιρεήας έ της κοινοπραξήας του (εφαρμόζεται για ετέσιες λογιστικάς περιόδους που ξεκινούν 

την έ μετΫ την 1η Ιανουαρήου 2016) 

Οι τροποποιέσεις αντιμετωπήζουν μια αναγνωρισμάνη ασυνάπεια μεταξύ των απαιτέσεων του ΔΠΦΑ 10 και 

εκεήνες του ΔΛΠ 28 (2011), για την αντιμετώπιση της πώλησης έ της εισφορΫς των περιουσιακών στοιχεήων 

μεταξύ του επενδυτέ και της συγγενούς του εταιρεήας έ της κοινοπραξήας του. Η κύρια συνάπεια των 

τροποποιέσεων εήναι ότι άνα πλέρες κάρδος έ ζημιΫ αναγνωρήζεται όταν η συναλλαγέ περιλαμβΫνει μια 

επιχεήρηση (εήτε στεγΫζεται σε μήα θυγατρικέ εήτε όχι). Ένα μερικό κάρδος έ η ζημιΫ αναγνωρήζεται όταν η 

συναλλαγέ περιλαμβΫνει στοιχεήα ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχεήρηση, ακόμη και αν τα στοιχεήα αυτΫ 

στεγΫζονται σε θυγατρικέ. Η Ευρωπαϊκέ Ένωση δεν άχει ακόμη υιοθετέσει τις τροποποιέσεις αυτάς. Ο Όμιλος 

βρήσκεται στη διαδικασήα εξάτασης της επήδρασης αυτών των τροποποιέσεων στις οικονομικάς του 

καταστΫσεις. 
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ΔΠΦΑ 11 (Σροποποήηση) «χέματα υπό κοινό Έλεγχο» - Λογιστικοποήηση απόκτησης συμμετοχικών τήτλων 

σε σχέματα υπό κοινό άλεγχο (εφαρμόζεται στις ετέσιες λογιστικάς περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ την 1η 

Ιανουαρήου 2016) 

Σο ΔΠΦΑ 11 αναφάρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε κοινοπραξήες και κοινάς επιχειρέσεις. Η 

τροποποήηση προσθάτει νάες οδηγήες σχετικΫ με τη λογιστικοποήηση της απόκτησης συμμετοχές σε μια κοινέ 

επιχεήρηση σύμφωνα με τα ΔΠΦΑ και διευκρινήζει τον κατΫλληλο λογιστικό χειρισμό για τις αποκτέσεις αυτάς. 

Η Ευρωπαϊκέ Ένωση δεν άχει ακόμη υιοθετέσει την τροποποήηση αυτέ. Ο Όμιλος βρήσκεται στη διαδικασήα 

εξάτασης της επήδρασης αυτές της τροποποήησης στις οικονομικάς του καταστΫσεις. 

 

ΔΠΦΑ 14 «Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοή Ρυθμιζόμενων Σιμών» - (εφαρμόζεται για ετέσιες λογιστικάς 

περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ την 1η Ιανουαρήου 2016) 

Σο ΔΛΠ άχει προγραμματήσει να εξετΫσει τα ευρύτερα ζητέματα τιμολογιακές ρύθμισης και σχεδιΫζει να 

δημοσιεύσει άγγραφο συζέτησης για το θάμα αυτό εντός του 2014. Εν αναμονέ των αποτελεσμΫτων του 

συνολικού άργου για δραστηριότητες με ρυθμιζόμενες τιμάς, το ΔΛΠ αποφΫσισε να αναπτύξει το ΔΠΦΑ 14 

ως προσωρινό μάτρο. Σο ΔΠΦΑ 14 επιτράπει σε εκεήνους που εφαρμόζουν για πρώτη φορΫ τα ΔΠΦΑ να 

συνεχήσουν να αναγνωρήζουν τα ποσΫ που αφορούν σε τιμολογιακάς ρυθμήσεις σύμφωνα με τις απαιτέσεις 

του προηγούμενου πλαισήου λογιστικών αρχών όταν υιοθετέσουν τα ΔΠΦΑ. Ψστόσο, για να ενισχυθεή η 

συγκρισιμότητα με τις οντότητες που εφαρμόζουν έδη τα ΔΠΦΑ και δεν αναγνωρήζουν τάτοια ποσΫ, το 

πρότυπο απαιτεή όπως η επήδραση της τιμολογιακές ρύθμισης να παρουσιΫζεται χωριστΫ από Ϋλλα στοιχεήα. 

Μήα οικονομικέ οντότητα που παρουσιΫζει έδη ΔΠΦΑ οικονομικάς καταστΫσεις δεν δύναται να εφαρμόσει το 

πρότυπο αυτό. Η Ευρωπαϊκέ Ένωση δεν άχει ακόμη υιοθετέσει το πρότυπο αυτό. Ο Όμιλος βρήσκεται στη 

διαδικασήα εξάτασης της επήδρασης αυτές της τροποποήησης στις οικονομικάς του καταστΫσεις. 

 

ΔΠΦΑ 15 «Έσοδα από υμβΫσεις με πελΫτες» - (εφαρμόζεται για ετέσιες λογιστικάς περιόδους που ξεκινούν 

την έ μετΫ την 1η Ιανουαρήου 2017) 

Σο ΔΠΦΑ 15 καθιερώνει άνα μοντάλο πάντε βημΫτων που θα εφαρμόζεται για άσοδα που προκύπτουν από μήα 

σύμβαση με άναν πελΫτη (με περιορισμάνες εξαιράσεις), ανεξΫρτητα από το εήδος της συναλλαγές εσόδων έ 

τον κλΫδο. Οι απαιτέσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επήσης για την αναγνώριση και επιμάτρηση των 

κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμάνων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχεήων που δεν 

αποτελούν παραγωγέ από συνέθεις δραστηριότητες της οικονομικές οντότητας (π.χ. πωλέσεις ακινέτων, 

εγκαταστΫσεων και εξοπλισμού έ Ϋυλων περιουσιακών στοιχεήων). Θα απαιτούνται εκτεταμάνες 

γνωστοποιέσεις, συμπεριλαμβανομάνης της ανΫλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορήες σχετικΫ με τις 

υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγάς στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχεήων σύμβασης και των 

υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικάς κρήσεις και εκτιμέσεις. Η Ευρωπαϊκέ Ένωση δεν 

άχει ακόμη υιοθετέσει το πρότυπο αυτό.  Ο Όμιλος βρήσκεται στη διαδικασήα εξάτασης της επήδρασης αυτές 

της τροποποήησης στις οικονομικάς του καταστΫσεις. 

 

ΔΛΠ 27 (Σροποποήηση) «Εταιρικάς Οικονομικάς ΚαταστΫσεις» - (εφαρμόζεται για ετέσιες λογιστικάς 

περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ την 1η Ιανουαρήου 2017) 
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Η τροποποήηση αυτέ θα επιτράψει στις οντότητες να χρησιμοποιούν τη μάθοδο της καθαρές θάσης για 

επενδύσεις σε θυγατρικάς εταιρεήες, κοινοπραξήες και συγγενεής επιχειρέσεις στις εταιρικάς οικονομικάς 

καταστΫσεις τους και θα βοηθέσει σε ορισμάνες δικαιοδοσήες τη μετΫβαση των εταιρικών οικονομικών 

καταστΫσεων στα ΔΠΦΑ μειώνοντας τα κόστη συμμόρφωσης χωρής περιορισμό της πληροφόρησης που εήναι 

διαθάσιμη στους επενδυτάς. Η Ευρωπαϊκέ Ένωση δεν άχει ακόμη υιοθετέσει την τροποποήηση αυτέ. Ο Όμιλος 

βρήσκεται στη διαδικασήα εξάτασης της επήδρασης αυτές της τροποποήησης στις οικονομικάς του καταστΫσεις. 

 

 

(γ) Προτεινόμενες βελτιώσεις Διεθνών Προτύπων Φρηματοοικονομικές ΑναφορΫς 

 

Ετέσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΦΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετέσιες λογιστικάς περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ 

την 1η Ιουλήου 2014) 

 

Οι παρακΫτω τροποποιέσεις περιγρΫφουν τις σημαντικότερες αλλαγάς που υπεισάρχονται σε εφτΫ ΔΠΦΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμΫτων του κύκλου 2010-12 του ετέσιου προγρΫμματος βελτιώσεων του ΔΛΠ. Οι 

τροποποιέσεις αυτάς δεν άχουν υιοθετηθεή ακόμη από την Ευρωπαϊκέ Ένωση, εκτός αν αναφάρεται 

διαφορετικΫ. 

 

ΔΠΦΑ 2 «Παροχάς που εξαρτώνται από την αξήα των μετοχών» 

Η τροποποήηση διευκρινήζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορήζει διακριτΫ τον ‘όρο 

απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσήας’. 

ΔΠΦΑ 3 «υνενώσεις επιχειρέσεων» 

Η τροποποήηση διευκρινήζει πως η υποχράωση για ενδεχόμενο τήμημα το οποήο πληροή τον ορισμό του 

χρηματοοικονομικού στοιχεήου ταξινομεήται ως χρηματοοικονομικέ υποχράωση έ ως στοιχεήο της καθαρές 

θάσης βΫση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «ΦρηματοοικονομικΫ μάσα: Παρουσήαση». Επήσης διευκρινήζει πως 

κΫθε ενδεχόμενο τήμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν εήναι στοιχεήο της καθαρές 

θάσης επιμετρΫται στην εύλογη αξήα μάσω των αποτελεσμΫτων. Η τροποποήηση εγκρήθηκε από την 

Ευρωπαϊκέ Ένωση, και ισχύει για περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ την 1η Ιουλήου 2014. Η τροποποήηση 

δεν αναμάνεται να επηρεΫσει τον Όμιλο. 

ΔΠΦΑ 8 «Λειτουργικοή τομεής» 

Η τροποποήηση απαιτεή τη γνωστοποήηση των εκτιμέσεων της διοήκησης όσον αφορΫ την συνΫθροιση των 

λειτουργικών τομάων. 

ΔΠΦΑ 13 «Επιμάτρηση εύλογης αξήας» 

Η τροποποήηση διευκρινήζει ότι το πρότυπο δεν αποκλεήει τη δυνατότητα της επιμάτρησης βραχυπρόθεσμων 

απαιτέσεων και υποχρεώσεων στα ποσΫ των τιμολογήων σε περιπτώσεις όπου η επήπτωση της 

προεξόφλησης εήναι ασέμαντη. Η τροποποήηση εγκρήθηκε από την Ευρωπαϊκέ Ένωση, και ισχύει για 

περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ την 1η Ιουλήου 2014. Η τροποποήηση δεν αναμάνεται να επηρεΫσει τον 

Όμιλο. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πΫγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακΫ στοιχεήα» 
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Και τα δύο πρότυπα τροποποιέθηκαν προκειμάνου να διευκρινιστεή ο τρόπος με τον οποήο αντιμετωπήζονται η 

προ αποσβάσεων λογιστικέ αξήα του περιουσιακού στοιχεήου και οι συσσωρευμάνες αποσβάσεις όταν μια 

οικονομικέ οντότητα ακολουθεή τη μάθοδο της αναπροσαρμογές. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιέσεις συνδεδεμάνων μερών» 

Σο πρότυπο τροποποιέθηκε προκειμάνου να συμπεριλΫβει ως συνδεδεμάνο μάρος μήα εταιρεήα που παράχει 

υπηρεσήες βασικού διοικητικού στελάχους στην οικονομικέ οντότητα έ στην μητρικέ εταιρεήα της οικονομικές 

οντότητας. 

ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακΫ στοιχεήα» 

Η τροποποήηση διευκρινήζει ότι όταν άνα Ϋυλο περιουσιακό στοιχεήο αναπροσαρμόζεται, η μικτέ λογιστικέ αξήα 

του προσαρμόζεται κατΫ τρόπο που να συνΫδει με την αναπροσαρμοσμάνη λογιστικέ της αξήα. 

 

 

Ετέσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΦΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετέσιες λογιστικάς περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ 

την 1η Ιουλήου 2014) 

 

Οι παρακΫτω τροποποιέσεις περιγρΫφουν τις σημαντικότερες αλλαγάς που υπεισάρχονται σε τάσσερα ΔΠΦΑ 

ως επακόλουθο των αποτελεσμΫτων του κύκλου 2011-13 του ετέσιου προγρΫμματος βελτιώσεων του ΔΛΠ. 

Οι τροποποιέσεις αυτάς δεν άχουν υιοθετηθεή ακόμη από την Ευρωπαϊκέ Ένωση, εκτός αν αναφάρεται 

διαφορετικΫ. 

 

ΔΠΦΑ 3 «υνενώσεις επιχειρέσεων» 

Η τροποποήηση διευκρινήζει πως το ΔΠΦΑ 3 δεν άχει εφαρμογέ στην λογιστικοποήηση του σχηματισμού 

οποιαδέποτε από κοινού δραστηριότητας βΫση του ΔΠΦΑ 11 στις οικονομικάς καταστΫσεις της ήδιας της από 

κοινού δραστηριότητας.   

ΔΠΦΑ 13 «Επιμάτρηση εύλογης αξήας» 

Η τροποποήηση διευκρινήζει πως η εξαήρεση που παράχει το ΔΠΦΑ 13 για άνα χαρτοφυλΫκιο 

χρηματοοικονομικών απαιτέσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) άχει εφαρμογέ σε όλα τα συμβόλαια 

(συμπεριλαμβανομάνων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαήων) εντός του πεδήου εφαρμογές του ΔΛΠ 

39/ΔΠΦΑ 9. 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακήνητα» 

Σο πρότυπο τροποποιέθηκε προκειμάνου να διευκρινιστεή πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΦΑ 3 δεν εήναι αμοιβαήως 

αποκλειόμενα. Η τροποποήηση εγκρήθηκε από την Ευρωπαϊκέ Ένωση, και ισχύει για περιόδους που ξεκινούν 

την έ μετΫ την 1η Ιουλήου 2014. Η τροποποήηση δεν αναμάνεται να επηρεΫσει τον Όμιλο. 

ΔΠΦΑ 1 «Πρώτη εφαρμογέ των Διεθνών Προτύπων Φρηματοοικονομικές ΑναφορΫς» 

Η τροποποήηση διευκρινήζει πως μήα οντότητα που υιοθετεή για πρώτη φορΫ τα ΔΠΦΑ δύναται να ακολουθέσει 

εήτε την προγενάστερη εήτε τη νάα εκδοχέ ενός αναθεωρημάνου προτύπου όταν επιτράπεται η πρόωρη 

υιοθάτησέ του. 
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Ετέσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΦΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετέσιες λογιστικάς περιόδους που ξεκινούν την έ μετΫ 

την 1η Ιανουαρήου 2016) 

 

Οι παρακΫτω τροποποιέσεις περιγρΫφουν τις σημαντικότερες αλλαγάς που υπεισάρχονται σε τάσσερα ΔΠΦΑ 

ως επακόλουθο των αποτελεσμΫτων του κύκλου 2012-14 του ετέσιου προγρΫμματος βελτιώσεων του ΔΛΠ. 

Οι τροποποιέσεις αυτάς δεν άχουν υιοθετηθεή ακόμη από την Ευρωπαϊκέ Ένωση. 

 

ΔΠΦΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα ΠεριουσιακΫ τοιχεήα που κατάχονται προς Πώληση και Διακοπεήσες 

Δραστηριότητες» 

Η τροποποήηση διευκρινήζει ότι η αλλαγέ από μήα μάθοδο διΫθεσης σε μήα Ϋλλη (πώληση έ διανομέ στους 

ιδιοκτέτες) δεν θα πράπει να θεωρεήται άνα νάο σχάδιο πώλησης, αλλΫ σαν μήα συνάχιση του αρχικού σχεδήου. 

υνεπώς, δεν υπΫρχει διακοπέ της εφαρμογές των απαιτέσεων του ΔΠΦΑ 5. Η τροποποήηση διευκρινήζει 

επήσης ότι η αλλαγέ της μεθόδου διΫθεσης δεν αλλΫζει την ημερομηνήα ταξινόμησης. 

ΔΠΦΑ 7 «ΦρηματοοικονομικΫ Μάσα : Γνωστοποιέσεις» 

Η τροποποήηση διευκρινήζει ότι η σύμβαση εξυπηράτησης που περιλαμβΫνει αμοιβέ μπορεή να αποτελεή 

συνεχιζόμενη συμμετοχέ σε άνα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχεήο. Επήσης, η τροποποήηση διευκρινήζει 

ότι οι γνωστοποιέσεις του ΔΠΦΑ 7 σχετικΫ με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχεήων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικάς ενδιΫμεσες οικονομικάς καταστΫσεις. 

ΔΛΠ 19 «Παροχάς σε Εργαζόμενους» 

Η τροποποήηση διευκρινήζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγορΫς υψηλές ποιότητας εταιρικών 

ομολόγων αξιολογεήται με βΫση το νόμισμα στο οποήο εκφρΫζεται η υποχράωση, όχι στη χώρα όπου βρήσκεται 

η υποχράωση. Όταν δεν υπΫρχει ενεργέ αγορΫ για υψηλές ποιότητας εταιρικΫ ομόλογα σε αυτό το νόμισμα, 

θα πράπει να χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων. 

ΔΛΠ 34 «ΕνδιΫμεσες Οικονομικάς ΚαταστΫσεις» 

Η τροποποήηση διευκρινήζει ότι οι απαιτούμενες ενδιΫμεσες γνωστοποιέσεις πράπει να βρήσκονται εήτε στις 

ενδιΫμεσες οικονομικάς καταστΫσεις εήτε να ενσωματώνονται με παραπομπάς μεταξύ των ενδιΫμεσων 

οικονομικών καταστΫσεων και του σημεήου όπου συμπεριλαμβΫνονται στην ενδιΫμεση οικονομικέ άκθεση 

(π.χ. στην Έκθεση ΔιαφΫνειας έ στην Έκθεση Κινδύνου). Σο ΔΛΠ διευκρήνισε ότι οι Ϋλλες πληροφορήες, 

εντός της ενδιΫμεσης οικονομικές άκθεσης πράπει να εήναι στη διΫθεση των χρηστών με τους ήδιους όρους και 

την ήδια στιγμέ, όπως και οι ενδιΫμεσες οικονομικάς καταστΫσεις. ΕΫν οι χρέστες δεν άχουν πρόσβαση στις 

λοιπάς πληροφορήες με αυτόν τον τρόπο, τότε η οικονομικέ άκθεση εήναι ελλιπές. 

 

Πληροφορήες για την Εταιρήα 

 

Η εταιρήα «ΔΙΡΚΗ ΑΝΨΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τήτλο 

«ΔΙΡΚΗ ΑΕ» ιδρύθηκε το 1983 (ΥΕΚ 3110/12.12.1983) και άχει άδρα το Δέμο ΚηφισιΫς του Νομού Αττικές. 

Η Εταιρήα εήναι εγγεγραμμάνη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τπουργεήου ΑνΫπτυξης με αριθμό 

13300/01ΑΣ/Β/86/136 και τα κεντρικΫ γραφεήα της βρήσκονται στη ΚηφισιΫ, ΚαβαλιερΫτου ΣΫκη 7, Σ.Κ. 145 

64.  
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Η δραστηριότητα της Εταιρήας υπΫγεται στον κλΫδο της επεξεργασήας ξυλεήας και το αντικεήμενό της εμπήπτει 

στην κατηγορήα «ΞυλουργικΫ προϊόντα για την οικοδομέ», με κωδικό 203, σύμφωνα με την ανΫλυση της 

Ε..Τ.Ε. (ΣΑΚΨΔ - 03). Ο σκοπός της, ο οποήος δεν άχει τροποποιηθεή την τελευταήα πενταετήα, σύμφωνα 

με το Ϋρθρο 2 του καταστατικού της, εήναι : 

 

1. H δημιουργήα εργοστασήου εκμετΫλλευσης ξύλου, η αγορΫ, επεξεργασήα και γενικΫ η εμπορήα κΫθε τύπου 

ξύλου και των παραγώγων του, καθώς και η επεξεργασήα και εμπορήα οποιασδέποτε μορφές υλών, 

υλικών, μηχανημΫτων και εργαλεήων προελεύσεως εσωτερικού έ εξωτερικού. 

2. H διενάργεια εισαγωγών-εξαγωγών και η αντιπροσώπευση ομοειδών οήκων του εξωτερικού, καθώς και η 

ήδρυση και εκμετΫλλευση εμπορικών καταστημΫτων και γενικΫ η αγορΫ και διακήνηση πρώτων υλών και η 

εμπορήα και αντιπροσώπευση κΫθε εήδους . 

3. H ανΫληψη, εκτάλεση, εκμετΫλλευση και διαχεήριση πΫσης φύσεως τεχνικών άργων δημοσήων, 

δημοτικών, κοινοτικών, ιδιωτικών και γενικΫ φυσικών και νομικών προσώπων δημοσήου έ ιδιωτικού 

δικαήου έ οργανισμών έ συνεταιρισμών πΫσης φύσεως, καθώς και η ανΫληψη και εκτάλεση πΫσης 

φύσεως μελετών και ερευνών. 

4. H συμμετοχέ έ αντιπροσώπευση έ συνεργασήα με οποιονδέποτε τρόπο με επιχειρέσεις ελληνικάς έ ξάνες 

που άχουν τον ήδιο έ Ϋλλο σκοπό. 

5. Oλες αυτάς τις δραστηριότητες η εταιρήα μπορεή να τις εκτελεή για λογαριασμό της έ για λογαριασμών 

τρήτων με προμέθεια έ ποσοστΫ εήτε υπό διΫφορες εταιρικάς μορφάς εήτε σε σύμπραξη με τρήτα φυσικΫ έ 

νομικΫ πρόσωπα (κοινοπραξήα). 

 

Σην 29/6/2012, (λέξη θητεήας προηγούμενου Δ..), βΫσει σχετικού πρακτικού της Γενικές υνάλευσης, 

εξελάγη νάο Διοικητικό υμβούλιο, η σύνθεση του οποήου άχει ως εξές: 

1. ΙωΫννης Μαρούλης, Πρόεδρος & Δ. ύμβουλος 

2. ΙωΫννης Σσιτσιλώνης, Αντιπρόεδρος 

3. Θεοδώρα ΝτΫφου, Μάλος 

4. Παναγιώτης Ρεμπές, Μάλος 

5. Αλάξανδρος Κοτρώτσιος, Μάλος 

Η θητεήα του ως Ϋνω Διοικητικού υμβουλήου εήναι τριετές, λέγουσα την 30/6/2015. 

Σην 3/6/2013, το Διοικητικό υμβούλιο της εταιρεήας, ενάκρινε τις παραιτέσεις των κ.κ ΙωΫννη Μαρούλη – 

Προάδρου & Δ/ντος υμβούλου και Παναγιώτη Ρεμπέ – Μάλους και την αντικατΫστασέ τους από τους κ.κ. 

ωτέριο Γαβριέλ και Μαρήα αρηγιΫννη αντήστοιχα. 

Σο Διοικητικό υμβούλιο συγκροτέθηκε εκ νάου σε σώμα, άως τη λέξη της θητεήας του (έτοι μάχρι την 

Σακτικέ Γενικέ υνάλευση του 2015), ως ακολούθως: 

1.     ωτέριος Γαβριέλ, Πρόεδρος & Δ. ύμβουλος 

2.     ΙωΫννης Σσιτσιλώνης, Αντιπρόεδρος 

3.     Αλάξανδρος Κοτρώτσιος, Μάλος 

4.     Θεοδώρα ΝτΫφου, Μάλος 

5.     Μαρήα αρηγιΫννη, Μάλος 
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3. υναλλαγάς µε την μητρικέ εταιρήα ΑΕΓΕΚ 

ΚατΫ την περήοδο 1/1/2014 άως και 31/12/2014 δε διενεργέθηκαν ούτε αγοράς ούτε πωλέσεις της 

εταιρήας από και προς τη μητρικέ εταιρήα ΑΕΓΕΚ. Σα υπόλοιπα των υποχρεώσεων της εταιρήας με τη μητρικέ 

στη λέξη της τράχουσας περιόδου ανάρχονται σε € 125.285,52 ενώ κατΫ την ήδια ημερομηνήα, δεν υφήστανται 

απαιτέσεις. 

 

4. Εξάλιξη απασχολούμενου προσωπικού 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΨΝ 31/12/2014 

 

31/12/2013 

Εταιρεήα 0 0 
 

5. Φρηματοοικονομικοή δεήκτες 

 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΙΦΕΙΨΝ  

ΕΣΟΤ 2014 (1/1-31/12/2014) 

 Α]  ΣΟΙΦΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ   

ΠΫγια τοιχεήα Ενεργητικού 13,26% 

ύνολο υποχρεώσεων -2,45% 

ύνολο ενεργητικού/ παθητικού -9,98% 

 Β]  ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ  

ύνολο κύκλου εργασιών ---- 

ΖημιΫ προ φόρων -3.020,64% 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΣΡΕΦΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ         

1/1-31/12/2014 

 

ΤΓΚΡΙΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟ              

1/1-31/12/2013 

  

Α]  ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ     

Ιδήων κεφαλαήων (ΚαθαρΫ Κάρδη μ. φ. / Ιδια ΚεφΫλαια) -34,46% -11,53% 

Ενεργητικού (Καθ.κάρδη π.φ. χρημ.& επενδ. αποτ.+ 

κάρδη αποτ.συμμετ./ σύν.ενεργητικού) -9,75% 1,08% 
    

Β] ΠΕΡΙΘΨΡΙΨΝ / ΚΕΡΔΟΥΟΡΙΑ   

Αποδοτικότητα Μικτού κάρδους (μικτό κάρδος/πωλέσεις) ----   ----   

Κερδών προ Υόρων (κερδών προ φόρων/πωλέσεις) ---- ---- 
    

Γ] ΦΡΗΜ/ΚΗ ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ   

Φρημ/κΫ Έξοδα προς κάρδη προ Υόρων και Σόκων --   --   

ΦρηματοοικονομικΫ Έξοδα προς ΜικτΫ Κάρδη --    --    
    

Δ] ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ   

Ξάνα προς Ίδια ΚεφΫλαια 312,40% 238,17% 
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6. Μεταγενάστερα γεγονότα 

Δεν υπΫρχουν σημαντικΫ γεγονότα Ϋξια αναφορΫς μετΫ την σύνταξη των οικονομικών καταστΫσεων άως 

σέμερα. 

 

7. ΠαρΫγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρήα εκτήθεται στους συνέθεις χρηματοοικονομικούς κινδύνους που διάπουν τη λειτουργήα ομοειδών 

επιχειρέσεων, όπως κήνδυνοι αγορΫς, συναλλαγματικοή, πιστωτικοή, ρευστότητας, ταμειακών ροών και 

κήνδυνοι εύλογης αξήας από μεταβολάς επιτοκήων. 

 

Κήνδυνος αγορΫς  

Όπως αναφάρθηκε και προηγουμάνως στις παρούσες οικονομικάς καταστΫσεις, το σημαντικότερο τμέμα των 

εσόδων της Εταιρήας προάρχεται κυρήως από την εκμετΫλλευση της ακήνητης περιουσήας της, έτοι την 

εκμήσθωση του προαναφερθάντος ακινέτου ιδιοκτησήας της στην περιοχέ της Ανατολές Ιωαννήνων, 

δεδομάνου ότι η Εταιρεήα άχει περιάλθει σε αδρΫνεια έδη από το άτος 2008.  

 

υναλλαγματικός κήνδυνος  

Δεν υπΫρχει τάτοιος κήνδυνος αφού όλες οι συναλλαγάς της εταιρήας γήνονται σε ευρώ. 

 

Πιστωτικός και κήνδυνος ρευστότητας 

ΑναφορικΫ με τις απαιτέσεις της, η Εταιρήα δεν αντιμετωπήζει σημαντικάς συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου 

σε επήπεδο Φρεωστών έ Πελατών της. Δεδομάνου ότι, ως αναφάρθηκε, βασικός πελΫτης της Εταιρήας εήναι 

εταιρήες του ομήλου της μητρικές της ΑΕΓΕΚ, πάραν των τυχόν καθυστερέσεων, οι απαιτέσεις αναμάνεται να 

ικανοποιηθούν. ΑναφορικΫ με τις υποχρεώσεις της, η Εταιρήα δεν αντιμετωπήζει πρόβλημα εκπλέρωσης τους. 

 

Κήνδυνος ταμειακών ροών και μεταβολών εύλογης αξήας λόγω διακυμΫνσεων στα επιτόκια 

Σα λειτουργικΫ άσοδα και εισροάς της Εταιρήας εήναι ουσιωδώς ανεπηράαστα από μεταβολάς στις τιμάς των 

επιτοκήων, διότι στο σύνολό τους προάρχονται από την εγχώρια αγορΫ η οποήα υπόκειται σε περιβΫλλον 

νομισματικές σταθερότητας και σχετικΫ χαμηλού πληθωρισμού.  

 

Κήνδυνος μη συνάχισης δραστηριότητας 

Η συνάχιση της δραστηριότητας κατΫ την παρούσα φΫση εργασιών εξαρτΫται από τις αποφΫσεις της 

Διοήκησης του Ομήλου. Έως της συντΫξεως των παρουσών καταστΫσεων ο Όμιλος συνεχήζει να υποστηρήζει 

ταμειακΫ την Εταιρεήα, η οποήα προτήθεται να συνεχήσει τις εργασήες της. Σα άσοδα από την εκμήσθωση 

αναμάνεται να καλύπτουν τα σταθερΫ άξοδα της Εταιρεήας, τα οποήα εήναι πολύ περιορισμάνα.  
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8.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και στοιχεήα ενεργητικού 

 

ΚατΫ την εκτήμηση της Διοήκησης δεν υπΫρχουν σημαντικάς ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτέσεις που 

δεν περιλαμβΫνονται στις οικονομικάς καταστΫσεις και πράπει να αναφερθούν. Η Εταιρήα άχει ελεγχθεή 

φορολογικΫ μάχρι και τη χρέση 2009, ενώ δεν αναμάνεται επιβΫρυνση για τις μη ελεγμάνες χρέσεις.  

Για τη χρέση 2014, ο φορολογικός άλεγχος διενεργεήται σύμφωνα με τις διατΫξεις του Ϋρθρου 65α του 

Ν.4174/2013. Ο άλεγχος αυτός βρήσκεται σε εξάλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλάπεται να 

χορηγηθεή μετΫ τη δημοσήευση των οικονομικών καταστΫσεων χρέσης 2014. Αν μάχρι την ολοκλέρωση του 

φορολογικού ελάγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικάς υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτάς δεν θα άχουν 

ουσιώδη επήδραση στις οικονομικάς καταστΫσεις. 

  

9.  Ακολουθούμενες λογιστικάς αρχάς 

 

9.1. Ενσώματα πΫγια περιουσιακΫ στοιχεήα 

Σα ενσώματα πΫγια περιουσιακΫ στοιχεήα απεικονήζονται στις οικονομικάς καταστΫσεις στις αξήες κτέσης 

τους. ΚατΫ την 1 Ιανουαρήου 2004 τα ιδιόκτητα γέπεδα-οικόπεδα και κτήρια της Εταιρήας αποτιμέθηκαν στην 

εύλογη αξήα τους η οποήα προσδιορήσθηκε βΫσει μελάτης αναγνωρισμάνων ανεξΫρτητων εκτιμητών ακινέτων. 

Επήσης, κατΫ την εν λόγω ημερομηνήα ο ιδιόκτητος μηχανολογικός εξοπλισμός αποτιμέθηκε στο αποσβάσιμο 

κόστος αντικατΫστασές του. Οι αξήες αυτάς απεικονήζονται μειωμάνες: (α) κατΫ τις συσσωρευμάνες 

αποσβάσεις και (β) την τυχόν απαξήωση των παγήων.  

 

Ο άλεγχος απαξήωσης της αξήας των ακινέτων πραγματοποιεήται περιοδικΫ, με ανώτατο χρόνο την πενταετήα. 

Σόσο κατΫ τη χρέση 2009, όσο και τον ΙανουΫριο του 2012, κατΫ τις οποήες πραγματοποιέθηκε άλεγχος της 

αξήας αποτιμέσεως του ακινέτου κυριότητΫς της εταιρεήας για ενδεχόμενη απαξήωση, χωρής να συντράξει 

περήπτωση από ανεξΫρτητο εκτιμητικό οήκο. Σον ΥεβρουΫριο του 2015, κατΫ τον οποήο πραγματοποιέθηκε ο 

αντήστοιχος άλεγχος με ημερομηνήα αναφορΫς την 31/12/2014, προάκυψε υποχράωση απομεήωσης της αξήας 

του ακινέτου κατΫ € 40.095,70, η οποήα επιβΫρυνε τα αποτελάσματα της χρέσεως. 

 

Σο αρχικό κόστος κτέσης κΫποιου ακινέτου, εγκατΫστασης έ εξοπλισμού αποτελεήται από την τιμέ αγορΫς 

συμπεριλαμβανομάνων των δασμών εισαγωγές και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγορΫς καθώς και 

οποιοδέποτε αναγκαήο κόστος ώστε να καταστεή το πΫγιο λειτουργικό και άτοιμο για την κατΫ προορισμό 

χρέση του. Οι μεταγενάστερες δαπΫνες, που διενεργούνται σε σχάση με ενσώματα πΫγια περιουσιακΫ 

στοιχεήα, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξΫνουν τα μελλοντικΫ οικονομικΫ οφάλη, που αναμάνεται ότι θα 

προκύψουν από την εκμετΫλλευση των επηρεαζόμενων στοιχεήων. Όλες οι Ϋλλες δαπΫνες επισκευών, 

συντηρέσεων κλπ. των παγήων καταχωρούνται στα άξοδα της χρέσης εντός της οποήας πραγματοποιούνται.  
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ΚατΫ την απόσυρση έ πώληση κΫποιου περιουσιακού στοιχεήου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμάνες 

αποσβάσεις διαγρΫφονται από τους αντήστοιχους λογαριασμούς τη χρονικέ περήοδο της απόσυρσης έ της 

πώλησης και τα σχετικΫ κάρδη έ ζημήες αναγνωρήζονται στα αποτελάσματα χρέσης. 

 

Οι αποσβάσεις επιβαρύνουν την ΚατΫσταση ΑποτελεσμΫτων Φρέσεως, με βΫση την σταθερέ μάθοδο 

απόσβεσης, καθ' όλη τη διΫρκεια της εκτιμώμενης ωφάλιμης ζωές των πΫγιων περιουσιακών στοιχεήων. Οι 

εδαφικάς εκτΫσεις δεν αποσβάνονται. Η εκτιμώμενη διΫρκεια της ωφάλιμης ζωές, κατΫ κατηγορήα παγήων, άχει 

ως εξές: 

 

Κτήρια – εγκαταστΫσεις κτιρήων   25 - 35 άτη 

Μηχανέματα και εγκαταστΫσεις   10 - 12 άτη 

ΜεταφορικΫ μάσα    10 - 15 άτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός   5 - 8  άτη 

 

Οι υπολειμματικάς αξήες και οι ωφάλιμες ζωάς των ενσώματων παγήων υπόκεινται σε επανεξάταση σε κΫθε 

ετέσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικάς αξήες των ενσώματων παγήων υπερβαήνουν την ανακτέσιμη αξήα τους, 

οι διαφοράς (αποµεήωση) καταχωρούνται ως άξοδα στα αποτελάσματα. 

 

9.2. Ασώματα πΫγια /ΛογισμικΫ προγρΫμματα 

Σα λογισμικΫ προγρΫμματα αφορούν το κόστος αγορΫς έ ιδιοπαραγωγές, λογισμικού όπως μισθοδοσήα, 

υλικΫ, υπηρεσήες καθώς και κΫθε δαπΫνη που άχει πραγματοποιηθεή κατΫ την ανΫπτυξη λογισμικού 

προκειμάνου αυτό να τεθεή σε λειτουργήα. Οι δαπΫνες που ενισχύουν έ επεκτεήνουν την απόδοση των 

προγραμμΫτων λογισμικού πάρα από τις αρχικάς προδιαγραφάς τους, αναγνωρήζονται ως κεφαλαιουχικέ 

δαπΫνη και προστήθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Οι αποσβάσεις των λογισμικών προγραμμΫτων 

επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμΫτων με την μάθοδο της σταθερές απόσβεσης, καθ' όλη τη διΫρκεια 

της ωφάλιμης ζωές τους. Η εκτιμώμενη διΫρκεια της ωφάλιμης ζωές τους εήναι από 1 άως 5 άτη. 

 

9.3. Απομεήωση αξήας στοιχεήων ενεργητικού 

Σα στοιχεήα του ενεργητικού που άχουν απροσδιόριστη ωφάλιμη ζωέ δεν αποσβάνονται και υπόκεινται σε 

άλεγχο αποµεήωσης ετησήως και όταν κΫποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστικέ αξήα μπορεή να µην εήναι 

ανακτέσιμη. Σα στοιχεήα του ενεργητικού που αποσβάνονται υπόκεινται σε άλεγχο αποµεήωσης της αξήας τους 

όταν υπΫρχουν ενδεήξεις ότι η λογιστικέ αξήα τους δεν θα ανακτηθεή. 

 

Καθαρέ αξήα πώλησης θεωρεήται το ποσό από την πώληση ενός στοιχεήου του ενεργητικού στα πλαήσια μιας 

αµφοτεροβαρούς συναλλαγές στην οποήα τα μάρη άχουν πλέρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετΫ 

από την αφαήρεση κΫθε πρόσθετου Ϋμεσου κόστους διΫθεσης του στοιχεήου ενεργητικού, ενώ αξήα χρέσης 

εήναι η παρούσα αξήα των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που αναμάνεται να εισρεύσουν στην 

επιχεήρηση από την χρέση ενός στοιχεήου ενεργητικού και από την διΫθεσέ του στο τάλος της εκτιμώμενης 

ωφάλιμης ζωές του. 
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Αντιλογισμός ζημιΫς απομεήωσης της αξήας περιουσιακών στοιχεήων που λογήσθηκε σε προηγούμενα άτη, 

γήνεται μόνο όταν υπΫρχουν ικανάς ενδεήξεις ότι η απομεήωση αυτέ δεν υπΫρχει πλάον έ άχει μειωθεή. τις 

περιπτώσεις αυτάς ο ανωτάρω αντιλογισμός αναγνωρήζεται ως άσοδο. 

 

9.4. Αποθάματα 

Σα αποθάματα απεικονήζονται στη χαμηλότερη αξήα μεταξύ του κόστους κτέσεως έ παραγωγές του και της 

ρευστοποιέσιμές τους αξήας. Ρευστοποιέσιμη αξήα εήναι η εκτιμώμενη τιμέ πώλησης, μειωμάνη κατΫ το 

κόστος διΫθεσης των αποθεμΫτων. Σο κόστος των αποθεμΫτων προσδιορήζεται με τη μάθοδο του σταθμικού 

μάσου όρου και περιλαμβΫνει τις δαπΫνες απόκτησης των αποθεμΫτων, τις δαπΫνες παραγωγές τους 

(εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγώμενα προϊόντα) και τις δαπΫνες μεταφορΫς τους στην τοποθεσήα που 

βρήσκονται.  

 

9.5. Εμπορικάς απαιτέσεις 

Οι απαιτέσεις από πελΫτες καταχωρούνται αρχικΫ στην εύλογη αξήα τους και μεταγενάστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε τη χρέση του πραγματικού επιτοκήου, αφαιρουμάνων και των ζημιών αποµεήωσης. 

Οι ζημιάς αποµεήωσης (απώλειες από επισφαλεής απαιτέσεις) αναγνωρήζονται όταν υπΫρχει αντικειμενικέ 

απόδειξη ότι η Εταιρήα δεν εήναι σε θάση να εισπρΫξει όλα τα ποσΫ που οφεήλονται µε βΫση τους συμβατικούς 

όρους. Σο ποσό της ζημιΫς αποµεήωσης εήναι η διαφορΫ μεταξύ της λογιστικές αξήας των απαιτέσεων και της 

παρούσας αξήας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμάνων µε το πραγματικό 

επιτόκιο. Σο ποσό της ζημιΫς αποµεήωσης καταχωρεήται ως άξοδο στα αποτελάσματα χρέσεως. 

 

9.6. ΣαμειακΫ διαθάσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσήμων 

Σα διαθάσιμα και ισοδύναμα διαθεσήμων περιλαμβΫνουν τα μετρητΫ στην τρΫπεζα και στο ταμεήο καθώς 

επήσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλές ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγορΫς χρέματος και 

οι τραπεζικάς καταθάσεις. Σα προϊόντα της αγορΫς χρέματος εήναι χρηματοοικονομικΫ στοιχεήα του 

ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξήα µάσω της κατΫστασης αποτελεσμΫτων. 

 

9.7. ΦρηματοοικονομικΫ εργαλεήα 

Φρηματοοικονομικό εργαλεήο έ μάσο εήναι κΫθε σύμβαση που δημιουργεή άνα χρηματοοικονομικό στοιχεήο 

ενεργητικού σε µήα επιχεήρηση και µήα χρηματοοικονομικέ υποχράωση έ άνα συμμετοχικό τήτλο σε µήα Ϋλλη 

επιχεήρηση. Σα χρηματοοικονομικΫ μάσα ταξινομούνται µε βΫση την ουσήα της σύμβασης και το σκοπό για 

τον οποήο αποκτέθηκαν.  

 

Σα βασικΫ χρηματοοικονομικΫ εργαλεήα της Εταιρήας εήναι τα μετρητΫ, οι τραπεζικάς καταθάσεις και οι 

βραχυπρόθεσμες απαιτέσεις και υποχρεώσεις. Δεδομάνης της βραχυπρόθεσμης φύσεως των εργαλεήων 

αυτών, η διοήκηση της Εταιρήας πιστεύει ότι η εύλογη αξήα τους ουσιαστικΫ ταυτήζεται με την αξήα στην οποήα 

απεικονήζονται στα λογιστικΫ βιβλήα της. 
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9.8. Υόροι (τράχοντες και αναβαλλόμενοι) 

Η επιβΫρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδέματος αποτελεήται από τους τράχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδέ από τους φόρους έ τις φορολογικάς ελαφρύνσεις που σχετήζονται µε τα 

οικονομικΫ οφάλη που προκύπτουν στην περήοδο αλλΫ άχουν έδη καταλογιστεή έ θα καταλογιστούν από τις 

φορολογικάς αρχάς σε διαφορετικάς περιόδους. Ο φόρος εισοδέματος αναγνωρήζεται στο λογαριασμό των 

αποτελεσμΫτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκεήνου που αφορΫ συναλλαγάς που καταχωρέθηκαν 

απευθεήας στα ήδια κεφΫλαια, στην οποήα περήπτωση καταχωρεήται απευθεήας, κατΫ ανΫλογο τρόπο, στα ήδια 

κεφΫλαια. 

 

Οι τράχοντες φόροι εισοδέματος περιλαμβΫνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έ και απαιτέσεις προς τις 

δημοσιονομικάς αρχάς που σχετήζονται µε τους πληρωτάους φόρους επή του φορολογητάου εισοδέματος της 

περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδέματος που αφορούν προηγούμενες χρέσεις. Οι τράχοντες 

φόροι επιμετρώνται σύμφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστάς και τους φορολογικούς νόμους που 

εφαρμόζονται στις διαχειριστικάς περιόδους µε τις οποήες σχετήζονται, βασιζόμενα στο φορολογητάο κάρδος 

για το άτος. Όλες οι αλλαγάς στα βραχυπρόθεσμα φορολογικΫ στοιχεήα του ενεργητικού έ τις υποχρεώσεις 

αναγνωρήζονται σαν μάρος των φορολογικών εξόδων στην κατΫσταση αποτελεσμΫτων χρέσης. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδέματος προσδιορήζεται µε την μάθοδο της υποχράωσης που προκύπτει από 

τις προσωρινάς διαφοράς μεταξύ της λογιστικές αξήας και της φορολογικές βΫσης των στοιχεήων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδέματος δεν λογήζεται εΫν προκύπτει από την 

αρχικέ αναγνώριση στοιχεήου ενεργητικού έ παθητικού σε συναλλαγέ, εκτός επιχειρηματικές συνάνωσης, η 

οποήα όταν άγινε η συναλλαγέ δεν επηράασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κάρδος έ ζημιΫ. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικάς απαιτέσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται µε βΫση τους φορολογικούς 

συντελεστάς που αναμάνεται να εφαρμοστούν στην περήοδο κατΫ την οποήα θα διακανονιστεή η απαήτηση έ η 

υποχράωση, λαμβΫνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστάς (και φορολογικούς νόμους) που άχουν 

τεθεή σε ισχύ έ ουσιαστικΫ ισχύουν μάχρι την ημερομηνήα του ισολογισμού. ε περήπτωση αδυναμήας σαφούς 

προσδιορισμού του χρόνου αναστροφές των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός 

συντελεστές που ισχύει κατΫ την επόμενη της ημερομηνήας του ισολογισμού χρέση. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικάς απαιτέσεις αναγνωρήζονται κατΫ την άκταση στην οποήα θα υπΫρξει 

μελλοντικό φορολογητάο κάρδος για την χρησιμοποήηση της προσωρινές διαφορΫς που δημιουργεή την 

αναβαλλόμενη φορολογικέ απαήτηση. 

 

9.9. Προβλάψεις 

Προβλάψεις αναγνωρήζονται όταν η Εταιρήα άχει παρούσες νομικάς έ τεκμηριωμάνες υποχρεώσεις ως 

αποτάλεσμα παρελθόντων γεγονότων, εήναι πιθανέ η εκκαθΫρισέ τους µάσω εκροών όρων και η εκτήµηση του 

ακριβούς ποσού της υποχράωσης μπορεή να πραγματοποιηθεή µε αξιοπιστήα. Οι προβλάψεις επισκοπούνται 

κατΫ την ημερομηνήα σύνταξης κΫθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμάνου να αντανακλούν την 
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παρούσα αξήα της δαπΫνης που αναµάνεται να απαιτηθεή για τη διευθάτηση της υποχράωσης. Οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις δεν αναγνωρήζονται στις οικονομικάς καταστΫσεις Ϋλλα γνωστοποιούνται, εκτός αν η 

πιθανότητα εκροών πόρων οι οποήοι ενσωματώνουν οικονομικΫ οφάλη εήναι ελΫχιστη. Οι ενδεχόμενες 

απαιτέσεις δεν αναγνωρήζονται στις οικονομικάς καταστΫσεις αλλΫ γνωστοποιούνται εφόσον η εισροέ 

οικονομικών οφελών εήναι πιθανέ. 

 

9.10. Παροχάς προσωπικού 

Η Εταιρήα δεν άχει επήσημα έ ανεπήσημα ενεργοποιέσει κανάνα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους 

εργαζόμενους της, το οποήο να δεσμεύεται για παροχάς σε περιπτώσεις αποχωρέσεων εργαζόμενων. Σο 

µόνο πρόγραμμα που βρήσκεται εν ισχύ και άχει ενεργοποιηθεή στο παρελθόν εήναι η συμβατικέ υποχράωση 

µε βΫση την ισχύουσα νομοθεσήα Ν.2112/1920 και 3198/1955 για παροχέ εφΫπαξ ποσού σε περήπτωση 

συνταξιοδότησης του προσωπικού. 

 

9.11. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Σα άσοδα περιλαμβΫνουν την εύλογη αξήα πωλέσεων αγαθών καθαρέ από Υόρο Προστιθάμενης 

Αξήας, εκπτώσεις και επιστροφάς. Η αναγνώριση των εσόδων γήνεται ως εξές: 

 

Πωλέσεις αγαθών 

Οι πωλέσεις αγαθών αναγνωρήζονται όταν η Εταιρήα παραδήδει τα αγαθΫ στους πελΫτες, τα αγαθΫ γήνονται 

αποδεκτΫ από αυτούς και η εήσπραξη της απαήτησης εήναι εύλογα εξασφαλισμάνη. 

 

Σόκοι 

Σα άσοδα τόκων αναγνωρήζονται σε βΫση χρονικές αναλογήας, λαμβΫνοντας υπόψη το υπόλοιπο του 

αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστέ της περιόδου άως τη λέξη, όταν καθορήζεται ότι τάτοια άσοδα θα 

εήναι πληρωτάα στην Εταιρήα. 

 

Έξοδα: Σα λειτουργικΫ άξοδα αναγνωρήζονται στα αποτελάσματα σε δεδουλευμάνη βΫση. Σα άξοδα από 

τόκους αναγνωρήζονται σε δεδουλευμάνη βΫση. 

 

 

10. Επιλεγμάνες επεξηγηματικάς σημειώσεις 

 

10.1. Εποχικότητα εργασιών 

 

Δεν άχει αναγνωριστεή από την Εταιρήα κΫποιο ειδικό έ συστηματικό πρότυπο εποχικότητας, έ Ϋλλης μορφές 

περιοδικότητα που να διάπει τη δραστηριότητα της.   
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10.2. ΑνΫλυση Κύκλο Εργασιών κατΫ ΣΑΚΟΔ - 2003 

 

Η εταιρεήα κατΫ τη χρέση δεν παρουσήασε κύκλο εργασιών.  

 

10.3. Γεωγραφικέ κατανομέ κύκλου εργασιών και αποτελεσμΫτων προ φόρων 

 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

(ποσΫ σε ευρώ) 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 

Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού 0,00 0,00 

Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΨΝ 0,00 0,00 

    

Αποτελάσματα προ Υόρων Εσωτερικού -41.948,87 -1.344,24 

Αποτελάσματα προ Υόρων Εξωτερικού 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΠΡΟ 

ΥΟΡΨΝ 

-41.948,87 -1.344,24 

 

 

10.4. Άλλα άσοδα και άξοδα  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (ποσΫ σε ευρώ) ΕΣΑΙΡΙΑ 

ΑΛΛΑ ΕΟΔΑ  1/1-31/12/2014 

 

1/1-31/12/2013 

 

Εκμήσθωση ακινέτων 9.600,00  9.600,00  

Εκμήσθωση μηχ. εξοπλ. 0,00  0,00  

Επιδοτέσεις Ο.Α.Ε.Δ. 0,00  0,00  

Επιχορηγέσεις και λοιπΫ σχετικΫ άσοδα  0,00  0,00  

Εσοδα συμμετοχών σε κ/ξήες 0,00  0,00  

ΛοιπΫ παρεπόμενα άσοδα 1.407,64 0,00  

Κάρδη από πώληση ενσώμ. παγήων στοιχεήων 0,00  0,00  

Κάρδη συναλλαγματικών διαφορών 0,00  0,00  

Έσοδα προηγουμάνων χρέσεων 20,16 618,55 

ΛοιπΫ  ανόργανα (άκτακτα) 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΑ 11.027,80 10.218,55 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (ποσΫ σε ευρώ) ΕΣΑΙΡΙΑ 

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 

ΥορολογικΫ πρόστιμα και προσαυξέσεις 0,00 22,31 

Πρόστιμα και προσαυξ.εισφ.ασφαλ.ταμεήων 0,00  0,00  

Κόστος Λοιπών Εσόδων 7.167,64 0,00 

Ζημιάς από πώληση ενσώμ. παγήων στοιχεήων 0,00  0,00  

Ζημήες συναλλαγματικών διαφορών 0,00  0,00  

Σόκοι υπερημερήας 0,00  0,00  

Διαγραφέ επισφαλειών 0,00  0,00  

Έξοδα προηγουμάνων χρέσεων 2.576,23 788,00 

ΛοιπΫ ανόργανα (άκτακτα) 40.295,70 0,00 

ΤΝΟΛΑ 50.039,57 810,31 
 

Σα άξοδα προηγουμάνων χρέσεων της χρέσης 2014 αφορούν την απόδοση παροχάς τρήτων κατΫ ποσό € 

1.961,23 και τακτοποήηση λογαριασμών κατΫ € 615,00. 

Σα άξοδα προηγουμάνων χρέσεων της χρέσης 2013 αφορούν την απόδοση τάλος επιτηδεύματος για 

προηγούμενες περιόδους. 
 

10.5. ΦρηματοοικονομικΫ άσοδα και άξοδα 

 (ποσΫ σε ευρώ) ΕΣΑΙΡΙΑ 

  1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ     

Φρεωστικοή τόκοι και συναφέ άξοδα 0,00 0,00 

Σόκοι προκαταβολών άργων 0,00 0,00 

Προμέθειες εγγυητικών επιστολών 0,00 0,00 

Σόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων 0,00 0,00 

ΛοιπΫ άξοδα τραπεζών 0.00 0.00 

Άλλα χρηματοοικονομικΫ άξοδα 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΑ 0,00 0,00 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΟΔΑ   

Κάρδη εύλογης αξήας χρεογρΫφων μάσω αποτελεσμΫτων 0,00 0,00 

Πιστωτικοή τόκοι και συναφέ άσοδα 1,83 11,67 

Μερήσματα συμμετοχών & χρεωγρΫφων 0,00 0,00 

Κάρδη συμμετοχών συγγενών επιχειρέσεων 0,00 0,00 

Άλλα χρηματοοικονομικΫ άσοδα 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΑ 1,83 11,67 

ΚΑΘΑΡΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΟΔΑ (ΕΞΟΔΑ) 1,83 11,67 
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10.6. ΑνΫλυση εξόδων ανΫ κατηγορήα 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

(ποσΫ σε ευρώ) 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 

Κόστος πωλέσεων   

Κόστος αποθεμΫτων 0,00 0,00 

Παροχάς σε εργαζόμενους 0,00 0,00 

Αμοιβάς και άξοδα τρήτων 0,00 0,00 

Παροχάς τρήτων 0,00 0,00 

Υόροι-Σάλη 0,00 0,00 

ΔιΫφορα άξοδα 0,00 0,00 

Αποσβάσεις ενσώματων παγήων 0,00 0,00 

Αποσβάσεις Ϋυλων περ. στοιχεήων 0,00 0,00 

ύνολο 0,00 0,00 

Διοικητικέ λειτουργήα   

Παροχάς σε εργαζόμενους 0,00 0,00 

Αποσβάσεις ενσώματων παγήων 1.040,00 5.760,00 

Αποσβάσεις Ϋυλων περ. στοιχεήων 0,00 0,00 

Αμοιβάς και άξοδα τρήτων 0,00 715,00 

Παροχάς τρήτων 0,00 1.407,62 

Υόροι-Σάλη 0,00 0,00 

ΔιΫφορα άξοδα 1.898,93 2.881,53 

ύνολο 2.938,93 10.764,15 

 

10.7. Υόροι  
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

(ποσΫ σε ευρώ) 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 

Αποτάλεσμα προ φόρων -41.948,87 -1.344,24 
  

  

Υόροι   

Σράχων φόρος εισοδέματος 0,00 0,00 

Λοιποή φόροι άξοδα 1.000,00 2.230,66 

Αναβαλλόμενη φορολογήα -11.922,47 -1.497,60 

Αναβαλλόμενη φορολογήα λόγω μεταβολέ συντελεστέ 0,00 11.885,04 

ύνολο φόρων -10.922,47 12.618,10 
    

ΤΝΟΛΑ (ΚΕΡΔΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ) -31.026,40 -13.962,34 
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Δεν αναγνωρήσθηκε αναβαλλόμενη φορολογικέ απαήτηση, λόγω του ότι δεν προβλάπεται ύπαρξη κερδών στο 

προσεχάς μάλλον ώστε να συμψηφισθεή. 
 

10.8. Κάρδη ανΫ μετοχέ 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

(ποσΫ σε ευρώ) 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

31/12/2013 31/12/2013 

Κάρδη (ζημιάς) που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρήας -31.026,40 -13.962,34 

Αριθµός μετοχών 250.000 250.000 

ΒασικΫ κάρδη ανΫ μετοχέ (Ευρώ) -0,1241 -0,0558 

 

10.9. ΠΫγια στοιχεήα ενεργητικού 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  

(ποσΫ σε  ευρώ) 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

31/12/2014 31/12/2013 

Α. ΛειτουργικΫ ΠΫγια 40.338,29 40.338,29 

υσωρευμάνες αποσβάσεις -40.337,92 -40.337,92 

Β. Ακήνητα για επάνδυση 476.009,30 516.105,00 

υσωρευμάνες αποσβάσεις -176.009,30 -170.249,30 

Γ. Άυλα περιουσιακΫ στοιχεήα 1.243,58 1.243,58 

υσωρευμάνες αποσβάσεις -1.243,57 -1.243,57 

Δ. υμμετοχάς σε επιχειρέσεις 0,00 0,00 

Ε. υμμετοχάς προς πώληση 0,00 0,00 

Σ. ΛοιπΫ στοιχεήα πΫγιου ενεργητικού  2.565,81 2.565,81 

υσωρευμάνες αποσβάσεις -1.963,81 -1.963,81 

ΤΝΟΛΟ ΜΙΚΣΗ 

ΛΟΓΙΣ.ΑΞΙΑ(Κτέσης) 
520.156,98 560.252,68 

ΜΕΙΟΝ : ΤΝΟΛΙΚΕ 

ΤΨΡΕΤΜΕΝΕ ΑΠΟΒΕΕΙ 
-219.554,60 -213.794,60 

ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΠΟΒΕΣΨΝ ΠΑΓΙΨΝ 300.602,38 346.458,08 
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10.9.Α. ΑνΫλυση επιμάρους κατηγοριών 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α.  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΠΑΓΙΑ 

(ποσΫ σε ευρώ) 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

31/12/2013 31/12/2013 

Γέπεδα - Οικόπεδα - Αγροή 0,00 0,00 

Κτήρια & τεχνικΫ άργα 0,00 0,00 

υσωρευμάνες αποσβάσεις 0,00 0,00 

Μηχανέματα (τεχνικάς εγκατ. & λοιπός εξοπλ.) 40.338,29 40.338,29 

υσωρευμάνες αποσβάσεις -40.337,92 -40.337,92 

ΜεταφορικΫ Μάσα 0,00 0,00 

υσωρευμάνες αποσβάσεις 0,00 0,00 

Ακήνητοπ. υπό εκτάλεση 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΙΚΣΗ ΛΟΓ.ΑΞΙΑ(κτέσης) 40.338,29 40.338,29 

ΜΕΙΟΝ: υνολικάς υσωρ.αποσβάσεις -40.337,92 -40.337,92 

ΑΝΑΠΟΒΕΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ  ΠΑΓΙΑ 0,37 0,37 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ B.  ΑΚΙΝΗΣΑ ΠΡΟ ΕΠΕΝΔΤΗ 

(ποσΫ σε ευρώ) 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

31/12/2014 31/12/2013 

Οικόπεδα 200.000,00 228.105,00 

Κτήρια 276.009,30 288.000,00 

ΤΝΟΛΑ 476.009,30 516.105,00 

ΜΕΙΟΝ: υνολικάς Αποσβάσεις -176.009,30 -170.249,30 

ΑΝΑΠΟΒΕΣΑ  ΑΚΙΝΗΣΑ ΠΡΟ ΕΠΕΝΔΤΗ 300.000,00 345.855,70 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ.  ΑΪΛΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ   ΕΣΑΙΡΙΑ 

ΣΟΙΦΕΙΑ (ποσΫ σε ευρώ) 31/12/2014 31/12/2013 

ΛογισμικΫ ΠρογρΫμματα 1.243,58 1.243,58 

ΤΝΟΛΑ 1.243,58 1.243,58 

ΜΕΙΟΝ: υνολικάς Αποσβάσεις -1.243,57 -1.243,57 

ΑΝΑΠΟΒΕΣΑ  ΑΤΛΑ  ΠΕΡ. ΣΟΙΦΕΙΑ 0,01 0,01 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ.  ΤΜΜΕΣΟΦΕ Ε ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ (ποσΫ σε 

ευρώ) 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

31/12/2014 31/12/2013 

Επενδύσεις σε θυγατρικάς  0,00 0,00 

Επενδύσεις σε συνδεδεμάνες  0,00 0,00 

Επενδύσεις σε συμμετοχικού ενδιαφάροντος επιχειρέσεις  0,00 0,00 

ΤΝΟΛΑ ΤΜΜΕΣΟΦΨΝ 0,00 0,00 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Σ.  ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ(ποσΫ σε ευρώ) 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

31/12/2014 31/12/2013 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.963,96 1.963,96 

υσωρευμάνες αποσβάσεις -1.963,81 -1.963,81 

Λοιπάς μακροπρόθεσμες απαιτέσεις 601,85 601,85 

ΤΝΟΛΟ ΜΙΚΣΗ ΛΟΓ.ΑΞΙΑ(κτέσης) 2.565,81 2.565,81 

ΜΕΙΟΝ: υνολικάς Αποσβάσεις -1.963,81 -1.963,81 

ΤΝΟΛΑ  602,00 602,00 
 

10.10. Κεφαλαιουχικάς δαπΫνες 

ΚατΫ την διΫρκεια της χρέσης 1/1/2014 - 31/12/2014 δε διενεργέθηκαν επενδύσεις σε  πΫγια στοιχεήα. 
 

10.11. ΤφιστΫμενα βΫρη 

τις 20/12/2011 ενεγρΫφη δυνΫμει σχετικές αποφΫσεως του Μονομελούς Πρωτοδικεήου Αθηνών 

προσημεήωση υποθέκης, ύψους 400,00 χιλ. € επή του ακινέτου ιδιοκτησήας της Εταιρεήας, συνολικές 

εκτΫσεως 5.069 τ.μ., που βρήσκεται στη θάση «ΝΣΕΒΕ-ΣΑΙΡ» της κτηματικές περιφάρειας του δέμου 

Ανατολές Ιωαννήνων μετΫ των επ’ αυτού οικοδομών (ξυλουργικού εργοστασήου). Η εν λόγω προσημεήωση 

ενεγρΫφη υπάρ της τραπάζης ALPHA BANK ως εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών ALPHA BANK 

και ΠΕΙΡΑΙΨ, προς το σκοπό εξασφΫλισης των απαιτέσεών τους που απορράουν από το ομολογιακό 

δΫνειο 20 εκατ. € κατ’ ανώτατο όριο της εκδότριας εταιρεήας ΑΕΓΕΚ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΑΕ, εταιρεήας 

συγγενούς (κατΫ ποσοστό 20%) της μητρικές εταιρεήας ΑΕΓΕΚ. 

Επήσης στις 22/12/2011 άχει συναφθεή μεταξύ της Εταιρεήας και της ALPHA BANK, υπό την ιδιότητΫ της ως 

εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΨ, σύμβαση παροχές ενεχύρου-

εκχώρησης απαιτέσεων, με την οποήα συνεστέθη δικαήωμα ενεχύρου, υπάρ του ως Ϋνω Εκπροσώπου, επή 

των κατΫ της ασφαλιστικές εταιρεήας «GROUPAMA ΥΟΙΝΙΞ ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ» απαιτέσεων της Εταιρεήας, οι οποήες απορράουν από το ασφαλιστέριο συμβόλαιο του 

ξυλουργικού εργοστασήου που βρήσκεται επή του προαναφερθάντος ακινέτου ιδιοκτησήας της Εταιρεήας. 

Προσημεήωση υποθέκης επή του ανωτάρω αγροτεμαχήου μετΫ των επ’ αυτού υφιστΫμενων και μελλοντικΫ 

ανεγερθησομάνων κτισμΫτων ποσού 288,00 χιλ. € πλάον τόκων και εξόδων, υπάρ της Σραπάζης Alpha Bank 

ως εκπροσώπου των Ομολογιούχων δανειστών του από 16.6.2013 συναφθάντος κοινού Ομολογιακού 

Δανεήου υπάρ της εκδότριας του Ομολογιακού Δανεήου εταιρεήας ΑΕΓΕΚ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΑΕ υπάρ της 

οποήας η ΔΙΡΚΗ ΑΕ χορέγησε την ως Ϋνω εμπρΫγματη εξασφΫλιση. 
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10.12. Αποθάματα 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

(ποσΫ σε ευρώ) 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

31/12/2014 31/12/2013 

Προϊόντα άτοιµα και ηµιτελέ  0,00  0,00 

Παραγωγέ σε εξάλιξη  0,00  0,00 

Πρώτες και βοηθητικάς ύλες  0,00  0,00 

Προκαταβολάς για αγορΫ αποθεµΫτων  0,00  0,00 

ΤΝΟΛΑ   0,00  0,00 

 

10.13. Επήδικοι πελΫτες / υπό διαιτησήα διαφοράς/ ΠελΫτες και λοιπάς απαιτέσεις 

Δεν υπΫρχουν επήδικες απαιτέσεις. 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

(ποσΫ σε ευρώ) 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

31/12/2014 31/12/2013 

Απαιτέσεις από πελΫτες 13.941,94 9.102,54 

Απαιτέσεις από πελΫτες άργων  0,00  0,00 

Επισφαλεής-Επήδικοι πελΫτες  0,00  0,00 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΙΣΗ.ΑΠΟ ΠΕΛΑΣΕ 13.941,94 9.102,54 

   

Άλλες απαιτέσεις   

Επιταγάς εισπρακτάες 0,00 0,00 

Επισφαλεής-Επήδικοι χρεώστες  0,00  0,00 

Μάτοχοι-λογμ.κΫλυψης μετοχ.κεφαλ.  0,00  0,00 

Φρεώστες διΫφοροι 40.971,23 40.932,64 

Φρεώγραφα  0,00  0,00 

Λογ/μοι διαχεήρ. προκ/λων και πιστώσεων 6.064,62 5.941,62 

Λοιπάς απαιτέσεις  0,00  0,00 

Αναβαλλόμενες φορολ.απαιτέσεις  0,00  0,00 

ΤΝΟΛΑ(1) 47.035,85 46.874,26 
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Λοιπές βρατσπόθεσμες απαιτήσεις και 

προκαταβολές 
  

Πποκαηαβλημένοι θόποι 3.234,04 3.235,51 

Έξοδα επόμενων σπήζεων 0,00 0,00 

Έζοδα σπήζηρ ειζππακηέα 0,00 0,00 

Λοιποί μεηαβαηικοί λογ/μοί 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ (2) 3.234,04 3.235,51 

   

Απαιτέσεις από συνδ/νες και λοιπ. συμμ/κού 

ενδιαφάρ. επιχ/σεις 

  

Απαιηήζειρ καηά ζςνδεδεμένων εηαιπιών 0,00 0,00 

Απαιηήζειρ καηά λοιπών ζςμμεηοσικού 

ενδιαθ.επισειπήζεων 
0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ (3) 0,00 0,00 

Λοιπα στοιτεια ενεργητικοσ 1+2+3 50.269,89 50.109,77 

 

 
 

10.14. Διαθάσιμα και ταμειακΫ ισοδύναμα 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

(ποσΫ σε ευρώ) 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

31/12/2014 31/12/2013 

Σαμεήο  69,11 69,11 

Καταθάσεις όψεως και προθεσμήας 6.388,21 3.630,57 

Άλλα διαθάσιμα έ ταμειακΫ ισοδύναμα 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΑ  6.457,32 3.699,68 
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10.15. Λοιπάς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

(ποσΫ σε ευρώ) 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

31/12/2014 31/12/2013 

Εμπορικάς υποχρ.και προκ/λάς   

Προμηθευτάς 6.676,94 5.710,03 

ΓραμμΫτια πληρωτάα 0,00 0,00 

Επιταγάς πληρωτάες 0,00 0,00 

Προκαταβολάς Πελατών (ΑΕΓΕΚ Κατ/κη ΑΕ) 109.253,30 112.982,90 

Ασφαλιστικοή οργανισμοή 168,40 168,40 

Τποχρεώσεις προς συνδ. επιχειρ./Κ/Ξ 125.285,52 117.795,50 

Τποχρεώσεις προς λοιπάς επιχειρ. 0,00 0,00 

Μερήσματα πληρωτάα 0,00 0,00 

Πιστωτάς διΫφοροι 14,76 14,76 

Τποχρεώσεις χρηματ.  συμβΫσεων 0,00 0,00 

Τποχρεώσεις κατασκ.συμβολαήων 0,00 0,00 

Τποχρεώσεις αποζημ. προσωπικού 0,00 0,00 

Λοιπάς υποχρεώσεις 123,00 0,00 

Μεταβατικοή λογ/σμοή παθητικού 1.294,62 1.294,62 

ΤΝΟΛΑ (1) 242.816,54 237.966,21 

   

Τποχρεώσεις από φόρους-τάλη(2) 345,60 

 

345,60 

 

Λοιπάς βραχυπρ.υποχρ.(1+2) 243.162,14 238.311,81 

 

 

10.16.Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

(ποσΫ σε ευρώ) 

ΕΣΑΙΡΙΑ 

31/12/2014 31/12/2013 

Αναβαλλόμενη φορολογικέ υποχράωση 38.081,77 50.004,24 

 

Σο σύνολο της αναβαλλόμενης φορολογήας αφορΫ την αξήα του ακινέτου της εταιρεήας. Ο συντελεστές 

μεταβλέθηκε από 20% σε 26%, η οποήα επέλθε με τον Ν.4110/23.01.2013. Η μεταβολέ αυτέ αύξησε την 

υποχράωση κατΫ € 11.885,04 με αντήστοιχη επιβΫρυνση του αποτελάσματος της χρέσης 2013, ως 

εμφανήζεται αναλυτικΫ στη σημεήωση 10.7 ανωτάρω. 
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10.17. Ίδια κεφΫλαια- ήδιες μετοχάς 

Σο Μετοχικό ΚεφΫλαιο της εταιρήας ανάρχεται σε 175.000,00 Ευρώ και διαιρεήται σε 250.000 ονομαστικάς 

μετοχάς, ονομαστικές αξήας 0,70 Ευρώ η κΫθε μήα. 

Περαιτάρω, η ανΫλυση των ιδήων κεφαλαήων της Εταιρήας παρουσιΫζεται στον παρακΫτω πήνακα: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ 

31/12/2013 31/12/2013 

ΜΕΣΟΦΙΚΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ     

Καταβεβλημάνο 175.000,00 175.000,00 

Οφειλόμενο 0,00 0,00 

ΔιαφορΫ από άκδοση μετοχών υπάρ το Ϋρτιο  0,00  0,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΟΦΙΚΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ 175.000,00 175.000,00 

ΔΙΑΥΟΡΕ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΨΝ 0,00 0,00 

Διαφοράς αναπροσαρμογές συμμετοχών και χρεογρΫφων  0,00  0,00 

Διαφοράς αναπροσαρμογές αξήας λοιπών περιουσιακών στοιχεήων  0,00  0,00 

ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΨΝ 0,00 0,00 

      

ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΑ     

Σακτικό  6.191,08 6.191,08 

ΕιδικΫ 1.175,72 1.175,72 

Έκτακτα 32.419,14 32.419,14 

Αφορολόγητα ειδικών διατΫξεων νόμων 10.694,69 10.694,69 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΨΝ 50.480,63 50.480,63 

      

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΙ ΝΕΟ     

Τπόλοιπο ζημιών πρ. χρέσεων -171.514,51 -157.552,17 

Τπόλοιπο κερδών (ζημιών)χρέσης -31.026,40 -13.962,34 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΣΕΛ/ΣΨΝ ΕΙ ΝΕΟ -202.540,91 -171.514,51 
    

ΙΔΙΕ ΜΕΣΟΦΕ   

ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΠΦΑ 67.087,90 67.087,90 

ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΜΕΣΟΦΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΙΚΗ 90.027,62 121.054,02 

ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΜΕΙΟΧΗΥΙΑ 0,00 0,00 
    

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ 90.027,62 121.054,02 
 

ΒΫσει της αποφΫσεως της Γενικές υνάλευσης των μετόχων της 19/6/2009 πραγματοποιέθηκε μεήωση του 

Μετοχικού Κεφαλαήου της εταιρεήας κατΫ ποσό €557.500,00 με αντήστοιχη μεήωση της ονομαστικές αξήας της 

μετοχές από €2,93 σε €0,70 η κΫθε μήα, για το συμψηφισμό ισόποσων ζημιών. Η σχετικέ καταχώρηση στο 

μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχήας Αθηνών περιλέφθηκε στο ΥΕΚ ΑΕ/ΕΠΕ υπ’ αρήθμ. 7710/3.7.2009. 
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ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ 

Οι Οικονομικάς ΚαταστΫσεις της Εταιρήας εήναι καταχωρημάνες στο διαδήκτυο, στη διεύθυνση www.aegek.gr και στο τηρούμενο από τη 

Νομαρχήα Αθηνών Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 13300/01AT/B/86/136. Ο αναγνώστης ο οποήος επιζητΫ να αντλέσει ολοκληρωμάνη 

εικόνα της οικονομικές θάσης και των αποτελεσμΫτων της εταιρήας πράπει να εξασφαλήσει πρόσβαση στις Οικονομικάς ΚαταστΫσεις της.  

 ΚηφισιΫ, 30/3/2015  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. ΚΑΙ 

ΔΙΕΤΘΤΝΨΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
Ο ΓΕΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Δ/ΝΣΗ Η ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 

   

   

Σσηήξηνο Π. Γαβξηήι ΙωΫννης . Σσιτσιλώνης Μαρήα Αντ. Παπαθανασήου 

Α.Γ.Τ. ΑΒ 521173 ΑΔΣ ΑΒ 593612 ΑΔΣ ΑΚ 038995 
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