
  
  

EEUURROOCCOORRPP  
ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Για τη χρήση 2013 
1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2013



EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ 

Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013 2

 

 

 Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013  
1η Ιανουαρίου – 31ης Δεκεμβρίου 2013 

 
 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν βάσει των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και του Ομίλου «EUROCORP Ανώνυμος Εταιρεία 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» την 21/02/2014. 

 

 

Ίων Κουφοπαντελής 
 
 
 
 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 



EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ 

Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...............................5 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ..........................................6 

1.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ...............................................................................................6 
1.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ................................................................................................8 
1.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ .....................................................................10 
1.4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...........................................................................................12 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
................................................................................................................................................................14 

3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ .........................................................15 

4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ............................................17 

5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ....................................................................................18 

5.1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΩΝ Δ.Π.Χ.Α. ..........................................................................................................18 
5.2. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ...................................................................................................18 
5.3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΜΙΣΘΩΤΗΣ ....................................................................................19 
5.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΜΙΣΘΩΤΗΣ...........................................................................................19 
5.5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ  - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ...19 
5.6. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ  ΑΚΙΝΗΤΑ ...............................................................................................................19 
5.7. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .....................................................................................................19 
5.8. ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΑΘΗ.............................................................................20 
5.9. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ....................................................................20 
5.10. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.................................................................................................................20 
5.11. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ....................................................................................................21 
5.12. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ...........................................................................................................................21 
5.13. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ .......................................................................21 
5.14. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ..................................................................................................................21 
5.15. ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ..................................................................................................................22 
5.16. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ .................................................................................................................22 
5.17. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................................22 
5.18. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ....................................................................................22 
5.19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ .......................................................23 
5.20. ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ..............................................................................................................................23 
5.21. ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ..........................................................................................24 
5.22. ΈΣΟΔΑ .......................................................................................................................................24 
5.23. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ.........................................................................................................25 
5.24. ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ..................................................................................................................25 
5.25. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ...................................................................................................25 
5.26. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ...............................................................................................26 

6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ..................................................................32 

6.1. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ..................................................................................................32 
6.2. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .....................................................................................................34 
6.3. ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ...............................................................................................................35 
6.4. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ........................................................................................35 
6.5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ .................................................................................36 
6.6. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ....................................................................................36 
6.7. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ .....................................................36 
6.8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .....................................................................................38 
6.9. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ............................................................................38 
6.10. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ..................................................................................................................39 
6.11. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ....................................................39 
6.12. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ............................40 
6.13. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ....................................................................................40 
6.14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ...............................................................................................................41 
6.15. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ................................................................................................41 



EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ 

Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013 4

6.16. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ...............................................................................................................41 
6.17. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ...........................................................................................................42 
6.18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ...............................42 
6.19. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ............................................................................43 
6.20. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ..........................................................................43 
6.21. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ...............................................................................................................43 
6.22. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ...............................................................................................44 
6.23. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ..................................................................................................................................44 
6.24. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ..............................................................................................................45 
6.25. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ............................................................................................................................45 
6.26. ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ......................................................................................................................45 
6.27. ΈΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ .....................................................................................................................45 
6.28. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ............................................................................................................................46 
6.29. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ..................................................................................................46 
6.30. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ..................................................................................................46 
6.31. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ...............................................................................................................47 

7. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ......................................................................................................48 

7.1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ .......................................................................................48 
7.2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ...............................................................................48 
7.3. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ............................................................................................48 
7.4. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ................................................................................49 
7.5. ΖΗΜΙΕΣ / ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ....................................................................................................49 
7.6. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ .............................................................49 

 



EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ 

Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013 5

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας EUROCORP 
Α.Ε.Π.Ε.Υ., οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης  της 31ης 
Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές 
και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 
της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. και  της θυγατρικής 
αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για 
τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 
 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

Δημήτρης Ντζανάτος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 
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1. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2013 

1.1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
   
 Όμιλος Σημειώσεις 31/12/2013 31/12/2012 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 6.1 299.232 322.164 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 6.2 293.383 310.359 
Υπεραξία θυγατρικών 6.3 3.232.035 3.735.035 
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 6.6 0 987 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.7 331.358 242.653 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 6.8 1.746.231 1.134.051 
  5.902.239 5.745.249 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 6.9 2.127.789 1.598.113 
Λοιπές Απαιτήσεις 6.10 248.252 2.682.987 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 6.11 2.089.558 2.282.684 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 6.12 47.006 90.761 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.13 14.331.385 9.783.604 
  18.843.989 16.438.149 
    
Σύνολο ενεργητικού   24.746.229 22.183.397 

    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους    
Μετοχικό κεφάλαιο 6.14 14.726.135 14.726.135 
Υπέρ το άρτιο 6.15 0 0 
Αποθεματικά εύλογης αξίας 6.16 (733.469) (791.331) 
Λοιπά αποθεματικά 6.17 397.517 391.788 
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον  (7.917.855) (6.761.686) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους  6.472.328 7.564.906 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  (155) 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  6.472.173 7.564.906 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 6.18 78.302 78.302 
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων  78.302 78.302 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 6.19 335.321 343.564 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις 6.20 20.000 40.000 
Λοιπές υποχρεώσεις 6.21 17.637.891 14.054.084 
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 6.22 202.542 102.542 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  18.195.754 14.540.190 
Σύνολο υποχρεώσεων  18.274.056 14.618.492 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   24.746.229 22.183.397 
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 Εταιρεία Σημειώσεις 31/12/2013 31/12/2012 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 6.1 101.761 105.365 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 6.2 34.741 48.674 
Υπεραξία θυγατρικών 6.3 3.232.035 3.735.035 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 6.5 4.731.965 4.731.965 
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 6.6 0 64.507 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.7 146.884 118.986 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 6.8 580.844 230.844 
  8.828.230 9.035.376 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 6.9 318.929 493.810 
Λοιπές Απαιτήσεις 6.10 196.812 15.078 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 6.11 1.317.612 1.445.148 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 6.12 44.318 86.091 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.13 831.335 1.590.528 
  2.709.004 3.630.654 
    
Σύνολο ενεργητικού   11.537.234 12.666.031 

    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους    
Μετοχικό κεφάλαιο 6.14 14.726.135 14.726.135 
Αποθεματικά εύλογης αξίας 6.15 (286.750) (318.476) 
Λοιπά αποθεματικά 6.16 232.980 221.425 
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 6.17 (5.421.823) (4.338.755) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  9.250.542 10.290.328 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 6.18 27.253 27.253 
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων  27.253 27.253 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 6.19 274.639 277.118 
Λοιπές υποχρεώσεις 6.21 1.974.801 2.061.331 
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 6.22 10.000 10.000 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  2.259.440 2.348.450 
Σύνολο υποχρεώσεων  2.286.693 2.375.702 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   11.537.234 12.666.031 
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1.2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
Όμιλος Σημειώσεις  31/12/2013 31/12/2012 
Πωλήσεις 6.23 3.441.812 2.894.708 
Κόστος Πωληθέντων 6.24 2.507.014 2.186.256 
Μικτό Κέρδος   934.797 708.452 
Λοιπά έσοδα  6.25 48.759 55.645 
Έξοδα διάθεσης 6.26 (5.835) (11.950) 
Έξοδα διοίκησης 6.27 (1.595.742) (1.579.303) 
Λοιπά έξοδα  6.28 (161.257) (373.050) 
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   (779.278) (1.200.206) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.29 67.359 57.417 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  6.30 (545.644) (908.438) 
Αναλογία αποτελέσματος συγγενών επιχειρήσεων  (1.911) (342) 
Συνολικά έσοδα προ φόρων   (1.259.473) (2.051.569) 
Φόρος εισοδήματος 6.31 109.035 (80.834) 
Συνολικά έσοδα    (1.150.439) (2.132.403) 

    
Κατανέμονται σε:      
Ιδιοκτήτες μητρικής   (1.150.070) (2.132.403) 
Δικαιώματα μειοψηφίας   (368) 0 

    
Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων 
Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση  
Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους 
  Σημειώσεις 31/12/2013 31/12/2012 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων διαθέσιμων προς πώληση 6.11 78.191 123.252 
Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων 6.11 (20.330) (24.650) 
Λοιπά συνολικά έσοδα  0 1.859 
Λοιπά συνολικά έσοδα   57.862 100.460 

    
Κατανέμονται σε:    
Ιδιοκτήτες μητρικής   57.862 100.460 
Δικαιώματα μειοψηφίας   0 0 
    
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   (1.092.577) (2.031.943) 

    
Κατανέμονται σε:    
Ιδιοκτήτες μητρικής   (1.092.209) (2.031.943) 
Δικαιώματα μειοψηφίας   (368) 0 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
Εταιρεία Σημειώσεις 31/12/2013 31/12/2012 
Πωλήσεις 6.23 1.597.266 1.326.085 
Κόστος Πωληθέντων 6.24 1.488.175 1.239.597 
Μικτό Κέρδος   109.091 86.488 
Λοιπά έσοδα  6.25 82.251 74.929 
Έξοδα διάθεσης 6.26 (3.609) (6.231) 
Έξοδα διοίκησης 6.27 (734.153) (724.796) 
Λοιπά έξοδα  6.28 (6.419) (2.092) 
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   (552.838) (571.702) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.29 16.527 12.446 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  6.30 (574.247) (863.630) 
Συνολικά έσοδα προ φόρων  (1.110.559) (1.422.886) 
Φόρος εισοδήματος   39.045 (87.474) 

Συνολικά έσοδα  6.31 (1.071.513) (1.510.361) 

    
Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων 
Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε 
μεταγενέστερες περιόδους Σημειώσεις 31/12/2013 31/12/2012 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων διαθέσιμων προς πώληση 6.11 42.874 57.662 
Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων 6.11 (11.147) (11.532) 
Λοιπά συνολικά έσοδα  0 1.859 
Λοιπά συνολικά έσοδα   31.726 47.988 

    
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ   (1.039.787) (1.462.373) 
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1.3. Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 
 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 

  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ 
το 

άρτιο 

Αποθεματικά 
εύλογης 
αξίας 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
σε νέο ΣΥΝΟΛΟ 

Μη 
ελέγ/σες 
συμ/χές 

ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα κατά 
την 31η 
Δεκεμβρίου 2011 14.726.135 0 (889.933) 454.190 (4.693.543) 9.596.850 0 19.193.699 
Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα 0 0 98.601 0 (2.132.403) (2.033.802) 0 (2.033.802) 
Διανομή 
μερίσματος 
κερδών χρήσης 
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 
Αύξηση 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου  0 0 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορά 
κερδών / ζημιών 
σε αποθεματικό 0 0 0 (62.402) 64.260 1.858 0 1.858 
Αγορές / 
(πωλήσεις) Ιδίων 
Μετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ανακατάταξη 
στοιχείων ιδίων 
κεφαλαίων 0 0 0 0 0 0 0 0 
Συνολικό 
Αναγνωριζόμενο 
Κέρδος  0 0 98.601 (62.402) (2.068.143) (2.031.944) 0 (2.031.944) 
Υπόλοιπα κατά 
την 31η 
Δεκεμβρίου 2012 14.726.135 0 (791.332) 391.788 (6.761.686) 7.564.906 0 7.564.906 
Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα 0 0 57.862 0 (1.150.070) (1.092.209) (368) (1.092.577) 
Διανομή 
μερίσματος 
κερδών χρήσης 
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 
Αύξηση 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου  0 0 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορά 
κερδών / ζημιών 
χρεογράφων σε 
αποθεματικό 0 0 0 5.729 (5.729) 0 0 0 
Αγορές / 
(πωλήσεις) Ιδίων 
Μετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ανακατάταξη 
στοιχείων ιδίων 
κεφαλαίων 0 0 0 0 (369) (369) 213 (156) 
Συνολικό 
Αναγνωριζόμενο 
Κέρδος  0 0 57.862 5.729 (1.156.168) (1.092.578) (155) (1.092.733) 
Υπόλοιπα κατά 
την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 14.726.135 0 (733.470) 397.517 (7.917.855) 6.472.328 (155) 6.472.173 
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Εταιρεία 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 

  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ 
το 

άρτιο 

Αποθεματικά 
εύλογης 
αξίας 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
σε νέο ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2011 14.726.135 0 (364.605) 263.414 (2.872.240) 11.752.701 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα 0 0 46.129 0 (1.510.361) (1.464.232) 
Διανομή μερίσματος 
κερδών χρήσης 2011 0 0 0 0 0 0 
Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου  0 0 0 0 0 0 
Μεταφορά κερδών / 
ζημιών χρεογράφων σε 
αποθεματικό 0 0 0 (41.989) 43.848 1.859 
Ανακατάταξη στοιχείων 
ιδίων κεφαλαίων 0 0 0 0 0 0 
Συνολικό 
Αναγνωριζόμενο 
Κέρδος  0 0 46.129 (41.989) (1.466.513) (1.462.373) 
Υπόλοιπα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2012 14.726.135 0 (318.476) 221.425 (4.338.754) 10.290.327 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα 0 0 31.726 0 (1.071.513) (1.039.787) 
Διανομή μερίσματος 
κερδών χρήσης 2012 0 0 0 0 0 0 
Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου  0 0 0 0 0 0 
Μεταφορά κερδών / 
ζημιών χρεογράφων σε 
αποθεματικό 0 0 0 11.555 (11.555) 0 
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων 
μετοχών 0 0 0 0 0 0 
Ανακατάταξη στοιχείων 
ιδίων κεφαλαίων 0 0 0 0 0 0 
Συνολικό 
Αναγνωριζόμενο 
Κέρδος  0 0 31.726 11.555 (1.083.068) (1.039.787) 
Υπόλοιπα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 14.726.135 0 (286.749) 232.980 (5.421.823) 9.250.542 
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1.4. Κατάσταση των Ταμειακών Ροών 
 

Όμιλος 01/01 - 31/12/2013 01/01 - 31/12/2012 
Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων (1.259.473) (2.051.569) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις 113.168 142.821 
Προβλέψεις 609.550 836.515 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 37.964 11.167 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 31.600 39.037 

  Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλάιου κίνησης  
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων   
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.803.094 1.120.982 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 3.277.305 5.889.634 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (31.600) (39.037) 
Καταβεβλημένοι φόροι (1.898) (2.048) 
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.579.710 5.947.502 
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορές (πωλήσεις) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων (293.967) (73.945) 
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων (73.081) (68.529) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 10 0 
Τόκοι εισπραχθέντες  53.833 42.711 
Μερίσματα εισπραχθέντα  1.277 8.824 
Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 0 0 
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (311.929) (90.939) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 0 0 
Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών 0 0 
Εξοφλήσεις δανείων (20.000) 0 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 0 0 
Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 
Χρηματοδοτήσεις από συγγενείς εταιρείες 300.000 0 
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 280.000 0 
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης 
(α)+(β)+(γ) 4.547.781 5.856.563 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 9.783.604 3.927.041 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 14.331.385 9.783.604 
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Εταιρεία 01/01 - 31/12/2013 01/01 - 31/12/2012 
Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων (1.110.559) (1.422.886) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις 25.129 33.896 
Προβλέψεις 571.265 842.643 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (17.116) 6.830 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.714 2.052 

  Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
 ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων   
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (6.853) (78.606) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (87.112) 123.957 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.714) (2.052) 
Καταβεβλημένοι φόροι (1.898) (2.048) 
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (627.145) (496.215) 
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορές (πωλήσεις) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων (129.120) (37.563) 
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων (7.591) (1.707) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 0 0 
Τόκοι εισπραχθέντες  3.396 2.888 
Μερίσματα εισπραχθέντα  1.266 8.815 
Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 0 0 
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (132.049) (27.567) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 0 0 
Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών 0 0 
Εξοφλήσεις δανείων 0 0 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 0 0 
Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 
Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 0 0 
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0 
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης 
(α)+(β)+(γ) (759.193) (523.782) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.590.528 2.114.310 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 831.334,55 1.590.528 
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2. Γενικές Πληροφορίες για τον Όμιλο και τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η εταιρεία με την επωνυμία "EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και διακριτικό τίτλο “EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.” παρουσιάζει 
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  για την χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013, μαζί με τις 
«Σημειώσεις» που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους και έχουν έγκριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας την 21η Φεβρουαρίου 2014.  
 
Η «EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (στο εξής η «Εταιρία») ιδρύθηκε το 1989, εδρεύει στην Αθήνα, πλ. 
Φιλικής Εταιρείας 14, είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ 
734601000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 19455/06/Β/89/20). 
 
Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή κυρίων και παρεπομένων επενδυτικών υπηρεσιών κατά την 
έννοια του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, σύμφωνα με την άδεια που έχει λάβει από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριμένα παρέχει τις παρακάτω  κύριες και παρεπόμενες επενδυτικές 
υπηρεσίες: 
 
(α) Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για 
λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 
(β) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια 
της ΑΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή 
περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. 
(γ) η παροχή επενδυτικών συμβούλων, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε 
πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της ΑΕΠΕΥ, σχετικά με μία ή περισσότερες 
συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα. 
(δ) Η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση με κεφάλαια 
της  ΑΕΠΕΥ ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ’ 
αυτών. 
(ε) Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση 
ανάληψης. 
(στ) Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. 
(ζ) Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την 
κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύεις 
και εξαγορές επιχειρήσεων. 
(η) Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών 
συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 
(θ) Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. 
Τέλος η εταιρεία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών της εταιρειών ή υπέρ εταιρειών με 
τις οποίες συνεργάζεται. 
 
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η Εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, να αντιπροσωπεύει ή να ενεργεί ως πράκτορας 
αυτών και ιδίως επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και να ιδρύει 
υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
 
Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο 01.01.2013 - 31.12.2013 έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς «Δ.Π.Χ.Α» (International Financial Reporting Standards «IFRS») 
που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 
Accounting Standards Board «IASB») καθώς και τις σχετικές διερμηνείες που έχει εκδώσει η 
Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International 
Financial Reporting Interpretations Committee, «IFRIC») και τα οποία είναι σχετικά με τις 
δραστηριότητες της εταιρείας. 
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Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται οι εξής εταιρείες: 
  
Επωνυμία Έδρα Μέθοδος Ενοποίησης Ποσοστό συμμετοχής 
Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ Ελλάδα Ολική 100% 
Eurocorp Λέσβου ΕΠΕ Ελλάδα Ολική 95% 
 

Την 30/09/2013, η εταιρεία απέκτησε επιπλέον ποσοστό 60% της επένδυσης Eurocorp Λέσβου 
Ε.Π.Ε. Από την ημερομηνία αυτή, η εταιρεία Eurocorp Λέσβου Ε.Π.Ε. ενοποιείται με τη μέθοδο 
της ολικής ενοποίησης, ενώ μέχρι την 30/09/2013 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Οι οικονομικές καταστάσεις αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας www.eurocorp.gr 
όπου θα παραμείνουν προσπελάσιμες στο ευρύ κοινό για τουλάχιστον δύο χρόνια, όπως ορίζει ο 
Ν.3301/2004 . 

3. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.   
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους 
επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου. 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από ειδική Επιτροπή RISK MANAGEMENT που 
αποτελείται από τους επικεφαλείς της κεντρικής Οικονομικής Υπηρεσίας, του Τμήματος 
Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και του Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, υπό την εποπτεία του 
Διοικητικού Συμβουλίου  
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία του Ομίλου, δεδομένου ότι οι συναλλαγές 
με τους πελάτες του σε ξένο νόμισμα είναι περιορισμένες. Δεν υπάρχουν μεσοπρόθεσμες ή 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου σε ξένο νόμισμα οπότε η έκθεση σε συναλλαγματικό 
κίνδυνο αφορά κατά κύριο λόγο στοιχεία του ενεργητικού.  
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο Όμιλος εκτίθεται   σε   πιστωτικό   κίνδυνο,   ο   οποίος   επέρχεται  όταν  το αντισυµβαλλόµενο 
µέρος  αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στον Όμιλο, όταν   αυτά   καθίστανται    
ληξιπρόθεσµα.    Προβλέψεις    αποµείωσης αναγνωρίζονται για ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η ∆ιοίκηση της Ομίλου διαχειρίζεται προσεκτικά την 
έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια και των κανονιστικών αποφάσεων της εποπτικής  
αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). 
 Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του 
αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο 
δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του . 
Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της  Θυγατρικής Εταιρείας γίνεται σε 
καθηµερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό 
άνοιγµα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Θυγατρικής Εταιρίας, σύµφωνα 
µε την απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007. Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ν. 
2843/2000 και τις αποφάσεις αριθµ. 2/363/30.11.2005 και 8/370/26.1.06 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, πρέπει µέχρι το πέρας του Τ + 3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το 
τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α προκειµένου να ελαχιστοποιήσει 
τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ηµέρα Τ + 4. 
Κίνδυνος αγοράς 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει από ανοικτές θέσεις του 
Ομίλου σε µετοχικά ή παράγωγα προιόντα που διαπραγµατεύονται στην ελληνική αγορά, και τα 
οποία εκτίθενται σε γενικές και συγκεκριµένες διακυµάνσεις στην αγορά. Τα όρια του κινδύνου 
αγοράς περιλαµβάνονται στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που έχουν εγκριθεί από την 
∆ιοίκηση, παρακολουθούνται καθηµερινά από την µονάδα διαχείρισης κινδύνου και υποβάλλονται 
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στην ∆ιοίκηση. Ο Όμιλος εφαρµόζει τη µέθοδο value at ri sk (\/AR) για να υπολογίσει τον κίνδυνο 
αγοράς των θέσεων που κατέχονται και τη πιθανή οικονοµική ζηµία βασιζόµενη σε υποθέσεις για 
διάφορες αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς. 
Επιπλέον, µετρά τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του χαρτοφυλακίου, για την υποβολή 
στοιχείων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
4/459/27.12.2007 «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» . 
 
Λειτουργικός κίνδυνος  
Ο λειτουργικός κίνδυνος μπορεί να προκύψει  κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου 
τόσο από τους εργαζόμενους καθώς και από τα συστήματα λειτουργίας του Ομίλου. Η επιτροπή 
διαχείρισης κινδύνου παρακολουθεί συστηματικά την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του 
συνόλου των μέσων άσκησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας (εργαζόμενους και τεχνικά 
συστήματα πάσης φύσεως). 
 
Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναμίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για 
την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας.  
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα με τη διατήρηση επαρκών διαθεσίμων και 
άμεσα ρευστοποιήσιμων χρεογράφων. 
 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η/12/2013 για τον Όμιλο αναλύεται 
ως εξής: 
 

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Χρηματοοικονομική 
υποχρέωση Εντός 6 μηνών 

Εντός 
12 

μηνών 
1 έως 
5 έτη Μετά από 5 έτη Σύνολο 

Μακροπρόθεσμες 
δανειακές 
υποχρεώσεις 0 0 0 0 0 
Βραχυπρόθεσμες 
δανειακές 
υποχρεώσεις 20.000 0 0  0 20.000 
Εμπορικές 
Υποχρεώσεις  17.973.212 0 0 0 17.973.212 
  17.993.212 0 0 0 17.993.212 
 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η/12/2013 για την Εταιρεία αναλύεται 
ως εξής: 
 

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Χρηματοοικονομική 
υποχρέωση Εντός 6 μηνών 

Εντός 
12 

μηνών 
1 έως 
5 έτη Μετά από 5 έτη Σύνολο 

Μακροπρόθεσμες 
δανειακές 
υποχρεώσεις 0 0 0 0 0 
Βραχυπρόθεσμες 
δανειακές 
υποχρεώσεις 0 0 0  0 0 
Εμπορικές 
Υποχρεώσεις  2.249.440    2.249.440 
  2.249.440 0 0 0 2.249.440 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι μηδενικές. Κατά συνέπεια ουσιαστικός κίνδυνος 
επιτοκίου δεν υφίσταται. 
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4. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 
• να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-

concern) και 
• να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους 
• να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος 

κεφαλαίου. 
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να 
μεταβάλει το μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες 
μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της. 
Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της με βάση το 
συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα 
συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» 
(συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον 
Ισολογισμό) μείων «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα». Τα συνολικά απασχολούμενα 
κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό 
δανεισμό. 
 
Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Σύνολο δανεισμού  20.000 40.000 
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  192.712 467.520 
Καθαρός δανεισμός  (172.712) (427.520) 
Ίδια κεφάλαια  6.472.173 7.564.906 
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια  6.472.173 7.564.906 
Συντελεστής μόχλευσης  - - 
      

  
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Σύνολο δανεισμού  0 0 
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  132.625 382.799 
Καθαρός δανεισμός  (132.625) (382.799) 
Ίδια κεφάλαια  9.250.542 10.290.328 
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια  9.250.542 10.290.328 
Συντελεστής μόχλευσης  - - 
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5. Λογιστικές αρχές και πολιτικές 

5.1. Εφαρμογή  των Δ.Π.Χ.Α. 
Δήλωση 
Η εταιρία ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι αυτές είναι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α. 
Ημερομηνία μετάβασης 
Η Ημερομηνία Μετάβασης που συντάχθηκε ο Ισολογισμός ανοίγματος βάσει των Δ.Π.Χ.Α. είναι η 
01.01.2007. 
Ημερομηνία αναφοράς 
Η Ημερομηνία Αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων με Δ.Π.Χ.Α. είναι η 31.12.2013 και η 
περίοδος αναφοράς καλύπτει το διάστημα από 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013. 
Συγκρίσιμη περίοδος 
Η συγκρίσιμη περίοδος που εμφανίζεται  για την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, για την 
κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την κατάσταση μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων και την κατάσταση 
των ταμιακών ροών είναι η 01.01.2012 – 31.12.2012. 
Αρχή συνέχισης δραστηριότητας 
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης 
δραστηριότητας. 
Νόμισμα παρουσίασης: 
Όλα τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων εμφανίζονται σε ευρώ. 
 

5.2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Μία Ενσώματη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιμάται στο κόστος της. Το κόστος 
μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης προκύπτει από το αρχικό κόστος και τυχόν κόστη βελτίωσης γ) 
κόστη αντικατάστασης δ) κόστη συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις. 
Το αρχικό κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης περιλαμβάνει το συνολικό καθαρό κόστος 
απόκτησης, τα κόστη μεταφοράς και συναρμολόγησης μέχρι να γίνει λειτουργική, τα εκτιμούμενα 
κόστη αποσυναρμολόγησης και αποκατάστασης. 
 
Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται στο κόστος μείον αποσβέσεις και προβλέψεις 
Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος μείον τις αποσβέσεις και τις 
προβλέψεις, οι εξής κατηγορίες ενσώματων ακινητοποιήσεων:  
α) Εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα, 
β) Μεταφορικά μέσα,  
γ) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός.  
 
Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρμογής 
Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρμογής, οι εξής κατηγορίες 
ενσώματων ακινητοποιήσεων:  
α) Εδαφικές εκτάσεις,  
β) Κτίρια,  
 
Μέθοδος απόσβεσης 
Για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις χρησιμοποιείται η ευθεία μέθοδος απόσβεσης 
Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιούνται είναι:  
α) Για την κατηγορία Εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα, από 2,5%, έως 16%,  
β) Για την κατηγορία Μεταφορικά μέσα 6%, 
γ) Για την κατηγορία Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, από 6%, έως 15%. 
 
Διάρκεια ωφέλιμης ζωής 
Οι διάρκειες ωφέλιμης ζωής, σε έτη, είναι:  
α) Για την κατηγορία Εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα, από 6 έως 40 έτη,  
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β) Για την κατηγορία Μεταφορικά μέσα 15 έτη, 
γ) Για την κατηγορία Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, από 6 έως 20 έτη. 
 

5.3. Χρηματοδοτική Μίσθωση - Μισθωτής 
Χρηματοδοτική Μίσθωση υπάρχει, όταν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των οφελών και των 
κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός πράγματος από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 
Αρχικά καταχωρούνται σε χρέωση των παγίων οι προεξοφλημένες Ελάχιστες Καταβολές 
Μισθωμάτων με το Τεκμαρτό Επιτόκιο Μίσθωσης ή αν είναι αδύνατο, με το Διαφορικό Επιτόκιο 
Δανεισμού Μισθωτή με πίστωση αντίστοιχης υποχρέωσης. 
Το μακροπρόθεσμο τμήμα των υποχρεώσεων για χρηματοδοτικές μισθώσεις, εμφανίζεται στο 
μακροπρόθεσμο παθητικό, διακεκριμένα από το βραχυπρόθεσμο τμήμα που εμφανίζεται στις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Κάθε περίοδο  τα μισθώματα διασπώνται σε "χρεολύσιο" που 
μειώνει την υποχρέωση και "τόκο" που εμφανίζεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 
Τα πάγια από χρηματοδοτικές μισθώσεις, αντιμετωπίζονται με βάση τις σχετικές λογιστικές αρχές 
που τα αφορούν και αποσβένονται κανονικά ή παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρμογής, 
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 
 

5.4. Λειτουργική Μίσθωση - Μισθωτής 
Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των οφελών και 
κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 
Τα μισθώματα, περιλαμβανομένων τυχόν προκαταβολών που θα συμψηφιστούν, καταχωρούνται στη 
χρέωση των Αποτελεσμάτων Χρήσης, με την ευθεία μέθοδο, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 
ανεξάρτητα από το χρόνο πληρωμή τους. 
 

5.5. Λειτουργική Μίσθωση  - Λογιστικές πολιτικές εκμισθωτή για λειτουργικές 
μισθώσεις 

Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική μεταβίβαση όλων των οφελών και 
κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκμισθωτή στο μισθωτή. 
Στα βιβλία καταχωρούνται και παρακολουθούνται κανονικά τα πάγια που έχει μισθωθεί. Αποσβέσεις 
και λοιπές δαπάνες απόκτησης των μισθωμάτων, μεταφέρονται στα έξοδα. Τα έσοδα από ενοίκια 
μεταφέρονται στα Αποτελέσματα Χρήσης, με την ευθεία μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 

5.6. Επενδυτικά  ακίνητα 
Επενδύσεις σε Ακίνητα χαρακτηρίζονται όσα κατέχονται με σκοπό την άντληση εσόδων από ενοίκια 
ή την άντληση υπεραξιών. Αρχικά μία Επένδυση σε Ακίνητο καταχωρείται στο κόστος της, αν 
προβλέπεται να φέρει ροές και μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Τα επενδυτικά ακίνητα σε 
μεταγενέστερη αποτίμηση, αποτιμούνται στο κόστος μείον αποσβέσεις και προβλέψεις. Οι διαφορές 
αναπροσαρμογής των επενδυτικών ακινήτων, μεταφέρονται άμεσα στα αποτελέσματα. 
 

5.7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα  Άυλα Στοιχεία καταχωρούνται αν πιθανολογείται ότι οι ωφέλειες τους θα εισρεύσουν στην 
εταιρία και μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. Τα κόστη της φάσης έρευνας για τα εσωτερικά 
δημιουργούμενα άυλα στοιχεία, μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης, όταν δημιουργούνται. 
Η φάση ανάπτυξης των εσωτερικά δημιουργούμενων άυλων στοιχείων κεφαλαιοποιείται αν υπάρχει: 
α) τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης τους β) πρόθεση ολοκλήρωσης τους γ) ικανότητα χρήσης ή 
πώλησης τους δ) πόροι ολοκλήρωσης τους ε) ικανότητα αξιόπιστης αποτίμησης του κόστους τους 
και στ) εκτίμηση ότι τα Άυλα Στοιχεία θα φέρουν οφέλη,  με βάση την ύπαρξη αγοράς ή την 
εσωτερική χρησιμοποίηση. 
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Τα άυλα στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους. Το κόστος ενός Άυλου Στοιχείου που 
αγοράζεται είναι: α) η καθαρή τιμολογιακή αξία πλέον δασμών και άλλων επιβαρύνσεων β) τα άμεσα 
κόστη που έγιναν για να αρχίσει η χρήση του. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των άυλων στοιχείων 
γίνεται είτε στο κόστος  τους. 
Οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις ή οι αναστροφές τους για τα πάγια που παρακολουθούνται στο 
κόστος επιδρούν άμεσα στα αποτελέσματα χρήσης.  
 

5.8. Αλλαγή πολιτικών, εκτιμήσεων και λάθη 
Οι πολιτικές επιλογής της εταιρίας, επιλέγονται μόνο για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από 
πρότυπο ή διερμηνεία και με κριτήρια να:  
α) παρουσιάζουν πιστά τις Οικονομικές Καταστάσεις,  
β) αντανακλούν ουσία και όχι τύπο  
γ) είναι απροκατάληπτες  
δ) είναι συντηρητικές  
ε) είναι πλήρεις.  
Μία Λογιστική Πολιτική αλλάζει όταν:  
α) το επιβάλλει πρότυπο ή διερμηνεία  
β) βελτιώνει την αξιοπιστία της πληροφόρησης. Αν γίνεται αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής με βάση 
πρότυπο ή διερμηνεία, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του σε ότι αφορά την αναδρομικότητα. 
Όταν μία Λογιστική Πολιτική εφαρμόζεται αναδρομικά, αλλάζουν όλες οι Οικονομικές 
Καταστάσεις μέχρι εκεί που είναι δυνατόν. Εκεί που δεν είναι δυνατόν, αλλάζουν μόνο στο άνοιγμα 
της χρήσης, το υπόλοιπο σε νέο ή πιθανά και άλλοι λογαριασμοί, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.  
Η αλλαγές εκτιμήσεων, επιδρούν στα Αποτελέσματα, της χρήσης που γίνονται και στις μελλοντικές 
χρήσεις ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης μπορεί να επιδράσουν στην Καθαρή Θέση ή σε άλλους 
λογαριασμούς του Ισολογισμού στη χρήση που γίνεται η αλλαγή. 
Τα λάθη, εφόσον είναι εφικτό, διορθώνονται αναδρομικά:  
α) για την προηγούμενη περίοδο πλήρως (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Ταμειακές Ροές, 
Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, Σημειώσεις)  
β) Για πριν τη συγκρίσιμη περίοδο, με αλλαγή υπολοίπων έναρξης της συγκρίσιμης περιόδου στον 
Ισολογισμό. 
 

5.9. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 
Τα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, αξιολογούνται από τη διοίκηση με 
βάση τις ρυθμίσεις του Δ.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και "μη διορθωτικά" 
γεγονότα. Οι οικονομικές καταστάσεις, διορθώνονται με τα "διορθωτικά" γεγονότα μόνον. Αν μετά 
την ημερομηνία κλεισίματος και μέχρι την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, διαπιστωθεί ότι 
δεν ισχύει πλέον η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για την εταιρία, οι οικονομικές 
καταστάσεις συντάσσονται χωρίς την εφαρμογή αυτής της αρχής. 
 

5.10. Φόροι εισοδήματος 
Για τις προσωρινές διαφορές, ανάμεσα στη λογιστική αξία και την αναγνωριζόμενη φορολογικά αξία, 
υπολογίζεται και λογίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση. 
Στα αποτελέσματα επιδρούν ο τρέχων φόρος και οι αναβαλλόμενοι φόροι που λογίστηκαν στην 
περίοδο, εκτός των φόρων που αφορούν στοιχεία που επιδρούν κατευθείαν στην καθαρή θέση, οι 
οποίοι μεταφέρονται και αυτοί άμεσα στην καθαρή θέση. 
Αναβαλλόμενες απαιτήσεις λογίζονται μόνον, αν προκύπτει ότι θα υπάρξουν μελλοντικά κέρδη που 
θα επιτρέψουν το συμψηφισμό φόρων. Το ίδιο ισχύει και για τις λογιστικές ζημιές. Σε αυτές 
υπολογίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, μόνον αν εκτιμάται ότι στο διάστημα που αυτές 
οι ζημιές είναι φορολογικά αναγνωρίσιμες θα υπάρξουν αντίστοιχα κέρδη. 
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ενώ οι αναβαλλόμενοι φόροι 
με το συντελεστή που αναμένεται να υπάρχει όταν θα διακανονιστούν οι σχετικές απαιτήσεις ή 
υποχρεώσεις. 
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5.11. Παροχές σε εργαζόμενους 
Όλες οι Βραχύχρονες Παροχές, λογίζονται όταν γίνονται. Οι Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία, 
λογίζονται άμεσα σαν έξοδα όταν γίνονταν, ενώ για τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, 
λογίζονται όταν αναλαμβάνεται η δέσμευση για αποχώρηση. 
Για τα Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών, προσδιορίζεται κάθε χρόνο η Παρούσα Αξία 
Δέσμευσης  και τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράμματος. Για την αποτίμηση των δεσμεύσεων, 
χρησιμοποιείται η Μέθοδος της Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας. Κατανέμεται ορθά η 
δαπάνη (συνολική) στα χρόνια υπηρεσίας του εργαζόμενου, λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν 
μεταβολή στους μισθούς. Χρησιμοποιούνται αντικειμενικές Αναλογιστικές Παραδοχές, για 
Δημογραφικές Μεταβλητές και Οικονομικές Μεταβλητές. 
 

5.12. Συνάλλαγμα 
Η εγγραφή για αυτές τις συναλλαγές σε Νόμισμα Λειτουργίας, γίνεται με την Τρέχουσα 
Συναλλαγματική Ισοτιμία την ημερομηνία της συναλλαγής.  
Τα Χρηματικά Στοιχεία αποτιμούνται με την Ισοτιμία της ημερομηνίας Κλεισίματος. Τα μη 
Χρηματικά Στοιχεία που είναι αποτιμημένα στο κόστος, αποτιμούνται με την ισοτιμία της 
ημερομηνίας της συναλλαγής. Τα μη Χρηματικά Στοιχεία που είναι αποτιμημένα σε εύλογες αξίες, 
αποτιμούνται με την ισοτιμία της  
ημερομηνίας αποτίμησης τους σε Εύλογη Αξία 
Οι Συναλλαγματικές Διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση Χρηματικών Στοιχείων, 
μεταφέρονται στα Αποτελέσματα Χρήσης. Οι Συναλλαγματικές Διαφορές αποτίμησης μη 
Χρηματικών Στοιχείων μεταφέρονται: α) στα Αποτελέσματα Χρήσης αν προβλέπεται εκεί να 
μεταφέρονται και οι ζημίες του ή β) στην Καθαρή Θέση αν έτσι προβλέπεται. 
 

5.13. Ενοποιημένες καταστάσεις και θυγατρικές 
Ενοποιούνται με ολική ενοποίηση όλες οι εταιρίες (θυγατρικές) οι οποίες ελέγχονται από τη μητρική 
εταιρία, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 27, εφόσον κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος υπήρχε ο έλεγχος. Η ενοποίηση γίνεται με την ημερομηνία κλεισίματος της μητρικής.  
Κατά την ενοποίηση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποτελέσματα μητρικής και θυγατρικών, 
καταρχήν αθροίζονται. Απαλείφονται τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα, οι αμοιβαίες ενδοεταιρικές 
συναλλαγές, τα έσοδα από μερίσματα από τις θυγατρικές, κέρδη ή ζημιές από συναλλαγές με 
αποθέματα, πάγια κ.λ.π. Κατά την ενοποίηση, η λογιστική αξία της συμμετοχής της μητρικής, 
συμψηφίζεται με τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής και η τυχόν υπεραξία αντιμετωπίζεται σύμφωνα με 
το Δ.Π.Χ.Π. 3. 
Τα αποτελέσματα μίας θυγατρικής, ενοποιούνται από την ημερομηνία της απόκτησής της. Τα 
δικαιώματα μειοψηφίας εμφανίζονται χωριστά στον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα. 
 

5.14. Συγγενείς εταιρίες 
Συγγενής Επιχειρήσεις είναι οι οντότητα που η εταιρία ασκεί σε αυτές ουσιώδη επιρροή και δεν είναι 
Θυγατρικές ή Κοινοπραξίες. Ουσιώδης Επιρροή είναι  το δικαίωμα συμμετοχής της εταιρίας στις 
αποφάσεις (οικονομικές και διαχείρισης) μίας οντότητας, συμμετοχή που δεν συνιστά όμως έλεγχο. 
Οι συγγενείς εταιρίες ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 
Η επένδυση αρχικά λογίζεται στο κόστος. Η αναλογία αποτελεσμάτων μεταβάλλει τα Αποτελέσματα 
Χρήσης και την αξία της συμμετοχής, ενώ οι κατευθείαν μεταβολές της Καθαρής Θέσης της 
Συγγενούς Επιχείρησης μεταβάλλουν συμμετοχή και Καθαρή Θέση, χωρίς να επιδρούν στα 
αποτελέσματα.  
Η απόκτηση μίας Συγγενούς Επιχείρησης, λογιστικοποιείται σύμφωνα με τη Μέθοδο της Καθαρής 
Θέσης. Τυχόν αρνητική υπεραξία μεταφέρεται στα αποτελέσματα άμεσα. Τυχόν χρεωστική 
υπεραξία, παραμένει στη λογιστική αξία της συμμετοχής, διακεκριμένα, γιατί δεν αποσβένεται και 
αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 3. 
Οι συγγενείς εταιρίες που έχουν ενταχθεί στις διακοπτόμενες δραστηριότητες με βάση το Δ.Π.Χ.Π. 
5, δεν ενοποιούνται και αντιμετωπίζονται με βάση αυτό το πρότυπο. 
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5.15. Υπερπληθωρισμός 
Υπερπληθωρισμός για μία εταιρία του Ομίλου, θεωρείται κατ' αρχήν ότι υπάρχει, αν σε διάστημα 
μίας τριετίας, η συνολική αύξηση τιμών είναι πάνω από 100%. Οι Οικονομικές Καταστάσεις 
παρούσας και συγκρίσιμης περιόδου, όταν υπάρχει Υπερπληθωρισμός, αναδιατυπώνονται με βάση 
τις τιμές της ημερομηνίας του ισολογισμού. Τα Νομισματικά Στοιχεία (διαθέσιμα, απαιτήσεις, 
υποχρεώσεις) δεν αναδιατυπώνονται, γιατί είναι σε τρέχουσες νομισματικές μονάδες. Τα μη 
Νομισματικά Στοιχεία, αν είναι σε τρέχουσες τιμές, δεν αναδιατυπώνονται, ενώ αν δεν είναι 
αναδιατυπώνονται.  Η επαναδιατύπωση γίνεται με δείκτες από την ημερομηνία απόκτησης ή 
δημιουργίας αυτών των στοιχείων. Το αποτέλεσμα από την αναδιατύπωση του Δ.Λ.Π. 29, 
μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό στα Αποτελέσματα Χρήσεως. 
 

5.16. Κέρδη ανά μετοχή 
Τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή είναι το πηλίκο των Κερδών Αναλογούντων σε Κοινές Μετοχές 
προς τις Μέσες Σταθμισμένες Κοινές Μετοχές. 
Τα Κέρδη Αναλογούντα σε Κοινές Μετοχές, είναι τα κέρδη μετά τους φόρους που προκύπτουν από 
την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, για τους μετόχους, μόνο για τις 
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες,  αφού αφαιρεθούν, όλες οι επιδράσεις στα κέρδη που σχετίζονται με 
προνομιούχες μετοχές. 
Οι Μέσες Σταθμισμένες Κοινές Μετοχές προκύπτουν από τις μετοχές σε κυκλοφορία (Κοινές 
Μετοχές), επί τις μέρες που αυτές ήταν σε κυκλοφορία. 
 

5.17. Ενδιάμεσες καταστάσεις 
Οι ενδιάμεσες καταστάσεις συντάσσονται με βάση το ελάχιστο περιεχόμενο που ορίζεται από το 
Δ.Λ.Π. 34. 
Επειδή οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση στις τελευταίες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι 
Ενδιάμεσες Καταστάσεις δεν επαναλαμβάνουν πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτές, αλλά μόνο τις 
μεταβολές που έγιναν στην περίοδο. Εφαρμόζονται στις Ενδιάμεσες Καταστάσεις οι ίδιες λογιστικές 
αρχές, όπως και στις τελευταίες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός αν κάποια άλλαξε στην 
παρούσα περίοδο, οπότε η αλλαγή αναφέρεται στις ενδιάμεσες καταστάσεις. 
Οι αποτιμήσεις γίνονται λαμβάνοντας πάντα την περίοδο από το τέλος των προηγούμενων ετήσιων 
καταστάσεων και όχι για το διάστημα μετά την προηγούμενη Ενδιάμεση Κατάσταση. 
Ο Ισολογισμός της περιόδου, εμφανίζει σαν συγκρίσιμο τον Ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης 
Παρουσιάζονται Αποτελέσματα για την τρέχουσα περίοδο, για όλη την περίοδο από την έναρξη της 
χρήσης και οι αντίστοιχες συγκρίσιμες περίοδοι της προηγούμενης χρήσης. Παρουσιάζεται 
Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης, για όλη την περίοδο από την έναρξη της χρήσης και η 
αντίστοιχη περίοδος της προηγούμενης χρήσης. Παρουσιάζεται Κατάσταση Ταμειακών Ροών, για 
όλη την περίοδο από την έναρξη της χρήσης και η αντίστοιχη περίοδος της προηγούμενης χρήσης. 
 

5.18. Απομείωση περιουσιακών στοιχείων 
Καταρχήν για όλα τα περιουσιακά στοιχεία γίνεται έλεγχος πιθανής απομείωσης, αν εμφανίζονται 
εσωτερικές ή εξωτερικές ενδείξεις απομείωσής τους, όπως αυτές ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 36. 
Ειδικά η υπεραξία, τα άυλα στοιχεία αόριστης διάρκειας και τα άυλα στοιχεία που βρίσκονται στη 
διαδικασία της παραγωγής σε εξέλιξη, εξετάζονται για απομείωση μία φορά το χρόνο, ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη ενδείξεων απομείωσης. Απομείωση γίνεται αν το ανακτήσιμο ποσό ενός 
περιουσιακού στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του αξίας, κατά το ποσό της διαφοράς, 
Ανακτήσιμο Ποσό ενός Περιουσιακού Στοιχείου ή μίας Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών, 
είναι το μεγαλύτερο ποσό ανάμεσα σε: α) Εύλογη Αξία μείον κόστη διάθεσης και β) Αξία λόγω 
χρήσης 
Αν δεν είναι εφικτή η αποτίμηση ενός επιμέρους στοιχείου που εξετάζεται για απομείωση, 
αποτιμάται η Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών στην οποία αυτό ανήκει ή Ομάδα Μονάδων 
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Δημιουργίας Ταμειακών Ροών, αν δεν είναι εφικτή η αποτίμηση της Μονάδας και γίνονται μετά την 
αποτίμηση οι σχετικοί μερισμοί και συγκρίσεις. 
Η πρόβλεψη απομείωσης των περιουσιακών στοιχείων μεταφέρεται στα αποτελέσματα, εκτός αν 
υπάρχει σχετικό αποθεματικό υπεραξίας για το περιουσιακό στοιχείο, οπότε τότε η πρόβλεψη 
συμψηφίζεται με αυτό στο βαθμό που είναι δυνατό. 
Είναι δυνατή η αναστροφή των προβλέψεων αποτίμησης, στο μέλλον με αντίστροφη επίδραση στα 
αποτελέσματα ή την καθαρή θέση, σε σχέση με την αρχική επίδραση από την πρόβλεψη, εκτός από 
τις απομειώσεις υπεραξίας που δεν αναστρέφονται. 

5.19. Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
Πρόβλεψη καταχωρείται μόνο:  
α) Αν υπάρχει μία δέσμευση νόμιμη ή τεκμαιρόμενη που αφορά το παρελθόν,  
β) είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισμό της , 
γ) μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών:  
α) Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών  
β) Πρόβλεψη Επαχθούς Σύμβασης  
γ) Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης.  
Προβλέψεις Μελλοντικών Λειτουργικών Ζημιών δεν καταχωρούνται με βάση το Δ.Λ.Π. 37. 
Σχετίζονται με απομείωση στοιχείων του Δ.Λ.Π. 36.  
Για Προβλέψεις Επαχθούς Σύμβασης, όταν δηλαδή από μία σύμβαση, τα έσοδα αναμένεται να είναι 
μικρότερα από το κόστος, γίνεται σχετική πρόβλεψη.  
Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης καταχωρείται μόνο αν έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση ή έχει 
ανακοινωθεί το πρόγραμμα. 
Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσμάτων και μπορούν να αντιστραφούν. 
Ενδεχόμενη Υποχρέωση είναι:  
α) πιθανή υποχρέωση, με βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, μη εξαρτώμενη από την 
εταιρία ή  
β) παρούσα δέσμευση που δεν λογίζεται γιατί δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.  
Μία ενδεχόμενη υποχρέωση δεν δημιουργεί Πρόβλεψη, μόνο ανακοινώνεται, αν είναι πιθανό να 
συμβεί. 
Ενδεχόμενη Απαίτηση είναι μία πιθανή απαίτηση με αβέβαιη εξέλιξη. Αν μία απαίτηση είναι βέβαιη 
δεν είναι ενδεχόμενη και λογίζεται. Για τις ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν λογίζεται πρόβλεψη, αλλά 
κοινοποιούνται στις σημειώσεις. 
 

5.20. Συνενώσεις 
Το Δ.Π.Χ.Π. 3 εφαρμόζεται στις Ενοποιημένες Καταστάσεις ενώ στις Ιδιαίτερες Καταστάσεις 
εφαρμόζεται για τις θυγατρικές εταιρίες το Δ.Λ.Π. 27. 
Μία συνένωση έχει έναν αποκτώντα και επιχειρήσεις που αποκτώνται. Ο "αποκτών" αποκτά τον 
έλεγχο της αποκτώμενης και υπάρχουν οφέλη για αυτόν, από τον έλεγχο. Όλες οι συνενώσεις 
επιχειρήσεων, αντιμετωπίζονται με τη μέθοδο της αγοράς. Η διαδικασία της μεθόδου αγοράς αφορά 
τον προσδιορισμό του αποκτώντα, τον προσδιορισμό του κόστους απόκτησης, τον μερισμό του 
κόστους απόκτησης στα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία του αποκτώμενου. Το κόστος κτήσης είναι 
το αντάλλαγμα που δίνεται από τον αποκτώντα, πλέον τα έξοδα που έγιναν για τη συνένωση. 
Αντάλλαγμα είναι και τίτλοι που δίνονται από τον αποκτώντα. 
Οι εύλογες αξίες των μεταβιβαζόμενων στοιχείων, προσδιορίζονται κατά την ημερομηνία ή τις 
ημερομηνίες ανταλλαγής. Αν η απόκτηση γίνεται με μετοχές που δίνει ο αποκτών και είναι 
εισηγμένη εταιρία, η εύλογη αξία μπορεί να είναι η αξία στο χρηματιστήριο των μετοχών που δίνει. 
Αν η αποκτώμενη είναι εισηγμένη η εύλογη αξία μπορεί να είναι η αξία των μετοχών της στο 
χρηματιστήριο. Μπορεί αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να χρησιμοποιηθεί άλλη τεχνική αποτίμησης 
για την εύλογη αξία των μετοχών. Ημερομηνία απόκτησης είναι η ημερομηνία που αποκτιέται ο 
έλεγχος. Μπορεί να συμπίπτει με την ημερομηνία ανταλλαγής. 
Αποτιμώνται τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώμενης (άυλα και μη άυλα, 
υποχρεώσεις υπαρκτές και ενδεχόμενες), μόνον εφόσον μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. 
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Η υπεραξία υπολογίζεται σαν διαφορά από το συνολικό κόστος της απόκτησης μείον την αξία των 
αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η 
υπεραξία εφόσον είναι χρεωστική εμφανίζεται στο ενεργητικό του ενοποιημένου ισολογισμού. 
Η υπεραξία από μία απόκτηση δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται για απομείωση μία φορά το χρόνο 
ή και σε πιο σύντομο διάστημα, αν συνέβη κάτι σημαντικό. Αν προκύψει πιστωτική (αρνητική) 
υπεραξία κατά τη συνένωση, γίνεται επανεκτίμηση των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογες αξίες και αν συνεχίσει να προκύπτει αρνητική υπεραξία, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 
Ανάστροφη απόκτηση υπάρχει όταν η νομικά "αποκτώμενη" τελικά αποκτάει τον έλεγχο της 
αποκτώσας. Σε μία ανάστροφη απόκτηση οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, που 
εκδίδονται με το όνομα της "νόμιμης μητρικής", αλλά στις σημειώσεις αναλύονται με βάση τη 
"νόμιμη θυγατρική" . 
 

5.21. Διακοπτόμενες δραστηριότητες 
Ένα Περιουσιακό Στοιχείο ή  Ομάδα Διάθεσης, ορίζεται σαν Κατεχόμενο προς Πώληση, καταρχήν 
αν η ανάκτησή του θα γίνει κυρίως από τη διάθεση και όχι από τη χρήση του. Επιπλέον, πρέπει να 
είναι άμεσα διαθέσιμο για πώληση, με όρους αγοράς και η διάθεση του να είναι πολύ πιθανή.  
Η πιθανή διάθεση τεκμηριώνεται αν:  
α) η διοίκηση έχει δεσμευτεί για τη διάθεση,  
β) έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα για τη διάθεση,  
γ) η τιμή διάθεσης είναι σύμφωνη με την αγορά,  
δ) αναμένεται ότι η διάθεση θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο,  
ε) προκύπτει ότι το πρόγραμμα διάθεσης στα γενικά του σημεία θα τηρηθεί, 
στ) δεν προκύπτει ότι είναι πιθανό η διάθεση να ακυρωθεί. 
Ένα  Μη Κυκλοφορούν Περιουσιακό Στοιχείο ή  Ομάδα Διάθεσης που πρόκειται να εγκαταλειφθεί, 
θεωρείται  σαν Διακοπείσες Δραστηριότητες από την ημέρα που εγκαταλείπεται, μόνον αν:  
α) αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ξεχωριστό τμήμα δραστηριότητας, 
β) εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα εγκατάλειψης, 
γ) είναι μία θυγατρική. 
Τα  Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα για Πώληση, αποτιμώνται στη μικρότερη αξία ανάμεσα στη 
Λογιστική Αξία και την Εύλογη Αξία μείον τα κόστη διάθεσης. Η απόσβεση για τα  Περιουσιακά 
Στοιχεία Κατεχόμενα για Πώληση σταματά, μόλις χαρακτηριστούν σαν τέτοια. 
Οι διαφορές αποτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων Κατεχόμενων για Πώληση, μέχρι τη διάθεση 
τους, επιδρούν στα αποτελέσματα ή στην καθαρή θέση, αν υφίσταται αντίστοιχο αποθεματικό 
αναπροσαρμογής. 
Μόλις διατεθεί ένα Κατεχόμενο προς Πώληση στοιχείο ( Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 
Στοιχεία ή  Ομάδα Διάθεσης) λογίζεται το αποτέλεσμα από την πώληση. 
Τα αποτελέσματα από  Διακοπείσες Δραστηριότητες, εμφανίζονται διακεκριμένα με ένα ποσό στα 
Αποτελέσματα Χρήσης και τα  Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα για Πώληση, εμφανίζονται 
διακεκριμένα στον Ισολογισμό. 
 

5.22. Έσοδα 
Έσοδα είναι μόνο οι εισροές που ανήκουν στην εταιρία. Δεν περιλαμβάνονται οι παρακρατούμενοι 
φόροι. Για τις διαμεσολαβήσεις, έσοδο είναι μόνο η προμήθεια. 
Πώληση αγαθών υπάρχει αν:  
α) υπάρχει μεταβίβαση κινδύνων και οφέλη κυριότητας, 
β) δεν υπάρχει έλεγχος του πωλητή στο αγαθό, 
γ) εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το τίμημα, 
δ) το έσοδο και το κόστος μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. 
Τηρείται η αρχή αντιστοιχίας εσόδων - εξόδων, αν μία πώληση συνδέεται και με κόστη. Οι πωλήσεις 
υπηρεσιών, οριοθετούνται στο τέλος της περιόδου, με βάση το εκτελεσμένο μέρος. Για τις υπηρεσίες 
που λογίζονται με βάση τη μέθοδο της τμηματικής ολοκλήρωσης, εφαρμόζονται οι σχετικές 
ρυθμίσεις του Δ.Λ.Π. 11. Οι τόκοι λογίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, τα 
δικαιώματα εφόσον είναι δουλευμένα σύμφωνα με τη σύμβαση, τα μερίσματα όταν δημιουργείται το 
δικαίωμα είσπραξής τους 



EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ 

Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013 25

 

5.23. Κρατικές επιχορηγήσεις 
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις καταχωρούνται, αν υπάρξει εύλογη βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν και 
ότι η εταιρία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις, μεταφέρονται στην 
Καθαρή Θέση μέσω των Αποτελεσμάτων Χρήσης, με συσχετικό εσόδου – κόστους. Αν οι 
επιχορηγήσεις καλύπτουν έξοδα, μεταφέρονται στα Αποτελέσματα Χρήσης, ανάλογα με τη 
μεταφορά των εξόδων.  
Οι Επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων, μεταφέρονται αρχικά σαν "αναβαλλόμενο έσοδο" 
(μεταβατικός λογαριασμός παθητικού), και από εκεί τμηματικά στα έσοδα, ανάλογα με την 
απόσβεση του παγίου. Οι Επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων, μεταφέρονται αφαιρετικά της αξίας του 
παγίου που αφορούν. 
 

5.24. Κόστος δανεισμού 
Το Κόστος Δανεισμού επιβαρύνει τα Αποτελέσματα της Χρήσης στην οποία πραγματοποιείται, 
εκτός του τμήματος που κεφαλαιοποιείται. Το Κόστος Δανεισμού που αφορά απόκτηση, παραγωγή 
ή κατασκευή ενός Ειδικού Περιουσιακού Στοιχείου, κεφαλαιοποιείται, περιλαμβανόμενο στο κόστος 
του στοιχείου. Αν ο δανεισμός σχετίζεται άμεσα με ένα Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, 
κεφαλαιοποιείται το Κόστος Δανεισμού μείον τυχόν έσοδα από προσωρινή χρήση των δανειακών 
κεφαλαίων. Αν ο δανεισμός είναι γενικός, το κόστος δανεισμού υπολογίζεται στο ύψος της επένδυσης 
για το Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, με βάση ένα επιτόκιο δανεισμού που σχετίζεται με τα επιτόκια 
που καταβάλλει η εταιρία. 
 

5.25. Χρηματοοικονομικά Μέσα 
Χρηματοοικονομικό Μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί για τον ένα συναλλασσόμενο 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και για  τον άλλο χρηματοοικονομική υποχρέωση ή 
συμμετοχικό τίτλο. 
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία είναι:  
α)διαθέσιμα, 
β)συμμετοχές, 
γ)απαίτηση για λήψη μετρητών ή άλλων Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων, 
δ)απαίτηση για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων ή Χρηματοοικονομικών 
Υποχρεώσεων με ευνοϊκούς όρους, 
ε)σύμβαση λήψης ίδιων μετοχών μεταβλητού ύψους, 
στ)σύμβαση για παράγωγα που διακανονίζονται με ίδιες μετοχές. 
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις είναι:  
α)Υποχρέωση για παράδοση μετρητών ή άλλων Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων, 
β)δικαίωμα για ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων ή Χρηματοοικονομικών 
Υποχρεώσεων με δυσμενείς όρους, 
γ)σύμβαση παράδοσης ίδιων μετοχών μεταβλητού ύψους, 
δ)σύμβαση για παράγωγα που διακανονίζονται με ίδιες μετοχές. 
Συμμετοχικός Τίτλος είναι κάθε σύμβαση δικαιώματος σε αναλογία της Καθαρής Θέσης τρίτου. 
Τα παράγωγα είναι συμβάσεις μεταβίβασης χρηματοοικονομικών κινδύνων, με βάση ένα βασικό 
Χρηματοοικονομικό Μέσο και εμφανίζονται σαν Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία ή 
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, ανάλογα αν είναι με όρους πιθανά ευνοϊκούς ή αντίστοιχα 
πιθανά δυσμενείς. 
Ένα Χρηματοοικονομικό Μέσο κατατάσσεται στα Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, στις 
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, στην Καθαρή Θέση ή σαν Συμμετοχικός Τίτλος, με βάση την 
ουσία της σχετικής σύμβασης. 
Τα σύνθετα Χρηματοοικονομικά Μέσα, εξετάζονται με βάση την ουσία της σχετικής Σύμβασης και 
διασπώνται σε Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις, 
Συμμετοχικούς Τίτλους. Τα σύνθετα μέσα που έχουν στοιχεία Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 
και στοιχεία Καθαρής Θέσης, διασπώνται και η παρακολούθησή τους γίνεται διακεκριμένα για το 
κάθε στοιχεία. 
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Τα μερίσματα, εφόσον αφορούν τίτλους που είναι καταχωρημένοι στην καθαρή θέση, μεταφέρονται 
σε χρέωση της καθαρής θέσης, καθαρά μετά από φόρους, με την απόφαση για τη διανομή τους. Τα 
μερίσματα που αφορούν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, όπως στις περιπτώσεις ορισμένων 
προνομιούχων μετοχών, μεταφέρονται σε χρέωση των αποτελεσμάτων. 
Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για στοιχεία της καθαρής θέσης, μεταφέρονται σε χρέωση της 
Καθαρής Θέσης, με την πραγματοποίησή τους. 
Έσοδα, Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για Χρηματοοικονομικά Στοιχεία που δεν είναι στοιχεία 
της καθαρής θέσης, μεταφέρονται στα αποτελέσματα, με την πραγματοποίησή τους. 
Τα κονδύλια στις Οικονομικές Καταστάσεις, εμφανίζονται καταρχήν χωρίς συμψηφισμούς. Από 
αυτόν τον κανόνα, υπάρχει η εξής εξαίρεση:  
Ένα Χρηματοοικονομικό Περιουσιακό Στοιχείο και μία Χρηματοοικονομική Υποχρέωση, 
συμψηφίζονται μόνον όταν:  
α) υπάρχει ισχυρό νομικό δικαίωμα συμψηφισμού, 
β) προβλέπεται διακανονισμός με βάση το υπόλοιπο, 
γ) προβλέπεται συγχρόνως διακανονισμός (ρευστοποίηση) της απαίτησης και της υποχρέωσης. 
Ο Όμιλος όπως αναφέρεται σε επόμενη παράγραφο, βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. Νο 
1004/2008, επαναταξινόμησε χρηματοοικονομικό μέσο που κατέχει, και αφορά αποκλειστικά 
συμμετοχή σε Α.Ε.Ε.Χ., από την κατηγορία «Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων» σε «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση».  
Ο Όμιλος ενόψει της αλλαγής που επέφερε ο Κανονισμός Νο 1004/2008, ακολουθεί προαιρετική 
πολιτική αποτίμησης του πιο πάνω χρηματοοικονομικού στοιχείου και ανάλογων τυχόν στοιχείων 
που θα υπάρξουν στο μέλλον. Με σκοπό την ακριβοδίκαιη εικόνα των οικονομικών καταστάσεων, ως 
εύλογη αξία λαμβάνεται η καθαρή τιμή ρευστοποίησης της εν λόγω συμμετοχής, με βάση τις τιμές 
αγοράς (χρηματιστηριακές τιμές) που διαμορφώνονται για το χαρτοφυλάκιό της και όχι με βάση την 
τιμή αγοράς που διαμορφώνεται για την μετοχή της Α.Ε.Ε.Χ..  
Η κρίση αυτή της διοίκησης βασίζεται στο ότι: α) οι μετοχές αυτές αποτελούν, μετά την 
ανακατάταξη, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία) και 
επομένως η εταιρία δεν σκοπεύει να τις διαθέσει στο εγγύς μέλλον,  β) απόκλιση που εμφανίζεται 
ανάμεσα στην χρηματιστηριακή τιμή της ΑΕΕΧ και την καθαρή τιμή ρευστοποίησης του 
ενεργητικού της οφείλεται στη διαφοροποίηση της εγχώριας αγοράς από τις αγορές του εξωτερικού 
γ) το ενεργητικό της εταιρίας αποτελείται αποκλειστικά από τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήρια, 
που αποτιμούνται και εμφανίζονται σε εύλογες αξίες, επομένως η τελική αποτίμηση των συμμετοχών 
προκύπτει από τιμές αγοράς δ) η μετοχή της εταιρίας αποτελεί τίτλο που  καλύπτεται από 
συγκεκριμένα ενεργητικά στοιχεία (Asset Back Securities), περίπτωση που εντάσσεται στη 
διορθωτική προσέγγιση που θεσμοθετήθηκε με τον Κανονισμό 1004/2008 της ΕΕ, για τη λογιστική 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πρόσφατης κρίσης. 
 

5.26. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή 
μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» - Παρουσίαση 
στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση 
των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης 
στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων. Οι τροποποιήσεις έχουν επίδραση στις ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις.  
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ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες Αξίες»  

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες Αξίες». 
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το 
πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις 
αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που 
άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν 
εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του 
ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με 
τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των 
μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει επίδραση στις 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

Αναθεώρηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» 

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 
Εργαζόμενους». Η αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέματα αναγνώρισης και 
γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Με βάση το 
αναθεωρημένο πρότυπο καταργείται η μέθοδος του περιθωρίου και συνεπώς η δυνατότητα αναβολής 
της αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών, ενώ παράλληλα απαιτεί οι επανεκτιμήσεις της 
καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που 
προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς να αναγνωρίζονται στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Με 
βάση το αναθεωρημένο πρότυπο ο Όμιλος/η Εταιρεία αναμόρφωσε τη συγκριτική περίοδο 
σύμφωνα με τις οριζόμενες μεταβατικές διατάξεις του ΔΛΠ 19 και σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 
«Λογιστικές Πολιτικές, μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη». Η αναθεώρηση δεν θα 
έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του 
Επίγειου Ορυχείου» 

Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία 
αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του 
ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση 
όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις 
δραστηριότητες του Ομίλου.  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν 
στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ 
Οικονομικών Καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται 
βάσει των US GAAP. Η τροποποίηση έχει/δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις. 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια  

Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την 
οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό 
επιτόκιο, έχουν τη δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών 
των δανείων κατά τη μετάβαση. Η τροποποίηση έχει/δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις.  
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Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 
προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα 
Πρότυπα. Τα πρότυπα στα οποία πραγματοποιούνται βελτιώσεις είναι τα ΔΠΧΑ 1, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 
16, ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 34. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν 
ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 
οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα 
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (αναβολή της εφαρμογής) 

Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 
το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που 
η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού  επιμετρούνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον 
συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το 
επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το ΔΠΧΑ 9 
απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της 
επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα 
επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε 
συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει 
την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς 
εμπορική εκμετάλλευση. Τον Νοέμβριο του 2013 το ΙASB προέβη σε τροποποιήσεις του προτύπου. 
Προστέθηκε ένα κεφάλαιο το οποίο αναθεωρεί σημαντικά τη λογιστική αντιστάθμιση και θέτει σε 
εφαρμογή ένα νέο μοντέλο που βελτιώνει τη συσχέτιση της λογιστικής με τη διαχείριση του 
κινδύνου, ενώ εισάγονται βελτιώσεις και στις γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη λογιστική 
αντιστάθμισης και τη διαχείριση του κινδύνου. Με την τροποποίηση είναι άμεσα διαθέσιμες οι 
βελτιώσεις αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη μεταβολή της εύλογης αξίας ενός ιδίου 
χρέους της επιχείρησης, όπως περιλαμβάνονταν στο πρότυπο. Τέλος, το IASB αποφάσισε να 
αναβάλλει την εφαρμογή του προτύπου (ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2015), καθώς οι διεργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν θα μπορούσε να δοθεί επαρκής 
χρόνος προετοιμασίας στις επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις μπορούν να αποφασίσουν την 
άμεση εφαρμογή του.  Η Διοίκηση του Ομίλου προτίθεται να προβεί σε πρόωρη εφαρμογή των 
απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, αφού προηγηθεί η σχετική έγκριση του Προτύπου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό 
Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες 
Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2014) 
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Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 
και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο 
ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. 
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και 
την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό 
Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών 
που συμμετέχουν σε έναν Κοινό Διακανονισμό (Joint Arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το 
ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές 
Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 
«Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις 
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις 
συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων 
Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος 
θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα 
προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις,  Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, 
Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 
και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013) 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις 
αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον 
πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας 
τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη 
συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, 
οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους 
πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2013, αλλά ουσιαστικά θα εφαρμοστούν από 
την ημερομηνία εφαρμογής των σχετικών προτύπων, ήτοι από 01 Ιανουαρίου 2014. Ο Όμιλος θα 
εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Οι παρούσες 
τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο του 2013. 

Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμογή 
για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 
και ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το 
IASB χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για 
εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την 
απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να 
συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών 
κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά 
κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι 
επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 
Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση 
των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του 2013. 
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
(εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με 
τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με τις περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν 
εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με 
προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις 
για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμογή για 
τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 
36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις 
γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός 
στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην 
εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται εφόσον η εταιρία έχει 
ήδη εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες Αξίες». Η τροποποίηση έχει εφαρμογή για 
τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή 
να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 
2013. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - 
Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμογή για τις 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 
ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων 
τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή 
της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, εφόσον 
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός 
παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο 
αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα αλλαγών σε νόμους ή κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα 
περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή 
για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη 
εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 
Δεκέμβριο του 2013. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει 
πότε μία εταιρία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει 
επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία 
του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». 
Το ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η 
παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η 
διερμηνεία αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή 
της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία και η οποία επιφέρει την 
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πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει 
την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα διερμηνεία δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζομένους» - Πρόγραμμα Καθορισμένων 
Παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (εφαρμογή από 01/07/2014) 

Τον Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο 
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζομένους». Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές 
εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της 
παρούσας τροποποίησης είναι να μειώσει την πολυπλοκότητα της λογιστικής αντιμετώπισης των 
εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας του εργαζομένου, όπως είναι χαρακτηριστικά 
οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Η τροποποίηση έχει 
εφαρμογή από την 01 Ιουλίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα 
εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013 (εφαρμογή από 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβρη του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013». Στον Κύκλο 2010 
- 2012 περιλαμβάνονται βελτιώσεις για τα πρότυπα ΔΠΧΑ 2, ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 8, ΔΠΧΑ 13, ΔΛΠ 
16, ΔΛΠ 24 και ΔΛΠ 38 ενώ στον Κύκλο 2011 - 2013 οι βελτιώσεις αφορούν τα Πρότυπα ΔΠΧΑ 
1, ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 13 και ΔΛΠ 40. Οι βελτιώσεις στα Πρότυπα έχουν εφαρμογή από την 01 
Ιουλίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των 
ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Οι εν λόγω ετήσιες βελτιώσεις δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» (εφαρμογή από 
01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση του προτύπου «Μεταβατικοί λογαριασμοί 
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων». Σκοπός του εν λόγω Προτύπου είναι να επιτευχθεί η 
συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε 
καθεστώς προσδιορισμού τιμών μέσω ενός ρυθμιστικού πλαισίου (rate-regulated activities). Ο 
ρυθμιζόμενος προσδιορισμός των τιμών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αξία και το χρόνο 
αναγνώρισης του εσόδου μίας εταιρίας. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή του εν λόγω Προτύπου για τις 
εταιρίες που εφαρμόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ. Το Πρότυπο έχει εφαρμογή από την 01 Ιανουαρίου 2016, 
με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος/ θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Το εν λόγω Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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6. Σημειώσεις Οικονομικών Καταστάσεων 

6.1. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
Ποσά σε €   

Όμιλος   
Εδαφικές 
εκτάσεις 

Κτίρια - 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ 
Α. Αξίες Κτήσης           
Υπόλοιπα 31.12.2011 157.347 512.758 11.240 1.090.816 1.772.161 
Προσθήκες 0 375 0 8.379 8.754 
Μειώσεις  0 0 0 161.502 161.502 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 10.247 0 0 10.247 
Υπόλοιπα 31.12.2012 157.347 523.381 11.240 937.692 1.629.660 
Προσθήκες 0 717 1.982 12.866 15.565 
Μειώσεις  0 0 1.740 0 1.740 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2013 157.347 524.098 11.482 950.558 1.643.485 
       
Β. Αποσβέσεις           
Υπόλοιπα 31.12.2011 0 457.834 1.812 941.379 1.401.024 
Προσθήκες 0 15.439 645 40.251 56.335 
Μειώσεις  0 0 0 158.251 158.251 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 8.389 0 0 8.389 
Υπόλοιπα 31.12.2012 0 481.662 2.457 823.378 1.307.497 
Προσθήκες 0 5.995 640 30.559 37.194 
Μειώσεις  0 0 975 0 975 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 538 0 0 538 
Υπόλοιπα 31.12.2013 0 488.195 2.121 853.938 1.344.254 
       
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31.12.2012 157.347 41.719 8.783 114.314 322.164 
       
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31.12.2013 157.347 35.903 9.361 96.621 299.232 
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Ποσά σε €   

Εταιρεία   
Εδαφικές 
εκτάσεις 

Κτίρια - 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ 
Α. Αξίες Κτήσης           
Υπόλοιπα 31.12.2011 45.522 112.288 9.500 276.118 443.428 
Προσθήκες 0 375 0 1.062 1.437 
Μειώσεις  0 0 0 61.269 61.269 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 10.247 0  10.247 
Υπόλοιπα 31.12.2012 45.522 122.910 9.500 215.911 516.382 
Προσθήκες 0 0 0 7.310 7.310 
Μειώσεις  0 0 0 0 0 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0  0 
Υπόλοιπα 31.12.2013 45.522 122.910 9.500 223.221 523.691 
       
       
Β. Αποσβέσεις           
Υπόλοιπα 31.12.2011 0 90.570 1.001 231.203 322.775 
Προσθήκες 0 5.172 523 12.887 18.581 
Μειώσεις  0 0 0 61.267 61.267 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 8.389 0 0 8.389 
Υπόλοιπα 31.12.2012 0 104.131 1.524 182.824 411.012 
Προσθήκες 0 2.214 523 8.178 10.914 
Μειώσεις  0 0 0 0 0 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2013 0 106.345 2.046 191.001 421.926 
       
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2012 45.522 18.779 7.976 33.087 105.365 
       
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2013 45.522 16.566 7.454 32.219 101.761 
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6.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Όμιλος   Λογισμικά Δικαιώματα ΣΥΝΟΛΟ 
Α. Αξίες Κτήσης       
Υπόλοιπα 31.12.2011 0 1.019.355 1.019.355 
Προσθήκες 0 59.809 59.809 
Μειώσεις  0 31.231 31.231 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 89.074 0 
Υπόλοιπα 31.12.2012 0 1.047.933 1.047.933 
Προσθήκες  58.998 58.998 
Μειώσεις  0 0 0 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2013 0 1.106.931 1.106.931 
     
     
Β. Αποσβέσεις       
Υπόλοιπα 
31.12.2011   0 682.011 682.011 
Προσθήκες 0 86.792 86.792 
Μειώσεις  0 31.228 31.228 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2012 0 737.575 737.575 
Προσθήκες 0 75.973 75.973 
Μειώσεις  0 0 0 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2013 0 813.548 813.548 
     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2012 0 310.359 310.359 
     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2013 0 293.383 293.383 
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Ποσά σε €   

Εταιρεία   Λογισμικά Δικαιώματα ΣΥΝΟΛΟ 
Α. Αξίες Κτήσης       
Υπόλοιπα 31.12.2011 0 209.264 209.264 
Προσθήκες 0 271 271 
Μειώσεις  0 22.569 22.569 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2012 0 186.965 186.965 
Προσθήκες 0 281 281 
Μειώσεις  0 0 0 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2013 0 187.246 187.246 
     
     
Β. Αποσβέσεις       
Υπόλοιπα 31.12.2011 0 145.239 145.239 
Προσθήκες 0 15.621 15.621 
Μειώσεις  0 22.567 22.567 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2012 0 138.292 138.292 
Προσθήκες 0 14.215 14.215 
Μειώσεις  0 0 0 
Αναπροσαρμογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2013 0 152.507 152.507 
     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31.12.2012 0 48.674 48.674 
     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 
31.12.2013 0 34.740 34.741  

 
6.3. Υπεραξία θυγατρικών 

Το ποσό € 3.232.035 αφορά υπεραξία απόκτησης που προέκυψε από την απόκτηση της κατά 100% 
θυγατρικής “Eurocorp Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Βάσει του ΔΛΠ  36 γίνεται έλεγχος απομείωσης μία 
φορά το χρόνο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ενδείξεων απομείωσης.  
Τελευταίος έλεγχος πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο 2013, βάσει γενικά παραδεκτών μεθόδων 
(DCF – Προεξόφληση Ταμειακών Ροών). Το ποσό της απομείωσης που προέκυψε ανέρχεται σε 503 
χιλ. €. 
 

6.4. Απομείωση στοιχείων ενεργητικού 
Οι ζημίες απομείωσης και αναστροφές αυτών ζημιών, κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, η 
διάκρισή τους αν μεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ή τα αποτελέσματα και οι λογαριασμοί των 
αποτελεσμάτων που αφορούν, εμφανίζονται στη συνέχεια 
 

Συνολικό ποσό Μεταφορά στα αποτελέσματα 
Αρ. Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 

Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία 

Λογαριασμός 
αποτελεσμάτων που 

εμφανίζεται η επίδραση 

Α. Ζημιές απομείωσης      
1 Υπεραξία απόκτησης 503.000 503.000 503.000 503.000 Χρηματοοικονομικά έξοδα 

       
 Σύνολο 503.000 503.000 503.000 503.000  
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Για σημαντικές ζημιές απομείωσης της χρήσης, συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, παρέχονται 
πληροφορίες στη συνέχεια: 
 

Περιουσιακό Στοιχείο Αφορά 
Καθαρή αξία 

στον 
Ισολογισμό 

Ποσό 
απομείωσης 

Υπεραξία απόκτησης Υπεραξία απόκτησης 3.232.035 503.000 
    
  3.232.035 503.000 

6.5. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 4.731.965 4.731.965 
Που αφορούν σε:     
Συμμετοχή σε "Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ" 4.731.965 4.731.965 
Σύνολο 4.731.965 4.731.965 

 
6.6. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 15.848 80.355 
Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών  (15.848) (80.355) 
Που αφορά σε:     
Αναλογία Ομίλου στην Καθαρή Θέση Eurocorp Λέσβου ΕΠΕ 0 987 
Σύνολο 0 987 
 
   
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 15.848 80.355 
Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών  (15.848) (15.848) 
Που αφορά σε:     
Συμμετοχή σε μη εισηγμένη "Eurocorp Λέσβου Ε.Π.Ε." 0 64.507 
Συμμετοχή σε μη εισηγμένη "Διαιγιακή Αξιών ΑΕΛΔΕ" 15.848 15.848 
Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχής (15.848) (15.848) 
Σύνολο 0 64.507 
 
   

6.7. Αναβαλλόμενες φορολογικά απαιτήσεις / υποχρεώσεις 
Όμιλος               

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις 

Αναπρ
οσαρμο

γή 
αποτιμ
ήσεων 

Προβλέψει
ς 

Διαγραφή 
Εξόδων 

εγκατάσταση
ς 

Αναπροσ
αρμογή 
ωφέλιμης 
ζωής 

Αλλαγή 
συντελε
στών 

Φορολο
γίας 

Λοιπές 
επιδράσεις ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο 
31/12/2011 250 290.881 15.000 14.641 (79.983) 160.010 400.800 
Επίδραση στα 
αποτελέσματα 0 (87.995) 0 0 0 (3.546) (91.541) 
Επίδραση στην 
καθαρή θέση 0 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 
31/12/2012 250 202.886 15.000 14.641 (79.983) 156.465 309.259 
Επίδραση στα 
αποτελέσματα 0 1.166 0 0 33.638 85.140 119.944 
Επίδραση στην 
καθαρή θέση 0 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 
31/12/2013 250 204.052 15.000 14.641 (46.345) 241.604 429.203 
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Όμιλος               

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις 

Αναπρ
οσαρμο

γή 
αποτιμ
ήσεων 

Προβλέψει
ς 

Διαγραφή 
Εξόδων 

εγκατάσταση
ς 

Αναπροσ
αρμογή 
ωφέλιμης 
ζωής 

Αλλαγή 
συντελε
στών 

Φορολο
γίας 

Λοιπές 
επιδράσεις Σύνολο 

Υπόλοιπο 
31/12/2011 10.595 67.737 24.557 89.329 (62.379) (77.176) 52.663 
Επίδραση στα 
αποτελέσματα 0 0 0 (10.707) 0 0 (10.707) 
Επίδραση στην 
καθαρή θέση 0 0 0 0 0 24.650 24.650 
Υπόλοιπο 
31/12/2012 10.595 67.737 24.557 78.623 (62.379) (52.526) 66.606 
Επίδραση στα 
αποτελέσματα 0 0 0 (9.073) 19.982 0 10.909 
Επίδραση στην 
καθαρή θέση 0 0 0 0 0 20.330 20.330 
Υπόλοιπο 
31/12/2013 10.595 67.737 24.557 69.550 (42.397) (32.196) 97.845 
        
        
        
Εταιρεία               

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις 

Αναπρ
οσαρμο

γή 
αποτιμ
ήσεων 

Προβλέψει
ς 

Διαγραφή 
Εξόδων 

εγκατάσταση
ς 

Αναπροσ
αρμογή 
ωφέλιμης 
ζωής 

παγίων 

Αλλαγή 
συντελε
στών 

Φορολο
γίας 

Λοιπές 
επιδράσεις ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο 
31/12/2011 250 131.568 5.671 3.985 (39.474) 100.441 202.441 
Επίδραση στα 
αποτελέσματα 0 (90.315) 0 0 0 0 (90.315) 
Επίδραση στην 
καθαρή θέση 0 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 
31/12/2012 250 41.253 5.671 3.985 (39.474) 100.441 112.126 
Επίδραση στα 
αποτελέσματα 0 961 0 0 33.638 0 34.599 
Επίδραση στην 
καθαρή θέση 0 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 
31/12/2013 250 42.214 5.671 3.985 (5.837) 100.441 146.725 
        
Εταιρεία               

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις 

Αναπρ
οσαρμο

γή 
αποτιμ
ήσεων 

Προβλέψει
ς 

Διαγραφή 
Εξόδων 

εγκατάσταση
ς 

Αναπροσ
αρμογή 
ωφέλιμης 
ζωής 

παγίων 

Αλλαγή 
συντελε
στών 

Φορολο
γίας 

Λοιπές 
επιδράσεις Σύνολο 

Υπόλοιπο 
31/12/2011 10.595 21.434 5.625 22.662 (27.778) (48.089) (15.551) 
Επίδραση στα 
αποτελέσματα 0 0 0 (2.841) 0 0 (2.841) 
Επίδραση στην 
καθαρή θέση 0 0 0 0 0 11.532 11.532 
Υπόλοιπο 
31/12/2012 10.595 21.434 5.625 19.821 (27.778) (36.557) (6.860) 
Επίδραση στα 
αποτελέσματα 0 0 0 (2.388) (2.058) 0 (4.446) 
Επίδραση στην 
καθαρή θέση 0 0 0 0 0 11.147 11.147 
Υπόλοιπο 
31/12/2013 10.595 21.434 5.625 17.433 (29.836) (25.410) (159) 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες στην 
όψη του Ισολογισμού, δεδομένου ότι αφορούν υπόλοιπα εντός της ίδιας φορολογικής αρχής, στη 
προκειμένη περίπτωση είναι η Φορολογική Αρχή της Ελλάδος. 

 
6.8. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 934.932 571.990 
Επικουρικό Κεφάλαιο 504.341 256.160 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 263.171 263.171 
Δοσμένες Εγγυήσεις 43.787 42.731 
Σύνολο 1.746.231 1.134.051 
Δοσμένες Εγγυήσεις αφορούν σε:   
Εγγυήσεις Ενοικίων 42.843 41.787 
Εγγυήσεις ΔΕΗ 680 680 
Εγγυήσεις ΟΤΕ 264 264 
Σύνολο 43.787 42.731 

   
  

Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 550.000 200.000 
Δοσμένες Εγγυήσεις 30.844 30.844 
Δοσμένες Εγγυήσεις αφορούν σε:   
Εγγυήσεις Ενοικίων 30.246 30.246 
Εγγυήσεις ΔΕΗ 335 335 
Λοιπές εγγυήσεις 264 264 
Σύνολο 580.844 230.844 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν στην εύλογη αξία λοιπών απαιτήσεων η οποία 
ισούται με τη λογιστική τους αξία. 

 
6.9. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Πελάτες Eurocorp Α.Ε.Π.Ε.Υ. 163.400 493.810 
Πελάτες Eurocorp Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2.651.791 1.791.706 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -687.402 -687.402 
Σύνολο 2.127.789 1.598.113 

   
   
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Πελάτες εσωτερικού 264.048 440.137 
Πελάτες εξωτερικού 54.880 53.673 
Σύνολο 318.929 493.810 

Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένης απομείωσης για όσους 
πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς αλλά και την διενέργεια γενικής πρόβλεψης με βάση την 
ενηλικίωση των ανοικτών υπολοίπων πελατών.  
Βάσει του ΔΛΠ 36, πραγματοποιείται έλεγχος απομείωσης των  υπολοίπων πελατών και 
αναπροσαρμόζεται η σχηματισμένη πρόβλεψη αναλόγως. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται 
στην παράγραφο 6.4. 
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6.10. Λοιπές απαιτήσεις 
Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβεβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι 30.867 28.015 
Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε € 1.195 1.841 
Λογ/σμός διαχειρ.προκ/λών 80 22 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 29.167 31.864 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0 98 
Λοιπές απαιτήσεις 0 2.608.545 
Προκαταβολές σε προμηθευτές 3.540 4.200 
Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών διάφορων 183.402 8.402 
Σύνολο 248.252 2.682.987 

   
    
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων σε € 4.918 0 
Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι 2.091 786 
Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε € 891 1.484 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 8.075 6.724 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0 98 
Λογ/σμός διαχειρ.προκ/λών 14 0 
Προκαταβολές σε προμηθευτές 1.852 4.200 
Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών διάφορων 178.970 1.786 
Σύνολο 196.812 15.078 
 
Η μεταβολή των λοιπών απαιτήσεων στον Όμιλο οφείλεται στη μεταβολή των repos των πελατών. 

 
6.11. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Λοιπές συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση 2.089.558 2.282.684 
Που αφορούν σε:     
Συμμετοχή σε  "Αιολική Α.Ε.Ε.Χ." 2.968.017 3.239.335 
Συμμετοχή σε  "Assya Compagnie Financiere." 111.797 111.797 
Προηγούμενες διαφορές αποτίμησης -1.068.448 -1.191.700 
Τρέχουσες διαφορές αποτίμησης (μέσω αποτελεσμάτων) 0 0 
Τρέχουσες διαφορές αποτίμησης (απευθείας σε Καθαρή θέση) 78.191 123.252 
Συμμετοχή σε μη εισηγμένη "Στέγασις ΑΕ" 88 88 
Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχής -88 -88 
Συμμετοχή σε μη εισηγμένη "U-TRADE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ" 37.183 37.183 
Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχής -37.183 -37.183 
Σύνολο 2.089.558 2.282.684 

 
 
 
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση 1.317.612 1.445.148 
Που αφορούν σε:     
Συμμετοχή σε  "Αιολική Α.Ε.Ε.Χ." 1.862.959 2.033.369 
Συμμετοχή σε  "Assya Compagnie Financiere." 111.797 111.797 
Προηγούμενες διαφορές αποτίμησης -700.017 -757.679 
Τρέχουσες διαφορές αποτίμησης (μέσω αποτελεσμάτων) 0 0 
Τρέχουσες διαφορές αποτίμησης (απευθείας σε Καθαρή θέση) 42.874 57.662 
Συμμετοχή σε μη εισηγμένη "Στέγασις Α.Ε." 88 88 
Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχής -88 -88 
Σύνολο 1.317.612 1.445.148 

Κατά την τρέχουσα χρήση υπήρξε διαφορά αποτίμησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων που 
κατατάσσονται ως διαθέσιμα προς πώληση ποσού ευρώ 78.191,30.  
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Η τιμή με την οποία έγινε η αποτίμηση της ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.(31.12.2013) ευρώ 1,53 διαφέρει 
κατά ευρώ 0,07 σε σχέση με την προηγούμενη αποτίμηση (31.12.2012 : ευρώ 1,46 προσαρμοσμένη 
μετά την επιστροφή κεφαλαίου). Ως αποτέλεσμα ποσό ευρώ 94.961,30 λογίστηκε σε κέρδος των 
Ιδίων Κεφαλαίων.  

Η τιμή με την οποία έγινε η αποτίμηση της Global Investment Services (31.12.2013) ευρώ 1,00 
διαφέρει κατά ευρώ 1,20 σε σχέση με την προηγούμενη αποτίμηση (31.12.2012 : ευρώ 2,20). Ως 
αποτέλεσμα ποσό ευρώ 16.770,00 λογίστηκε σε ζημία των Ιδίων Κεφαλαίων.  

Η επένδυση προς την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεως χαρτοφυλακίου «Αιολική Α.Ε.Ε.Χ.» κατά την 
1/7/2008 επαναταξινομήθηκε από την κατηγορία «Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη μέσω 
αποτελεσμάτων» στην κατηγορία «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. 
Σε περίπτωση που το εν λόγω στοιχείο δεν είχε επαναταξινομηθεί τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
θα ωφελούνταν κατά 95 χιλ. €. 
 

6.12. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 
Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Χρεόγραφα που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς εκτός 
παραγώγων 47.006 90.761 

Χρεόγραφα που αφορούν σε:     
Μετοχές εισηγμένων εταιρειών εσωτερικού 19.285 51.975 
Μετοχές εισηγμένων εταιρειών εξωτερικού 28.011 34.591 
Προηγούμενες διαφορές αποτίμησης 4.195 -74.352 
Τρέχουσες διαφορές αποτίμησης (μέσω αποτελεσμάτων) -4.485 78.547 
Σύνολο 47.006 90.761 

   
  

Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Χρεόγραφα που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς εκτός 
παραγώγων 44.318 86.091 

Χρεόγραφα που αφορούν σε:     
Μετοχές εισηγμένων εταιρειών εσωτερικού 17.120 48.510 
Μετοχές εισηγμένων εταιρειών εξωτερικού 27.471 34.157 
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων 0 0 
Προηγούμενες διαφορές αποτίμησης 3.425 -57.395 
Τρέχουσες διαφορές αποτίμησης (μέσω αποτελεσμάτων) -3.698 60.819 
Σύνολο 44.318 86.091 

 
6.13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Ταμείο 806 2.798 
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας σε € 9.755.269 6.198.241 
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 4.575.309 3.582.565 
Σύνολο 14.331.385 9.783.604 

   
  

Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Ταμείο 352 1.242 
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας σε € 538.299 1.393.842 
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 292.683 195.443 
Σύνολο 831.335 1.590.528 

Η μεταβολή των ταμειακών διαθεσίμων στην εταιρεία και στον Όμιλο οφείλεται κυρίως στη 
μεταβολή των ταμειακών διαθεσίμων των πελατών τους. 
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Από το σύνολο των διαθεσίμων της εταιρείας, ποσό € 698.709,16 αφορούν ταμειακά διαθέσιμα 
πελατών ενώ αντίστοιχα τα ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα κατά την 31.12.2013 ανέρχονται σε € 
658.211,57. 

 

6.14. Μετοχικό κεφάλαιο 
  Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012
Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 14.726.135 14.726.135 
Σύνολο 14.726.135 14.726.135 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται, από 12.479.775 μετοχές αξίας 1,18 € έκαστη. 
Τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε την 12/09/2002. 
 

6.15. Αποθεματικά εύλογης αξίας 
Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Αποθεματικό επανεκτίμησης εδαφικών εκτάσεων με βάση τα ΔΛΠ 26.370 26.370 
Αποθεματικό επανεκτίμησης κτιρίων κ.λ.π. με βάση τα ΔΛΠ 13.925 13.925 
Αποθεματικό υπεραξίας τίτλων διαθέσιμων για πώληση (773.764) (831.626) 
Σύνολο (733.469) (791.331) 
   

  
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Αποθεματικό επανεκτίμησης εδαφικών εκτάσεων με βάση τα ΔΛΠ 26.370 26.370 
Αποθεματικό επανεκτίμησης κτιρίων κ.λ.π. με βάση τα ΔΛΠ 13.925 13.925 
Αποθεματικό υπεραξίας τίτλων διαθέσιμων για πώληση (327.045) (358.771) 
Σύνολο (286.750) (318.476) 

Όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη παράγραφο το αποθεματικό σχηματίστηκε από τη διαφορά 
αποτίμησης σε εύλογη αξία της επένδυσης.  

 
6.16. Λοιπά αποθεματικά 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Τακτικό αποθεματικό  346.104 346.104 
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και 
χρεογράφων 3.124 3.124 
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 626.227 620.498 
Αποθεματικό για Ίδιες μετοχές (361.175) (361.175) 
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 94.958 94.958 
Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 35.520 35.520 
Διαφορές μετασχηματισμού Ν2166/93 (347.241) (347.241) 
Σύνολο 397.517 391.788 
   

  
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Τακτικό αποθεματικό  346.104 346.104 
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και 
χρεογράφων 3.124 3.124 
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 461.690 450.135 
Αποθεματικό για Ίδιες μετοχές (361.175) (361.175) 
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 94.958 94.958 
Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 35.520 35.520 
Διαφορές μετασχηματισμού Ν2166/93 (347.241) (347.241) 
Σύνολο 232.980 221.425 
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Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας 
(Ν.2190/20) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) 
κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το 
ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
Τα αφορολόγητα και τα ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά σχηματίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας από αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα και 
κέρδη. Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεμηθούν με απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί να 
ισχύουν κάθε φορά. 
 

6.17. Αποτελέσματα εις νέο 
 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Αποτελέσματα εις νέον (6.166.518) (5.010.350) 
Διαφορά στα αποτελέσματα από την πρώτη εφαρμογή (1.751.336) (1.751.336) 
Σύνολο (7.917.855) (6.761.686) 
   
   

  
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο (3.670.487) (2.587.419) 
Διαφορά στα αποτελέσματα από την πρώτη εφαρμογή (1.751.336) (1.751.336) 
Σύνολο (5.421.823) (4.338.755) 

 
6.18. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις 
Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική 
μελέτη. 
 
Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 78.302 78.302 
Σύνολο 78.302 78.302 

   
  

Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 27.253 27.253 
Σύνολο 27.253 27.253 
 
Ο Όμιλος προέβη σε αναλογιστική μελέτη του υπολογισμού των υποχρεώσεων του Ν.2112/20 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω παραδοχές : 

Δημογραφικές παραδοχές: 
 

1. Πίνακας θνησιμότητας 
Ο νέος Ελληνικός πίνακας Θνησιμότητας 1990 για άνδρες και γυναίκες ( Υπ.Απ. Κ3-
3974/99). 

2. Κινητικότητα προσωπικού: 

Ομάδα ηλικιών Οικειοθελής αποχώρηση Απόλυση 
Έως 40 ετών 13% 5% 
41 – 50 ετών 4% 1% 
51 και άνω 0% 0% 
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3. Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης: 
Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Κύριας Ασφάλισης κάθε εργαζομένου. 

4. Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα: 
Μείωση κατά 5έτη της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης 

 
Άλλες  παραδοχές: 
 

1. Ύψος αποζημίωσης: 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας εκτιμήθηκε η εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων 
του Ν. 2112/20. 

2. Γενική αρχή υπολογισμού των αναλογιστικών μεγεθών: 
Η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας σύμφωνα με το πλαίσιο των ΔΠΧΑ. 

3. Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης: 
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Προβεβλημένης Πιστούμενης Μονάδος (Projected Unit 
Credit Method). 

 
6.19. Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Προμηθευτές εσωτερικού 111.131 116.508 
Προμηθευτές εξωτερικού 224.190 227.055 
Σύνολο 335.321 343.564 
   
 
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Προμηθευτές εσωτερικού 66.287 68.767 
Προμηθευτές εξωτερικού 208.351 208.351 
Σύνολο 274.639 277.118 

 
6.20. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Τράπεζες - λ/σμοί δανειακών υποχρεώσεων 20.000 40.000 
Σύνολο 20.000 40.000 

 
6.21. Λοιπές υποχρεώσεις 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 15.539.174 9.976.217 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 9.807 34.455 
Καταθέσεις Μετόχων 0 350.000 
Δικαιούχοι χρηματικών  εγγυήσεων / αμοιβών 32.661 24.520 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις σε € 1.150.242 500.242 
Πιστωτές διάφοροι                                          0 1.132 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 79.943 62.934 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 290.918 10.653 
Θεματοφύλακες - εκκαθαριστές 350.575 373.031 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(repos πελατών σε €) 0 2.608.545 
Φόρος προστιθέμενης αξίας 15.126 32.972 
Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 60.037 62.325 
Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων 536 2.283 
Λοιποί φόροι  - τέλη 104.497 12.895 
Πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασμών προκαταβολών 3.275 1.881 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.100 0 
Σύνολο 17.637.891 14.054.084 

   



EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ 

Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013 44

 
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 877.702 1.202.409 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 9.807 34.455 
Καταθέσεις Μετόχων 0 350.000 
Δικαιούχοι χρηματικών  εγγυήσεων 19.401 19.401 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις σε € 700.169 350.169 
Πιστωτές διάφοροι                                               0 1.132 
Φόρος προστιθέμενης αξίας 11.779 32.799 
Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 31.683 32.922 
Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων 320 187 
Λοιποί φόροι  - τέλη 11.267 1.425 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 37.091 24.977 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 272.306 4.558 
Πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασμών προκαταβολών 3.275 1.881 
Θεματοφύλακες – εκκαθαριστές 0 5.017 
Σύνολο 1.974.801 2.061.331 

Η μεταβολή των λοιπών υποχρεώσεων στον Όμιλο οφείελεται στη μεταβολή των πιστωτικών 
υπολοίπων των πελατών καθώς και στο ύψος των repos των πελατών και των υπολοίπων των 
εκκαθαριστών.Αντίστοιχα στην εταιρεία η αύξηση οφείλεται στη μεταβολή των πιστωτικών 
υπολοίπων των πελατών. 

 

6.22. Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 
Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 102.542 102.542 

Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 100.000 0 

Σύνολο 202.542 102.542 

 

Οι προβλέψεις για μελλοντικούς κινδύνους και έξοδα αφορούν προβλέψεις εξωδικαστικούς 
συμβιβασμούς στην επόμενη χρήση. 

 

Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 

Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 10.000 10.000 

Σύνολο 10.000 10.000 

 

6.23. Πωλήσεις 
Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Πωλήσεις υπηρεσιών 3.441.812 2.894.708 
Σύνολο 3.441.812 2.894.708 
   

  
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Πωλήσεις υπηρεσιών  1.597.266 1.326.085 
Σύνολο 1.597.266 1.326.085 
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6.24. Κόστος πωληθέντων 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.268.545 1.161.607 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 903.174 681.667 
Παροχές τρίτων 137.900 110.117 
Φόροι - Τέλη 78.591 109.080 
Διάφορα έξοδα 47.975 30.951 
Αποσβέσεις παγίων 70.830 92.834 
Σύνολο 2.507.014 2.186.256 
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 529.235 461.651 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 831.430 611.816 
Παροχές τρίτων 84.550 85.104 
Φόροι - Τέλη 22.900 54.362 
Διάφορα έξοδα 6.482 4.632 
Αποσβέσεις παγίων 13.578 22.033 
Σύνολο 1.488.175 1.239.597 

 
6.25. Λοιπά έσοδα 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Ενοίκια κτιρίων -τεχνικών έργων 34.220 33.275 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  10.056 21.169 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 4.484 1.202 
Σύνολο 48.759 55.645 

  
 

Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Ενοίκια κτιρίων -τεχνικών έργων 75.210 73.162 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  2.858 574 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 4.184 1.193 
Σύνολο 82.251 74.929 

 
6.26. Έξοδα διάθεσης 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Διάφορα έξοδα 5.835 11.950 
Σύνολο 5.835 11.950 
   

  
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Διάφορα έξοδα 3.609 6.231 
Σύνολο 3.609 6.231 

 
6.27. Έξοδα διοίκησης 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 683.063 625.481 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 423.170 399.183 
Παροχές τρίτων 117.683 112.661 
Φόροι - Τέλη 42.217 58.735 
Διάφορα έξοδα 287.271 333.255 
Αποσβέσεις παγίων 42.338 49.987 
Σύνολο 1.595.742 1.579.303 
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Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 284.973 248.581 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 267.608 258.693 
Παροχές τρίτων 59.680 59.506 
Φόροι - Τέλη 12.331 29.272 
Διάφορα έξοδα 98.010 116.880 
Αποσβέσεις παγίων 11.551 11.864 
Σύνολο 734.153 724.796 
   

6.28. Λοιπά έξοδα 
Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  56.062 36.293 
Έκτακτες ζημίες 3.122 324.972 
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 2.072 185 
Σχηματιζόμενες προβλέψεις περιόδου 100.000 11.600 
Σύνολο 161.257 373.050 
   

  
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  3.332 1.598 
Έκτακτες ζημίες 1.494 309 
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.592 185 
      
Σύνολο 6.419 2.092 

 
6.29. Χρηματοοικονομικά έσοδα 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Έσοδα χρεογράφων 1.277 8.823 
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 53.834 42.712 
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 53 31 
Κέρδη από πώληση συμμ/χών & χρεογράφων 12.195 5.851 
Σύνολο 67.359 57.417 
   

  
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Έσοδα χρεογράφων 1.266 8.815 
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 3.396 2.888 
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 41 31 

Κέρδη από πώληση συμμ/χών &χρεογράφων 11.824 712 
Σύνολο 16.527 12.446 

 
6.30. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων 2.720 1.739 
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 22.436 31.255 
Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 6.452 6.043 
Έξοδα, ζημιές & διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων 514.035 869.401 
Σύνολο 545.644 908.438 
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Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων 0 169 
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 1.560 1.380 
Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 1.154 503 
Έξοδα & Ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων 269 18.935 
Διαφορές αποτιμήσεως συμ/χών & χρεογράφων 571.265 842.643 
Σύνολο 574.247 863.630 

 
6.31. Φόρος Εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος προκύπτει μετά την αφαίρεση από το λογιστικό αποτέλεσμα των μη 
εκπιπτόμενων δαπανών, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως προβλέψεις και δαπάνες μη 
αναγνωριζόμενες από τη φορολογική νομοθεσία.  
Οι παραπάνω δαπάνες αναμορφώνονται κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος σε κάθε 
ημερομηνία αναφοράς.  
Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος 2013 ανήλθε σε 26%.  
Ο φόρος όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων αναλύεται ως εξής: 
 
 Όμιλος 31/12/2013 31/12/2012 
Φόρος εισοδήματος εταιρείας βάση Ε.Λ.Π. 0 0 
Αναβαλλόμενη φορολογία 109.035 (80.834) 
Σύνολο 109.035 (80.834) 
Η αναβαλλόμενη φορολογία στην κατάσταση    

συνολικών εσόδων αναλύεται ως εξής:   
Επίδραση από μεταβολές προβλέψεων 1.166 2.320 
Επίδραση από διαγραφή εξόδων εγκατάστασης 0 0 
Επίδραση από αναπροσαρμογή ωφέλιμης ζωής 8.978 10.707 
Επίδραση από διαγραφή διαφοράς αποσβέσεων παγίων που πωλήθηκαν 95 0 
Λοιπές επιδράσεις 98.796 (93.861) 
Σύνολο 109.035 (80.834) 
   
   
Εταιρεία 31/12/2013 31/12/2012 
Φόρος εισοδήματος εταιρείας βάσει Ε.Λ.Π. 0 0 
Αναβαλλόμενη φορολογία 39.045 (87.474) 
Σύνολο                                                                   39.045 (87.474) 
Η αναβαλλόμενη φορολογία στην κατάσταση 
 συνολικών εσόδων αναλύεται ως εξής:   
Επίδραση από μεταβολές προβλέψεων 961 (12.164) 
Επίδραση από αναπροσαρμογή ωφέλιμης ζωής 2.388 2.841 
Λοιπές επιδράσεις 35.696 (78.151) 
Σύνολο 39.045 (87.474) 
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7. Λοιπές γνωστοποιήσεις 

7.1. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
ΟΜΙΛΟΣ  31/12/2013 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 257.550 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 417.810 
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 81.622 
Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη 1.353.621 
Συναλλαγές και αμοιβές Βασικών Διοικητικών Στελεχών (έξοδα) 388.597 
Έσοδα από συναλλαγές με Βασικά Διοικητικά Στελέχη 0 
Απαιτήσεις από Βασικά Διοικητικά Στελέχη 13 
Υποχρεώσεις σε Βασικά Διοικητικά Στελέχη 1.851 
  
  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  31/12/2013 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 255.607 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1.394.710 
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 244.548 
Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη 903.271 
Συναλλαγές και αμοιβές Βασικών Διοικητικών Στελεχών (έξοδα) 198.975 
Έσοδα από συναλλαγές με Βασικά Διοικητικά Στελέχη 0 
Απαιτήσεις από Βασικά Διοικητικά Στελέχη 0 
Υποχρεώσεις σε Βασικά Διοικητικά Στελέχη 1.851 

 
7.2. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2013 31/12/2012 
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 49 46 
Σύνολο 49 46 
   
   
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2013 31/12/2012 
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 20 16 
Σύνολο 20 16 

 
7.3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006 και έχει περαιώσει βάσει του Ν.3888 
/2010 τις χρήσεις 2007 - 2009. Για τις χρήσεις 2011 - 2012 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά με 
βάσει τις διατάξεις της ΠΟΛ 1159/2011. Από τον έλεγχο δεν προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές 
επιβαρύνσεις. Ο έλεγχος της χρήσης 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 
Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν ανέλεγκτες τις κάτωθι φορολογικά χρήσεις : 
  
Επωνυμία Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ 2007 – 2010 
Eurocorp Λέσβου ΕΠΕ 2003,2004,2006-2013 
  
Για τις ανέλεγκτες χρήσεις η εταιρεία έχει σχηματίσει τις ανάλογες προβλέψεις βάσει εκτιμήσεων 
από ιστορικά στοιχεία.  
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7.4. Ενδεχόμενες απαιτήσεις / υποχρεώσεις 
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων της εταιρείας.  
Ο Όμιλος έχει σχηματίσει  τις απαιτούμενες προβλέψεις και έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι 
υφιστάμενες επίδικες υποθέσεις να μην έχουνε σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του 
ομίλου. 
 
Εγγυητικές Επιστολές 
Υπέρ Συνεγγυητικού Κεφαλαίου: Ομίλου 284.932 €  - Εταιρείας 50.000 € 
Υπέρ Reuters: 2.285 € 
Υπέρ «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χ.Α.» : 600.000 € 
 
 

7.5. Ζημίες / Κέρδη ανά μετοχή 
 Όμιλος 2013 2012 
Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας (1.150.070) (2.132.403) 
Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών 12.479.775 12.479.775 
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€/μετοχή)   (0,0922) (0,1709) 
     
 Εταιρεία 2013 2012 
Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας (1.071.513) (1.510.361) 
Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών 12.479.775 12.479.775 
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€/μετοχή)   (0,0859) (0,1210) 

 
7.6. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Κατά την 10/01/2014 αποδεσμεύτηκαν οι 500.000 μτχ της ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. για τον Όμιλο 
και οι 100.000 μτχ της ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. για την Εταιρεία οι οποίες ήταν δεσμευμένες ως 
εγγύηση πιστωτικού ορίου του Ομίλου. 

 
 
 
 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η  Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. 

Η Διευθύντρια 
Οικονομικών & 

Διοικητικών Υπηρεσιών 

Ο Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου 
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