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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της Εταιρείας EUROCORP ΑΕΠΕΥ 
 
Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Εταιρικών και Ενο̟οιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας EUROCORP ΑΕΠΕΥ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη 
κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, 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 ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενο̟οιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 χρηµατοοικονοµικών 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 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 χρηµατοοικονοµικές 
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 χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης 
της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών 
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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας EUROCORP 
ΑΕΠΕΥ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική τους 
επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα 
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∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
 
Έµφαση Θεµάτων 

Εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 
1) Στη σηµείωση 4 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέµα ότι  το 
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής Εταιρείας EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
είναι κατώτερο από το  (1/2) του µετοχικού της κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Για το λόγο αυτό οι µέτοχοι της 
θυγατρικής εταιρείας θα πρέπει να αποφασίσουν στην προσεχή Γενική Συνέλευση τη λήψη µέτρων 
για την ανατροπή των λόγων εφαρµογής του άρθρου 47στην Εταιρεία EUROCORP SECURITIES 
Α.Ε.Π.Ε.Υ., προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των Οικονοµικών 
Καταστάσεων της, που συντάχθηκαν µε δεδοµένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας της εταιρείας. 
2) Στη σηµείωση 7.4 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, γίνεται αναφορά σε ενδεχόµενους 
κινδύνους από εκκρεµείς δικαστικές διαφορές της θυγατρικής Εταιρείας EUROCORP 
SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η ∆ιοίκηση της εταιρίας έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
επίλυσης της διαφοράς για την οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει 
ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση την αρχή της 
συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας. 
 
Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε τα θέµατα αυτά. 
 
 
Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α), 108 και 37 του  
κ.ν.2190/1920. 
 

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016 
 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

∆ηµήτρης Ντζανάτος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 
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1.1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

Όµιλος Σηµειώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
   Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6.1 272.124 287.700 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 6.2 103.610 258.721 
Υπεραξία θυγατρικών 6.3 2.074.035 2.772.035 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.6 554.160 487.803 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 6.7 1.493.431 1.846.486 

  
4.497.360 5.652.745 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
   Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 6.8 1.583.260 1.530.388 

Λοιπές Απαιτήσεις 6.9 531.643 602.287 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 6.10 1.339.258 1.588.598 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 6.11 2.122 2.615 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.12 15.340.325 23.228.577 

  
18.796.609 26.952.465 

   Σύνολο ενεργητικού   23.293.969 32.605.211 

    Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 
Μετοχικό κεφάλαιο 6.13 15.076.134 15.076.134 
Αποθεµατικά εύλογης αξίας 6.14 (1.155.929) (978.898) 
Λοιπά αποθεµατικά 6.15 (494.759) (494.759) 
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 6.16 (9.028.522) (7.586.929) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόµενα σε µετόχους 
 

4.396.924 6.015.548 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 

 
(1.381) (887) 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

4.395.543 6.014.661 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 6.17 103.723 78.302 
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 103.723 78.302 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 6.18 172.208 389.205 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές Υποχρεώσεις 6.19 20.000 20.000 
Λοιπές υποχρεώσεις 6.20 18.399.952 25.900.500 
Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 6.21 202.542 202.542 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 18.794.703 26.512.248 
Σύνολο υποχρεώσεων 

 
18.898.426 26.590.550 

    Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   23.293.969 32.605.211 

 

 

 

 

 

 

 

Εταιρεία Σηµειώσεις 31/12/2015 31/12/2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
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Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6.1 99.499 97.058 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 6.2 20.251 29.119 
Υπεραξία θυγατρικών 6.3 2.074.035 2.772.035 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 6.5 5.081.965 5.081.965 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.6 278.692 207.560 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 6.7 230.844 230.844 

  
7.785.286 8.418.582 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
   Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 6.8 207.226 128.973 

Λοιπές Απαιτήσεις 6.9 170.556 152.612 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 6.10 844.809 1.003.332 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.12 3.091.672 3.269.739 

  
4.314.263 4.554.656 

   Σύνολο ενεργητικού   12.099.549 12.973.237 

    Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 
Μετοχικό κεφάλαιο 6.13 15.076.134 15.076.134 
Αποθεµατικά εύλογης αξίας 6.14 (555.123) (442.572) 
Λοιπά αποθεµατικά 6.15 (315.257) (315.257) 
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 6.16 (6.367.357) (5.541.356) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

7.838.396 8.776.949 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 6.17 51.461 27.253 

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 51.461 27.253 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 6.18 87.699 316.329 
Λοιπές υποχρεώσεις 6.20 4.111.992 3.842.707 
Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 6.21 10.000 10.000 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 4.209.692 4.169.036 
Σύνολο υποχρεώσεων 

 
4.261.152 4.196.289 

    Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   12.099.549 12.973.237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
Όµιλος Σηµειώσεις 31/12/2015 31/12/2014 
Πωλήσεις 6.22 2.520.236 3.438.563 
Κόστος Πωληθέντων 6.23 1.860.299 2.342.042 

Μικτό Κέρδος   659.937 1.096.521 
Λοιπά έσοδα  6.24 139.589 364.496 
Έξοδα διάθεσης 6.25 (1.262) (6.584) 
Έξοδα διοίκησης 6.26 (1.300.458) (1.556.721) 
Λοιπά έξοδα  6.27 (221.306) (42.735) 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   (723.499) (145.023) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 6.28 16.618 54.555 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  6.29 (729.255) (534.129) 

Συνολικά έσοδα προ φόρων   (1.436.135) (624.597) 
Φόρος εισοδήµατος 6.30 (5.952) 70.214 

Συνολικά έσοδα    (1.442.087) (554.383) 

    Κατανέµονται σε:     

Ιδιοκτήτες µητρικής   (1.441.593) (553.651) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας   (494) (732) 

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων 
Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους 
  Σηµειώσεις 31/12/2015 31/12/2014 
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων διαθέσιµων προς πώληση (249.340) (331.660) 
Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων 72.309 86.232 
Λοιπά συνολικά έσοδα 0 (7.700) 

Λοιπά συνολικά έσοδα   (177.031) (253.129) 

    Κατανέµονται σε: 

Ιδιοκτήτες µητρικής   (177.031) (253.129) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας   0 0 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α   (1.619.118) (807.512) 

Κατανέµονται σε: 

Ιδιοκτήτες µητρικής   (1.618.624) (806.779) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας   (494) (732) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
Εταιρεία Σηµειώσεις 31/12/2015 31/12/2014 
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Πωλήσεις 6.22 1.396.436 1.582.779 
Κόστος Πωληθέντων 6.23 1.040.926 1.326.476 

Μικτό Κέρδος   355.510 256.303 
Λοιπά έσοδα  6.24 53.493 267.473 
Έξοδα διάθεσης 6.25 (489) (6.173) 
Έξοδα διοίκησης 6.26 (553.134) (719.538) 
Λοιπά έξοδα  6.27 (7.529) (7.729) 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   (152.149) (209.663) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 6.28 1.041 2.694 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  6.29 (700.053) (462.879) 
Συνολικά έσοδα προ φόρων   (851.161) (669.848) 

Φόρος εισοδήµατος 6.30 25.160 5.928 

Συνολικά έσοδα    (826.001) (663.920) 

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων 
Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους 
  Σηµειώσεις 31/12/2015 31/12/2014 
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων διαθέσιµων προς πώληση (158.523) (210.571) 
Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων 45.972 54.748 
Λοιπά συνολικά έσοδα 0 (3.850) 

Λοιπά συνολικά έσοδα   (112.551) (159.672) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α   (938.552) (823.593) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 

Όµιλος 
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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 
∆εκεµβρίου 2013 

14.726.135 0 (733.469) 397.517 (7.917.855) 6.472.328 (155) 6.472.173 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα 0 0 (245.429) 0 (553.651) (799.079) (732) (799.812) 

Αύξηση 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου  

350.000 0 0 0 0 350.000 0 350.000 

Μεταφορές 
αποθεµατικών σε 
ζηµιές εις νέον 

0 0 0 (892.277) 892.277 0 0 0 

Λοιπά Στοιχεία 
Μειωτικά της 
Καθαρής Θέσης 

0 0 0 0 -7.700 -7.700 0 -7.700 

Συνολικό 
Αναγνωριζόµενο 
Κέρδος  

350.000 0 (245.429) (892.277) 330.926 (456.780) (732) (457.512) 

Υπόλοιπα κατά 
την 31η 
∆εκεµβρίου 2014 

15.076.134 0 (978.897) (494.759) (7.586.929) 6.015.550 (887) 6.014.661 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα 0 0 (177.031) 0 (1.441.593) (1.618.624) (494) (1.619.118) 

Συνολικό 
Αναγνωριζόµενο 
Κέρδος  

0 0 (177.031) 0 (1.441.593) (1.618.624) (494) (1.619.118) 

Υπόλοιπα κατά 
την 31η 
∆εκεµβρίου 2015 

15.076.134 0 (1.155.928) (494.759) (9.028.522) 4.396.925 (1.381) 4.395.543 

 

Εταιρεία 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ 
το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
εύλογης 
αξίας 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
σε νέο ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2013 14.726.135 0 (286.749) 232.980 (5.421.822) 9.250.542 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0 0 (155.822) 0 (663.920) (819.743) 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  350.000 0 0 0 0 350.000 
Μεταφορές αποθεµατικών σε ζηµιές 
εις νέον 0 0 0 (548.237) 548.237 0 
Λοιπά Στοιχεία Μειωτικά της 
Καθαρής Θέσης 0 0 0 0 (3.850) (3.850) 
Συνολικό Αναγνωριζόµενο 
Κέρδος  350.000 0 (155.822) (548.237) (119.533) (473.593) 
Υπόλοιπα κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2014 15.076.134 0 (442.571) (315.257) (5.541.355) 8.776.949 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0 0 (112.551) 0 (826.001) (938.552) 
Συνολικό Αναγνωριζόµενο 
Κέρδος  0 0 (112.551) 0 (826.001) (938.552) 
Υπόλοιπα κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2015 15.076.134 0 (555.123) (315.257) (6.367.357) 7.838.396 

 

 
 
 
 

1.4. Κατάσταση των Ταµειακών Ροών 
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Όµιλος 01/01 - 31/12/2015 01/01 - 31/12/2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη προ φόρων (1.436.135) (624.597) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 89.416 94.108 

Προβλέψεις 860.953 287.510 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας 19.566 (33.416) 

(Κέρδη) / ζηµιές από διαγραφές παγίων 93.500 0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11.048 52.915 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (15.577) 0 

(Κέρδη) / ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές (108.891) 0 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλάιου κίνησης ή  
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

  

  
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 17.772 215.761 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (7.742.665) 9.067.750 

Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (11.048) (52.915) 

Καταβεβληµένοι φόροι (3.571) (2.034) 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (8.225.632) 9.005.082 

Επενδυτικές δραστηριότητες  

Αγορές (πωλήσεις) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 334.029 97.235 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (12.184) (54.941) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (41) 0 
Τόκοι εισπραχθέντες  15.577 49.545 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  0 271 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 337.381 92.110 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 350.000 
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 400.000 0 
Εξοφλήσεις δανείων (400.000) 0 
Χρηµατοδοτήσεις από συγγενείς εταιρείες 0 (550.000) 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 (200.000) 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης 
(α)+(β)+(γ) (7.888.251) 8.897.192 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 23.228.577 14.331.385 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 15.340.325 23.228.577 
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Εταιρεία 01/01 - 
31/12/2015 

01/01 - 
31/12/2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη προ φόρων (851.161) (669.848) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

Αποσβέσεις 15.072 16.622 

Προβλέψεις 749.461 259.905 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας 

0 (2.042) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.053 2.227 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (1.041) 0 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή  
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 

  
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (96.197) 234.156 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 16.971 2.312.663 

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (2.053) (2.227) 

Καταβεβληµένοι φόροι (3.571) (2.034) 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (170.466) 2.149.421 

Επενδυτικές δραστηριότητες  

Αγορές (πωλήσεις) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0 149.870 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (8.601) (11.358) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (41) 0 
Τόκοι εισπραχθέντες και λοιπά συναφή έσοδα 1.041 211 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  0 260 
Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 0 0 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (7.600) 138.983 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 350.000 
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 400.000 0 
Εισπράξεις από πώληση ιδίων µετοχών 0 0 
Εξοφλήσεις δανείων (400.000) 0 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0 0 
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 
Χρηµατοδοτήσεις από συγγενείς εταιρείες 0 (200.000) 
Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 0 0 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 150.000 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
χρήσης (α)+(β)+(γ) (178.066) 2.438.404 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 3.269.739 831.335 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 3.091.672 3.269.739 
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2. Γενικές Πληροφορίες για τον Όµιλο και τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η εταιρεία µε την επωνυµία "EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και διακριτικό τίτλο “EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.” παρουσιάζει 
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις  για την χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015, µαζί µε τις 
«Σηµειώσεις» που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους και έχουν έγκριθεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας την 26η Φεβρουαρίου 2016.  
 
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 01.01.2015 - 31.12.2015 έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «∆.Π.Χ.Α» (International Financial Reporting Standards «IFRS») 
που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 
Accounting Standards Board «IASB») καθώς και τις σχετικές διερµηνείες που έχει εκδώσει η 
Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών 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% 

 

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 
∆ιοικητικού 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. ∆εν 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 στην Εταιρία, όταν   αυτά   καθίστανται    
ληξιπρόθεσµα.    Προβλέψεις    αποµείωσης αναγνωρίζονται για ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας 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 Εταιρίας γίνεται σε καθηµερινή βάση, ενώ 
γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που υπερβαίνει το 
10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της 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 αυτές 
τροποποιηµένες ισχύουν, πρέπει ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς µέσα στις 
νόµιµες προθεσµίες όπως αυτές ορίζονται από τις χρηµατιστηριακές και εποπτικές αρχές. 
 
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 
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. 
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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 31/12/2015 για τον Όµιλο αναλύεται ως 
εξής: 

Χρηµατοοικονοµική 
υποχρέωση 

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

Σύνολο Εντός 6 µηνών 
Εντός 12 
µηνών 1 έως 5 έτη 

Μετά από 5 
έτη 

Μακροπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 0 0 0 0 0 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 

20.000 0 0  0 20.000 
Εµπορικές Υποχρεώσεις  

18.572.161 0 0 0 18.572.161 
  18.592.161 0 0 0 18.592.161 

 
 
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31/12/2015 για την Εταιρεία αναλύεται 
ως εξής: 

Χρηµατοοικονοµική 
υποχρέωση 

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

Σύνολο Εντός 6 µηνών 
Εντός 12 
µηνών 1 έως 5 έτη 

Μετά από 5 
έτη 

Μακροπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 0 0 0 0 0 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 0 0 0  0 0 
Εµπορικές Υποχρεώσεις  4.199.692 4.199.692 
  4.199.692 0 0 0 4.199.692 

 
 
Κίνδυνος ε̟ιτοκίου 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι µηδενικές. Κατά συνέπεια ουσιαστικός κίνδυνος 
επιτοκίου δεν υφίσταται. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

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 
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• 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 31/12/2015 31/12/2014 

Σύνολο δανεισµού  20.000 20.000 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα  18.532 28.080 

Καθαρός δανεισµός  1.468 (8.080) 

Ίδια κεφάλαια  4.395.543 6.014.661 

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια  4.395.543 6.014.661 

Συντελεστής µόχλευσης  0,03% - 

      

  
Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Σύνολο δανεισµού  0 0 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα  4.462 13.200 

Καθαρός δανεισµός  (4.462) (13.200) 

Ίδια κεφάλαια  7.838.396 8.776.949 

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια  7.838.396 8.776.949 

Συντελεστής µόχλευσης  - - 

 
Η θυγατρική εταιρεία “EUROCORP SECURITIES A.E.” κατά την 31.12.2015 εµφανίζεται να 
διαθέτει ίδια κεφάλαια κατώτερα του ηµίσεως του µετοχικού κεφαλαίου της την ίδια ηµεροµηνία και 
κατά συνέπεια έχει εφαρµογή το άρθρο 47 του κ.ν 2190/1920. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι 
το γεγονός δεν θέτει οποιαδήποτε σηµαντική αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της 
εταιρείας και είναι αποφασισµένη να προβεί σε όλες τις ενδεδειγµένες ενέργειες για την εξασφάλιση 
της απρόσκοπτης λειτουργίας της εταιρείας στο µέλλον. 

5. Λογιστικές αρχές και πολιτικές 

5.1. Εφαρµογή  των ∆.Π.Χ.Α. 

∆ήλωση 
Η εταιρία ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι αυτές είναι οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί βάσει των ∆.Π.Χ.Α. 
Ηµεροµηνία µετάβασης 
Η Ηµεροµηνία Μετάβασης που συντάχθηκε ο Ισολογισµός ανοίγµατος βάσει των ∆.Π.Χ.Α. είναι η 
01.01.2007. 
Ηµεροµηνία αναφοράς 
Η Ηµεροµηνία Αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων µε ∆.Π.Χ.Α. είναι η 31.12.2015 και η 
περίοδος αναφοράς καλύπτει το διάστηµα από 01.01.2015 µέχρι 31.12.2015. 
Συγκρίσιµη ̟ερίοδος 
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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 01.01.2014 – 31.12.2014. 
Αρχή συνέχισης δραστηριότητας 
Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνέχισης 
δραστηριότητας. 
Νόµισµα ̟αρουσίασης: 
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 ̟αγίων ̟ου ̟αρακολουθούνται στο κόστος µείον α̟οσβέσεις και ̟ροβλέψεις 
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 ̟αγίων ̟ου ̟αρακολουθούνται σε αξίες ανα̟ροσαρµογής 
Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρµογής, οι εξής κατηγορίες 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων:  
α) Εδαφικές εκτάσεις,  
β) Κτίρια,  
Μέθοδος α̟όσβεσης 
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%. 
∆ιάρκεια ωφέλιµης ζωής 
Οι διάρκειες ωφέλιµης ζωής, σε έτη, είναι:  
α) Για την κατηγορία Εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα, από 6 έως 40 έτη,  
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 ∆ιαφορικό Επιτόκιο 
∆ανεισµού 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. 
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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. 
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 είτε  σε µία αναπροσαρµοσµένη αξία, που είναι η εύλογη αξία του κατά 
την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής µείον κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη απόσβεση και κάθε 
µεταγενέστερη σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. 
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 
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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 ∆.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. 

 

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 
∆έσµευσης  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 
∆ηµογραφικές 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  
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ηµεροµηνίας αποτίµησης τους σε Εύλογη Αξία 
Οι Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές που προκύπτουν από την αποτίµηση Χρηµατικών Στοιχείων, 
µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης. Οι Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 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 ∆.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 ∆.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 ∆.Π.Χ.Π. 3. 
Οι συγγενείς εταιρίες που έχουν ενταχθεί στις διακοπτόµενες δραστηριότητες µε βάση το ∆.Π.Χ.Π. 
5, δεν ενοποιούνται και αντιµετωπίζονται µε βάση αυτό το πρότυπο. 
 

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 ∆.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 
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Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες,  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 
∆.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 ∆.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 ∆ηµιουργίας 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 ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών στην οποία αυτό ανήκει ή Οµάδα Μονάδων 
∆ηµιουργίας 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.  
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Προβλέψεις Μελλοντικών Λειτουργικών Ζηµιών δεν καταχωρούνται µε βάση το ∆.Λ.Π. 37. 
Σχετίζονται µε αποµείωση στοιχείων του ∆.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 ∆.Π.Χ.Π. 3 εφαρµόζεται στις Ενοποιηµένες Καταστάσεις ενώ στις Ιδιαίτερες Καταστάσεις 
εφαρµόζεται για τις θυγατρικές εταιρίες το ∆.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. 
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. ∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες 

Ένα Περιουσιακό Στοιχείο ή  Οµάδα ∆ιάθεσης, 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,  
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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 ∆ιάθεσης που πρόκειται να εγκαταλειφθεί, 
θεωρείται  σαν ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 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 ∆ιάθεσης) λογίζεται το αποτέλεσµα από την πώληση. 
Τα αποτελέσµατα από  ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες, 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. ∆εν 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 ∆.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 

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 ∆ανεισµού επιβαρύνει τα Αποτελέσµατα της Χρήσης στην οποία πραγµατοποιείται, 
εκτός του τµήµατος που κεφαλαιοποιείται. Το Κόστος ∆ανεισµού 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 ∆ανεισµού µείον τυχόν έσοδα από προσωρινή χρήση των δανειακών 
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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. 
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».  
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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 

 

5.26.1 Νέα Πρότυ̟α, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τρο̟ο̟οιήσεις υφιστάµενων Προτύ̟ων 

τα ο̟οία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση 

 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους 
είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή µεταγενέστερα. 
 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύ̟ων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2015) 

 

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από µία 

σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις 

στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. 

Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 1: Η έννοια των 

υφιστάµενων ∆ΠΧΑ, ∆ΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ∆ΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρµογής της 

παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ∆ΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του 

∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόµηση των 

ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα. Η τροποποίηση δεν έχει 

επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Οµίλου. 

 
Τρο̟ο̟οίηση στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές εργαζοµένων» 

(για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014) 

 

Το Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο 

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» µε τίτλο Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Εισφορές 

Εργαζοµένων (Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρµογή σε εισφορές 

εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός της 

τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιµετώπιση για τις εισφορές που είναι 
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ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως είναι για παράδειγµα, οι εισφορές που 

υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Οµίλου. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύ̟ων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου 

ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από µία 

σειρά προσαρµογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις 

στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. 

Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 2: Ορισµός των 

προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός ενδεχόµενου ανταλλάγµατος 

σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τοµέων, ∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του 

συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τοµέων µε τα στοιχεία του 

ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 7: 

Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ∆ΛΠ 16/∆ΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρµογής – 

αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και ∆ΛΠ 24: Βασικά ∆ιευθυντικά 

Στελέχη. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και του 

Οµίλου. 

 
Τρο̟ο̟οίηση στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016): 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισµένου σκοπού τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27 

«Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Με την παρούσα 

τροποποίηση, µία εταιρεία έχει την επιλογή να επιµετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριµένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Οµίλου. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύ̟ων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές ̟εριόδους ̟ου 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέµβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από µία 

σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις 

στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν 

νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις 

µεθόδους της Πώλησης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις υπηρεσίας και εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 

7 στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ∆ΛΠ 34: 

Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. Η τροποποίηση δεν έχει 

επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Οµίλου. 
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Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρ̟οφόρες Φυτείες» (εφαρµόζεται 

για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει η 

χρηµατοοικονοµικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι 

οι καρποφόρες φυτείες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα 

πρέπει να λογιστικοποιούνται µε το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 16). Συνεπώς οι 

τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 αντί 

του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο 

εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 

εταιρείας και του Οµίλου. 

 

Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισµός των α̟οκτήσεων συµµετοχών σε α̟ό 

κοινού λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης 

συµµετοχής σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία οικονοµική οντότητα και 

διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Η τροποποίηση δεν έχει 

επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Οµίλου. 

 

Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστο̟οιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις 

παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις 

οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν 

έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Οµίλου.. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε Α̟οδεκτές 

Μεθόδους Α̟οσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38. Το 

∆ΛΠ 16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο 

αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών 

οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει 

ότι η χρήση των µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της απόσβεσης ενός 

περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δηµιουργούνται από µια 

δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους 

παράγοντες και όχι την ανάλωση των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο 

περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 

εταιρείας και του Οµίλου. 
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5.26.2 Νέα Πρότυ̟α, ∆ιερµηνείες, αναθεωρήσεις και τρο̟ο̟οιήσεις υφιστάµενων Προτύ̟ων 

τα ο̟οία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες ∆ιερµηνείες για τα 

υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν 

εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:  

 

∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» ( εφαρµογή για τις 

ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάµεσου αυτού 

προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών των εταιρειών  

που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε 

ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την παροχή και την 

τιµολόγηση  των συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων οικονοµικής οντότητας. Η τροποποίηση 

δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Οµίλου. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του 

Ενεργητικού µεταξύ ενός Ε̟ενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινο̟ραξίας του» (εφαρµόζεται 

για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Το Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού «Πωλήσεις ή 

Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 

Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρµόζεται από 

τις οικονοµικές οντότητες µελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που 

πραγµατοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016. Προγενέστερη 

εφαρµογή επιτρέπεται, µε απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και 

του Οµίλου.. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Ε̟ενδυτικές οντότητες: 

Εφαρµόζοντας την εξαίρεση α̟ό την Ενο̟οίηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στα 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά µε 

τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή των 

προτύπων. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και του 

Οµίλου. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τρο̟ο̟οιήσεις στο ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της αναβαλλόµενης 

φορολογικής α̟αίτησης για µη ̟ραγµατο̟οιηµένες ζηµιές” (εφαρµόζεται για ετήσιες 

̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 

Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 12. Ο 

στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισµό των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες από χρεόγραφα 

που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις της εταιρείας και του Οµίλου.. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα α̟ό Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι 

πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από 

τις αρχές των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο 

έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18  Έσοδα, ∆ΛΠ 11 Κατασκευαστικές συµβάσεις και κάποιες 

διερµηνείες που είναι σχετιζόµενες µε τα έσοδα. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Οµίλου.. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµογή για τις ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή 

µετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε 

το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την 

επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για αναµενόµενες ζηµιές από αποµείωση και επίσης µια 

ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Η τροποποίηση δεν έχει 

επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Οµίλου.. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
∆ΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρµόζεται για ετήσιες ̟εριόδους ̟ου ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δηµοσίευσε το νέο Πρότυπο, ∆ΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου 

του IASB  ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 

εφαρµόζουν  και τα δύο µέρη σε µια σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτή») και ο 

προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή πληροφοριών για τις µισθώσεις µε τον τρόπο που 

πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο µισθωτής θα πρέπει να 

αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Η 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Οµίλου.. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν 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 31.12.2013 157.347 514.145 11.482 876.944 1.559.918 

Προσθήκες 0 0 0 10.029 10.029 
Μειώσεις 0 0 0 15.079 15.079 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2014 157.347 514.145 11.482 871.893 1.554.867 

Προσθήκες 0 4.560 0 7.588 12.148 
Μειώσεις 0 540 0 225 765 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2015 157.347 518.166 11.482 879.256 1.566.250 

 
Β. Αποσβέσεις           

Υπόλοιπα 31.12.2013 0 478.242 2.121 780.323 1.260.687 

Προσθήκες 0 4.885 671 12.827 18.383 
Μειώσεις 0 0 0 15.079 15.079 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 3.177 3.177 

Υπόλοιπα 31.12.2014 0 483.127 2.792 781.249 1.267.168 

Προσθήκες 0 4.036 671 22.972 27.679 
Μειώσεις 0 540 0 180 720 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2014 0 486.623 3.463 804.040 1.294.127 

 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 157.347 31.018 8.689 90.644 287.700 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 157.347 31.543 8.018 75.215 272.124 

 

 

Ποσά σε €   

Εταιρεία   
Εδαφικές 
εκτάσεις 

Κτίρια - 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις 
Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Αξίες Κτήσης           

Υπόλοιπα 31.12.2013 45.522 122.910 9.500 223.221 401.153 

Προσθήκες 0 0 0 2.369 2.369 
Μειώσεις 0 0 0 2.886 2.886 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2014 45.522 122.910 9.500 222.703 400.635 

Προσθήκες 0 4.560 0 4.266 8.826 
Μειώσεις 0 540 0 225 765 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2015 45.522 126.931 9.500 226.744 408.696 
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Β. Αποσβέσεις           

Υπόλοιπα 31.12.2013 0 106.345 2.046 191.001 299.392 

Προσθήκες 0 1.218 523 4.121 5.862 
Μειώσεις 0 0 0 2.886 2.886 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 1.210 1.210 

Υπόλοιπα 31.12.2014 0 107.562 2.569 193.446 303.577 

Προσθήκες 0 401 523 5.416 6.340 
Μειώσεις 0 540 0 180 720 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2015 0 107.424 3.091 198.681 309.197 

 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 45.522 15.348 6.931 29.257 97.058 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 45.522 19.506 6.409 28.062 99.499 

 

6.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Ποσά σε €   

Όµιλος   Λογισµικά ∆ικαιώµατα ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Αξίες Κτήσης       

Υπόλοιπα 31.12.2013 -89.074 1.196.005 1.106.931 

Προσθήκες 0 41.026 41.026 
Μειώσεις 0 0 0 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2014 -89.074 1.237.031 1.147.957 

Προσθήκες 0 0 0 
Μειώσεις 0 135.000 135.000 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2015 -89.074 1.102.031 1.012.957 

 

 
Β. Αποσβέσεις       

Υπόλοιπα 31.12.2013   0 813.548 813.548 

Προσθήκες 0 75.689 75.689 
Μειώσεις 0 0 0 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2014 0 889.237 889.237 

Προσθήκες 0 61.611 61.611 
Μειώσεις 0 77.775 77.775 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 36.275 36.275 

Υπόλοιπα 31.12.2015 0 909.347 909.347 

 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 -89.074 347.795 258.721 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 -89.074 192.684 103.610 
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Ποσά σε €   

Εταιρεία   Λογισµικά ∆ικαιώµατα ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Αξίες Κτήσης       

Υπόλοιπα 31.12.2013 0 187.246 187.246 

Προσθήκες 0 5.139 5.139 
Μειώσεις 0 0 0 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2014 0 192.385 192.385 

Προσθήκες 0 0 0 
Μειώσεις 0 0 0 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2015 0 192.385 192.385 

 

 
Β. Αποσβέσεις       

Υπόλοιπα 31.12.2013 0 152.507 152.507 

Προσθήκες 0 10.761 10.761 

Μειώσεις 0 0 0 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2014 0 163.267 163.267 

Προσθήκες 0 8.868 8.868 

Μειώσεις 0 0 0 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2015 0 172.136 172.136 

 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2014 0 29.119 29.119 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2015 0 20.250 20.251 

 

6.3. Υπεραξία θυγατρικών 

Το ποσό € 2.074.035 αφορά υπεραξία απόκτησης που προέκυψε από την απόκτηση της κατά 100% 
θυγατρικής “Eurocorp Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Βάσει του ∆ΛΠ  36 γίνεται έλεγχος αποµείωσης µία 
φορά το χρόνο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ενδείξεων αποµείωσης.  
Τελευταίος έλεγχος πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο 2015, βάσει γενικά παραδεκτών µεθόδων 
(DCF – Προεξόφληση Ταµειακών Ροών). Το ποσό της αποµείωσης που προέκυψε ανέρχεται σε 698 
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: 
 

Αρ. Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 
Συνολικό ποσό Μεταφορά στα αποτελέσµατα Λογαριασµός 

αποτελεσµάτων που 
εµφανίζεται η επίδραση 

Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία 

Α. Ζηµιές αποµείωσης      
1 Υπεραξία απόκτησης 698.000 698.000 698.000 698.000 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

2 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 111.492 0 111.492 0 Λοιπά έξοδα 

 Σύνολο 809.492 698.000 809.492 698.000  
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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 2.074.035 698.000 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Εµπορικές απαιτήσεις πελατών 1.583.260 111.492 

  
3.657.295 809.492 

 
 

6.5. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 5.081.965 5.081.965 

Που αφορούν σε:     

Συµµετοχή σε "Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ" 5.081.965 5.081.965 

Σύνολο 5.081.965 5.081.965 

 

6.6. Αναβαλλόµενες φορολογικά απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

Όµιλος               

Αναβαλλόµενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις 

Αναπροσαρµογή 
αποτιµήσεων Προβλέψεις 

∆ιαγραφή 
Εξόδων 

εγκατάστασης 
Αναπροσαρµογή 
ωφέλιµης ζωής 

Αλλαγή 
συντελεστών 
Φορολογίας 

Λοιπές 
επιδράσεις ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο 31/12/2013 (10.345) 136.315 (9.557) (54.909) (3.948) 273.800 331.358 
Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 0 (23) 0 5.421 0 53.255 58.653 
Επίδραση στην 
καθαρή θέση 0 0 0 0 0 97.792 97.792 

Υπόλοιπο 31/12/2014 (10.345) 136.315 (9.557) (54.909) (3.948) 273.800 487.803 
Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 0 0 0 7.691 60.545 (74.188) (5.952) 
Επίδραση στην 
καθαρή θέση 0 0 0 0 0 72.309 72.309 

Υπόλοιπο 31/12/2015 (10.345) 136.315 (9.557) (47.218) 56.597 271.921 554.160 

 

Αναβαλλόµενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις 

Αναπροσαρµογή 
αποτιµήσεων Προβλέψεις 

∆ιαγραφή 
Εξόδων 

εγκατάστασης 

Αναπροσαρµογή 
ωφέλιµης ζωής 

παγίων 

Αλλαγή 
συντελεστών 
Φορολογίας 

Λοιπές 
επιδράσεις ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο 31/12/2013 (10.345) 20.780 46 (13.448) 23.999 125.851 146.883 
Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 0 (23) 0 922 0 (71) 828 
Επίδραση στην 
καθαρή θέση 0 0 0 0 0 59.848 59.848 

Υπόλοιπο 31/12/2014 (10.345) 20.757 46 (12.526) 23.999 185.628 207.560 
Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 0 0 0 1.211 23.949 0 25.160 
Επίδραση στην 
καθαρή θέση 0 0 0 0 0 45.972 45.972 

Υπόλοιπο 31/12/2015 (10.345) 20.757 46 (11.315) 47.949 231.600 278.692 
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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. 

 

6.7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 778.416 723.020 
Επικουρικό Κεφάλαιο 108.057 516.508 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 263.171 263.171 

∆οσµένες Εγγυήσεις 343.787 343.787 

∆οσµένες Εγγυήσεις αφορούν σε:     

Εγγυήσεις Ενοικίων 331.302 331.302 
Εγγυήσεις ∆ΕΗ 11.876 11.876 

Εγγυήσεις ΟΤΕ 264 264 

Σύνολο 1.493.431 1.846.486 

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 200.000 200.000 

∆οσµένες Εγγυήσεις 30.844 30.844 

∆οσµένες Εγγυήσεις αφορούν σε:     

Εγγυήσεις Ενοικίων 30.246 30.246 

Εγγυήσεις ∆ΕΗ 335 335 

Λοιπές εγγυήσεις 264 264 

Σύνολο 230.844 230.844 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν στην εύλογη αξία λοιπών απαιτήσεων η οποία 

ισούται µε τη λογιστική τους αξία. 

 

6.8. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Πελάτες Eurocorp Α.Ε.Π.Ε.Υ. 147.212 135.160 

Πελάτες Eurocorp Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2.263.174 2.110.862 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (827.126) (715.634) 

Σύνολο 1.583.260 1.530.388 

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Πελάτες εσωτερικού 166.881 89.808 

Πελάτες εξωτερικού 40.345 39.165 

Σύνολο 207.226 128.973 
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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 ∆ΛΠ 36, πραγµατοποιείται έλεγχος αποµείωσης των  υπολοίπων πελατών και 
αναπροσαρµόζεται η σχηµατισµένη πρόβλεψη αναλόγως. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται 
στην παράγραφο 6.4. 

 

6.9. Λοιπές απαιτήσεις 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Ελληνικό ∆ηµόσιο - προκαταβεβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι 22.674 22.016 
Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε € 301.152 370.882 
Λογ/σµός διαχειρ.προκ/λών 1.444 43 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 17.609 25.871 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0 1.600 
Λοιπές απαιτήσεις 0 120.000 
Προκαταβολές σε προµηθευτές 52.458 36.624 

Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών διάφορων 136.306 25.252 

Σύνολο 531.643 602.287 

     

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχ/σεων σε € 1.224 0 
Ελληνικό ∆ηµόσιο - προκαταβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι 36 27 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε € 4.782 7.660 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 4.408 6.400 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0 1.600 

Λογ/σµός διαχειρ.προκ/λών 24 0 

Προκαταβολές σε προµηθευτές 26.206 18.527 

Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών διάφορων 133.876 118.397 

Σύνολο 170.556 152.612 

Η µεταβολή των λοιπών απαιτήσεων στον Όµιλο οφείλεται στη µεταβολή των repos των πελατών 
και του περιθωρίου ασφαλείας των πελατών της Θυγατρικής στα παράγωγα. 

 

6.10. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Λοιπές συµµετοχές διαθέσιµες προς πώληση 1.339.258 1.588.599 

Που αφορούν σε:     

Συµµετοχή σε  "Αιολική Α.Ε.Ε.Χ." 2.798.718 2.798.718 
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Συµµετοχή σε  "GIS" 111.797 111.797 
Προηγούµενες διαφορές αποτίµησης -1.321.917 -990.257 
Τρέχουσες διαφορές αποτίµησης (µέσω αποτελεσµάτων) 0 0 

Τρέχουσες διαφορές αποτίµησης (απευθείας σε Καθαρή θέση) -249.340 -331.660 

Συµµετοχή σε µη εισηγµένη "U-TRADE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ" 37.183 37.183 

Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχής -37.183 -37.183 

Σύνολο 1.339.258 1.588.599 

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Συµµετοχές διαθέσιµες προς πώληση 844.809 1.003.332 

Που αφορούν σε:     

Συµµετοχή σε  "Αιολική Α.Ε.Ε.Χ." 1.759.250 1.759.250 

Συµµετοχή σε  "GIS" 111.797 111.797 

Προηγούµενες διαφορές αποτίµησης (867.715) (657.144) 

Τρέχουσες διαφορές αποτίµησης (µέσω αποτελεσµάτων) 0 0 

Τρέχουσες διαφορές αποτίµησης (απευθείας σε Καθαρή θέση) (158.523) (210.571) 

Σύνολο 844.809 1.003.332 

Κατά την τρέχουσα χρήση υπήρξε διαφορά αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που 
κατατάσσονται ως διαθέσιµα προς πώληση ποσού ευρώ -249.340,06.  

Η τιµή µε την οποία έγινε η αποτίµηση της ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.(31.12.2015) ευρώ 0,98 διαφέρει 
κατά ευρώ 0,18 σε σχέση µε την προηγούµενη αποτίµηση (31.12.2014 : ευρώ 1,16). Ως αποτέλεσµα 
ποσό ευρώ 174.650,20 λογίστηκε σε ζηµιά των Ιδίων Κεφαλαίων.  

Η τιµή µε την οποία έγινε η αποτίµηση της Global Investment Services (31.12.2015) ευρώ 0,00 
διαφέρει κατά ευρώ 0,24 σε σχέση µε την προηγούµενη αποτίµηση (31.12.2014 : ευρώ 0,24). Ως 
αποτέλεσµα ποσό ευρώ 2.381,24 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 ζηµιώνονταν κατά 175 χιλ. €. 
 

6.11. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Χρεόγραφα που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς εκτός 
παραγώγων 2.122 2.615 

Χρεόγραφα που αφορούν σε:     

Μετοχές εισηγµένων εταιρειών εσωτερικού 2.165 2.165 

Μετοχές εισηγµένων εταιρειών εξωτερικού 0 540 
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Οµολογίες Αλλοδαπών ∆ανείων 0 0 

Προηγούµενες διαφορές αποτίµησης (91) (17) 

Τρέχουσες διαφορές αποτίµησης (µέσω αποτελεσµάτων) 48 (74) 

Σύνολο 2.122 2.615 

 

6.12. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Ταµείο 1.983 1.871 

Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας σε € 10.739.663 14.955.814 

Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 4.598.679 8.270.892 

Σύνολο 15.340.325 23.228.577 

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Ταµείο 169 853 

Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας σε € 1.974.223 1.309.337 

Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 1.117.280 1.959.548 

Σύνολο 3.091.672 3.269.739 

Η µεταβολή των ταµειακών διαθεσίµων στην εταιρεία και στον Όµιλο οφείλεται κυρίως στη 
µεταβολή των ταµειακών διαθεσίµων των πελατών τους. 

Από το σύνολο των διαθεσίµων, ποσό € 15.324.754,08 αφορούν ταµειακά διαθέσιµα πελατών ενώ 
αντίστοιχα τα ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα κατά την 31.12.2015 ανέρχονται σε € 15.243.909,66. 

 

6.13. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

  Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο κοινών µετοχών 15.076.134 15.076.134 

Σύνολο 15.076.134 15.076.134 

 
 

6.14. Αποθεµατικά εύλογης αξίας 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Αποθεµατικό επανεκτίµησης εδαφικών εκτάσεων µε βάση τα ∆ΛΠ  26.370 26.370 
Αποθεµατικό επανεκτίµησης κτιρίων κ.λ.π. µε βάση τα ∆ΛΠ 13.925 13.925 

Αποθεµατικό υπεραξίας τίτλων διαθέσιµων για πώληση (1.196.224) (1.019.193) 

Σύνολο (1.155.929) (978.898) 

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Αποθεµατικό επανεκτίµησης εδαφικών εκτάσεων µε βάση τα ∆ΛΠ  26.370 26.370 

Αποθεµατικό επανεκτίµησης κτιρίων κ.λ.π. µε βάση τα ∆ΛΠ 13.925 13.925 
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Αποθεµατικό υπεραξίας τίτλων διαθέσιµων για πώληση (595.418) (482.867) 

Σύνολο (555.123) (442.572) 

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

 

6.15. Λοιπά αποθεµατικά 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Τακτικό αποθεµατικό  346.104 346.104 
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων 3.124 3.124 
Αποθεµατικό για Ίδιες µετοχές (361.175) (361.175) 
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα (171.091) (171.091) 
Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 35.520 35.520 

∆ιαφορές µετασχηµατισµού Ν2166/93 (347.241) (347.241) 

Σύνολο (494.759) (494.759) 

     

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Τακτικό αποθεµατικό  346.104 346.104 
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων 3.124 3.124 
Αποθεµατικό για Ίδιες µετοχές (361.175) (361.175) 
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 8.410 8.410 
Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 35.520 35.520 

∆ιαφορές µετασχηµατισµού Ν2166/93 (347.241) (347.241) 

Σύνολο (315.257) (315.257) 

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. 
 

6.16. Αποτελέσµατα εις νέο 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Αποτελέσµατα εις νέον (7.277.185) (5.835.592) 

∆ιαφορά στα αποτελέσµατα από την πρώτη εφαρµογή (1.751.336) (1.751.336) 

Σύνολο (9.028.522) (7.586.929) 

   

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Υπόλοιπο αποτελεσµάτων εις νέο (4.616.021) (3.790.020) 

∆ιαφορά στα αποτελέσµατα από την πρώτη εφαρµογή (1.751.336) (1.751.336) 

Σύνολο (6.367.357) (5.541.356) 
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6.17. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 103.723 78.302 

Σύνολο 103.723 78.302 

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 51.461 27.253 

Σύνολο 51.461 27.253 

 

6.18. Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Προµηθευτές εσωτερικού 160.146 119.075 

Προµηθευτές εξωτερικού 12.062 270.131 

Σύνολο 172.208 389.205 

   

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Προµηθευτές εσωτερικού 87.549 62.568 

Προµηθευτές εξωτερικού 150 253.761 

Σύνολο 87.699 316.329 

 

6.19. Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Τράπεζες - λ/σµοί δανειακών υποχρεώσεων 20.000 20.000 

Σύνολο 20.000 20.000 

6.20. Λοιπές υποχρεώσεις 

Η µεταβολή των λοιπών υποχρεώσεων στον Όµιλο οφείλεται 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 και σε ποσό προορισµένο για Α.Μ.Κ. 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 17.118.175 22.924.392 

Πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασµών προκαταβολών 3.981 1.457 

Ποσά προορισµένα για Α.Μ.Κ. 300.000 0 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 7.866 0 
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Οφειλόµενες αποδοχές προσωπικού 17.111 0 

∆ικαιούχοι χρηµατικών  εγγυήσεων / αµοιβών 24.494 42.510 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχ/σεις σε € 550.000 540.000 
Πιστωτές διάφοροι 522 1.441 

Θεµατοφύλακες - εκκαθαριστές 22.754 2.052.843 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις & repos πελατών  76.429 120.000 
Φόρος προστιθέµενης αξίας 16.884 20.323 

Φόροι - Τέλη αµοιβών προσωπικού 20.172 54.252 
Φόροι - Τέλη αµοιβών τρίτων 2.006 422 
Λοιποί φόροι  - τέλη 97.964 51.816 
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 116.102 66.615 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 20.430 23.972 

Λοιπές υποχρεώσεις 5.063 456 

Σύνολο 18.399.952 25.900.500 

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 3.223.277 3.162.682 

Πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασµών προκαταβολών 3.148 1.437 
Ποσά προορισµένα για Α.Μ.Κ. 300.000 0 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 4.890 0 

Οφειλόµενες αποδοχές προσωπικού 841 0 
∆ικαιούχοι χρηµατικών  εγγυήσεων 19.401 19.401 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχ/σεις σε € 450.000 450.000 
Πιστωτές διάφοροι 522 1.441 
Θεµατοφύλακες - εκκαθαριστές 0 100.586 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 12.070 0 
Φόρος προστιθέµενης αξίας 14.091 16.914 

Φόροι - Τέλη αµοιβών προσωπικού 9.552 22.719 
Φόροι - Τέλη αµοιβών τρίτων 949 339 
Λοιποί φόροι  - τέλη 10.783 15.490 
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 44.470 30.041 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 18.000 21.657 

Σύνολο 4.111.992 3.842.707 

6.21. Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 202.542 202.542 

Σύνολο 202.542 202.542 

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 10.000 10.000 

Σύνολο 10.000 10.000 
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6.22. Πωλήσεις 

 Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Πωλήσεις υπηρεσιών 2.520.236 3.438.563 

Σύνολο 2.520.236 3.438.563 

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Πωλήσεις υπηρεσιών  1.396.436 1.582.779 

Σύνολο 1.396.436 1.582.779 

 

6.23. Κόστος πωληθέντων 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 889.066 1.248.182 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 717.854 794.490 
Παροχές τρίτων 104.778 137.252 
Φόροι - Τέλη 71.764 77.053 

∆ιάφορα έξοδα 18.959 24.521 

Αποσβέσεις παγίων 56.907 60.543 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 971 0 

Σύνολο 1.860.299 2.342.042 

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 335.339 554.991 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 609.504 652.435 

Παροχές τρίτων 59.197 79.584 

Φόροι - Τέλη 26.446 24.139 

∆ιάφορα έξοδα 1.895 5.155 

Αποσβέσεις παγίων 8.545 10.172 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 0 0 

Σύνολο 1.040.926 1.326.476 

6.24. Λοιπά έσοδα 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Ενοίκια κτιρίων -τεχνικών έργων 24.816 30.503 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  113.600 132.944 
Έκτακτα κέρδη 955 0 
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 218 252 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες Προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων 0 200.797 

Σύνολο 139.589 364.496 
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Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Ενοίκια κτιρίων -τεχνικών έργων 53.076 67.092 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  230 116 
Έκτακτα κέρδη 85 0 
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 101 169 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες Προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων 0 200.095 

Σύνολο 53.493 267.473 

6.25. Έξοδα διάθεσης 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

∆ιάφορα έξοδα 1.262 6.584 

Σύνολο 1.262 6.584 

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

∆ιάφορα έξοδα 489 6.173 

Σύνολο 489 6.173 

6.26. Έξοδα διοίκησης 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 473.586 672.098 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 319.303 377.469 
Παροχές τρίτων 91.491 114.092 
Φόροι - Τέλη 38.170 41.172 
∆ιάφορα έξοδα 293.695 318.326 
Αποσβέσεις παγίων 32.509 33.564 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 51.704 0 

Σύνολο 1.300.458 1.556.721 

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 180.567 298.842 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 153.507 227.979 
Παροχές τρίτων 51.375 56.873 
Φόροι - Τέλη 14.240 12.998 
∆ιάφορα έξοδα 95.456 116.396 

Αποσβέσεις παγίων 6.528 6.450 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 51.461 0 

Σύνολο 553.134 719.538 

6.27. Λοιπά έξοδα 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  12.818 6.558 
Έκτακτες ζηµίες 95.859 3.541 
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 1.137 4.403 

Σχηµατιζόµενες προβλέψεις περιόδου 111.492 28.232 
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Σύνολο 221.306 42.735 

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  4.732 2.026 
Έκτακτες ζηµίες 1.660 1.355 

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 1.137 4.347 

Σύνολο 7.529 7.729 

 

6.28. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Έσοδα χρεογράφων 0 271 
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 14.777 49.502 

Κέρδη από πώληση συµµ/χών & χρεογράφων 641 4.739 

Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 1.200 43 

Σύνολο 16.618 54.555 

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Έσοδα χρεογράφων 0 260 

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 241 181 
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 800 31 

Κέρδη από πώληση συµµ/χών &χρεογράφων 0 2.222 

Σύνολο 1.041 2.694 

 

6.29. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

  

Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων τραπεζικών 
χρηµατοδοτήσεων 759 5.944 

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 4.737 38.234 

Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα 5.552 8.737 

Έξοδα, ζηµιές & διαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών και 
χρεογράφων 718.207 481.213 

Σύνολο 729.255 534.129 

  

Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 1.000 1.775 

Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα 1.053 452 
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Έξοδα & Ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων 0 652 

∆ιαφορές αποτιµήσεως συµ/χών & χρεογράφων 698.000 460.000 

Σύνολο 700.053 462.879 

6.30. 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 2015 ανήλθε σε 29%.  
Ο φόρος όπως εµφανίζεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων αναλύεται ως εξής: 

 Όµιλος 31/12/2015 31/12/2014 

Φόρος εισοδήµατος εταιρείας βάσει Ε.Λ.Π. 0 0 

Αναβαλλόµενη φορολογία (5.952) 70.214 

Σύνολο (5.952) 70.214 

Η αναβαλλόµενη φορολογία στην κατάσταση    

συνολικών εσόδων αναλύεται ως εξής:   
Επίδραση από µεταβολές προβλέψεων 0 (23) 
Επίδραση από αναπροσαρµογή ωφέλιµης ζωής 7.803 4.969 
Επίδραση από διαγραφή διαφοράς αποσβέσεων παγίων που πωλήθηκαν (112) 0 

Λοιπές επιδράσεις (13.643) 65.268 

Σύνολο (5.952) 70.214 

   

   
Εταιρεία 31/12/2015 31/12/2014 

Φόρος εισοδήµατος εταιρείας βάσει Ε.Λ.Π. 0 0 

Αναβαλλόµενη φορολογία 25.160 5.928 

Σύνολο                                                                   25.160 5.928 

Η αναβαλλόµενη φορολογία στην κατάσταση 

   συνολικών εσόδων αναλύεται ως εξής: 

Επίδραση από µεταβολές προβλέψεων 0 (23) 
Επίδραση από αναπροσαρµογή ωφέλιµης ζωής 1.211 922 

Λοιπές επιδράσεις 23.949 5.029 

Σύνολο 25.160 5.928 

 

7. Λοιπές γνωστοποιήσεις 

7.1. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

ΟΜΙΛΟΣ  31/12/2015 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 348.871 
Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 510 
Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 1.180.702  
Συναλλαγές και αµοιβές Βασικών ∆ιοικητικών Στελεχών (έξοδα) 383.018 
Έσοδα από συναλλαγές µε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0 
Απαιτήσεις από Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 1.419 
Υποχρεώσεις σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 3.641 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ  31/12/2015 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 24.166 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 793.471 
Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 87.947 
Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 450.000 
Συναλλαγές και αµοιβές Βασικών ∆ιοικητικών Στελεχών (έξοδα) 152.687 
Έσοδα από συναλλαγές µε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0 
Απαιτήσεις από Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0 
Υποχρεώσεις σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 2.808 

 

7.2. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2015 31/12/2014 

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 35 47 

Σύνολο 35 47 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2015 31/12/2014 

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 16 17 

Σύνολο 16 17 

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 – 2013 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά µε 
βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1159/2011 και για τη χρήση 2014 βάσει του άρθρου 65Α 
παράγραφος 1 του Ν.4174 / 2013. Από τον έλεγχο δεν προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές 
επιβαρύνσεις. Ο έλεγχος της χρήσης 2015 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 2003,2004,2006-2015 
  

Για τις ανέλεγκτες χρήσεις η εταιρεία έχει σχηµατίσει τις ανάλογες προβλέψεις βάσει εκτιµήσεων 
από ιστορικά στοιχεία.  
 

7.4. Ενδεχόµενες απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

 
Στην θυγατρική Εταιρεία EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ, υπάρχουν σε εξέλιξη δικαστικές 
διενέξεις και διεκδικούνται από την εταιρία σηµαντικά ποσά, η διοίκηση και οι νοµικοί σύµβουλοί 
της, εκτιµούν βάσιµα, πως δεν υφίσταται σηµαντικός κίνδυνος για τη χρηµατοοικονοµική της θέση 
και τα αποτελέσµατά της. 
 
 
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί ακινήτων της εταιρείας. 
 
Εγγυητικές Ε̟ιστολές 
Υπέρ Συνεγγυητικού Κεφαλαίου: Οµίλου 478.416 €  - Εταιρείας 50.000 € 
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7.5. Ζηµίες / Κέρδη ανά µετοχή 

  Όµιλος 2015 2014 

Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της εταιρείας (1.441.593) (553.651) 

Μέσος σταθµικός αριθµός κοινών µετοχών 12.776.385 12.672.368 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€/µετοχή)   (0,1128) (0,0437) 

    

 Εταιρεία 2015 2014 

Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της εταιρείας (826.001) (663.920) 

Μέσος σταθµικός αριθµός κοινών µετοχών 12.776.385 12.672.368 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€/µετοχή)   (0,0647) (0,0524) 

7.6. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν τέτοιας φύσης γεγονότα zτα οποία να επιδρούν στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

 
 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2016 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 Ο Προϊστάµενος 

Λογιστηρίου 
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