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Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

ηεο Δηαηξείαο «ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΡΔΝΣ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΔ ΜΗΘΩΔΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ»
Κχξηνη Μέηνρνη,
Ζ θαηάζεζε πξνο έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο , γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2011, ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξνχζα έθζεζε πνπ έρεη ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ζαο επί ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο εηαηξείαο ιακβάλνληαο ππφςε ελδνγελείο θαη εμσγελείο παξάγνληεο
πνπ εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ επίδξαζε επί ησλ απνηειεζκάησλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρηεί κε
βάζε ηα Γ.Π.Υ.Α.
Γεληθά
Ζ εηαηξεία γηα ηελ νπνία ζαο παξνπζηάδνπκε ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνήιζε απφ ζπγρψλεπζε κε
απνξξφθεζε πνπ εγθξίζεθε ηελ 15/10/2010 θαη εθηειέζηεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη
ηνπ Ν.Γ. 1297/1972 ησλ εηαηξηψλ «ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΚΜΗΘΩΔΩΝ ΜΔΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ
ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΔΩΝ Α.Δ.Δ.» θαη «ΑΝΣΔΝΑ ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ Α.Δ.Δ.». Καηά ηε ζπγρψλεπζε
ε
απνξξνθνχκελε
εηαηξεία
«ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΔΚΜΗΘΩΔΩΝ
ΜΔΩΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΚΑΗ
ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΔΩΝ Α.Δ.Δ.» εηζέθεξε ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο ζηελ
απνξξνθνχζα εηαηξεία «ΑΝΣΔΝΑ ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ Α.Δ.Δ.» , κε κεηνλνκαζία ηεο
απνξξνθνχζαο ζε «ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΡΔΝΣ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΔ ΜΗΘΩΔΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.»
Πξν ηεο ζπγρψλεπζεο ε εηαηξεία «CREDICOM CONSUMER FINANCE BANK S.A.» θαηείρε ην 100% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΚΜΗΘΩΔΩΝ ΜΔΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ
ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΔΩΝ Α.Δ.Δ.» θαη ην 80% ηεο εηαηξείαο «ΑΝΣΔΝΑ ΔΝΟΗΚΟΗΑΔΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ
Α.Δ.Δ.». Μεηά ηε ζπγρψλεπζε θχξηνο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο «ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΡΔΝΣ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΔ
ΜΗΘΩΔΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.» κε πνζνζηφ 99,69% είλαη ε εηαηξεία «CREDICOM CONSUMER FINANCE
BANK S.A.» ελψ ην ππφινηπν 0,31% θαηέρεη ν Παδαξφπνπινο ππξίδσλ, πνζνζηά πνπ ηζρχνπλ θαη θαηά ηελ
31/12/2011.
Γξαζηεξηόηεηα
Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο καθξνρξφληαο κίζζσζεο νρεκάησλ απεπζπλφκελε ζε εηαηξίεο
επαγγεικαηίεο θαη ηδηψηεο πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο ηελ κίζζσζε αληί ηεο αγνξάο
νρεκάησλ γηα πεξίνδν πνπ θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5 ρξφληα.
Αλαιπηηθόηεξα γηα ην 2011:
Σα έζνδα ηεο ρξήζεο κεηψζεθαλ ζε πνζνζηφ 13% ζε ζρέζε κε ηα έζνδα ηνπ 2010.
Ο ζπλνιηθφο ζηφινο ηεο εηαηξείαο ζηηο 31/12/2011 αλήιζε ζε 9.703 απηνθίλεηα, έλαληη 12.117 ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο. Μεηαμχ άιισλ, ηα αληηθίλεηξα πνπ επέβαιε ην 2010 ε θνξνινγηθή λνκνζεζία ζηνλ ρψξν
ηνπ απηνθηλήηνπ είραλ επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο. Παξάιιεια ε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη
ε παξαηεηακέλε χθεζε ηεο ρψξαο έρνπλ επεξεάζεη ζεκαληηθά θαη ηνλ θιάδν ηεο καθξνρξφληαο κίζζσζεο.
Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα κεηψζεθαλ θαηά 11% θαη αλήιζαλ ζε € 32.463ρηι. έλαληη € 36.633ρηι. ην 2010. Σα θαζαξά
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα κεηψζεθαλ θαηά 13% θαη αλήιζαλ ζε € 3.714ρηι. έλαληη € 4.803ρηι. ην πξνεγνχκελν
έηνο.
Σν απνηέιεζκα πξν θφξσλ αλήιζε ζε δεκηέο € 2.513ρηι. έλαληη δεκηψλ € 2.705ρηι. ηελ ρξήζε ηνπ 2010.Ζ
κείσζε ησλ δεκηψλ πξν θφξσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απνζβέζεσλ ιεηηνπξγηθψλ
κηζζψζεσλ φπσο επίζεο θαη ζηε κείσζε ησλ ακνηβψλ θαη εμφδσλ πξνζσπηθνχ.
Σν απνηέιεζκα κεηά απφ θφξνπο αλήιζε ζε δεκηέο € 3.541ρηι. έλαληη δεκηψλ € 3.301ρηι. ηελ ρξήζε ηνπ 2010.
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Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ αλεξρφηαλ ζηηο 31/12/2011 ζε 53 άηνκα (2010: 60 άηνκα), κεησκέλνο θαηά 12% ζε
ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.
Αλαιπηηθά ε δηάξζξσζε ηνπ ππφ εμέηαζε ηζνινγηζκνχ θαζψο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.

θαη

ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία

ηεο

2011

2010

Με θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ (σο πνζνζηφ επί ηνπ
ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ)

72%

74%

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ (σο πνζνζηφ επί ηνπ
ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ)

28%

26 %

2%

1%

χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ)

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζηε βάζε ηεο ζπλερηδφκελεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο (going concern basis) θαζψο αμηνινγψληαο φια ηα δεδνκέλα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε
δηαβεβαίσζε ηνπ βαζηθνχ Μεηφρνπ ζεσξνχκε φηη ε εηαηξεία ζα έρεη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε γηα λα
εμππεξεηεζνχλ νη ρξεκαηνδνηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ζην άκεζν κέιινλ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ
Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ε Δηαηξεία εκθαλίδεη αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο (θαηά πνζφ € 75.208ρηι.) ελψ
θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε, ε εηαηξεία είλαη δεκηνγφλνο. Δπηπξνζζέησο, απφ ηηο
βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πνζνχ €99.047ρηι., πνζφ € 29.047ρηι. αθνξά δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
πξνο ηνλ βαζηθφ κέηνρν θαη πνζφ € 70.000ρηι. πξνο ηελ κεηξηθή εηαηξεία (Credit Agricole Consumer Finance
SA) ηνπ βαζηθνχ κεηφρνπ.
Δηαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σα νινέλα απμεκέλν ιεηηνπξγηθφ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ κεηηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ θαζψο επίζεο θαη ν
πςειφο θίλδπλνο κείσζεο ηεο εκπνξηθήο αμίαο ησλ νρεκάησλ, ιφγσ ηεο παξνχζαο κεησκέλεο εκπνξεπζηκφηεηάο
ηνπο, νδήγεζε ηελ εηαηξεία ζηελ πψιεζε 3.133 κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ηελ
επξσπατθή αγνξά κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ
θηλδχλνπ ππνιεηκαηηθψλ αμηψλ.
ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξείαο ζηηο 14/6/2011 απνθαζίζζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ θαηαζηαηηθνχ γαη ηε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο απφ ηε Λ. πγγξνχ 185 & άξδεσλ 2 Ν. κχξλε ζηε
Λ. πγγξνχ 187 ζηνλ ίδην Γήκν. Ζ κεηαθνξά ηεο έδξαο νινθιεξψζεθε ηελ 22/06/2011. Ζ αλσηέξσ απφθαζε γηα
ηε κεηαθνξά ηεο εηαηξείαο ζε λέεο εγθαηαζηάζεηο πάξζεθε κε γλψκνλα ηελ παξνρή ελφο ζχγρξνλνπ &
ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ζε επίπεδν Οκίινπ.
Σέινο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Ν 2190/1920 -άξζξν 48, ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξείαο
ζηηο 28/11/2011 απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ ηεο Κεθαιαίνπ θαηα ην πνζφ ησλ € 4.500ρηι, ην νπνίν
αληηζηνηρεί ζηελ έθδνζε εθαηνλ πελήληα ρηιηάδσλ (€ 150.000) λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα επξψ
εθάζηεο (€ 30)
πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηα ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ θπξίσο ηε ζχλαςε νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη
ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο.
Παξαθάησ αλαιχνληαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα
κέξε.
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Τπόινηπα ηέινπο πεξηόδνπ (Πνζά ζε Υηι. Δπξώ)

31.12.2011

31.12.2010

Απαηηήζεηο

Απαηηήζεηο

187

266

Emporiki Leasing

0

0

Amundi

1

0

Emporiki Dev. And Real Estate MGT

0

3

Emporiki Life

5

6

Credicom Consumer Finance

1042

523

ύλνιν

1.235

798

31.12.2011

31.12.2010

Τπνρξεώζεηο

Τπνρξεώζεηο

0

0

23.000
6.047
0
70.000

138.000
22
3.000

Emporiki Bank

Τπόινηπα ηέινπο πεξηόδνπ (Πνζά ζε Υηι. Δπξώ)

Emporiki Bank
Credicom Consumer Finance Οκνινγηαθά δάλεηα
Credicom Consumer Finance Αιιειφρξενο
Credit Agricole Consumer Finance Βξαρ. Τπνρξ
Credit Agricole Consumer Finance Οκνινγηαθά δάλεηα
Τπνρξ. απφ ηφθνπο δαλείσλ Δmporiki Bank

0

0
0

217

970

254
2
430
43

0
0
0
00

99.993

141.992

2011

2010

Δλνίθηα Γξαθείσλ Credicom Consumer Finance

214

130

χκβαζε παξνρήο Τπεξεζηψλ κε Credicom Consumer Finance

353

296

2.307

4.152

Σφθνη Αιιειφρξενπ Λνγ/ζκνπ Credicom Consumer Finance

351

203

Σφθνη Γαλείσλ Credit Agricole Consumer Finance

850

121

4.075

4.902

Τπνρξ. απφ ηφθνπο δαλείσλ Credicom Consumer Finance
Τπνρξ. απφ ηφθνπο δαλείσλ Credit Agricole Consumer
Finance
Emporiki Leasing
Τπνρξ. απφ SLA Credicom Consumer Finance
Τπνρξ. Απν Δλνηθηα θηηξίσλ Credicom Consumer Finance
ύλνιν

Σόθνη &Έμνδα

Σφθνη Οκνινγηαθψλ Γαλείσλ Credicom Consumer Finance

ύλνιν
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Έζνδα

2011

2010

893

1.004

Emporiki Leasing

36

95

Amundi

16

14

Emporiki Dev. And Real Estate MGT

15

47

Credit Agricole Life

56

56

Credit Agricole Insurance ΑΔΓΑ

13

12

300

302

1.329

1.530

Τπόινηπν 31.12.2011

Τπόινηπν 31.12.2010

Λνγ/ζκνο Δκπνξηθή 85259644

966

1.411

Λνγ/ζκνο Δκπνξηθή 85259652

558

2

Λνγ/ζκνο Δκπνξηθή 84339334

777

3.360

2.301

4.773

Emporiki Bank

Credicom Consumer Finance
ύλνιν

Σακεηαθά Γηαζέζηκα

ύλνιν

Αλαθνξηθά κε ηηο ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ, ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηελ εκείσζε 19 «πλαιιαγέο κε
ζπλδεδεκέλα κέξε».
Πξννπηηθέο γηα ην 2012
Λφγσ ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή
νηθνλνκία , ην 2012 αλακέλεηαη λα είλαη έλα δχζθνιν έηνο απφ πιεπξάο αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο
θαη ζεσξείηαη πηζαλή ε πεξαηηέξσ απψιεηα ζπκβάζεσλ κίζζσζεο.
ε αληηζηάζκηζε ησλ πηζαλψλ απσιεηψλ εζφδσλ, ε εηαηξεία έρεη λα αληηπαξαβάιεη ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ ηεο εμφδσλ θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ελεξγνχ ηεο ζηφινπ.
Ζ ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο γηα ην 2012 είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ ππάξρνληνο πειαηνινγίνπ θαη ε θάιπςε πηζαλψλ
απσιεηψλ κε ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ.
Ζ δηνίθεζε παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ψζηε λα είλαη έηνηκε λα
θάλεη ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηεί επθαηξίεο πνπ πηζαλφλ ζα πξνθχςνπλ ζην
κέιινλ.
Ζ ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ κεηφρνπ κέζσ ηεο κεηξηθήο ηνπ εηαηξείαο εγγπάηαη ηε βησζηκφηεηα θαη πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο.
Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ελδεηθηηθά θηλδχλνπο αγνξάο
(κεηαβνιέο ζε επηηφθηα, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη
θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο
εζηηάδεηαη ζηελ κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ
6
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ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.
(α) Κίλδπλνο αγνξάο
Κίλδπλνο από κεηαβνιέο ηηκώλ
Ο ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ε Δηαηξεία είλαη ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ηεο ππνιεηκκαηηθήο
αμίαο ηνπ ζηφινπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο. Ο θίλδπλνο ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηνπ ζηφινπ αθνξά ζηελ
έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζαλφ θέξδνο ή δεκηά απφ ηελ πψιεζε απηψλ ζε ηηκή πςειφηεξε ή ρακειφηεξε απφ
απηή πνπ εθηηκήζεθε θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο.
Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία αληαλαθιά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη απνηειεί
έλαλ θίλδπλν αγνξάο θαηά ην βαζκφ πνπ απηή κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηελ κειινληηθή αγνξαία αμία πψιεζεο. Ο
θίλδπλνο επεξεάδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη αμηνινγείηαη κέζσ κεραληζκψλ
εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ. Γηα ηε κείσζε ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο ησλ νρεκάησλ
αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνιεηκκαηηθέο αμίεο ηεο Eurotax ηηο νπνίεο ιακβάλεη ππφςε ηεο ε επηηξνπή
ηεο Γηνίθεζεο “Residual Value Committee” θαηά ηηο ηαθηηθέο ηεο ζπλεδξηάζεηο.
Ζ πξφβιεςε ησλ κεηαβνιψλ ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ, νη
θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο, νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ε θξαηηθή λνκνζεζία, είλαη εθηθηή ζε
πεξηνξηζκέλν βαζκφ.
Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν ( κέζσ εμεηδηθεπκέλνπ ζπλεξγάηε) ζε επηζθφπεζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ ζηφινπ ησλ απηνθηλήησλ ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηδξάζεηο εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ θαη
εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ θαη θξίλεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο κεηαβνιήο ηεο ππνιεηκκαηηθήο
αμίαο.
Μηα αιιαγή ζηελ εθηηκψκελε ππνιεηκκαηηθή αμία είλαη δπλαηφ λα επηθέξεη κηα αιιαγή ζηηο απνζβέζεηο, πνπ έρεη
επίδξαζε ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη/ή ζε επφκελεο πεξηφδνπο.
εκεηψλεηαη φηη ν ελ ιφγσ θίλδπλνο ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κε δηθαίσκα
επαλαγνξάο δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο, γηαηί νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ζπκθσλεκέλεο ηηκέο.
πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη φιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο δηεμάγνληαη
ζε Δπξψ.
Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ
Ζ εηαηξεία έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο φςεσο θαη
βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν απφ δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα
πξνέξρεηαη απφ ηξαπεδηθά δάλεηα κε θπκαηλφκελα επηηφθηα. Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε δηαθπκάλζεηο ησλ
επηηνθίσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαη ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαζψο θαη ηηο
ηακεηαθέο ηεο ξνέο. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ δχλαηαη λα απμάλεηαη σο απνηέιεζκα ηέηνησλ αιιαγψλ θαη λα
δεκηνπξγνχληαη δεκηέο ή λα κεηψλεηαη θαηά ηελ εκθάληζε απξφνπησλ γεγνλφησλ.
Έλα κέξνο ησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα θαη ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ είλαη ζε
Δπξψ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ πξνέξρεηαη απφ κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ ηνπ Δπξψ.
Ζ εηαηξεία παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ. Οη απνθάζεηο γηα ηε δηάξθεηα ησλ δαλείσλ αιιά θαη
ηε ζρέζε κεηαμχ θπκαηλφκελνπ θαη ζηαζεξνχ επηηνθίνπ ιακβάλνληαη ζε κεκνλσκέλε βάζε.
Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηηθή βάζε θαη ιακβάλνληαη ελέξγεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ απφ ηελ
επηηξνπή ηεο δηνίθεζεο “Financial Committee” ζε επίπεδν Οκίινπ.
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(β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη ε Δηαηξεία απνξξέεη απφ ηελ πηζαλφηεηα κε εηζπξάμεσο ηνπ ζπλφινπ
ησλ κηζζσκάησλ απφ ηνπο κηζζσηέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απνπιεξσκήο ησλ ζπκβάζεσλ.
Ζ έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν εμεηάδεηαη κέζα απφ ηελ ζπλερή αλάιπζε ησλ ήδε πθηζηακέλσλ θαη
ππνςήθησλ κηζζσηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ιήςε θαιπκκάησλ θαη εγγπήζεσλ απφ ηνπο κηζζσηέο. Λφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ θαη ηεο
δηαζπνξάο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο Δηαηξείαο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο απφ
κηζζψζεηο είλαη πεξηνξηζκέλνο.
Οη επηηξνπέο δηνίθεζεο πνπ παξαθνινπζνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηνλ Πηζησηηθφ Κίλδπλν γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ
ζηα νξηδφκελα απνδεθηά απφ ηε δηνίθεζε επίπεδα είλαη ην Collections Litigations committee θαη ην Provisions
Committee.
(γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ.
Γεληθφηεξα, ε παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηελ ηζνζθέιηζε ησλ ηακεηαθψλ
εηζξνψλ θαη εθξνψλ ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο, ψζηε θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε Δηαηξεία λα έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηακεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο.
Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηηθή βάζε θαη ιακβάλνληαη ελέξγεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ απφ ηελ
επηηξνπή ηεο δηνίθεζεο “Financial Committee” ζε επίπεδν Οκίινπ.
Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο Γαλείσλ ηεο Δηαηξείαο ζε Μεηαβνιέο Δπηηνθίσλ
Μηα επιφγσο πηζαλή κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαηά είθνζη πέληε κνλάδεο βάζεο (αχμεζε/ κείσζε 0.25%) ζα είρε
σο απνηέιεζκα ηε κείσζε / αχμεζε ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο ρξήζεο ηνπ 2011, θξαηψληαο φιεο ηηο άιιεο
κεηαβιεηέο ζηαζεξέο, θαηά € 15 ρηι. (2010: € 235 ρηι.). εκεηψλεηαη φηη ε πξναλαθεξζείζα κεηαβνιή ζηα πξν
θφξσλ θέξδε ππνινγίδεηαη ζηα ππφινηπα ησλ δαλείσλ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ζην ηέινο ρξήζεο θαη δελ
πεξηιακβάλεη ηελ ζεηηθή επίπησζε ησλ εηζπξαρζέλησλ ηφθσλ απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα.
Γηαρείξηζε θεθαιαίσλ
Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα
ζπλερίζεη λα ππάξρεη σο νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ζην κέιινλ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη απνδφζεηο
ζηνπο κεηφρνπο θαη νθέιε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη λα δηαηεξήζεη κία θαηάιιειε θεθαιαηαθή δνκή γηα
λα κεηψζεη ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηελ θεθαιαηαθή δνκή, ε Δηαηξεία κπνξεί λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο
ή λα πξνζθχγεη ζε δαλεηζκφ.
Ο θαζαξφο δαλεηζκφο ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31.12.2011 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Όια ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ.
31.12.2011
99.047
0

31.12.2010
94.022
47.000

χλνιν δαλείσλ
Μείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

99.047
3.594

141.022
5.527

Καζαξόο Γαλεηζκόο/(Γηαζέζηκα)

95.453

135.495

2.404

1.505

97.857

137.000

0,975

0,989

Βξαρππξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Μαθξνπξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο Δηαηξείαο
ύλνιν Κεθαιαίσλ
Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Μόριεπζεο
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ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΡΔΝΣ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΔ ΜΗΘΩΔΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ Α. Δ.

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1 ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ, εθηόο όπνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Ζ εηαηξεία παξαθνινπζεί ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε κε ηνλ δείθηε κφριεπζεο. Ο δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη σο
ην πειίθν ηνπ θαζαξνχ εηαηξηθνχ δαλεηζκνχ (ήηνη, ζπλνιηθέο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
πξνο ηξάπεδεο κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα) πξνο ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ (ήηνη, ζχλνιν θαζαξήο
ζέζεο πιένλ θαζαξφο δαλεηζκφο).
Απφ ην πνζφ € 99.047ρηι. ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πνζφ € 29.047ρηι. αθνξά δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ βαζηθφ κέηνρν θαη πνζφ € 70.000ρηι. πξνο ηε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ βαζηθνχ κεηφρνπ (
Credit Agricole Consumer Finance SA)
Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη επάξθεηα ησλ θεθαιάησλ ηεο εηαηξείαο, παξαθνινπζείηαη απφ ηηο αξκφδηεο
Δπηηξνπέο ηεο κεηξηθήο θαη ιακβάλνληαη κέηξα αλά πεξίπησζε φηαλ απηά είλαη απαξαίηεηα.
Δπεηδή ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011 είλαη θαηψηεξν ηνπ 1/10
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ ΚΝ
2190/1920. Ο βαζηθφο κέηνρνο έρεη εθθξάζεη ζηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ηελ πξφζεζε ηνπ λα ιάβεη ηα
απαξαίηεηα κέηξα νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο
ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο.
Ζ ηζρπξή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ησλ κεηφρσλ εγγπάηαη ηελ χπαξμε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξείαο ε
νπνία δχλαηαη λα αληιεί ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα είηε ππφ κνξθή δαλείσλ ή απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη
αληαπνθξίλεηαη ζηελ εμφθιεζε ησλ ηακεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ.
Μεηά ηελ αλαθνξά ησλ παξαπάλσ, θ. Μέηνρνη , παξαθαινχκε ηελ έγθξηζή ζαο επί ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο
δηάηαμεο ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο πλέιεπζεο .
Αζήλα, 15 Μαΐνπ 2012
Ο Πξόεδξνο & Γ/λσλ
ύκβνπινο

Alain Bulbulyan
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Έκθεση Ελέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Εηαηξείαο “Εκπνξηθή Ρελη Μαθξνρξφληεο Μηζζψζεηο Ορεκάησλ
Α.Ε.”.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο “Εκπνξηθή Ρελη Μαθξνρξφληεο
Μηζζψζεηο Ορεκάησλ Α.Ε.”, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο
Δεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ
ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ
θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ
Η δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξφηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Εςθύνη τος Ελεγκτή
Η δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ
έιεγρφ καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξφηππα Ειέγρνπ. Σα πξφηππα απηά
απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε
ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη
απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά
κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο
αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε
δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε
ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ
έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε
ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
10

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γνώμη
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε
άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο “Εκπνξηθή Ρελη Μαθξνρξφληεο Μηζζψζεηο Ορεκάησλ Α.Ε.”
θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε
ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξφηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε.

Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Επαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Δηαρείξηζεο ηνπ
Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ
ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920.
β)
χκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 2.1 θαη 3.2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα ίδηα
θεθάιαηα ηεο Εηαηξείαο ζην ηέινο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ήηαλ θαηψηεξα απφ ην 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ
ηεο θεθαιαίνπ κε ζπλέπεηα λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48
ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920.

Αζήλα, 17 Μαΐνπ 2012
Πξάηογνπσηεξρανπο Κνχπεξο

Ο Οξθσηφο Ειεγθηήο Λνγηζηήο

Αλψλπκνο Ειεγθηηθή Εηαηξεία
Λ. Κεθηζίαο 268
15232 Χαιάλδξη
ΑΜ ΟΕΛ 113

Δεκήηξεο νχξκπεο
Α.Μ. ΟΕΛ 16891
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ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΡΔΝΣ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΔ ΜΗΘΩΔΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ Α. Δ.

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1 ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ, εθηόο όπνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο

εκεηώζεηο

31.12.2011

31.12.2010

66.102
208
2.668
19.285
88.263

77.784
142
2.584
46.295
126.805

7
6
5

20.173
11.204
3.594
34.971
123.234

26.846
11.924
5.527
44.297
171.102

9
18
18

26.911
0
(7.374)
(17.133)
2.404

22.411
0
(7.374)
(13.532)
1.505

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα Μαθξνπξφζεζκα
Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο
Μηζζσηηθέο εγγπήζεηο

13

0
73
1.180
9.398
10.651

47.000
143
1.000
6.257
54.400

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Γάλεηα Βξαρππξφζεζκα

11

11.132
0
99.047
110.179
120.830
123.234

20.838
337
94.022
115.197
169.597
171.102

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο

8
10
6

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν ελεξγεηηθνύ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην
Λνηπά απνζεκαηηθά
Εεκηέο εηο λένλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

12

13

ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 17 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΡΔΝΣ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΔ ΜΗΘΩΔΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ Α. Δ.

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ, εθηόο όπνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ
εκεηώζεηο
Έζνδα ηφθσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Έζνδα απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο
Λνηπά έζνδα ππεξεζηψλ

14

ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εζόδσλ
Απνζβέζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ
Λνηπέο απνζβέζεηο
Λνηπέο Πξνβιέςεηο
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα

8
8
15
16

ύλνιν εμόδσλ
Κέξδε/ (Εεκίεο) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (θαζαξά)

17

Εεκηέο πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

10

Εεκηέο κεηά από θόξνπο

1.1 – 31.12.2011

1.1 – 31.12.2010

8.876
20.974
3.814

7.600
26.803
4.328

33.664

38.731

(17.391)
(175)
(180)
(2.109)
(12.608)

(23.437)
(220)
(262)
(2.741)
(9.973)

(32.463)

(36.633)

1.201
(3.714)

2.098
(4.803)

(2.513)

(2.705)

(1.028)

(596)

(3.541)

(3.301)

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 17 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΡΔΝΣ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΔ ΜΗΘΩΔΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ Α. Δ.

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ, εθηόο όπνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Καηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ

Καζαξέο δεκηέο ρξήζεο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο (θαζαξά, κεηά απφ
θφξνπο)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο

1.1 - 31.12.2011
(3.541)

1.1 - 31.12.2010
(3.301)

(60)
(3.601)

(272)
(3.573)

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 17 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Μεηνρηθό
θεθάιαην
1-Ηαλ-10

Απνζεκαηηθό
Λνηπά
ππέξ ην άξηην απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

ύλνιν

2.411

13.500

167

(11.000)

5.078

Καζαξέο δεκηέο ρξήζεο

0

0

0

(3.301)

(3.301)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα
ρξήζεο

0

0

(49)

(223)

(272)

0

0

(49)

(3.524)

(3.573)

(22.000)

0

0

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

22.000

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθφ
ζπγρψλεπζεο

(2.000)

(13.500)

14.508

992

0

31-Γεθ-10

22.411

0

(7.374)

(13.532)

1.505

1-Ηαλ-11

22.411

0

(7.374)

(13.532)

1.505

Καζαξέο δεκηέο ρξήζεο

0

0

0

(3.541)

(3.541)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα
ρξήζεο

0

0

0

(60)

(60)

0

0

0

(60)

(60)

0

0

4.500

(7.374)

(17.133)

2.404

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
31-Γεθ-11

4.500
26.911

0

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 17 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ
εκεηώζεηο
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Εεκηέο πξν θφξσλ
Πλέον / (μείον) πποζαπμογέρ για:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε & δεκηέο απφ επελδπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ /κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
(Αχμεζε) / Μείσζε απαηηήζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
(Αχμεζε) / Μείσζε απαηηήζεσλ
Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Αχμεζε / (κείσζε) κηζζσηηθψλ εγγπήζεσλ
Αχμεζε / (κείσζε) βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ
Μείον:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
Καζαξέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Καζαξέο εθξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Γάλεηα αλαιεθζέληα
Απνπιεξσκή δαλεηζκνχ
Καζαξέο (εθξνέο) / εηζξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

8

17

6

11

8

13
13

Kαζαξή (κείσζε) / αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα &
ηζνδύλακα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

5

31.12.2011

31.12.2010

(2.513)

(2.705)

17.566
110

23.657
275

1.261
3.714

(221)
4.893

27.730
6.673
0
3.141
(9.706)

25.281
(8.499)
(2.878)
(466)
5.500

(3.948)
(731)
43.297

(4.916)
(910)
39.011

(27.532)
87

(22.000)
89

19.690
(7.755)

0
(21.911)

4.500
101.351
(143.326)

0
4.500
(31.823)

(37.475)

(27.323)

(1.933)
5.527
3.594

(10.223)
15.750
5.527

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 17 έσο 39 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία
Ζ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΡΔΝΣ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΔ ΜΗΘΩΔΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. (ε “Δηαηξεία”) εδξεχεη ζηελ Ν.
κχξλε, Λ. πγγξνχ 187. Απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε εθκίζζσζε απηνθηλήησλ θαη νρεκάησλ
θάζε ηχπνπ, θπξηφηεηαο ή κε ηεο Δηαηξείαο, πξνο ηξίηνπο.
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2007 ε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ ηεο Δκπνξηθήο«ΔΜΠΟΡΗΚΖ CREDICOM ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.»
ε νπνία ην 2011 κεηνλνκάζζεθε ζε «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» εμαγφξαζε ην
80% ηεο ΑΝΣΔΝΑ ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ Α.Δ.Δ.
ηηο 17/2/2010 πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 21.999.990,00 € κε εηζθνξά απν ηνλ
κέηνρν CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ AE ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΚΜΗΘΩΔΩΝ ΜΔΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΔΩΝ ΑΔ ηζφπνζεο αμίαο.
ηηο 15/10/2010 ε εηαηξεία απνξξφθεζε ηελ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΚΜΗΘΩΔΩΝ ΜΔΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ
ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΔΩΝ (δ.η. ΔΜΠΟΡΗΚΖ RENT ΑΔ) ζχκθσλα κε ην λ.δ. 1297/1972.
ηηο 26/10/2010 κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ε εηαηξεία κεηνλνκάζηεθε απφ ΑΝΣΔΝΑ
ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ Α.Δ.Δ. ζε ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΡΔΝΣ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΔ ΜΗΘΩΔΗ
ΟΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.
ηηο 22/06/2011, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, νινθιεξψζεθε ε κεηαθνξά ηεο έδξαο
ηεο εηαηξείαο απφ ηε Λ. πγγξνχ 185 & άξδεσλ 2 Ν. κχξλε ζηε Λ. πγγξνχ 187 ζηνλ ίδην Γήκν. Ζ απφθαζε
γηα ηελ κεηαθνξά ηεο έδξαο πάξζεθε κε ηελ απφ 14/06/2011 έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο
εηαηξείαο.
ηηο 28/11/2011 πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 4.500.000,00 € κε θαηαβνιή
κεηξεηψλ απν ηνλ θχξην κέηνρν CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ AE.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, γηα ηε ρξήζε 2011 έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ
έιαβε ρψξα ζηηο 15/05/2012 θαη ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ Δηήζηα Σαθηηθή
Γεληθή πλέιεπζε.

2.

ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Απηέο νη αξρέο έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ
παξνπζηάδνληαη, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Οη παξνχζεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ
Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ΓΠΥΑ πνπ
έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ
ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο εθηφο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα
πξνο πψιεζε θαη ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ εχινγε αμία ηνπο.
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη
θξίζεο απφ ηελ Γηνίθεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί. Οη πεξηνρέο πνπ
εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ θξίζεο ή πνιππινθφηεηαο, ή φπνπ ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο επεξεάδνπλ
ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 4.
Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζηε βάζε ηεο ζπλερηδφκελεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο (going concern basis) θαζψο αμηνινγψληαο φια ηα δεδνκέλα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε
δηαβεβαίσζε ηνπ βαζηθνχ Μεηφρνπ, ε δηνίθεζε ζεσξεί φηη ε εηαηξεία ζα έρεη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε γηα λα
εμππεξεηεζνχλ νη ρξεκαηνδνηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ζην άκεζν κέιινλ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ
Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ε Δηαηξεία εκθαλίδεη αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο ( θαηά πνζφ € 75.208 ρηι) ελψ
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θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε, ε εηαηξεία είλαη δεκηνγφλνο. Δπηπξνζζέησο, απφ ηηο
βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πνζνχ € 110.179ρηι., πνζφ € 29.047 ρηι. αθνξά δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
πξνο ηνλ βαζηθφ κέηνρν θαη πνζφ € 70.000 πξνο ηελ κεηξηθή εηαηξεία ( Credit Agricole Consumer Finance SA)
ηνπ βαζηθνχ κεηφρνπ.
2.2 Νέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ
πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά
γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ε κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο
Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη
δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε
ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ»
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα
κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο.
πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο
ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη
απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηε γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ
ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο
φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε»
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα
ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ
απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα
δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο
κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε
δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο»
Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο
ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή
ππνρξέσζε. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.
ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ, Διάρηζην
Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο»
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε
ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε
απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη
ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ
Δηαηξεία.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2010 ηνπ
ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ)
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην
2010. Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
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ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ
ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ
ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο
ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ
αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ.
ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.

ζρεηηθά

κε

ηηο

γλσζηνπνηήζεηο

ησλ

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ
ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο
ζεκεηψζεηο.
ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.
ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε
ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ
εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα
έθζεζε.
ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο επηβξάβεπζεο
ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ.
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015)
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα
επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή
αληηζηάζκηζεο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ
θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ε Δηαηξεία ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα
απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015.
ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο
γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια
πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ
επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην
νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη
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θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν
ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο απνγύκλσζεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο» (εθαξκφδεηαη
ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Απηή ε δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ζηείξσλ
ππεξθείκελσλ («απνγχκσλζε») θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ελφο νξπρείνπ. Βάζεη απηήο ηεο δηεξκελείαο, νη
κεηαιιεπηηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πηζαλψο λα ρξεηαζηεί λα δηαγξάςνπλ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ ηεο
έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηηο ήδε θεθαιαηνπνηεκέλεο δαπάλεο απνγχκλσζεο ησλ νξπρείσλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα
απνδνζνχλ ζε έλα αλαγλσξίζηκν ζπζηαηηθφ ελφο απνζέκαηνο κεηαιιεχκαηνο (“ore body”). Ζ δηεξκελεία έρεη
εθαξκνγή κφλν ζε δαπάλεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαη φρη ζε ππφγεηα νξπρεία ή ζε δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο
πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ
2011)
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε.
Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ.
ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ
ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012)
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ
ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη
κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη
αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012)
Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα
ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ
πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ
πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ
θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο/
πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ
εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε
κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα
βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ
επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ
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ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε
ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)
Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο
γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε
νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10,
ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή
ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Σα πξφηππα δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ πξνηχπσλ
ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο:
ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ
παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ
παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν
παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία
νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο
αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα
λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο
(ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο
αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο επίζεο θαη
αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ.
ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ πκθσλίεο»
Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα
θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ
ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο
ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο.
ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο»
Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα
αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο
νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο
παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ
10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28.
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,ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ
ην ΓΛΠ 27 «Ενοποιημένερ και Αηομικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο,
θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ» θαη
ηνπ ΓΛΠ 31 «Σςμμεηοσέρ ζε Κοινοππαξίερ» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο»
Σν ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ και Κοινοππαξίερ» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε
Σςγγενείρ επισειπήζειρ». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο
επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο
θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11.
2.3 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο
(α) Λειηοςπγικό νόμιζμα και νόμιζμα παποςζίαζηρ.
Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ
πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν θάζε εηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»).
Οη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην
λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο.
(β) Σςναλλαγέρ και ςπόλοιπα
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ
πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη
νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη απφ ηελ
κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο
θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο
αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο.

2.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σαμηλόκεζε
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκήζεθαλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ ζθνπφ
γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε επέλδπζε. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο.
(α) Χπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία αποηιμώμενα ζηην εύλογη αξία ηοςρ μέζω αποηελεζμάηων
Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξία.
Σα παξάγσγα ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα γηα εκπνξία εθηφο εάλ πξνζδηνξίδνληαη σο αληηζηαζκίζεηο.
ηνηρεία ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ εάλ θαηέρνληαη γηα
εκπνξία ή αλακέλεηαη λα πνπιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.
(β) Δάνεια σοπηγηθένηα και απαιηήζειρ
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο απηψλ.
Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ
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ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία. Σα ρνξεγεζέληα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο εκπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο
ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο.
(γ) Διαθέζιμα για πώληζη σπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε
απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο.
Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα
ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ.
(δ) Χπημαηοικονομικά ζηοισεία διακπαηούμενα ωρ ηη λήξη
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα ψο ηε ιήμε είλαη κε-παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιεθηφηεηα, πνπ ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη
ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζεη σο ηε ιήμε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία πσιήζεη
ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαθξαηνχκελσλ σο ηε ιήμε, ην ζχλνιν ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία απηή ζεσξείηαη κνιπζκέλν θαη
αλαηαμηλνκείηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε. Σα
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα σο ηε ιήμε θαηαηάζζνληαη ζην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ,
εθηφο απφ εθείλα πνπ ε ιεθηφηεηα ηνπο είλαη κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο
Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, ηα νπνία θαη θαηαηάζζνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ.
ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ
Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη
θαη ε εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αξρηθά
αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ, κε εμαίξεζε
ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ
ησλ απνηειεζκάησλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ
απνηειεζκάησλ αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία θαη νη δαπάλεο ζπλαιιαγήο αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο
ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο
θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.
ηε ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ
εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξηο
φηνπ ηα ζηνηρεία απηά πσιεζνχλ ή ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα. Καηά ηελ πψιεζε ή φηαλ
ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεηψκελα, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Εεκηέο απνκείσζεο
πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ.
Σα δάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.
Σα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο
εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε
κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγνχο
αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο
αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ,
ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ.
ΑΠΟΜΔΗΩΖ ΑΞΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ
ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ
ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα κεηνρέο
εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε
ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ
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ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο
θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη δεκηέο απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρηθψλ
ηίηισλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
2.5 Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο
α) Καηάηαμε ησλ κηζζώζεσλ ηεο Δηαηξείαο σο εθκηζζσηή
Ζ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ βαζίδεηαη ζηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία νη θίλδπλνη θαη σθέιεηεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε
θπξηφηεηα ελφο κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αλήθνπλ ζηνλ εθκηζζσηή ή ζην κηζζσηή. Μηα κίζζσζε
θαηαηάζζεηαη σο ιεηηνπξγηθή αλ δε κεηαβηβάδεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη σθέιεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ
ηελ θπξηφηεηα.
Ζ Δηαηξεία έρεη θαηαηάμεη ηηο κηζζψζεηο µε δηθαίσµα εμαγνξάο πνπ δηελεξγεί ζε ρξεκαηνδνηηθέο γηαηί ν
µηζζσηήο έρεη ην δηθαίσµα αγνξάο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε ηηµή πνπ είλαη επαξθψο ραµειφηεξε απφ ηελ
εχινγε αμία θαηά ηελ εµεξνµελία άζθεζεο ηνπ δηθαηψµαηνο, έηζη ψζηε, θαηά ηελ έλαξμε ηεο µίζζσζεο, λα
ζεσξείηαη µάιινλ βέβαην φηη ην δηθαίσµα ζα αζθεζεί. Δπίζεο αλάινγε αληηκεηψπηζε ππάξρεη θαη γηα ηηο
κηζζψζεηο (δει. ραξαθηεξίδνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο) γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη έγγξαθε δέζκεπζε απφ ηνλ έκπνξν
ηνπ απηνθηλήηνπ φηη ζα ην αγνξάζεη απηφο ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή φηαλ ζα ιήμεη ε κίζζσζή ηνπ.
Οη µηζζψζεηο ρσξίο δηθαίσµα εμαγνξάο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηε ιήμε ηεο µίζζσζεο, έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί απφ ηελ Δηαηξεία σο ιεηηνπξγηθέο.
Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο
Όηαλ νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθµηζζψλνληαη, µεηαθέξνληαη ζηνλ µηζζσηή ή φηαλ
ππάξρεη έγγξαθε δέζκεπζε απφ ηνλ έκπνξν ηνπ απηνθηλήηνπ φηη ζα ην αγνξάζεη απηφο ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή
φηαλ ζα ιήμεη ε κίζζσζή ηνπ, ηφηε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηά απεηθνλίδνληαη σο απαηηήζεηο απφ
Υξεµαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο. ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδεηαη ε θαζαξή επέλδπζε ζηε µίζζσζε ε
νπνία απνηειείηαη απφ ηελ αθαζάξηζηε επέλδπζε ζηε µίζζσζε πξνεμνθινχµελε µε ην ηεθµαξηφ επηηφθην ηεο
µίζζσζεο. Ζ δηαθνξά µεηαμχ ηεο αθαζάξηζηεο επέλδπζεο ζηελ µίζζσζε θαη ηεο θαζαξήο επέλδπζεο απνηειεί
ηνπο αλαµελφµελνπο µειινληηθνχο ηφθνπο-έζνδν. Σν έζνδν απφ ρξεµαηνδνηηθέο µηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο µίζζσζεο ρξεζηµνπνηψληαο ηελ µέζνδν ηεο θαζαξήο επέλδπζεο, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη έλα
ζηαζεξφ, πεξηνδηθφ πνζνζηφ απφδνζεο.
Ζ Δηαηξεία ζρεµαηίδεη πξνβιέςεηο γηα ηελ απφµείσζε απαηηήζεσλ εάλ ππάξρνπλ βάζηµεο ελδείμεηο φηη δελ ζα
εηζπξαρζεί ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεψλ ηεο ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο απνπιεξσµήο ησλ ζπµβάζεσλ. Σν χςνο ηεο
πξνβιέςεσο ηζνχηαη µε ηε δηαθνξά µεηαμχ ηεο ινγηζηηθνπνηεζείζαο απαίηεζεο θαη ηεο εθηηµψµελεο
αλαθηήζηµεο αμίαο απηήο. Ζ αλαθηήζηµε αμία είλαη ε παξνχζα αμία ησλ µειινληηθψλ ηαµεηαθψλ εηζξνψλ ησλ
επηζθαιψλ ζπµβάζεσλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ φπνησλ εμαζθαιίζεσλ θαη θαιπµµάησλ, πξνεμνθιεµέλσλ
µε βάζε ην πξαγµαηηθφ επηηφθην ηεο ζπµβάζεσο.
Όηαλ µία απαίηεζε θξίλεηαη αλεπίδεθηε εηζπξάμεσο δηαγξάθεηαη ζε βάξνο ηεο ζρεµαηηζζείζεο πξνβιέςεσο.
Μεηαγελέζηεξεο αλαβηψζεηο δηαγξαµµέλσλ απαηηήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζµαηα ηεο ρξήζεσο,
αθαηξεηηθά ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνµείσζε απαηηήζεσλ. Αλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζµέλεο πξνβιέςεσο γηα
απνµείσζε απαηηήζεσλ θξηζεί ππεξεθηηµεµέλν, µεηψλεηαη θαη ε µείσζε απηή ινγίδεηαη ζε αχμεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο.
Λεηηνπξγηθέο µηζζώζεηο
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε ιεηηνπξγηθέο µηζζψζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζµφ ζηηο
ελζψµαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. Σα έζνδα µηζζσµάησλ (µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ εηζπξάμεσλ γηα ππεξεζίεο
πνπ παξαζρέζεθαλ σο ζπληήξεζε) θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα µε ηε ζηαζεξή µέζνδν ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα
ηεο µίζζσζεο. Κφζηε, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο απφζβεζεο, πνπ αλαιαµβάλνληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ
εζφδσλ µηζζσµάησλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα. Αξρηθέο άµεζεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηε ζχλαςε ηεο µίζζσζεο
(πξνµήζεηεο) πξνζαπμάλνπλ ηελ αμία θηήζεο ησλ εθµηζζσµέλσλ παγίσλ θαη θαηαλέµνληαη µέζσ ησλ
απνζβέζεσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο µίζζσζεο.
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β) Ζ Δηαηξεία σο κηζζσηήο
Μηζζψζεηο παγίσλ, γηα ηηο νπνίεο νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο παξακέλνπλ ζηνλ
εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά, ζχκθσλα κε ηε δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο.
2.6 Δλζώµαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Σα ελζψµαηα πάγηα απνηηµψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκείσζε.
Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιαµβάλεη φιεο ηηο άµεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζψµαησλ πάγησλ µφλν εάλ
πηζαλνινγείηαη φηη µειινληηθά νηθνλνµηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο µπνξεί λα
επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζµαηα. Οη απνζβέζεηο ησλ
πάγησλ ζηνηρείσλ ινγίδνληαη µε ηε µέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο βάζεη ηεο εθηηµψµελεο σθέιηµεο δσήο ησλ
πάγησλ ζην απνζβεζηέν πνζφ ηνπ πάγηνπ µεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ππνιεηµµαηηθήο αμίαο.
Γηα ηα εθµηζζσµέλα απηνθίλεηα σθέιηµε δσή ζεσξείηαη ε δηάξθεηα ηεο µίζζσζεο. Ζ ππνιεηµµαηηθή αμία θαη ε
σθέιηµε δσή ησλ ελζψµαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ππφθεηηαη ζε επαλεμέηαζε ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέινο ρξήζεο. Ζ
σθέιηµε δσή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ έρεη σο εμήο:
 Απηνθίλεηα Δηαηξείαο 1-6
 Απηνθίλεηα Δθµηζζσµέλα 1-5
 Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζµφο 5-7
Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζψµαησλ πάγησλ, ε δηαθνξά µεηαμχ ηνπ ηηµήµαηνο πνπ ιαµβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο
ηνπο αλαπφζβεζηεο αμίαο θαηαρσξείηαη σο θέξδνο ή δεµηά ζηα απνηειέζµαηα.
2.7 Γάλεηα
Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο
αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.

Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα
αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ.
2.8 Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, ηηο
βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ.
2.9 Παξνρέο πξνο ην Πξνζσπηθό
α) πληαμηνδνηηθέο παξνρέο (πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ)
Ζ Δηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα νπνία
θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζε δεκφζηα ζπληαμηνδνηηθά θαη αζθαιηζηηθά ηακεία. Μεηά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ, ε
Δηαηξεία δελ έρεη πεξαηηέξσ ππνρξεψζεηο πιεξσκήο. Οη ηαθηηθέο εηζθνξέο ινγίδνληαη σο θαζαξέο πεξηνδηθέο
δαπάλεο θαηά ην έηνο νθεηιήο ηνπο θαη πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο πξνζσπηθνχ.
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β) Απνδεκηώζεηο απνρώξεζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία (πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρώλ)
χκθσλα κε ην ειιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, φηαλ νη ππάιιεινη παξακέλνπλ ζηελ ππεξεζία κέρξη ηε ζπλήζε ειηθία
ζπληαμηνδφηεζεο, δηθαηνχληαη εθάπαμ απνδεκίσζεο ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο θαη
ηηο απνιαβέο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο.
Οη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ πξνγξάκκαηα απνρψξεζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε
ρξεκαηνδνηνχκελσλ παξνρψλ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο, ινγίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα
ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα) θαη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνγελέζηεξεο ππεξεζίαο.
Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη θαηά έηνο απφ αλεμάξηεηνπο αλαινγηζηέο ρξεζηκνπνηψληαο
ηε κέζνδν ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Ζ παξνχζα αμία ηεο
δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο εθξνέο
ρξεζηκνπνηψληαο ηα επηηφθηα πνπ ζα ίζρπαλ γηα πςειήο αμηνπηζηίαο εηαηξηθά νκφινγα ή θξαηηθνχο ηίηινπο, νη
εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ νπνίσλ πξνζεγγίδνπλ ηα ρξνληθά φξηα ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο.
Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ εκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο, ηξνπνπνηήζεηο αλαινγηζηηθψλ
παξαδνρψλ θαη αλαζεσξήζεηο ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ, ρξεψλνληαη ή αληίζηνηρα πηζηψλνληαη απεπζείαο
ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηελ πεξίνδν απνηίκεζεο απφ εμσηεξηθνχο αλαινγηζηέο.
Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη σο έμνδν πάλσ ζε κία ζηαζεξή βάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέζεο
πεξηφδνπ κέρξη λα θαηνρπξσζνχλ νη παξνρέο. Καηά ηελ έθηαζε πνπ νη παξνρέο απηέο έρνπλ ήδε θαηνρπξσζεί
ακέζσο κεηά ηελ θαζηέξσζε ή ηηο κεηαβνιέο ελφο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ε Δηαηξεία θαηαρσξεί
ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο άκεζα.

γ) Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ απαζρόιεζεο
Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο είλαη πιεξσηέεο φηαλ ε απαζρφιεζε ελφο εξγαδφκελνπ ιήμεη πξηλ ηελ
πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηηο παξνρέο απηέο φηαλ έρεη θαηαθαλψο
δεζκεπηεί είηε λα ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ
ππάξρεη πηζαλφηεηα λα αλαθιεζεί, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν εζεινχζηαο απνρψξεζεο.
Παξνρέο απφιπζεο ή εζεινχζηαο απνρψξεζεο, νη νπνίεο θαζίζηαληαη πιεξσηέεο ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ 12
κήλεο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία.
2.10 Μεηνρηθό Κεθάιαην
Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά
ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ
θνηλψλ κεηνρψλ αλαγλσξίδεηαη αθαηξεηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο, φηαλ εγθξηζεί απφ ηνπο κεηφρνπο
ηεο Δηαηξείαο. Σπρφλ πξνκεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη αθαηξεηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο φηαλ εγθξηζνχλ
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
2.11 Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε
ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε
ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο
πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
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Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
2.12 Πξνβιέςεηο θαη Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο, Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο
Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο ππνρξεψζεηο, λνκηθά ή κε άιιν ηξφπν
ηεθκεξησκέλεο, σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ
θαη ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξεψζεσο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία.
Ζ Δηαηξεία επαλεμεηάδεη ηελ αλάγθε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ ζην ηέινο θάζε ρξήζεσο θαη ηηο αλαπξνζαξκφδεη
έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν,
πξνεμνθινχληαη κε βάζε έλα πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνεμφθιεζε, ε
αχμεζε ζηελ πξφβιεςε πνπ αληαλαθιά ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαηαρσξείηαη σο δαπάλε ηφθνπ.
Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο
εάλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ είλαη ειάρηζηε, νπφηε δελ αλαθνηλψλνληαη. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ
αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ
είλαη πηζαλή.
2.13 Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
ηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνληαη νη άδεηεο ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο
κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο
ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 3 ρξφληα.
2.14 Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή, δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν
απνκείσζεο εηεζίσο θαη επίζεο φηαλ θάπνηα γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή
αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν
απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Εεκία
απνκείσζεο αλγλσξίδεηαη γηα ην πνζφ θαηά ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε
αμία ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο, κεηνχκελε κε ην απαηηνχκελν γηα
ηελ πψιεζε θφζηνο,θαη αμίαο ρξήζεσο ( Παξνχζα αμία ρξεκαηνξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε
ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο κειινληηθέο νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο). Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ
δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο
ηακεηαθψλ ξνψλ. Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο απφ ππεξαμία, πνπ έρνπλ ππνζηεί
απνκείσζε επαλεθηηκνχληαη γηα πηζαλή αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ.
2.15 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ
Έζνδα:
Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία παξνρήο ππεξεζηψλ έζνδα απφ ηφθνπο , θαζαξά απφ Φφξν
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.
Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
- Παξνρή ππεξεζηώλ: Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε
βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
- Έζνδα από ηόθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην
αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ
πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο
απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο.
Έμνδα:
Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσµέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ. Σα έμνδα
απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.
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2.16 πγθξηηηθά ζηνηρεία θαη ζηξνγγπινπνηήζεηο
Σπρφλ δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ
αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο ζεκεηψζεηο, θαζψο θαη ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
2.17 πγρώλεπζε εηαηξεηώλ
Γηα ηε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ ΑΝΣΔΝΝΑ ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ Α.Δ.Δ. θαη ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΔΚΜΗΘΩΔΩΝ ΜΔΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΠΡΑΚΣΟΡΔΤΔΩΝ Α.Δ.Δ. έρεη αθνινπζεζεί ε κέζνδνο ηεο
ζπλέλσζεο ζπκθεξφλησλ, ιφγσ ηνπ φηη νη δχν εηαηξείεο ηεινχζαλ ππφ ηνλ θνηλφ έιεγρν ηεο CREDICOM
CONSUMER FINANCE BANK S.A. Δπνκέλσο ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ππνρξεψζεηο, ηακεηαθέο ξνέο, έζνδα
θαη έμνδα ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο ΑΝΣΔΝΑ ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ Α.Δ.Δ. έρνπλ
αλαπξνζαξκνζζεί γηα λα πεξηιακβάλνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δχν εηαηξεηψλ, ζα λα ήηαλ αλέθαζελ κηα εληαία
εηαηξεία. Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη νη ππνρξεψζεηο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο.

3.

Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ

3.1 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ελδεηθηηθά θηλδχλνπο αγνξάο
(κεηαβνιέο ζε επηηφθηα, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη
θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Σν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο
εζηηάδεηαη ζηελ κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ
ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
απφδνζε ηεο Δηαηξείαο.
(α) Κίλδπλνο αγνξάο
Κίλδπλνο απφ κεηαβνιέο ηηκψλ
Ο ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ε Δηαηξεία είλαη ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ηεο ππνιεηκκαηηθήο
αμίαο ηνπ ζηφινπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο. Ο θίλδπλνο ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηνπ ζηφινπ αθνξά ζηελ
έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζαλφ θέξδνο ή δεκηά απφ ηελ πψιεζε απηψλ ζε ηηκή πςειφηεξε ή ρακειφηεξε απφ
απηή πνπ εθηηκήζεθε θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο.
Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία αληαλαθιά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη απνηειεί
έλαλ θίλδπλν αγνξάο θαηά ην βαζκφ πνπ απηή κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηελ κειινληηθή αγνξαία αμία πψιεζεο. Ο
θίλδπλνο επεξεάδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη αμηνινγείηαη κέζσ κεραληζκψλ
εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ. Γηα ηε κείσζε ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο ησλ νρεκάησλ
αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνιεηκκαηηθέο αμίεο ηεο Eurotax ηηο νπνίεο ιακβάλεη ππφςε ηεο ε επηηξνπή
ηεο δηνίθεζεο “Residual Value Committee” θαηά ηηο ηαθηηθέο ηεο ζπλεδξηάζεηο.
Ζ πξφβιεςε ησλ κεηαβνιψλ ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ, νη
θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο, νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ε θξαηηθή λνκνζεζία,
είλαη εθηθηή ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ.
Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν ( κέζσ εμεηδηθεπκέλνπ ζπλεξγάηε) ζε επηζθφπεζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ ζηφινπ ησλ απηνθηλήησλ ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηδξάζεηο εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ θαη
εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ θαη θξίλεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο κεηαβνιήο ηεο ππνιεηκκαηηθήο
αμίαο.
Μηα αιιαγή ζηελ εθηηκψκελε ππνιεηκκαηηθή αμία είλαη δπλαηφ λα επηθέξεη κηα αιιαγή ζηηο απνζβέζεηο, πνπ έρεη
επίδξαζε ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη/ή ζε επφκελεο πεξηφδνπο.
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εκεηψλεηαη φηη ν ελ ιφγσ θίλδπλνο ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κε δηθαίσκα
επαλαγνξάο δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο, γηαηί νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ζπκθσλεκέλεο ηηκέο.
πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα θαη φιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο δηεμάγνληαη ζε Δπξψ.
Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ
Ζ εηαηξεία έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο φςεσο θαη
βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν απφ δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα
πξνέξρεηαη απφ ηξαπεδηθά δάλεηα κε θπκαηλφκελα επηηφθηα. Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε δηαθπκάλζεηο ησλ
επηηνθίσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαη ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαζψο θαη ηηο
ηακεηαθέο ηεο ξνέο. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ δχλαηαη λα απμάλεηαη σο απνηέιεζκα ηέηνησλ αιιαγψλ θαη λα
δεκηνπξγνχληαη δεκηέο ή λα κεηψλεηαη θαηά ηελ εκθάληζε απξφνπησλ γεγνλφησλ.
Έλα κέξνο ησλ δαλείσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα θαη ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ είλαη ζε
Δπξψ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ πξνέξρεηαη απφ κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ ηνπ Δπξψ.
Ζ εηαηξεία παξαθνινπζεί δηαξθψο ηηο ηάζεηο ησλ επηηνθίσλ. Οη απνθάζεηο γηα ηε δηάξθεηα ησλ δαλείσλ αιιά θαη
ηε ζρέζε κεηαμχ θπκαηλφκελνπ θαη ζηαζεξνχ επηηνθίνπ ιακβάλνληαη ζε κεκνλσκέλε βάζε.
Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηηθή βάζε θαη ιακβάλνληαη ελέξγεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ απφ ηελ
επηηξνπή ηεο δηνίθεζεο “Financial Committee” ζε επίπεδν νκίινπ.
(β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη ε Δηαηξεία απνξξέεη απφ ηελ πηζαλφηεηα κε εηζπξάμεσο ηνπ ζπλφινπ
ησλ κηζζσκάησλ απφ ηνπο κηζζσηέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απνπιεξσκήο ησλ ζπκβάζεσλ.
Ζ έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν εμεηάδεηαη κέζα απφ ηελ ζπλερή αλάιπζε ησλ ήδε πθηζηακέλσλ θαη
ππνςήθησλ κηζζσηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ιήςε θαιπκκάησλ θαη εγγπήζεσλ απφ ηνπο κηζζσηέο. Λφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ θαη ηεο
δηαζπνξάο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο Δηαηξείαο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο απφ
κηζζψζεηο είλαη πεξηνξηζκέλνο.
Οη επηηξνπέο δηνίθεζεο πνπ παξαθνινπζνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηνλ Πηζησηηθφ Κίλδπλν γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ
ζηα νξηδφκελα απνδεθηά απφ ηε δηνίθεζε επίπεδα είλαη ην Collections Litigations committee θαη ην Provisions
Committee.
(γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ.
Γεληθφηεξα, ε παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηελ ηζνζθέιηζε ησλ ηακεηαθψλ
εηζξνψλ θαη εθξνψλ ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο, ψζηε θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε Δηαηξεία λα έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηακεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο.
Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηηθή βάζε θαη ιακβάλνληαη ελέξγεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ απφ ηελ
επηηξνπή ηεο δηνίθεζεο “Financial Committee” ζε επίπεδν Οκίινπ.
ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κε ηηο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο
Δηαηξείαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010 αληίζηνηρα:
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Όια ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ.

Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο

Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο

Μέρξη
1 ρξόλν
99.047

31.12.2011
Μεηαμύ 1
θαη 2 εηώλ
0

11.132

Μέρξη
1 ρξόλν
98.938

Μεηαμύ 2
θαη 5 εηώλ
0

ΤΝΟΛΟ
99.047

0

11.132

Μεηαμύ 2
θαη 5 εηώλ
0

ΤΝΟΛΟ
148.396

0

20.838

0
31.12.2010
Μεηαμύ 1
θαη 2 εηώλ
49.458

20.838

0

Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο Γαλείσλ ηεο Δηαηξείαο ζε Μεηαβνιέο Δπηηνθίσλ
Μηα επιφγσο πηζαλή κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαηά είθνζη πέληε κνλάδεο βάζεο (αχμεζε/ κείσζε 0.25%) ζα είρε
σο απνηέιεζκα ηε κείσζε / αχμεζε ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο ρξήζεο ηνπ 2011, θξαηψληαο φιεο ηηο άιιεο
κεηαβιεηέο ζηαζεξέο, θαηά € 15 ρηι.(2010: € 235 ρηι.). εκεηψλεηαη φηη ε πξναλαθεξζείζα κεηαβνιή ζηα πξν
θφξσλ θέξδε ππνινγίδεηαη ζηα ππφινηπα ησλ δαλείσλ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ζην ηέινο ρξήζεο θαη δελ
πεξηιακβάλεη ηελ ζεηηθή επίπησζε ησλ εηζπξαρζέλησλ ηφθσλ απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα.
3.2 Γηαρείξηζε θεθαιαίσλ
Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα
ζπλερίζεη λα ππάξρεη σο νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ζην κέιινλ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη απνδφζεηο
ζηνπο κεηφρνπο θαη νθέιε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη λα δηαηεξήζεη κία θαηάιιειε θεθαιαηαθή δνκή γηα
λα κεηψζεη ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηελ θεθαιαηαθή δνκή, ε Δηαηξεία κπνξεί λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο
ή λα πξνζθχγεη ζε δαλεηζκφ.
Ο θαζαξφο δαλεηζκφο ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31.12.2011 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα
Όια ηα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ.
31.12.2011
99.047
0

31.12.2010
94.022
47.000

χλνιν δαλείσλ
Μείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

99.047
3.594

141.022
5.527

Καζαξόο Γαλεηζκόο/(Γηαζέζηκα)

95.453

135.495

2.404

1.505

97.857

137.000

0,975

0,989

Βξαρππξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Μαθξνπξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο Δηαηξείαο
ύλνιν Κεθαιαίσλ
Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Μόριεπζεο

Ζ εηαηξεία παξαθνινπζεί ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε κε ηνλ δείθηε κφριεπζεο. Ο δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη σο
ην πειίθν ηνπ θαζαξνχ εηαηξηθνχ δαλεηζκνχ (ήηνη, ζπλνιηθέο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
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πξνο ηξάπεδεο κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα) πξνο ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ (ήηνη, ζχλνιν θαζαξήο
ζέζεο πιένλ θαζαξφο δαλεηζκφο).
Απφ ην πνζφ € 99.047ρηι. ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πνζφ € 29.047ρηι. αθνξά δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ βαζηθφ κέηνρν θαη πνζφ € 70.000ρηι. πξνο ηε κεηξηθή εηαηξεία ( Credit Agricole
Consumer Finance SA)
Δπεηδή ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011 είλαη θαηψηεξν ηνπ 1/10
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ ΚΝ
2190/1920. Ο βαζηθφο κέηνρνο έρεη εθθξάζεη ζηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ηελ πξφζεζε ηνπ λα ιάβεη ηα
απαξαίηεηα κέηξα νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο
ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο.

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη νη ζεκεηψζεηο θαη αλαθνξέο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ ελδέρεηαη λα
εκπεξηέρνπλ νξηζκέλεο ππνζέζεηο θαη ππνινγηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζε κειινληηθά γεγνλφηα ζε ζρέζε κε ηηο
εξγαζίεο, ηελ αλάπηπμε θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο. Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη ππνζέζεηο θαη
ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο
ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο
ππνινγηζκνχο θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο.
Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ κειινληηθά νπζηψδεηο
πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ έρνπλ σο εμήο:
Φόξνο εηζνδήκαηνο

Απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο
ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Δάλ
ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε
δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο
πεξηφδνπ.
5. Σακεηαθά Ηζνδύλακα θαη Γηαζέζηκα
Σακείν
Καηαζέζεηο Όςεσο
ύλνιν

31.12.2011
1
3.593

31.12.2010
0
5.527

3.594

5.527

ηελ θαηεγνξία "Καηαζέζεηο φςεσο" πεξηιακβάλνληαη ινγαξηαζκνί φςεσο ζε Διιεληθέο ηξάπεδεο ησλ
νπνίσλ ε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε είλαη απφ B3 (ε αλψηεξε) έσο Caa2(ε κηθξφηεξε).
6. Απαηηήζεηο από Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο
31.12.2011

31.12.2010

Καζαξέο απαηηήζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Δληφο ελφο έηνπο
Απφ έλα έσο πέληε έηε

11.204
19.285

11.924
46.295

ύλνιν

30.489

58.219

Γελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ζε μέλν λφκηζκα.
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7. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο γηα ιεηηνπξγηθέο
θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε
απαηηήζεσλ γηα ιεηηνπξγηθέο θαη
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Καζαξέο απαηηήζεηο απφ πειάηεο γηα
ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο
κηζζψζεηο
Λνηπέο Απαηηήζεηο
Σέιε θπθινθνξίαο
Παξνρέο ηξίησλ επφκελεο ρξήζεο &
θφζηνο εγθξίζεσλ
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Διιεληθφ Γεκφζην - Παξαθξαηνχκελνη
θαη πξνθαηαβιεηένη θφξνη
Διιεληθφ Γεκφζην - Υξεσζηηθφ ΦΠΑ
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε
Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηηθέο
απνδεκηψζεηο
Πξνθαηαβνιέο πξνκεζεπηψλ
Πξψηα έμνδα απηνθηλήησλ
Λνηπέο Απαηηήζεηο
χλνιν απαηηήζεσλ - πλδεδεκέλα κέξε
ύλνιν

31.12.2011

31.12.2010

21.818

21.567

(13.671)

(11.143)

8.147

10.424

2.791

3.840

60
2.851

2.461
6.301

354
0
4.188
418

928
0
4.037
580

1118
582
20
1.260
1.235
20.173

850
679
344
1.905
798
26.846

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ αλαιχεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ έλαξμεο
Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο
Υξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο
Πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ ζηελ ιήμε

31.12.2011
11.143
2.528
0

31.12.2010
13.231
100
(2.188)

13.671

11.143

Σν θνλδχιη ηεο γξακκήο “Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο”, έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηε γξακκή “Λνηπά ιεηηνπξγηθά
έμνδα” ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο.
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8. Δλζώκαηα Πάγηα
Απηνθίλεηα
ιεηηνπξγηθώλ
κηζζώζεσλ

Λνηπά

ύλνιν

Κόζηνο
1-Ηαλ-10
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο/κεηαθνξέο

114.442
21.998
(16.628)

1.504
2
169

115.946
22.000
(16.459)

31-Γεθ-10
1-Ηαλ-11
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο/κεηαθνξέο

119.812
119.812
27.229
(45.363)

1.675
1.675
150
(467)

121.487
121.487
27.379
(45.830)

31-Γεθ-11

101.678

1.358

103.036

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
1-Ηαλ-10
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Μεηψζεηο/κεηαθνξέο

(34.763)
(23.437)
15.570

(901)
(220)
48

(35.664)
(23.657)
15.618

31-Γεθ-10
1-Ηαλ-11
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Μεηψζεηο/κεηαθνξέο

(42.630)
(42.630)
(17.391)
23.995

(1.073)
(1.073)
(89)
254

(43.703)
(43.703)
(17.480)
24.249

31-Γεθ-11

(36.026)

(908)

(36.934)

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2010

77.182

602

77.784

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2011

65.652

450

66.102

Οη απνζβέζεηο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλέξρνληαη ζε € 87 ρηι. έλαληη € 79 ρηι. ηελ 31/12/10 θαη
πεξηιακβάλνληαη ζηε γξακκή "Λνηπέο απνζβέζεηο" ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο ή δεζκεχζεηο επί ησλ αλσηέξσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

9. Μεηνρηθό Κεθάιαην
ηηο 28/11/2011 πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 4.500.000,00 € κε θαηαβνιή
κεηξεηψλ απφ ηνλ κέηνρν CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ AE.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2011 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ € 26.911 ρηι. απνηεινχκελν απφ
897.033 θνηλέο πιήξσο εμνθιεκέλεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 30 έθαζηεο.

10. Αλαβαιιόκελνη Φόξνη θαη Φόξνο Δηζνδήκαηνο
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ
δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ
ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.
Σα ζπκςεθηζκέλα πνζά γηα ηελ Δηαηξεία είλαη ηα παξαθάησ:
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Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:
Αλαθηήζηκεο κεηά απφ 12 κήλεο

Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο
Υξέσζε / (πίζησζε) θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ
Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο

31.12.2011

31.12.2010

2.668
2.668

2.584
2.584

31.12.2011

31.12.2010
2.706
(122)
2.584

2.584
84
2.668

Οη κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ρσξίο
λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπκςεθηζκφο ησλ ππνινίπσλ εληφο ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο αξρήο είλαη νη παξαθάησ:
Πξόβιεςε
απνδεκίσζεο
πξνζσπηθνύ

Λνηπέο
Πξνβιέςεηο

Γηαθνξεηηθέο
θνξνινγηθέο
απνζβέζεηο

Λνηπέο

ύλνιν

01.01.2010
Υξέσζε / (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ
31.12.2010

15

1.441

16.880

1.177

19.513

14
29

(1.241)
200

(6.066)
10.814

2.417
3.594

(4.877)
14.636

01.01.2011
Υξέσζε / (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ
31.12.2011

29

200

10.814

3.594

14.636

(36)
(7)

(200)
0

(4.745)
6.069

539
4.133

(4.441)
10.195

Γηαθνξεηηθέο
θνξνινγηθέο
απνζβέζεηο

Λνηπέο

ύλνιν

01.01.2010
Υξέσζε / (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ
31.12.2010

(16.721)

(86)

(16.807)

5.056
(11.665)

(301)
(387)

4.755
(12.052)

01.01.2011
Υξέσζε / (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ
31.12.2011

(11.665)

(387)

(12.052)

5.567
(6.098)

(1.043)
(1.430)

4.525
(7.527)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο:

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο
ππνρξεώζεηο:

Φόξνο Δηζνδήκαηνο
31.12.2011
(1.112)
84
(1.028)

Φφξνο ρξήζεο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο (εκ. 10)
ύλνιν
34
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O θφξνο ρξήζεο πνζνχ € 1.112ρηι. αλαιχεηαη σο
εμήο:
31.12.2011
(1.112)
0
0
(1.112)

Φφξνη πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη ινηπνί θφξνη
Φφξνο ρξήζεο
Έθηαθηε εηζθνξά θνηλσληθήο επζχλεο
Φνξνινγία ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ

31.12.2010
(137)
0
(337)
(474)

Ο ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνλ νπνίν ππφθεηηαη ε εηαηξεία γηα ην 2011 είλαη 20% θαη 24% γηα ην 2010.
Ζ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ππνβάιιεηαη ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ δειψλνληαη
παξακέλνπλ πξνζσξηλά έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνπκέλνπ
θαη εθδνζεί ε ηειηθή έθζεζε ειέγρνπ.
χκθσλα κε ην θνξνινγηθφ λφκν νξηζκέλα εηζνδήκαηα δελ θνξνινγνχληαη θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο ηνπο, αιιά
θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ηνπο ζηνπο κεηφρνπο. Ζ ινγηζηηθή αξρή ηεο εηαηξείαο είλαη λα αλαγλσξίδεη
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηα εηζνδήκαηα απηά θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο,
αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαλνκήο ηνπο.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα
εθαξκφδνληαη φηαλ ε απαίηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ή ε ππνρξέσζε ηαθηνπνηείηαη. Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο
ππνινγηζκνχ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε θνξνινγία θαη ηνπο αληίζηνηρνπο
ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί θαη ελεξγνπνηεζεί ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.

11. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
31.12.2011
7.507
0
755
89
948
887
946
11.132

Πξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο
Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο
Πηζησηέο δηάθνξνη & έμνδα ρξήζεο δεδνπιεπκέλα
Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε

31.12.2010
10.658
0
798
77
5.385
2.928
992
20.838

12. Μηζζσηηθέο Δγγπήζεηο
Οη κηζζσηηθέο εγγπήζεηο είλαη πνζά πνπ πξνθαηαβάινπλ νη πειάηεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο θαη νη
έκπνξνη γηα ηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ. Σν πνζφ ησλ κηζζσηηθψλ εγγπήζεσλ κε 31.12.2011
αλήιζε ζε € 9.398 ρηι (2010: € 6.257 ρηι)

13. Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
31.12.2011

31.12.2010

Μαθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο
ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ

0
0

47.000
47.000

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο
ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ

99.047
99.047

94.022
94.022

ύλνιν δαλείσλ

99.047

141.022

35

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΡΔΝΣ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΔ ΜΗΘΩΔΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ Α. Δ.

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011
(πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ, εθηόο όπνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)

Ζ έθζεζε ζε κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ θαη νη εκεξνκελίεο αλαηηκνιφγεζεο ησλ ζπκβνιαίσλ πεξηγξάθνληαη ζηνλ
πίλαθα πνπ αθνινπζεί:

ΚΤΜΑΗΝΟΜΔΝΟΤ
ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ
έσο 3 κήλεο

ΣΑΘΔΡΟΤ
ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ

94.022
94.022

47.000
47.000

ΚΤΜΑΗΝΟΜΔΝΟΤ
ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ
έσο 3 κήλεο

ΣΑΘΔΡΟΤ
ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ

6.047
6.047

93.000
93.000

31.12.2010
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο

31.12.2011
Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο

ύλνιν
141.022
141.022

ύλνιν
99.047
99.047

Οη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ έρνπλ σο εμήο:
31.12.2011
0
0
0

Μεηαμχ 1 θαη 2 εηψλ
Μεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ
χλνιν

31.12.2010
47.000
0
47.000

Σν κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ θαηά θαηεγνξία δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη σο εμήο:

31.12.2011
2,67%

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

31.12.2010
3,20 %

14. Λνηπά έζνδα ππεξεζηώλ
1.1 - 31.12.2011

1.1 - 31.12.2010

Έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο
Άιια έζνδα

1.433
2.381

1.547
2.781

ύλνιν ινηπώλ εζόδσλ ππεξεζηώλ

3.814

4.328
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15. Ακνηβέο θαη Έμνδα Πξνζσπηθνύ

1.1. - 31.12.2011

1.1. - 31.12.2010
2.160

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο
Λνηπέο επηβαξχλζεηο
Απνδεκίσζε απφιπζεο

1.482
442
81
104

ύλνιν

2.109

2.741

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ

464
63
54

Ο αξηζκφο πξνζσπηθνχ αλέξρεηαη ζε 53 άηνκα γηα ηελ ηξέρνπζα θαη 60 άηνκα γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.

16. Λνηπά Έμνδα
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη - Σέιε
Γηάθνξα έμνδα
ύλνιν

1.1. - 31.12.2011
1.646
1.349
5.427
4.186

1.1. - 31.12.2010
1.720
5.390
2.115
748

12.608

9.973

1.1. - 31.12.2011

1.1. - 31.12.2010

3.556
0
3.556

4.759
55
4.814

-88
3.468

(89)
4.725

222
24
246

4
74
78

3.714

4.803

17. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα & έζνδα

Έμνδα ηόθσλ
-Σξαπεδηθά δάλεηα
- Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο
Έζνδα ηόθσλ
- Έζνδα ηφθσλ
Καζαξά έμνδα / (έζνδα) ηόθσλ
Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά
έμνδα
- Πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ
επηζηνιψλ
- Γηάθνξα έμνδα ηξαπεδψλ

ύλνιν
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Οη ηφθνη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ αθνξνχλ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ απφθηεζε
νρεκάησλ ηνπ εκπνξηθνχ ηεο ζηφινπ. Οη ηφθνη έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ πξνθχπηεη
απφ ηνπο φξνπο θάζε ζχκβαζεο.

18. Λνηπά απνζεκαηηθά
Απνζεκαηηθό
ππέξ ην άξηην
13.500
0
0

Σαθηηθό
απνζεκαηηθό
167
0
0

Απνζεκαηηθό
ζπγρώλεπζεο
0
(22.000)
(49)

ύλνιν
13.667
(22.000)
(49)

(13.500)
0

(167)
0

14.675
(7.374)

1.008
(7.374)

01.01.2011
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

0
0

0
0

(7.374)
0

(7.374)
0

31.12.2011

0

0

(7.374)

(7.374)

01.01.2010
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα
Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθφ
ζπγρψλεπζεο
31.12.2010

19. πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα κέξε
πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Σηκνινγήζεηο κηζζσκάησλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
Αγνξέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ
Σφθνη δαλείσλ απφ ζπλδεδεκέλα κέξε

1.1-31.12.2011
1.329
(567)
(3.508)

1.1-31.12.2010
1.530
(426)
(4.476)

31.12.2011

31.12.2010

(99.047)

(141.000)

31.12.2011

31.12.2010

3.508

4.773

Γάλεηα από πλδεδεκέλα Μέξε

Γάλεηα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε
Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε πλδεδεκέλα Μέξε

Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε
Απαηηήζεηο / (Τπνρξεώζεηο) πλδεδεκέλσλ Μεξώλ

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε
Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε

31.12.2011

31.12.2010

1.235
(946)

798
(992)

Οη ακνηβέο θαη παξνρέο ησλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ αλειζαλ ζε € 248 ρηι (2010: € 215 ρηι)
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20. Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο – Τπνρξεώζεηο
ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηεο, ε Δηαηξεία ελδέρεηαη λα βξεζεί αληηκέησπε κε πηζαλέο λνκηθέο δηεθδηθήζεηο απφ
ηξίηνπο. χκθσλα, ηφζν κε ηε Γηνίθεζε, φζν θαη κε ην λνκηθφ χκβνπιν ηεο Δηαηξείαο, νη φπνηεο δηεθδηθήζεηο
απηήο ηεο κνξθήο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ ιεηηνπξγία θαη νηθνλνκηθή ζέζε ηεο
Δηαηξείαο.

21. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ
Γελ ππήξμαλ κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα κε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.

Αζήλα, 15 Μαΐνπ 2012

Ο Πρόεδρος ηοσ Γ..
και Γιεσθύνων ύμβοσλος

Ο Ανηιπρόεδρος
ηοσ Γ..

Ο Λογιζηής

Alain Bulbulyan

Nannette Gaetan
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