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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε
γηα ηε ρξήζε 2012

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο
από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012

ΓΔΝΙΚΑ
Ζ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2012 είλαη ελαξκνληζκέλε ζην πλεχκα θαη ζηα
αλαθεξφκελα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
Ζ παξνχζα Έθζεζε εκπεξηέρεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο θαη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα
εμαρζεί κία νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “ΡΟΑΗΛΝΠΔ ΑΔ” θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2012,
θαζψο θαη νη πξννπηηθέο θαη νη ζηφρνη γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2013.
Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 2012 αλήιζε ζε πνζφ € 82.998.327,73 έλαληη πνζνχ
€ 84.636.087,33 ηελ αληίζηνηρε ρξήζε ηνπ 2011, δειαδή παξνπζίαζε κείσζε 1,9%.
Ρα απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο πξν θφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, απνζβέζεσλ θαη
πξνβιέςεσλ αλήιζαλ ζε θέξδε πνζνχ € 4.687.078,84 έλαληη δεκίαο πνζνχ € 26.421.736,19 γηα ηελ
αληίζηνηρε πξνεγνχκελε ρξήζε, αληαλαθιψληαο ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ
ιεηηνπξγηθψλ ηεο δαπαλψλ.
Ρν απνηέιεζκα ηεο εηαηξείαο, πξηλ θαη κεηά απφ θφξνπο θαηά ηελ ρξήζε 2012 αλήιζε ζε θέξδε πνζνχ
€ 272.892,36 έλαληη δεκίαο πνζνχ € 33.571.036,96 ηελ ρξήζε ηνπ 2011.
Ππλνπηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε 2012 ζπγθξηηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο:
Πνζά ζε €

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

%Γ

Θχθινο εξγαζηψλ

82.998.327,73

84.636.087,33

(1,9%)

Έζνδα ΓΝΠ

50.000.000,00

50.000.000,00

-

4.977.120,61

3.943.417,68

26,2%

10.216.440,47

1.684.823,42

506,4%

148.191.888,81

140.264.328,43

5,7%

Έζνδα

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα
Ινηπά έζνδα
ύλνιν Δζόδσλ
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Πνζά ζε €

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

%Γ

36.821.658,75

50.302.060,00

(26,8%)

800.583,55

1.968.262,46

(59,3%)

Θαχζηκα

25.117.980,26

25.705.538,34

(2,3%)

Ππληήξεζε ηξνραίνπ πιηθνχ

19.175.000,00

23.202.461,00

(17,4%)

Ρέιε ρξήζεο δηθηχνπ

17.978.828,27

18.029.653,86

(0,3%)

Δλνίθηα γηα ρξήζε ηξνραίνπ πιηθνχ

18.889.542,00

23.000.000,01

(17,9%)

Θαζαξηζκνί ηξνραίνπ πιηθνχ

2.081.951,99

2.491.810,63

(16,4%)

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα έιμεο

6.224.138,88

7.566.031,82

(17,7%)

Δλνίθηα θηηξίσλ

1.190.394,08

1.559.574,19

(23,7%)

299.265,91

313.424,49

(4,5%)

3.142.177,35

3.086.073,25

1,8%

958.466,05

1.228.250,96

(22,0%)

Γαπάλεο θιηλακαμψλ θιηλνζέζησλ

-

1.258.059,21

(100,0%)

Γηαρεηξηζηηθφ θφζηνο ΝΠΔ

-

247.905,57

(100,0%)

Λεηηνπξγηθά Έμνδα
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ θαη ζπλαθείο πξνβιέςεηο
Ακνηβέο ηξίησλ γηα δαλεηδφκελν πξνζσπηθφ

Δλνίθηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ
Δλνίθηα απφ αληαιιαγή ηξνραίνπ πιηθνχ
Αζθάιηζηξα

Ινηπά έμνδα-ΝΠΔ

408.151,25

1.430.767,48

(71,5%)

Ινηπά έμνδα

4.424.500,25

648.553,28

582,2%

Ακνηβέο ηξίησλ γηα δαλεηδφκελν πξνζσπηθφ

2.123.501,53

2.190.843,95

(3,1%)

Ξξνκήζεηεο

2.252.275,20

1.102.782,39

104,2%

904.347,92

701.186,93

29,0%

83.087,87

42.219,28

96,8%

628.958,86

610.605,52

3,0%

143.504.809,97

166.686.064,62

(13,9%)

4.687.078,84

(26.421.736,19)

(117,7%)

526.261,16

(39.219,39)

(1441,8%)

5.213.340,00

(26.460.955,58)

(119,7%)

(171.439,86)

(378.736,28)

(54,7%)

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ θαη πξνβιέςεσλ θέξδε/
(δεκίεο)

5.041.900,14

(26.839.691,86)

(118,8%)

Ξξνβιέςεηο γηα εθηάθηνπο θηλδχλνπο θαη έμνδα

(4.769.007,78)

(6.731.345,10)

(29,2%)

272.892,36

(33.571.036,96)

(100,8%)

Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
ύλνιν Δμόδσλ
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
απνηειεζκάησλ, απνζβέζεσλ θαη πξνβιέςεσλ
θέξδε/ (δεκίεο)
Θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ, απνζβέζεσλ θαη
πξνβιέςεσλ θέξδε/ (δεκίεο)
Απνζβέζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ θέξδε/ (δεκίεο)
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ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ


πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν
ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ινηπψλ λνκηζκάησλ έλαληη ηνπ Δπξψ.


Πηζησηηθόο θίλδπλνο

Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηεο εηαηξείαο αθνξά απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο. Ζ εηαηξεία
δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο θαζψο ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο πξνέξρεηαη
θπξίσο απφ ηηκνιφγεζε κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ ζην επξχ επηβαηηθφ θνηλφ κε άκεζε είζπξαμε
κεηξεηψλ θαζψο θαη απφ ηηκνιφγεζε ππεξεζηψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ κε πίζησζε, κε ηελ
θαηάζεζε φκσο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηξαπέδεο.
Ζ ρξεµαηννηθνλνµηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηελ εηαηξεία θαη ζε
πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ ππνινίπσλ ε εηαηξεία πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο
κέζσ ηνπ Λνκηθνχ ηεο ηκήκαηνο. Ξαξάιιεια ε εηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη επαξθείο πξνβιέςεηο
απνκείσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο ηεο
Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ δεκηψλ απφ ηελ κε είζπξαμε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ.


Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο

Ζ εηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε πςειφ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, φπσο θαηαδεηθλχεη ε ηδηαίηεξα αξλεηηθή
ζρέζε βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ έλαληη βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ ηεο θαηάζηαζεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ωζηφζν ππάξρνπλ ζε εμέιημε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, φπσο επίζεο έρνπλ ιεθζεί
απνθάζεηο, βάζεη λφκσλ, νη νπνίεο είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμάιεηςεο ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ.
Ππγθεθξηκέλα εληφο ηεο ρξήζεο 2011 θαη 2012 ππήξμε ελεξγνπνίεζε θαη πινπνίεζε ησλ πεξεζηψλ
Γεληθνχ

Νηθνλνκηθνχ

Ππκθέξνληνο

(.Γ.Ν.Π.),

πνπ

απνζθνπνχλ

ζηε

ρξεκαηνδφηεζε

ησλ

ειιεηκκαηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο θαη δε ζε ρξεκαηνδφηεζε ειιεηκκαηηθψλ δξνκνινγίσλ.
Δπηπιένλ αλακέλεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ 3891/2010 ν νπνίνο πξνβιέπεη ηε
δηαγξαθή ησλ ρξεψλ ηεο ΡΟΑΗΛΝΠΔ ΑΔ πξνο ηνλ ΝΠΔ, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο,
ζηελ έθηαζε θαη θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ λνκνζεζία γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο.


Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ
ησλ επηηνθίσλ.

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο θαη ππνρξεψζεηο θαη ζπλεπψο δελ ππφθεηηαη
ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ.

ΑΜΟΙΒΔ ΜΔΛΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 2012 αλήιζαλ ζε πνζφ € 89.119,52
θαη γηα ηε ρξήζε 2011 ζε πνζφ € 99.159,17.
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ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ
Κε ηελ απφ 20/7/2009 απφθαζε ηεο Α‟ Δπαλαιεπηηθήο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο απνθαζίζηεθε ε
αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ πελήληα
εθαηνκκπξίσλ επξψ κε ηελ έθδνζε 3.500.000 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο
εθάζηεο εθαηφ (100) επξψ. Δπίζεο, νξίζηεθε φηη ε θαηαβνιή ηνπ σο άλσ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο
αχμεζεο ζα γίλεη ηκεκαηηθά (κεξηθψο), ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ήηνη ην έλα
ηέηαξην (1/4) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο αχμεζεο, δειαδή πνζφ νγδφληα επηά εθαηνκκπξίσλ
πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (87.500.000 €), εληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ, ήηνη κέρξη ηελ
20/11/2009, θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 παξαγξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920, σο ηζρχεη, θαη ηα ππφινηπα
ηξία ηέηαξηα (3/4) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο αχμεζεο, δειαδή πνζφ δηαθνζίσλ εμήληα δχν
εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (262.500.000 €) επξψ, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε πεληαεηίαο, ήηνη
κέρξη ηελ 20/7/2014.
Απφ ην παξαπάλσ πνζφ ηεο πξψηεο αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ πνζνχ € 87.500.000,
εκπξφζεζκα θαηαβιήζεθε πνζφ € 60.000.000, ελψ ην ππφινηπν πνζφ € 27.500.000, δελ θαηαβιήζεθε.
Θαηφπηλ απηνχ, ε Ξξψηε Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο 27εο Νθησβξίνπ
2010 απνθάζηζε ηελ νιηθή αλάθιεζε θαη αθχξσζε ηεο απφ 20-07-2009 απφθαζεο ηεο Α‟
Δπαλαιεπηηθήο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, δεδνκέλνπ φηη ην πνζφ ηεο
αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο δελ θαηαβιήζεθε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
λφκν, θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ θ.λ. 2190/19020, φπσο ηζρχεη, θαη
επίζεο απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο ζπλνιηθά θαηά ην πνζφ ησλ
εμήληα εθαηνκκπξίσλ (€ 60.000.000) επξψ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη κε ηελ έθδνζε ζπλνιηθά
600.000 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο εθαηφ (€ 100) επξψ [100
επξψ Σ 600.000 κεηνρέο = 60.000.000 επξψ], θαη φξηζε φηη ε θαηαβνιή ηνπ σο άλσ ζπλνιηθνχ πνζνχ
ηεο αχμεζεο ησλ 60.000.000,00 επξψ ζα ιάβεη ρψξα άκεζα θαη ζα θαιπθζεί απφ ήδε ππάξρνπζεο
θαηαζέζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ην Κέηνρν.
Θαηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ηελ 31/12/2012 αλέξρεηαη ζην πνζφ
ησλ δηαθνζίσλ δέθα ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ ζαξάληα ηξηψλ ρηιηάδσλ θαη ηεηξαθνζίσλ επξψ
(213.043.400,00 €) θαη θαηαλέκεηαη ζε δχν εθαηνκκχξηα εθαηφλ ηξηάληα ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο ηξηάληα
ηέζζεξηο (2.130.434) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο εθαηφ επξψ (100€).
Ζ εηαηξεία ΡΟΑΗΛΝΠΔ ΑΔ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκν 3891/2010, πνπ αθνξά ζηελ
αλαζπγθξφηεζε ηνπ νκίινπ ΝΠΔ θαη ηεο ΡΟΑΗΛΝΠΔ, βξίζθεηαη ζε ζηάδην αλαδηνξγάλσζεο ησλ
ππεξεζηψλ θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο.

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ 2012
Ν πιένλ ζεκαληηθφο ζηφρνο γηα ηελ ΡΟΑΗΛΝΠΔ ήηαλ λα εμαζθαιίζεη θαη εληφο ηνπ 2012 ηελ
νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, ηελ νπνία εκθάληζε ζην ηέινο ηνπ 2011, κε ηε πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ
απνηειεζκάησλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ επίηεπμε θεξδνθνξίαο.
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Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνγξακκάηηζε ηηο παξαθάησ δξάζεηο :
1.

Ρελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ επίηεπμε επειημίαο ηεο ελ γέλεη
ιεηηνπξγίαο ηεο κε ηελ εθαξκνγή λένπ νξγαλσηηθνχ θαη απνδνηηθνχ ζρήκαηνο.

2.

Ρελ εθαξκνγή θαη βειηίσζε αμηφπηζηνπ θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην νπνίν ζα αληιεί
ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πιέγκαηνο δξνκνινγίσλ θαη ηεο
ηηκνινγηαθήο ηεο πνιηηηθήο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αζθαιήο δηαρείξηζε ηεο πνιηηηθήο
πσιήζεσλ, πξνψζεζεο ζπλεξγαζηψλ θαη ππεξγνιάβεζεο ππεξεζηψλ θαη λα απνδίδνληαη κε
αθξίβεηα ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία θφζηνπο ζηνπο θνξείο επηρνξήγεζεο.

3.

Ρελ πινπνίεζε ηεο Πχκβαζεο κε ην πνπξγείν Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ παξνρή
Γεκφζηαο πεξεζίαο, κέζσ ηεο νπνίαο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ δεκηνγφλα δξνκνιφγηα κέρξη
ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 50.000.000€ εηεζίσο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκν
3891/2010.

4.

Ρελ θαζηέξσζε απαξαίηεησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ παξαθνινχζεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηελ
πνξεία πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηνλ απηνκαηηζκφ
βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο

άζθνπεο θπθινθνξίαο εγγξάθσλ, κε ηελ εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ηεο ελ γέλεη απαξαίηεηεο

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Πηα πιαίζηα ηεο

παξαπάλσ δξάζεο πξνγξακκαηίζηεθε ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Δηαηξηθψλ Ξφξσλ (ERP), αξρήο γελνκέλεο απφ ην πξφγξακκα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Γηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ.
5.

Ρελ πξνψζεζε απνηειεζκαηηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ ηε
βέιηηζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ, κε βαζηθφ ζηφρν ηε
δηαθάλεηα θαη ηελ πξφδξαζε. Ξαξάιιεια ε εηαηξεία

ειέγρεηαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο αλαθνξψλ θαη
θαηαζηάζεσλ αλά ηξίκελν.
6.

Ρελ εθπφλεζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο κε ζηφρν ηελ πηζηνπνίεζε ηεο εηαηξίαο.
Θαη ηνχην δηφηη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο παξέρνπλ ην πιαίζην κέζα ζην
νπνίν θάζε νξγαληζκφο κπνξεί λα κεηξήζεη θαη επνκέλσο λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηνπ θαη
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ.

Ξαξάιιεια , παξά ηελ πξνβιεπφκελε χθεζε, ζηφρεπε ζηελ βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ
κε ελέξγεηεο:
Α. Γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ:
1.

Ρε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (Πηαζεξνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ κεηάβαζεο ζηνλ
θεληξηθφ άμνλα Αζήλα – Θεζζαινλίθε, θαζηέξσζε θαλνληθψλ δξνκνινγίσλ ζηνλ άμνλα αλά
δχν ψξεο θ.α.)
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2.

Ρε θαζηέξσζε επέιηθηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, κε ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο δηαρείξηζεο
εζφδνπ (yield management).

3.

Ρελ αμηνπνίεζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο κεηαθνξά κηθξνδεκάησλ θαη δηαθεκηζηηθψλ
εζφδσλ.

4.

Ρε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ βειηηψζεσλ ηεο ππνδνκήο φπσο απηέο πινπνηνχληαη απφ
ηνλ Γηαρεηξηζηή. (π.ρ. Σξήζε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ ζηαζκνχ ζην Θξηάζην κε ζπγθέληξσζε ηεο
θνξηνεθθφξησζεο εκπνξεπκάησλ ζην ζηαζκφ δηαινγήο Θξηαζίνπ Ξεδίνπ θαη δξνκνιφγεζε
εκπνξηθψλ ακαμνζηνηρηψλ απφ ηα ζχλνξα απεπζείαο πξνο ην Θξηάζην).

Β. Γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πνπ ζα πξνέιζεη απφ:
1. Κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. (Σξήζε ειεθηξνθίλεζεο απφ ηνλ Γνκνθφ πξνο
Θεζζαινλίθε θαη απφ Πηαζκφ Ιαξίζεο - ΠΘΑ - Ρηζνξέα).
2. Αλαδηάξζξσζε δξνκνινγίσλ (Κείσζε θαηά ηξία δεχγε δξνκνινγίσλ ζηνλ θεληξηθφ άμνλα θαη
αλαπιήξσζε κε αληαπνθξίζεηο ζε Γνκνθφ, Ξαιαηνθάξζαιν θαη Ιάξηζα).
3. Αλαδηάξζξσζε

θαη

ζπγθέληξσζε

ησλ

ππεξεζηψλ

εκπνξεπκαηηθψλ

κεηαθνξψλ

ηνπ

ιεθαλνπεδίνπ ζην Θξηάζην πνπ επηθέξεη κείσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΝΠΔ.
4. Ρε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ βειηηψζεσλ ηεο ππνδνκήο φπσο απηέο πινπνηνχληαη απφ
ηνλ Γηαρεηξηζηή, φπσο ε ρξήζε ηειεκαηηθήο, πνπ ζα επηθέξεη κείσζε ηνπ θφζηνπο RIV.
5. Ρελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο RFID ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ψζηε αμηνπνηψληαο ηηο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζέζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ζην δίθηπν, λα επηηχρεη κείσζε ηνπ
ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα θνξηνεθθφξησζε θνξηίσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ
δαπαλψλ RIV.

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΟ 2013
Ν πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο ηεο εηαηξείαο γηα ην 2013 ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο
ΡΟΑΗΛΝΠΔ, ψζηε λα απνηειέζεη ην έηνο βάζεο κηαο πγηνχο θαη αλαπηπμηαθήο ηξηεηίαο 2013 – 2016,
φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην , ζην νπνίν πξνβιέπεηαη:
1. Δηήζηα αχμεζε εζφδσλ γηα ηα έηε 2013-2016 κε λέεο δξάζεηο.
2. Γηεχξπλζε θαη αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο κε θαηλνηφκεο
ελέξγεηεο.
3. Ξεξεηαίξσ

εμνξζνινγηζκφο

θαη

βειηηζηνπνίεζε

κεξψλ

ηνπ

θφζηνπο

ιεηηνπξγίαο

θαη

πξνκεζεηψλ.
Ιακβάλνληαο ππφςε:
Ρν γεληθφηεξν πνιηηηθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ.
Ρηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ Νηθνλνκηθή Ξνιηηηθή ηεο ρψξαο, ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία
θαη γεληθφηεξα ηελ πξνβιεπφκελε χθεζε ηεο Νηθνλνκίαο,
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Νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ έηνπο 2013 είλαη ε παξαπέξα βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο
επηρείξεζεο, ε αχμεζε ησλ εζφδσλ κε πνιηηηθέο πνπ απμάλνπλ ην κεξίδην πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία ζην
ρψξν ησλ κεηαθνξψλ ηφζν ζηηο επηβαηηθέο φζν θαη ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο.
Ξαξάιιεια, ζπλερίδνληαη φιεο νη δξάζεηο πνπ μεθίλεζαλ ην 2012 θαη δελ νινθιεξψζεθαλ φπσο :
1.

Ζ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηνπ λένπ νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο φπσο απηφ εγθξίζεθε κε ην κε ηελ
ππ‟ αξίζκ. Φ32/28706/3354 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (ΦΔΘ
Β‟697/2012).

2.

Ζ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ηελ
εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.

3.

H εθπφλεζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο κε ζηφρν ηελ πηζηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο.

4.

Ρελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο RFID ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο.

θαζψο επίζεο δηαρξνληθέο δξάζεηο κε ζθνπφ:
Α. Γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ:
1. Ρε ζπλερή βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.
2. Ρελ αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ.
3.

Ρε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ βειηηψζεσλ ηεο ππνδνκήο, φπσο απηέο πινπνηνχληαη απφ
ηνλ Γηαρεηξηζηή.

4.

Ρε πξαγκαηνπνίεζε θεξδνθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο, ζην
εζσηεξηθφ & ζην εμσηεξηθφ.

Β. Γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πνπ ζα πξνέιζεη απφ:
1.

Ρελ πεξεηαίξσ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

2.

Αλαδηάξζξσζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ
ζην Θξηάζην πνπ επηθέξεη κείσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΝΠΔ.

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ
Όιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο ελαξκνλίδνληαη κε ηηο Αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπσο απηέο
πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο. Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, σο
ζχλνιν θαλφλσλ, αξρψλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ νξγαλψλεηαη θαη ειέγρεηαη κηα
επηρείξεζε, απνηειεί ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, κε ζηφρν ηε δηαθάλεηα θαη ηελ
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εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηεο, θαζψο θαη φισλ φζσλ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία
ηεο, φπσο νη εξγαδφκελνη, ην θξάηνο, νη πξνκεζεπηέο θαη νη πειάηεο ηεο.

Αζήλα, 3 Ηνπλίνπ 2013
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΘΑΗ ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ
ΡΖΠ ΡΟΑΗΛΝΠΔ ΑΔ
ΕΖΙΗΑΠΘΝΞΝΙΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
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ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Πξνο ηνλ Μέηνρν ηεο εηαηξείαο
«ΣΡΑΙΝΟΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ – ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΒΑΣΧΝ ΚΑΙ ΦΟΡΣΙΟΤ
ΑΝΧΝΤΜΗ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΡΟΑΗΛΝΠΔ ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ – ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΔΠ
ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΒΑΡΩΛ ΘΑΗ ΦΝΟΡΗΝ ΑΛΩΛΚΖ ΠΗΓΖΟΝΓΟΝΚΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ
θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, 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.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα
θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη
είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ
καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα 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.
Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά
θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη 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. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο
εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο 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 δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν
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.
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε
ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Απφ ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα θαησηέξσ ζέκαηα:
1.
Ζ εηαηξία έρεη πεξηιάβεη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2012 ρξεψζεηο απφ ηνλ ΝΠΔ νη νπνίεο
αθνξνχλ θπξίσο ζπληήξεζε ηξνραίνπ πιηθνχ θαη ηέιε ρξήζεο ππνδνκήο ακαμνζηνηρηψλ, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 58
εθ. πεξίπνπ. Ρν ζσξεπκέλν πνζφ ηεο ππνρξέσζεο πξνο ηνλ ΝΠΔ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 αλέξρεηαη ζε € 833
εθ. πεξίπνπ. Νη ρξεψζεηο απηέο ιακβάλνληαη απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο κε επηθχιαμε σο πξνο ηελ νξζφηεηα
ησλ ρξενχκελσλ πνζψλ. Θαηά ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
ζρεηηθφ Λφκν 3891/2010 (άξζξν 13) ν νπνίνο πξνβιέπεη ηελ δηαγξαθή ησλ ρξεψλ ηεο ΡΟΑΗΛΝΠΔ πξνο ΝΠΔ,
πθίζηαηαη ην ελδερφκελν ηεο νπζηψδνπο δηαθνξνπνηήζεσο ησλ πθηζηάκελσλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012
θνλδπιίσλ, κε ζπλέπεηα ηελ ελδερφκελε νπζηψδε κεηαβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ησλ Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο.
2.
Πην θνλδχιη ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλνληαη : α) επηζθαιείο απαηηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 3
εθ. πεξίπνπ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξφβιεςε γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ απφ ηε κε
ξεπζηνπνίεζε ηνπο κε ζπλέπεηα ε αμία ησλ απαηηήζεσλ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη ηζφπνζα απμεκέλα.
β) Απαίηεζε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην πνπ αθνξά κέξνο επηζηξεπηένπ ΦΞΑ πνζνχ επξψ 8,3 εθαη. πεξίπνπ. Ζ
απαίηεζε απηή έρεη ελδερνκέλσο παξαγξαθεί, κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Θαηά ζπλέπεηα, ε παξαγξαθή απνηειεί έλα νςηγελέο γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ησλ
απαηηήζεσλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απμεκέλε θαηά ην παξαπάλσ πνζφ.
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3.
Νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο απφ ηελ ίδξπζε
ηεο κέρξη θαη ην 2011. Ωο εθ ηνχηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηψλ δελ έρνπλ θαηαζηεί
νξηζηηθά. Ζ εηαηξία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ
θαηαινγηζηνχλ ζε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα απηή ηελ
ελδερφκελε ππνρξέσζε. Απφ ηνλ έιεγρν καο δελ θαηέζηε εθηθηφ λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ηελ
εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο πξφβιεςεο πνπ ηπρφλ απαηηείηαη.
Γλώκε κε Δπηθύιαμε
Θαηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν „Βάζε
γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε‟, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε
άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΡΟΑΗΛΝΠΔ ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ – ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΒΑΡΩΛ ΘΑΗ
ΦΝΟΡΗΝ ΑΛΩΛΚΖ ΠΗΓΖΟΝΓΟΝΚΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο
επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Έκθαζε Θέκαηνο
Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 7 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ην ζέκα ηεο
απαίηεζεο ηεο εηαηξίαο απφ ην ειιεληθφ δεκφζην γηα Φφξν Ξξνζηηζέκελεο αμίαο πνζνχ € 121,8 εθ. Ρν ηειηθφ χςνο
ηνπ πνζνχ ηεο απαίηεζεο πνπ ζα εηζπξαρζεί ζα πξνζδηνξηζηεί κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν. Ξέξαλ ηεο
επηθχιαμεο αξηζκ. 2β πνπ ζεκεηψλνπκε παξαπάλσ, ζηελ γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη πεξαηηέξσ επηθχιαμε ζε
ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.
Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ
1) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37
ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 2) Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε ζεκείσζε 2.2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ην ζχλνιν ησλ
Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Λ. 2190/1920.

Αζήλα, 3 Ηνπλίνπ 2013
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΠΦΑΟΛΑΠ
ΑΚ ΠΝΔΙ 14841
PKF - ΔΟΩΔΙΔΓΘΡΗΘΖ Α.Δ.
ΝΟΘΩΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ
Ι. ΘΖΦΗΠΗΑΠ 124
11526 ΑΘΖΛΑ
Α.Κ. ΠΝΔΙ ΔΡΑΗΟΗΑΠ 132
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ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012
ζύκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)
όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε
γηα ηε ρξήζε 2012

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο

Πνζά ζε € '

ζεκ.

31/12/2012

31/12/2011

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύληα ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

4

64.334,40

46.661,95

Δλζψκαηα πάγηα

5

221.261,14

203.374,81

6.1.1

140.323,80

111.823,80

425.919,34

361.860,56

8

2.223.230,76

1.956.723,91

6.1.3

8.156.132,25

13.496.924,78

7

137.180.863,00

123.401.464,58

6.1.2

50.233.984,52

26.070.798,90

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ

197.794.210,53

164.925.912,17

ύλνιν ελεξγεηηθνύ

198.220.129,87

165.287.772,73

213.043.400,00

213.043.400,00

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Ινηπέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
Ίδηα θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά θεθάιαηα

1.2, 9
10

Απνηειέζκαηα εηο λέν
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ

13.094,15

13.094,15

(876.219.772,19)

(876.492.664,55)

(663.163.278,04)

(663.436.170,40)

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία

11

1.738.289,00

1.630.519,00

Ινηπέο πξνβιέςεηο

12

4.349.950,92

3.941.065,00

70.000,00

-

6.158.239,92

5.571.584,00

13.1.1

841.550.626,24

805.482.931,01

14

13.674.541,75

17.669.428,12

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

855.225.167,99

823.152.359,13

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

861.383.407,91

828.723.943,13

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

198.220.129,87

165.287.772,73

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

13.1.2

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο
Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 18 έσο 59 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε
γηα ηε ρξήζε 2012

Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο

Πνζά ζε € '

ζεκ.

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

Θχθινο εξγαζηψλ

15

82.998.327,73

84.636.087,33

Θφζηνο πσιήζεσλ

16

(133.360.915,68)

(155.911.221,17)

(50.362.587,95)

(71.275.133,84)

Μηθηή δεκία
Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο

17

65.193.561,08

55.628.241,10

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

16

(7.134.035,29)

(9.398.498,35)

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο

16

(3.567.017,65)

(7.445.254,71)

Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο

17

(4.381.100,13)

(1.041.171,77)

(251.179,94)

(33.531.817,57)

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο θέξδε/(δεκίεο)
πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ
Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

18

(107.538,67)

(90.206,61)

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

18

631.610,97

50.987,22

272.892,36

(33.571.036,96)

-

-

Κέξδε/ (δεκίεο) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο

272.892,36

(33.571.036,96)

Λνηπά αλαγλσξηζκέλα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα

-

-

-

-

-

-

272.892,36

(33.571.036,96)

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ
Φφξνη εηζνδήκαηνο

Φφξνο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα ινηπά εηζνδήκαηα
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (κεηά θόξσλ)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά
εηζνδήκαηα θέξδε/ (δεκίεο)

-

-

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 18 έσο 59 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε
γηα ηε ρξήζε 2012

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ

Πνζά ζε €
Τπόινηπν ηελ 31/12/2010

Μεηνρηθό θεθάιαην
(ζεκ. 1.2, 9)

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
(ζεκ. 10)

ύλνιν ηδίσλ
θεθαιαίσλ

Απνηειέζκαηα εηο λέν

213.043.400,00

13.094,15

(842.921.627,59)

(629.865.133,44)

Θαζαξά απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 1/1/-31/12/2011

-

-

(33.571.036,96)

(33.571.036,96)

Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 1/1/-31/12/2011

-

-

-

-

ύλνιν κεηαβνιήο ηδίσλ θεθαιαίσλ πεξηόδνπ

-

-

(33.571.036,96)

(33.571.036,96)

213.043.400,00

13.094,15

(876.492.664,55)

(663.436.170,40)

Τπόινηπν ηελ 31/12/2011

Πνζά ζε €
Τπόινηπν ηελ 31/12/2011

Μεηνρηθό θεθάιαην
(ζεκ. 1.2, 9)

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
(ζεκ. 10)

ύλνιν ηδίσλ
θεθαιαίσλ

Απνηειέζκαηα εηο λέν

213.043.400,00

13.094,15

(876.492.664,55)

(663.436.170,40)

Θαζαξά απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 1/1/-31/12/2012

-

-

272.892,36

272.892,36

Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 1/1/-31/12/2012

-

-

-

-

ύλνιν κεηαβνιήο ηδίσλ θεθαιαίσλ πεξηόδνπ

-

-

272.892,36

272.892,36

213.043.400,00

13.094,15

(876.219.772,19)

(663.163.278,04)

Τπόινηπν ηελ 31/12/2012

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 18 έσο 59 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε
γηα ηε ρξήζε 2012

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
Πνζά ζε €

σημ.

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε (δεκίεο) πεξηφδνπ (πξν θφξνπ)

272.892,36

(33.571.036,96)

171.439,86

378.736,28

5.054.493,34

6.433.016,34

Πιένλ / (Μείνλ) Πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Ξξνβιέςεηο
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

4, 5
16
18
18

107.538,67

90.206,61

(631.610,97)

(50.987,22)

4.974.753,26

(26.720.064,95)

(Αχμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ

(266.506,85)

(1.296.680,65)

(Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ

(8.438.605,89)

(7.866.324,03)

(28.500,00)

-

27.604.971,44

42.372.876,54

(107.538,67)

(90.206,61)

23.738.573,29

6.399.600,30

(206.998,64)

(159.030,02)

631.610,97

50.987,22

424.612,33

(108.042,80)

Δηζπξάμεηο απφ Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ.

-

-

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

-

-

Καζαξή κεηαβνιή ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα &
ηζνδύλακα

24.163.185,62

6.291.557,50

Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο

(Αχμεζε) / κείσζε ινηπψλ καθξνπξνζεζκσλ απαηηήζεσλ
Αχμεζε/ (κείσζε) ππνρξεψζεσλ
Μείνλ :
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

18

Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο (εθξνέο) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξέο Ξαγίσλ
Ρφθνη Δηζπξαρζέληεο

4,5
18

Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο (εθξνέο) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Ρακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ

6.1.2

26.070.798,90

19.779.241,40

Σακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο
πεξηόδνπ

6.1.2

50.233.984,52

26.070.798,90

Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 18 έσο 59 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε
γηα ηε ρξήζε 2012

Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο επί ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο
ρξήζεο 2012
1
1.1

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία

Ζ «ΡΟΑΗΛΝΠΔ ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ – ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΒΑΡΩΛ ΘΑΗ ΦΝΟΡΗΝ ΑΛΩΛΚΖ
ΠΗΓΖΟΝΓΟΝΚΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» («ε εηαηξεία») έρεη ηελ λνκηθή κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο θαη είλαη
θαηαρσξεκέλε ζηα Κεηξψα Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ κε Αξ. 59777/01/Β/05/584.
Ζ εηαηξεία ζπζηάζεθε σο αλψλπκε εηαηξεία ην 2005, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Κεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ (Φ4/65206/5120/22.11.2005) θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο δεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Θ.
12948/20.12.2005 ηεχρνο Α.Δ.&Δ.Ξ.Δ.. Ζ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο
δεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Θ. 14032/13.12.2010. Ζ πιήξεο επσλπκία απηήο είλαη «ΡΟΑΗΛΝΠΔ ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ
– ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΒΑΡΩΛ & ΦΝΟΡΗΝ ΑΛΩΛΚΖ ΠΗΓΖΟΝΓΟΝΚΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη ν
δηαθξηηηθφο ηεο ηίηινο «ΡΟΑΗΛΝΠΔ Α.Δ.».
Έδξα ηεο εηαηξείαο έρεη νξηζζεί ν Γήκνο Αζελαίσλ. Ζ έδξα θαη ηα γξαθεία ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο
βξίζθνληαη ζε κηζζσκέλν αθίλεην επί ηεο νδνχ Θαξφινπ 1-3 ζηελ Αζήλα.
Πχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε 50 έηε, ππνινγηδφκελε
απφ ηελ εκέξα θαηαρψξηζεο ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ.
Κφλνο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην κε πνζνζηφ 100% επί ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Ππλνπηηθά νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία έρνπλ σο εμήο:
Αξηζκόο Μεηξώνπ Α.Δ.

59777/01/Β/05/584

Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ

999645865, ΓΝ Κεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ

Γηεύζπλζε Έδξαο εηαηξείαο

Θαξφινπ 1 - 3, Ρ.Θ. 104 37, Αζήλα

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο
θαηά ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ηνπ 2012
(31/12/2012) είρε σο εμήο:
Εειηαζθφπνπινο Αζαλάζηνο (Ξξφεδξνο Γ.Π. & Γ/λσλ
Πχκβνπινο)
Αζαλαζφπνπινο Ληθφιανο (Δθηειεζηηθφ κέινο)
Ξαπαλαζηαζίνπ Αιέμαλδξνο (Κε Δθηειεζηηθφ κέινο)
Ρζαγθαιίδεο Γεκήηξηνο (Κε Δθηειεζηηθφ κέινο)
Πηακάο Ησάλλεο (Κε εθηειεζηηθφ κέινο)

Δληφο ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2013 επήιζε
κεηαβνιή ζηε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
εηαηξείαο. Ππγθεθξηκέλα απφ 18/4/2013 έσο ζήκεξα ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΡΟΑΗΛΝΠΔ ΑΔ απαξηίδεηαη απφ
ηνπο θαησηέξσ:
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Εειηαζθφπνπινο Αζαλάζηνο (Ξξφεδξνο Γ.Π. & Γ/λσλ
Πχκβνπινο)
Ρζακπαξιήο Ληθφιανο (Δθηειεζηηθφ κέινο)
Αλδξηαλάθεο Κχξσλ (Κε Δθηειεζηηθφ κέινο)
Θέληξεο Ησάλλεο (Κε Δθηειεζηηθφ κέινο)
Ξαπαθπξίηζεο Θσλζηαληίλνο (Κε Δθηειεζηηθφ κέινο)
Ξαπαληθνιάνπ Ληθφιανο (Κε Δθηειεζηηθφ κέινο)
Εαβνγηάλλεο Βαζίιεηνο (Κε Δθηειεζηηθφ κέινο –
Δθπξφζσπνο εξγαδνκέλσλ)
Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο

Αιέμαλδξνο Πθαξλάο
PKF - ΔΟΩΔΙΔΓΘΡΗΘΖ Α.Δ. ΝΟΘΩΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ

1.2

Μεηνρηθό θεθάιαην

Πχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, θαηά ηε ζχζηαζή ηεο,
ήηαλ € 100.000.000, δηαηξεκέλν ζε 1.000.000 κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 100 ε θάζε κηα. Απφ ην
παξαπάλσ κεηνρηθφ θεθάιαην, πνζφ € 25.000.000 είρε θαηαβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο κέρξη ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2006, ελψ ην ππφινηπν πνζφ χςνπο € 75.000.000 θαηαβιήζεθε κέρξη ηελ 30ε Καξηίνπ
2007.
Κε ηελ απφ 8/12/2006 απφθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην
κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην απμήζεθε θαηά πνζφ € 11.043.400 (εηζθνξά θιάδνπ «Δθκεηάιιεπζε επηβαηψλ
θαη εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ»

ηεο

αλψλπκεο

εηαηξείαο

κε

ηελ

επσλπκία

«Νξγαληζκφο

Πηδεξνδξφκσλ Διιάδνο Αλψλπκε Δηαηξεία», αμίαο € 11.043.344,87 θαη θαηαβνιή € 55,13 ζε κεηξεηά)
δηα εθδφζεσο 110.434 λέσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο € 100 ε θάζε κηα.
Κε απφθαζε ηεο 4εο (Ραθηηθήο) Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε, ιφγσ ηεο
απνξξφθεζεο ηεο εηαηξείαο «ΞΟΝΑΠΡΗΑΘΝΠ Α.Δ.», θαηά πνζφ ίζν κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο
απνξξνθνχκελεο εηαηξείαο, χςνπο € 42.000.000 θαη αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 153.043.400,
δηαηξνχκελν ζε 1.530.434 κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 100 ε θάζε κηα.
Κε ηελ απφ 20/7/2009 απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ
επξψ (350.000.000 €) κε ηελ έθδνζε 3.500.000 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο
εθάζηεο εθαηφ (100) επξψ. Δπίζεο, νξίζηεθε φηη ε θαηαβνιή ηνπ σο άλσ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο
αχμεζεο λα γίλεη ηκεκαηηθά (κεξηθψο), ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ήηνη ην έλα
ηέηαξην (1/4) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο αχμεζεο, δειαδή πνζφ νγδφληα επηά εθαηνκκπξίσλ
πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (87.500.000 €), εληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ, ήηνη κέρξη ηελ
20/11/2009, θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 παξαγξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920, σο ηζρχεη, θαη ηα ππφινηπα
ηξία ηέηαξηα (3/4) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο αχμεζεο, δειαδή πνζφ δηαθνζίσλ εμήληα δχν
εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (262.500.000 €) επξψ, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε πεληαεηίαο, ήηνη
κέρξη ηελ 20/7/2014.
Απφ ην παξαπάλσ πνζφ ηεο πξψηεο θαηαβνιήο γηα ηελ αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, πνζνχ €
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87.500.000, θαηαβιήζεθε εκπξφζεζκα πνζφ € 60.000.000, ελψ ην ππφινηπν πνζφ € 27.500.000, δελ
θαηαβιήζεθε.
Κε ηελ απφ 27/10/2010 Ά Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίζηεθε:
α) ε νιηθή αλάθιεζε θαη αθχξσζε ηεο απφ 20/7/2009 απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο κε
ηελ νπνία είρε απνθαζηζηεί ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά ην ζπλνιηθφ πνζφ
ησλ ηξηαθνζίσλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ επξψ (350.000.000 €) κε ηελ έθδνζε 3.500.000 λέσλ θνηλψλ
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο εθαηφ (100) επξψ, δεδνκέλνπ φηη ην πνζφ ηεο
αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ θαηαβιήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920,
φπσο ηζρχεη, πεξί ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο.
β) ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο ζπλνιηθά θαηά ην πνζφ ησλ € 60.000.000 επξψ
κε ηελ έθδνζε 600.000 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (€ 100) επξψ ε
θάζε κία. Ζ ελ ιφγσ αχμεζε απνθαζίζηεθε λα θαιπθζεί απφ ήδε ππάξρνπζεο θαηαζέζεηο ηνπ κεηφρνπ
νη νπνίεο είραλε γίλεη κε ζθνπφ ηελ ηκεκαηηθή θάιπςε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φπσο
φξηδε ε απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 20/7/2009 θαη αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη
αλσηέξσ.
Έηζη ην θαηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΡΟΑΗΛΝΠΔ Α.Δ. ηελ 31/12/2012 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
δηαθνζίσλ δέθα ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ ζαξάληα ηξηψλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξψ (€ 213.043.400)
δηαηξνχκελν ζε δχν εθαηνκκχξηα εθαηφ ηξηάληα ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο ηξηάληα ηέζζεξηο (2.130.434)
θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (€ 100) επξψ εθάζηε.
1.3

Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο

Όπσο πεξηγξάθεηαη απφ ην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο
εηαηξείαο απνηειεί:
Ζ παξνρή ππεξεζηψλ έιμεο γηα ηελ ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ.
Ζ αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε αζηηθψλ, πξναζηηαθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη
δηεζλψλ επηβαηηθψλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ.
Ζ αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε αζηηθψλ, πξναζηηαθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη
δηεζλψλ ιεσθνξεηαθψλ επηβαηηθψλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ
αιινδαπή.
Ζ ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία γξαθείσλ γεληθνχ ηνπξηζκνχ ηεο αιινδαπήο ή ηεο εκεδαπήο, θαζψο θαη
ε πξαθηφξεπζε κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη γξαθείσλ γεληθνχ ηνπξηζκνχ.
Ζ νξγάλσζε, εθκεηάιιεπζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ θαηάθιηζεο θαη εζηίαζεο επηβαηψλ.
Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ
πιηθνχ.
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Ζ αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε κεηαθνξψλ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο θαη ζηελ αξηηφηεξε εμππεξέηεζε
ηνπ θνηλνχ.
Ζ αλάπηπμε θάζε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαη
ηελ άξηηα εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ.
Ζ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο.

2
2.1

Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
πκκόξθσζε κε ηα ΓΠΥΑ

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «ΡΟΑΗΛΝΠΔ Α.Δ.» (εθεμήο νη «νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο») έρνπλ
θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΞΣΑ») πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ («IASB»), θαζψο θαη ησλ δηεξκελεηψλ ηνπο
πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ («IFRIC») ηεο IASB, ηζρχνπλ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο
πνπ ιήγνπλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ.2190/1920.
2.2

Βάζε θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «ΡΟΑΗΛΝΠΔ Α.Δ.» έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο
ηεο δξαζηεξηφηεηαο («going concern») θαη ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη
κε ηελ αλαπξνζαξκνγή νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζε εχινγεο αμίεο.
Ρν γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ θαη ζπληξέρνπλ
ιφγνη εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, δελ παξαβηάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ
αξρήο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
Γελ ππάξρεη πξφζεζε γηα δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ κέηνρν.
Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο, είλαη πξνο ηνλ ΝΠΔ. Όπσο
αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε 27 ηεο παξνχζαο, ζηηο 4 Λνεκβξίνπ 2010
ςεθίζηεθε ν Λ 3891/2010 ζρεηηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε, εμπγίαλζε θαη αλάπηπμε ηνπ Νκίινπ
ηνπ ΝΠΔ θαη ηεο ΡΟΑΗΛΝΠΔ, ζηηο βαζηθέο πξνβιέςεηο ηνπ νπνίνπ εληάζζεηαη θαη ε δηαγξαθή
ησλ ρξεψλ ηεο ΡΟΑΗΛΝΠΔ πξνο ηνλ ΝΠΔ.
Δληφο ηεο ρξήζεο ηνπ 2011 θαη 2012, ππήξμε ελεξγνπνίεζε θαη πινπνίεζε ησλ πεξεζηψλ
Γεληθνχ Νηθνλνκηθνχ Ππκθέξνληνο (.Γ.Ν.Π.) πνπ απνζθνπνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
ειιεηκκαηηθψλ

ππεξεζηψλ

ηεο

εηαηξείαο

θαη

δε

ζε

ρξεκαηνδφηεζε

ειιεηκκαηηθψλ

δξνκνινγίσλ.
Πηηο 4-4-2011 ππνγξάθεθε ζχκβαζε ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζεο δηαζεζηκφηεηαο ηξνραίνπ
πιηθνχ κε ηνλ ΝΠΔ ε νπνία είλαη ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο. Ξξφθεηηαη λα ππνγξαθνχλ νη
ππφινηπεο Ππκβάζεηο Ξαξνρήο πεξεζηψλ κε ηνλ ΝΠΔ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ
ησλ φξσλ ησλ παξερφκελσλ απφ ηνλ ΝΠΔ πξνο ηελ ΡΟΑΗΛΝΠΔ ππεξεζηψλ, ηελ
παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ.
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Αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν (Business Plan) κε ζθνπφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ
ησλ δαπαλψλ ηεο εηαηξείαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο εηαηξείαο ζην κέιινλ.
Έρεη πξνηαζεί ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο.
2.3

Έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, γηα ηε ρξήζε 2012, έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζηηο 3 Ηνπλίνπ 2013 θαη ηεινχλ ππφ ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηεο Ραθηηθήο
Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ κεηφρνπ ηεο εηαηξείαο.
2.4

Καιππηόκελε πεξίνδνο

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο θαη
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, κε παξνπζίαζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρξήζεο 2011.
2.5

Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ (€), ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ
λφκηζκα ηεο εηαηξείαο, δειαδή ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν
ιεηηνπξγεί. Όια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε € εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
2.6

Νέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ

Α) Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ
πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Ζ εηαηξία
έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή
γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012. Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ηα
νπνία έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαζψο θαη ηα πξφηππα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012.


Γηεξκελεία 14 Ξξνθαηαβνιέο Διάρηζησλ Θεθαιαηαθψλ Δηζθνξψλ (ηξνπνπνίεζε)



Γηεξκελεία 19 Δμφθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο



ΓΙΞ 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ (ηξνπνπνίεζε)



ΓΙΞ 32 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε (ηξνπνπνίεζε)



Δηήζηεο Αλαβαζκίζεηο ησλ ΓΞΣΑ (Κάηνο 2010)

Ζ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ λέσλ θαη ηξνπνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ δελ είρε θακία
επίδξαζε ζηελ ρξεκαηνηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.
Β) Ρα παξαθάησ λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ ηζρχ
γηα ηελ ηξέρνπζα ινγηζηηθή πεξίνδν. Γελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα θαη ε Δηαηξεία κειεηά ηελ ηπρφλ
επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο:
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ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε) – Παξνπζίαζε
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Λνηπνύ πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αιιάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηα Ινηπά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα. Ρα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αλαηαμηλνκεζνχλ
(ή λα "αλαθπθισζνχλ”) ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ (γηα
παξάδεηγκα, θαηά ηελ απναλαγλψξηζε ή ηνλ δηαθαλνληζκφ) ζα παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά απφ
άιια ζηνηρεία ηα νπνία δελ ζα αλαηαμηλνκεζνχλ πνηέ. Ζ ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κφλν ηελ
παξνπζίαζε θαη δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο ή ζηε
δξαζηεξηφηεηά ηεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε.



ΓΛΠ 12 Φόξνη εηζνδήκαηνο (ηξνπνπνίεζε) - Αλαβαιιόκελνο θόξνο: Αλάθηεζε ησλ
ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ επελδπηηθψλ
αθηλήησλ πνπ επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ηελ αλαηξέζηκε ππφζεζε φηη
ν

αλαβαιιφκελνο

θφξνο

επί

ησλ

επελδπηηθψλ

αθηλήησλ,

ηα

νπνία

επηκεηξψληαη

ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν εχινγεο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΙΞ 40, πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηε βάζε
ηνπ φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, εηζάγεη ηελ απαίηεζε ππνινγηζκνχ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ επί ησλ κε
απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία

επηκεηξψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν

αλαπξνζαξκνγήο βάζεη ΓΙΞ 16, πάληα ζηε βάζε φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πψιεζήο ηνπο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ
ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ εηαηξεία δελ αλακέλεη φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.


ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (ηξνπνπνίεζε)
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν ΠΓΙΞ εμέδσζε κηα ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 19. Νη ηξνπνπνηήζεηο
απηέο εθηείλνληαη απφ ζεκειηψδεηο αιιαγέο φπσο ε θαηάξγεζε ηνπ κεραληζκνχ γλσζηνχ σο
“κέζνδνο πεξηζσξίνπ” θαη ηελ έλλνηα ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πξνγξακκάησλ έσο απιέο δηεπθξηλίζεηο θαη αλαδηαηππψζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ
Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.



ΓΛΠ 27 Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (αλαζεώξεζε)
Ρν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ωο ζπλέπεηα ησλ λέσλ πξνηχπσλ ΓΞΣΑ 10 θαη ΓΞΣΑ 12, φ,ηη απέκεηλε ζην
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ΓΙΞ 27 πεξηνξίδεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη
ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή
ηνπ πξνηχπνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ
εηαηξεία δελ αλακέλεη φηη απηή ε αλαζεψξεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο
θαηαζηάζεηο.


ΓΛΠ 28 Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (αλαζεώξεζε)
Ρν πξφηππν απηφ εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ωο ζπλέπεηα ησλ λέσλ πξνηχπσλ ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12, ην ΓΙΞ 28
κεηνλνκάζηεθε ζε ΓΙΞ 28 Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο θαη πεξηγξάθεη
ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαζαξήο ζέζεο ζηηο επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο πέξαλ ησλ
επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. Ζ
Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ εηαηξεία δελ αλακέλεη
φηη απηή ε αλαζεψξεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.



ΓΛΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε (ηξνπνπνίεζε) – πκςεθηζκόο
Υξεκαηννηθνλνκηθώλ

Πεξηνπζηαθώλ

ηνηρείσλ

θαη

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ

Τπνρξεώζεσλ
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1 Ηαλνπαξίνπ 2014. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα “πθίζηαηαη ζην παξφλ λνκηθά
επηβαιιφκελν δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ” θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ
ζπκςεθηζκνχ ηνπ ΓΙΞ 32 ζηα ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ (φπσο ζε θεληξηθά ζπζηήκαηα νίθσλ
εθθαζάξηζεο) ηα νπνία εθαξκφδνπλ κεραληζκνχο δηαθαλνληζκνχ νη νπνίνη δελ ιεηηνπξγνχλ
ηαπηφρξνλα. Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 32 εθαξκφδνληαη αλαδξνκηθά. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε
εθαξκνγή. Πε πεξίπησζε φκσο πνπ κηα εηαηξία επηιέμεη λσξίηεξε εθαξκνγή, πξέπεη λα
γλσζηνπνηήζεη ην γεγνλφο θαη επίζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ
ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 7 γηα ην ζπκςεθηζκφ Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ
θαη Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πνρξεψζεσλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ
ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο
ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.


ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) – Δκπινπηηζκέλεο
απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο απναλαγλώξηζεο
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί αιιά δελ έρνπλ απναλαγσξηζηεί γηα λα θαηαζηήζνπλ ηνπο
ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηθαλνχο λα θαηαλνήζνπλ

ηε ζρέζε κε απηά ηα

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγσξηζηεί θαζψο θαη ηηο ζπλδεφκελεο ππνρξεψζεηο.
Δπηπξφζζεηα, ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλερηδφκελε εκπινθή ζηα
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απναλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα ππνινγίζνπλ ηε
θχζε ηεο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ηεο εηαηξίαο ζηα απναλαγλσξηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαζψο θαη ην θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο
επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.


ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) – πκςεθηζκόο
Υξεκαηννηθνλνκηθώλ

Πεξηνπζηαθώλ

ηνηρείσλ

θαη

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ

Τπνρξεώζεσλ
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ζπλήζεηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ. Νη γλσζηνπνηήζεηο απηέο
παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθφξεζε, ε νπνία είλαη ρξήζηκε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο
ή ηεο πηζαλήο επίδξαζεο θαηά ησλ ζπκςεθηζκφ δηαθαλνληζκψλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο
ζέζεο κηαο εηαηξίαο. Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 7 έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε
δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο
ηεο επίδξαζεο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.


ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Σαμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015.
Όπσο έρεη εθδνζεί ην ΓΞΣΑ 9 αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξψηε θάζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ΠΓΙΞ γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΞ 39 θαη εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, φπσο
νξίδνληαη απφ ην ΓΙΞ 39. Ζ Φάζε 1 ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε (η) ζηελ
ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη (ηη) ζε αιιαγή
ινγηζηηθνπνίεζεο γηα εηαηξίεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξίζεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηινγή ηεο Δχινγεο Αμίαο Κέζσ Απνηειεζκάησλ. Πηηο επφκελεο θάζεηο,
ην

ΠΓΙΞ

ζα

αζρνιεζεί

κε

ηε

ινγηζηηθή

αληηζηάζκηζε

θαη

ηελ

απνκείσζε

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απηνχ αλακέλεηαη θαηά
ην πξψην κηζφ ηνπ 2012. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε
πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ
ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.


ΓΠΥΑ 10 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ρν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ην κέξνο ηνπ ΓΙΞ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ ζπλερίδεηαη κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο,
πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε Γηεξκελεία 12 Δλνπνίεζε – Νηθνλνκηθέο
Νληφηεηεο Δηδηθνχ Πθνπνχ. Ρν ΓΞΣΑ 10 εγθαζηζηά έλα εληαίν κνληέιν ειέγρνπ πνπ έρεη
εθαξκνγή ζε φιεο ηηο εηαηξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ εηδηθνχ
ζθνπνχ. Νη αιιαγέο πνπ εηζάγνληαη απφ ην ΓΞΣΑ 10 απαηηνχλ απφ ηε δηνίθεζε λα αζθεί
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ζεκαληηθή θξίζε πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη πνηεο νληφηεηεο ειέγρνληαη θαη, ζπλεπψο, είλαη
απαξαίηεην λα ελνπνηεζνχλ απφ ηε κεηξηθή, ζπγθξηλφκελεο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαλ
ζην ΓΙΞ 27. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ εηαηξεία δελ
αλακέλεη ε πηνζέηεζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.


ΓΠΥΑ 11 Από Κνηλνύ πκθσλίεο
Ρν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 Ππκκεηνρή ζε Θνηλνπξαμίεο

θαη ηε

Γηεξκελεία 13 Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο – Κε ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο
απφ θνηλνπξαθηνχληεο. Ρν ΓΞΣΑ 11 απαιείθεη ηελ επηινγή ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ησλ απφ
θνηλνχ ειεγρφκελσλ εηαηξηψλ. Αληί απηνχ, νη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εηαηξίεο νη νπνίεο πιεξνχλ
ηνλ νξηζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα ινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν θαζαξήο ζέζεο.
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ εηαηξεία δελ αλακέλεη ε
πηνζέηεζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.


ΓΠΥΑ 12 Γλσζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο
Ρν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν ΓΞΣΑ 12 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο
εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΙΞ 27 θαη ζρεηίδνληαλ κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο
επίζεο θαη φιεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο εκπεξηέρνληαλ ζην ΓΙΞ 31 θαη ζην ΓΙΞ
28. Νη γλσζηνπνηήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή κηαο εηαηξίαο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο,
ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ζε ζπγγελείο εηαηξίεο θαη δνκεκέλεο εηαηξίεο. Απαηηνχληαη επίζεο κηα
ζεηξά απφ λέεο γλσζηνπνηήζεηο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν
απηφ. Ζ εηαηξεία δελ αλακέλεη ε πηνζέηεζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ λα έρεη επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.



ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο
Ρν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2013. Ρν ΓΞΣΑ 13 εγθαζηζηά έλα εληαίν ζχλνιν πεγψλ θαζνδήγεζεο ησλ ΓΞΣΑ γηα
φιεο ηηο επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο. Ρν ΓΞΣΑ 13 δελ αιιάδεη ηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην
πφηε ε εηαηξία απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εχινγε αμία αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε ζην
ηξφπν επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ζηα ΓΞΣΑ φηαλ ε εχινγε αμία απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη. Ρν
πξφηππν απηφ έρεη κειινληηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ. Ζ Δπξσπατθή
Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ην πξφηππν απηφ. Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία
εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο.



Γηεξκελεία 20 Γαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγηθή θάζε ηνπ νξπρείνπ
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
Ζ δηεξκελεία απηή εθαξκφδεηαη κφλν γηα ηηο δαπάλεο απνθάιπςεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά
ηελ δηαδηθαζία εμφξπμεο ηεο επηθάλεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο θάζεο ηνπ νξπρείνπ
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('δαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγή'). Νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηηο
δξαζηεξηφηεηεο απνθάιπςεο ζεσξείηαη φηη δεκηνπξγνχλ δχν πηζαλά νθέιε α) ηελ παξαγσγή
απνζεκάησλ θαηά ηελ παξνχζα ρξήζε θαη/ή β) βειηησκέλε πξφζβαζε ζε κεηάιιεπκα πνπ ζα
εμνξπρηεί ζην κέιινλ (πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απνθάιπςεο). Πε
πεξηπηψζεηο πνπ νη δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ησλ
απνζεκάησλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απνθάιπςεο, ε δηεξκελεία 20 απαηηεί απφ ηελ εηαηξία λα ρξεζηκνπνηήζεη
κηα βάζε θαηαλνκήο ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα κνλάδα κέηξεζεο ζρεηηθήο παξαγσγήο.
Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηε δηεξκελεία
απηή. Ζ εηαηξεία δελ αλακέλεη ε πηνζέηεζε ηεο δηεξκελείαο λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
ηεο θαηαζηάζεηο.
2.7

εκαληηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο

Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, απαηηεί ηελ δηελέξγεηα θξίζεσλ γηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ήδε ζπκβεί θαη εθηηκήζεσλ γηα
κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο.
Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά
δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα
δεδνκέλα.
Ππγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο
ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο ηνλ ζρεκαηηζκφ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε αμίεο ή
ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Κία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ
εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο,
ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ
εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Ζ εηαηξεία αμηνινγεί ηέηνηεο
εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ εκπεηξία, ζε
ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη ζε άιιεο κεζφδνπο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο καο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα
αιιάμνπλ ζην κέιινλ. Πηε ζεκείσζε 3 «Πχλνςε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ», αλαθέξνληαη νη
ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί απφ απνδεθηέο ελαιιαθηηθέο απηψλ.
2.7.1

Αβέβαηε έθβαζε εθθξεκώλ επίδηθσλ ππνζέζεσλ

Ζ εηαηξεία εμεηάδεη ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ζε θάζε εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο
Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη πξνρσξεί ζε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επίδηθεο ππνζέζεηο θαηά ηεο εηαηξείαο,
βάζεη ζηνηρείσλ απφ ηε Λνκηθή πεξεζία, ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ
ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 26.1.2).
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2.7.2

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο

Ζ εηαηξεία δηελεξγεί πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο φηαλ
ππάξρνπλ δεδνκέλα ή ελδείμεηο νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο ζην
ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο δελ είλαη πηζαλή. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή
επαλεθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο πξφβιεςεο ζρεηηθά κε ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζπλάξηεζε ηεο
πηζησηηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο ηεο εηαηξείαο, ηα
νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ
ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη.
2.7.3

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ

Ρν χςνο ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ βαζίδεηαη ζε αλαινγηζηηθή κειέηε. Ζ
αλαινγηζηηθή κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ ζηνηρεηνζέηεζε παξαδνρψλ ζρεηηθά κε ην πξνεμνθιεηηθφ
επηηφθην, ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε ηηκψλ
θαηαλαισηή θαη ηελ αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή. Νη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα θαη ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνβαίλεη ζε ζπλερή επαλεθηίκεζή
ηνπο (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 3.10).
2.7.4

Δλδερόκελα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο

Ζ εηαηξεία εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ
εξγαζηψλ ηεο. Ζ Γηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δελ ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ
νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2012. Ξαξ‟ φια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε
δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε
ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Κεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα
νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή ζε κηα κείσζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ζην κέιινλ
(πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 26.1.2).
2.7.5

Φόξνο Δηζνδήκαηνο

Ξξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε πξφβιεςε ηεο εηαηξείαο γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο απαηηείηαη
ζεκαληηθή ππνθεηκεληθή θξίζε. Θαηά ηελ θαλνληθή ξνή ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ιακβάλνπλ ρψξα
πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη
αβέβαηνο. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί θφξνη πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ ηνπο θνξνινγηθνχο
ειέγρνπο είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηα πνζά πνπ αξρηθά είραλ θαηαρσξεζεί, νη δηαθνξέο απηέο ζα
επεξεάζνπλ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο ζηελ ρξήζε πνπ ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ έιαβε ρψξα.
2.7.6

Δύινγεο αμίεο θαη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζώκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Δπηπιένλ, ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ
απνζβέζηκσλ παγίσλ. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 3.2.
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3

ύλνςε ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ

Νη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ εηαηξεία γηα ηελ ζχληαμε ησλ
νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ.
3.1

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ην απνθηψκελν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ
εηαηξεία.
Νη απνθηεζείζεο άδεηεο πνπ αθνξνχλ ζε ινγηζκηθφ θεθαιαηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ.
Νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη ζηα έμνδα
ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη.
Νη δαπάλεο νη νπνίεο θεθαιαηνπνηνχληαη απνζβέλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηηο
εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσέο ηνπο (ηξία έσο πέληε έηε).
Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππφθεηληαη ζε
επαλεμέηαζε ζε εηήζηα βάζε θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Δάλ
νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο, ε πξνζδνθψκελε σθέιηκε δσή ή ν πξνζδνθψκελνο ξπζκφο αλάισζεο ησλ
κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε θάπνην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρνπλ
κεηαβιεζεί, νη αιιαγέο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο.
3.2

Δλζώκαηα πάγηα

Ρα ελζψκαηα πάγηα ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην θφζηνο θηήζεσο
κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο.
Ρν θφζηνο θηήζεσο ησλ παγίσλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε
ησλ ζηνηρείσλ. Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ
ελζψκαησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην, κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα
κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη
ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Ρν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη
ζηα απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Ρα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ,
επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο κέζα ζηελ
σθέιηκε δσή ηνπο, ε νπνία, θαηά θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο εμήο:
Θηίξηα

απφ 5 έσο 50 έηε

Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο

απφ 5 έσο 10 έηε

Κέζα κεηαθνξάο

απφ 5 έσο 10 έηε

Ινηπφο εμνπιηζκφο

απφ 4 έσο 6 έηε
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Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε
εηήζηα βάζε θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Δάλ νη
ππνιεηκκαηηθέο αμίεο, ε πξνζδνθψκελε σθέιηκε δσή ή ν πξνζδνθψκελνο ξπζκφο αλάισζεο ησλ
κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε θάπνην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρνπλ
κεηαβιεζεί, νη αιιαγέο αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο.
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε
δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο.
Θαηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο
ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο.
3.3

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηελ ιήμε
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ,
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαη
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαρσξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απφ ηελ
δηνίθεζε αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηνχληαη.
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ην
ρξφλν ηεο απφθηεζεο θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία παξνπζίαζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
3.3.1

Γηαθξαηνύκελεο κέρξη ηελ ιήμε επελδύζεηο

Νη δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηελ ιήμε επελδχζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε
θαζνξηζκέλεο ή πξνζδηνξηδφκελεο πιεξσκέο θαη θαζνξηζκέλε ιήμε. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ραξαθηεξίδνληαη ζαλ δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηελ ιήμε επελδχζεηο, εθφζνλ ε Γηνίθεζε έρεη ηελ πξφζεζε
θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα θξαηήζεη κέρξη ηε ιήμε ηνπο.
Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη επελδχζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή, απνηηκψληαη ζην
απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ρν απνζβεζκέλν θφζηνο είλαη ην
πνζφ

ζην

νπνίν

αξρηθά

επηκεηξήζεθε

ην

ρξεκαηννηθνλνκηθφ

πεξηνπζηαθφ

ζηνηρείν

ή

ε

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ απνπιεξσκψλ θεθαιαίνπ, πιένλ ή κείνλ ηε
ζπζζσξεπκέλε απφζβεζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ απηνχ πνζνχ θαη ηνπ θαηαβιεηένπ ζηε
ιήμε πνζνχ ππνινγηδφκελε κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, θαη κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε
ππνηίκεζεο.
Θέξδε θαη δεκίεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, φηαλ ηα ζρεηηθά θνλδχιηα δηαγξάθνληαη
ή απνκεηψλνληαη, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο.
Πηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο δελ πεξηιακβάλνληαη «Γηαθξαηνχκελεο
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κέρξη ηελ ιήμε επελδχζεηο» ηελ 31/12/2012.
3.3.2
Ρα

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία κέζσ
ησλ απνηειεζκάησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθά

πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία

απνηηκψκελα

ζηελ

εχινγε

αμία

κέζσ

ησλ

απνηειεζκάησλ, πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη θαηερφκελα θπξίσο γηα
εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ εηαηξεία σο απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ
ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ‟ απηήλ ηελ θαηεγνξία
απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
Πηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο δελ πεξηιακβάλνληαη «Σξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ» ηελ 31/12/2012.
3.3.3

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, κε πάγηεο
ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά θαη
δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε εηαηξεία παξέρεη ππεξεζίεο απεπζείαο ζε έλαλ νθεηιέηε ρσξίο πξφζεζε
εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. Ππκπεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε
ιήμε κεγαιχηεξε ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη ζην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ.
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ θάζε πξφβιεςε γηα απνκείσζε. Θάζε κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ δαλείσλ
θαη απαηηήζεσλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη ή
πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαζψο θαη θαηά εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
3.3.4
Ρα

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

δηαζέζηκα

πξνο

πψιεζε

ρξεκαηννηθνλνκηθά

ζηνηρεία

πεξηιακβάλνπλ

κε

παξάγσγα

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη ζαλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ή δελ πιεξνχλ ηα
θξηηήξηα λα ηαμηλνκεζνχλ ζε άιιεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.
Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ηα πξνθχπηνληα θέξδε θαη δεκίεο θαηαρσξνχληαη απ‟ επζείαο ζε
δηαθεθξηκέλν θνλδχιη ηεο θαζαξήο ζέζεο κέρξη ηελ πψιεζε ή ηελ δηαγξαθή ή ηελ απνκείσζε ηεο
επέλδπζεο.
Θαηά ηελ πψιεζε ή ηελ δηαγξαθή ή ηελ απνκείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ, ηα ζσξεπηηθά θέξδε ή δεκηέο πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα αλαγλσξίδνληαη
ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο.
Πηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο δελ πεξηιακβάλνληαη «Γηαζέζηκα πξνο
πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» ηελ 31/12/2012.
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3.3.5

Δύινγε αμία

Ζ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ πθίζηαληαη ζε κία ελεξγφ αγνξά απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αλαθνξά
ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δάλ ε αγνξά
γηα κία επέλδπζε δελ είλαη ελεξγφο ε Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ εχινγε αμία ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο
απνηίκεζεο. Ν ζθνπφο ηεο ρξήζεο κηαο ηερληθήο απνηίκεζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο
πνπ ζα πξνέθππηε θαηά ηελ εκεξνκελία επηκέηξεζεο γηα κηα ζπλαιιαγή ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε
παξαθηλνχκελε απφ ζπλήζεηο επηρεηξεκαηηθνχο παξάγνληεο. Πηηο ηερληθέο απνηίκεζεο πεξηιακβάλεηαη
κεηαμχ άιισλ ε ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, ε αλαθνξά ζηελ
ηξέρνπζα εχινγε αμία ελφο νπζησδψο ζπλαθνχο κέζνπ θαη ε αλάιπζε ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακηαθψλ
ξνψλ ηνπ.
Ρα πνζά κε ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο, ηα δηαζέζηκα, νη απαηηήζεηο
θαη νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο εχινγέο ηνπο αμίεο ιφγσ ηεο
βξαρππξφζεζκεο ιήμεο ηνπο. Θαηά ζπλέπεηα δελ πθίζηαληαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εχινγσλ αμηψλ θαη
ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Ξαζεηηθνχ.
Ζ εηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα.
3.3.6

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο
απεηθνλίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο, ζην θνλδχιη «Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο
ππνρξεψζεηο».
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε κία ζπκβαηηθή
ζπκθσλία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη απφ-αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηεο
εηαηξείαο γηα θαηαβνιή κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ιήγεη, αθπξψλεηαη ή
εμαιείθεηαη.
Όηαλ κηα πθηζηάκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ κηα άιιε απφ ηνλ ίδην ηξίην
(δαλεηζηή) κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο ή φηαλ νη πθηζηάκελνη φξνη κηα ππνρξέσζεο
δηαθνξνπνηνχληαη νπζηαζηηθά ηφηε απφ-αλαγλσξίδεηαη ε πθηζηάκελε ππνρξέσζε, αλαγλσξίδεηαη ε
δηαθνξνπνηεκέλε θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ
πνζφ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, κφλν φηαλ ε εηαηξεία έρεη ην λνκηθφ δηθαίσκα
θαη πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηνλ ηαπηφρξνλν δηαθαλνληζκφ ηεο απαίηεζεο θαη ππνρξέσζεο ζην θαζαξφ
πνζφ.
Νη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθψο ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη αθνινχζσο απνηηκψληαη
ζην απνζβεζκέλν θφζηνο.
Ρα θέξδε θαη νη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο φηαλ νη ππνρξεψζεηο
δηαγξάθνληαη θαζψο θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
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3.3.7

πκςεθηζκόο (offset) ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ

Όπνπ ππάξρεη λνκηθά εθηειέζηκν δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ γηα αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ππάξρεη ε πξφζεζε ηαθηνπνίεζεο ηεο ππνρξέσζεο θαη
παξάιιειεο ξεπζηνπνίεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηαθηνπνίεζεο κε ζπκςεθηζκφ, φιεο νη
ζρεηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ζπκςεθίδνληαη.
3.3.8

Γηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (ή θαηά πεξίπησζε ην κέξνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή ην κέξνο κίαο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ)
δηαγξάθνληαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα γηα ηελ εηζξνή ηακηαθψλ πφξσλ έρνπλ εθπλεχζεη.
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν παζεηηθνχ δηαγξάθεηαη φηαλ ε ζρεηηθή ππνρξέσζε απαιιάζζεηαη,
αθπξψλεηαη ή έρεη ιήμεη. Πηελ πεξίπησζε πνπ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν παζεηηθνχ
αληηθαζίζηαηαη απφ άιιν ηνπ ίδηνπ δαλεηζηή κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή φπνπ νη φξνη κηαο
ππάξρνπζαο ππνρξέσζεο έρνπλ νπζηαζηηθά ηξνπνπνηεζεί, ε αληαιιαγή απηή ή ε ηξνπνπνίεζε
ιακβάλεηαη σο δηαγξαθή ηεο αξρηθήο ππνρξέσζεο ελψ ε αλαγλψξηζε ηεο λέαο ππνρξέσζεο θαη ε
δηαθνξά ζηε ζρεηηθή ινγηζηηθή αμία κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο.
3.4

Μεηνρηθό θεθάιαην

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην απεηθνλίδεη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη έρεη
θαηαβιεζεί. Άκεζεο δαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ
θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε αθαηξεηηθά απφ ηα έζνδα ηεο έθδνζεο.
3.5

Απνζέκαηα

Θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηα απνζέκαηα απεηθνλίδνληαη ζηελ
ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ελψ ην θφζηνο απηψλ
θαζνξίδεηαη κε βάζε ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο.
Ξξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ θξίλεηαη
απαξαίηεην.
3.6
3.6.1

Λνγηζηηθή θόξνπ εηζνδήκαηνο
Σξέρνπζα θνξνινγία εηζνδήκαηνο

Ζ ηξέρνπζα θνξνινγηθή απαίηεζε/ππνρξέσζε πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο απφ
ηηο θνξνινγηθέο αξρέο πνπ είλαη ζρεηηδφκελεο κε ηελ ηξέρνπζα ή πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο αλαθνξάο
θαη πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.
πνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ
ηζρχνπλ ή έρνπλ νπζησδψο πηνζεηεζεί θαη βάζεη ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θάζε ρξήζεο. Όιεο νη
κεηαβνιέο ζηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ θνξνινγηθφ
έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
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3.6.2

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηελ κέζνδν ππνρξέσζεο πνπ εζηηάδεη ζηηο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Απηή πεξηιακβάλεη ηελ ζχγθξηζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο ηνπο βάζεηο.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο
δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο, θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα
ππάξμεη επαξθέο κειινληηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα έλαληη ηνπ νπνίνπ νη αρξεζηκνπνίεηεο
θνξνινγηθέο δεκηέο θαη νη πηζησηηθνί θφξνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη επαξθέο
θνξνινγεηέν θέξδνο ζα είλαη δηαζέζηκν γηα λα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο κέξνπο ή ηνπ
ζπλφινπ απηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο
δηαθνξέο.

Νη

θνξνινγηθέο

δεκηέο

πνπ

κπνξνχλ

λα

κεηαθεξζνχλ

ζε

επφκελεο

πεξηφδνπο

αλαγλσξίδνληαη σο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ε
απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο
λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Νη αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ ζηνηρείν
ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο, εθηφο απφ απηέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο
αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη/ πηζηψλεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο
ζέζεο.
3.7
3.7.1

Παξνρέο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαη βξαρπρξόληεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο

Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο
ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Ρπρφλ
αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσκέλν έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε
κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή.
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Νη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ
παξνρψλ πνπ ζεσξνχληαη δεδνπιεπκέλεο θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο κε βάζε ηελ αλαγλψξηζε
δηθαηψκαηνο παξνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο εξγαζηαθήο δσήο. Νη
αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ
αλαιχνληαη ζηε ζεκείσζε 11 θαη θαζνξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλαινγηζηηθή κέζνδν
Ξξνβιεπφκελεο Ξηζησηηθήο Κνλάδαο πνρξέσζεο («Projected Unit Credit Method»). Νη ζρεηηθέο
πξνβιέςεηο ηεο ρξήζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο κηζζνδνζίαο ζηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε
ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο θαη απνηεινχληαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ
δεδνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηνπο ηφθνπο επί ηεο ππνρξέσζεο παξνρψλ, ηπρφλ θφζηνο
πξνγελέζηεξεο ππεξεζίαο, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη ζηε ρξήζε θαη
φπνηα άιια πξφζζεηα ζπληαμηνδνηηθά θφζηε. Ρα θφζηε πξνγελέζηεξεο ππεξεζίαο αλαγλσξίδνληαη ζε
ζηαζεξή βάζε πάλσ ζηε κέζε πεξίνδν έσο φηνπ ηα νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηνρπξσζνχλ. Ρα κε
αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο, πνπ ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο κειινληηθήο εθηηκψκελεο
ππνρξέσζεο γηα παξνρέο θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ, αλαγλσξίδνληαη ηζφπνζα βάζε ηεο
κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ («corridor approach») ζηε κέζε εθηηκψκελε ππνιεηπφκελε πεξίνδν παξνρήο
ππεξεζηψλ ησλ ελεξγψλ ππαιιήισλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζαλ κέξνο ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο
ζπληαμηνδφηεζεο. Νη ππνρξεψζεηο γηα ηηο αλσηέξσ παξνρέο δελ ρξεκαηνδνηνχληαη.
3.7.2

Κξαηηθά αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα

Ρν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηνλ θχξην Θξαηηθφ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνπ αθνξά
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα («ΗΘΑ») πνπ ρνξεγεί ζπληαμηνδνηηθέο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο. Θάζε
εξγαδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεηζθέξεη κέξνο ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ ζην ηακείν, ελψ
ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο θαιχπηεηαη απφ ηελ εηαηξεία. Θαηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε ην
ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ζηνπο
εξγαδνκέλνπο.
Θαηά ζπλέπεηα ε εηαηξεία δελ έρεη θακία λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε γηα ηελ πιεξσκή
κειινληηθψλ παξνρψλ κε βάζε απηφ ην πξφγξακκα.
3.8

Λνηπέο πξνβιέςεηο

Νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ κία παξνχζα δέζκεπζε είλαη πηζαλφ φηη ζα νδεγήζεη ζε εθξνή
νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ εηαηξεία θαη απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Ν ρξφλνο
πξαγκαηνπνίεζεο ή ην πνζφ ηεο εθξνήο κπνξεί λα είλαη αβέβαηα. Κία παξνχζα δέζκεπζε πξνθχπηεη
απφ ηελ παξνπζία κίαο λνκηθήο ή ηεθκαηξφκελεο ππνρξέσζεο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ γεγνλφηα ηνπ
παξειζφληνο.
Θάζε ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηα έμνδα γηα ηα νπνία είρε αξρηθψο
ζρεκαηηζηεί. Νη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο
θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαιχηεξε εθηίκεζε.
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Νη πξνβιέςεηο απνηηκψληαη ζην πξνζδνθψκελν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαθαλνληζηεί ε παξνχζα
δέζκεπζε, βαζηδφκελνη ζηα πην αμηφπηζηα ηεθκήξηα πνπ είλαη δηαζέζηκα θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, πεξηιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ
παξνχζα δέζκεπζε.
Όηαλ ε επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε
παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ αλακέλνληαη λα απαηηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζεί ε
ππνρξέσζε.
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο πξνεμφθιεζεο, ε ινγηζηηθή αμία κηαο πξφβιεςεο απμάλεη ζε θάζε
πεξίνδν έηζη ψζηε λα αληαλαθιά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηή ε αχμεζε αλαγλσξίδεηαη σο
ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Όηαλ ππάξρεη έλαο αξηζκφο νκνίσλ δεζκεχζεσλ, ε
πηζαλφηεηα φηη κία εθξνή ζα απαηηεζεί γηα δηαθαλνληζκφ, θαζνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
θαηεγνξία ησλ δεζκεχζεσλ, σο έλα ζχλνιν. Κία πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκε θαη αλ ε πηζαλφηεηα
πξαγκαηνπνίεζεο εθξνήο γηα έλα ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία δεζκεχζεσλ είλαη
κηθξή. Αλ δελ είλαη εθεμήο πηζαλφ φηη κία εθξνή πφξσλ, πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε, ζα
απαηηεζεί γηα λα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε, ε πξφβιεςε αλαζηξέθεηαη.
3.9

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο

Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη,
εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Ζ
εηαηξεία εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ
ηεο. Πε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε δηνίθεζε ιακβάλεη ππφςε ηνπο
δηαθαλνληζκνχο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη θξίλεη πνηνη απφ εθείλνπο δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά
ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο. Ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο
ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαζψο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο
θαλνληζκνχο. Κεηαβνιέο ησλ θξίζεσλ ή ησλ δηεξκελεηψλ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή
κηα κείσζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ζην κέιινλ.
3.10

Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ξηζαλέο εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ εηαηξεία πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα θξηηήξηα ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
3.11

Μηζζώζεηο

Ζ εθηίκεζε γηα ην εάλ κία ζπκθσλία πεξηέρεη ζηνηρείν κίζζσζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ έλαξμε
ηεο ζπκθσλίαο, ιακβάλνληαο ππ φςηλ φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ.
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3.11.1

Η εηαηξεία σο κηζζσηήο

3.11.1.1 Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Ζ ηδηνθηεζία ελφο κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηαβηβάδεηαη ζην κηζζσηή εάλ κεηαβηβάδνληαη
ζε απηφλ νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κηζζσκέλν πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν αλεμάξηεηα απφ ηνλ λνκηθφ ηχπν ηεο ζχκβαζεο. Θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ή εάλ είλαη ρακειφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία
ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επηπιένλ θαηαβνιψλ εάλ
ππάξρνπλ, πνπ θαιχπηνληαη απφ ην κηζζσηή. Έλα αληίζηνηρν πνζφ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε απφ
ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αλεμαξηήησο εάλ κεξηθέο απφ ηηο θαηαβνιέο κηζζσκάησλ θαηαβάιινληαη
πξνθαηαβνιηθά θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο.
Ζ κεηαγελέζηεξε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία έρνπλ απνθηεζεί κε
ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, π.ρ. ε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο απφζβεζεο θαη ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, είλαη ίδηα κε απηή πνπ εθαξκφδεηαη ζε ζπγθξίζηκα
απνθηψκελα, εθηφο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο
αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο αθνξά ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο, κε βάζε ηηο ειάρηζηεο θαηαβνιέο ησλ
κηζζσκάησλ κείνλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θαηαλέκνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο
κηζζσηηθήο πεξηφδνπ, θαη αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην επί ηνπ αλεμφθιεηνπ
ππνινίπνπ ηεο ππνρξέσζεο.
3.11.1.2 Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Όιεο νη ππφινηπεο κηζζψζεηο αληηκεησπίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη θαηαβνιέο ζηηο
ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ επζεία κέζνδν
(ζπζρεηηζκφο εζφδνπ ρξήζεο θαη εμφδνπ). Νη ζρεηηδφκελεο δαπάλεο, φπσο ε ζπληήξεζε θαη ε
αζθάιηζε, αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
3.11.2

Η εηαηξεία σο εθκηζζσηήο

3.11.2.1 Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Νη κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία δε κεηαβηβάδεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο σθέιεηεο
ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Αξρηθά άκεζα θφζηε πνπ
βαξχλνπλ ηνπο εθκηζζσηέο ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζπκθσλία κηαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο
πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθά αμία ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη αλαγλσξίδνληαη θαζ‟ φιε
ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο σο έζνδα κίζζσζεο.
3.12
3.12.1

Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ
Έζνδα

Ρα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ
εηαηξεία θαη ηα ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ αμηφπηζηα.
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Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
3.12.1.1 Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ
Ρν έζνδν απφ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ην
ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο.
Πχκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ην έζνδν αλαγλσξίδεηαη βάζεη ηεο αλαινγίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ
παξαζρεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ
ππεξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ.
Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο πνπ αθνξά παξνρή ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί βάζηκα,
ην έζνδν αλαγλσξίδεηαη κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη αλαγλσξηζκέλεο δαπάλεο είλαη αλαθηήζηκεο.
Πε πεξηπηψζεηο πνπ κεηαβιεζνχλ νη αξρηθέο εθηηκήζεηο ησλ εζφδσλ, νη δαπάλεο ή ν βαζκφο
νινθιήξσζεο, νη αιιαγέο απηέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απμήζεηο ή κεηψζεηο ησλ εθηηκψκελσλ
εζφδσλ ή δαπαλψλ θαη εκθαλίδνληαη ζηα έζνδα ηεο ρξήζεο.
3.12.1.2 Έζνδα από πσιήζεηο αγαζώλ
Ρα έζνδα θαηαρσξνχληαη, φηαλ νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη σθέιεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
θπξηφηεηα ησλ αγαζψλ, έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ αγνξαζηή.
3.12.1.3 Έζνδα από ηόθνπο
Ρα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη βάζεη κηαο ρξνληθήο αλαινγίαο ζε ζρέζε κε ην αλεμφθιεην
θεθάιαην θαη ην θαηάιιειν πξαγκαηηθφ επηηφθην ην νπνίν είλαη ην επηηφθην πνπ αθξηβψο πξνεμνθιεί ηηο
εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο εηζπξάμεηο νη νπνίεο αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα
δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ψζηε λα εμηζψλνληαη κε ηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ.
3.12.2
Ρα

Έμνδα

έμνδα

αλαγλσξίδνληαη

ζηα

απνηειέζκαηα

ζε

δεδνπιεπκέλε

βάζε.

Νη

πιεξσκέο

πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην
ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Ρα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.
3.12.2.1 Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ
Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε Δπξψ πνπ είλαη θαη ην λφκηζκα αλαθνξάο. Ππλαιιαγέο πνπ
γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο
πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, νη
απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ
μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Ρα θέξδε ή δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο πεξηιακβάλνληαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο.
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4

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο αθνξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζε άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ
θαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα. Ζ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ησλ σο άλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηεο εηαηξείαο, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Λνγηζκηθά

Πνζά ζε € '

Πξνγξάκκαηα

Κόζηνο Κηήζεο ηελ 31/12/2011

186.791,19

κείνλ: Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

140.129,24

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2011

46.661,95

Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ

58.695,96

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

41.023,51

Κόζηνο Κηήζεο ηελ 31/12/2012

245.487,15

κείνλ: Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

181.152,75

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2012

64.334,40

Νη απνζβέζεηο ησλ άπισλ παγίσλ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο (ζεκείσζε 16).
Δπί ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο δελ ππάξρνπλ νπνηνπδήπνηε είδνπο δεζκεχζεηο.

5

Δλζώκαηα πάγηα

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, γηα ηηο
παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
Πνζά ζε € '
Κόζηνο θηήζεο ηελ 1/1/2011

Κηίξηα

Μεραλήκαηα

Μεηαθνξηθά
κέζα

Έπηπια θαη
ινηπόο
εμνπιηζκόο

ύλνιν

134.699,32

97.285,36

20.000,00

2.295.428,26

2.547.412,94

(131.088,27)

(78.664,82)

(19.999,99)

(1.925.333,89)

(2.155.086,97)

3.611,05

18.620,54

0,01

370.094,37

392.325,97

Ξξνζζήθεο ρξήζεο

-

43.740,00

-

115.290,02

159.030,02

Απνζβέζεηο ρξήζεο

(1.274,48)

(13.994,53)

-

(332.712,17)

(347.981,18)

κείνλ: Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ
1/1/2011

Κόζηνο θηήζεο ηελ 31/12/2011

134.699,32

141.025,36

20.000,00

2.410.718,28

2.706.442,96

(132.362,75)

(92.659,35)

(19.999,99)

(2.258.046,06)

(2.503.068,15)

2.336,57

48.366,01

0,01

152.672,22

203.374,81

Ξξνζζήθεο ρξήζεο

-

-

47.750,00

100.552,68

148.302,68

Απνζβέζεηο ρξήζεο

(1.274,48)

(14.364,00)

(8.754,17)

(106.023,70)

(130.416,35)

κείνλ: Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ
31/12/2011

Κόζηνο θηήζεο ηελ 31/12/2012
κείνλ: Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
Καζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ
31/12/2012

134.699,32

141.025,36

67.750,00

2.511.270,96

2.854.745,64

(133.637,23)

(107.023,35)

(28.754,16)

(2.364.069,76)

(2.633.484,50)

1.062,09

34.002,01

38.995,84

147.201,20

221.261,14

Νη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο (ζεκείσζε 16).
Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο, πξνζεκεηψζεηο ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε επί ησλ ελζψκαησλ παγίσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο πξνο εμαζθάιηζε δαλεηζκνχ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ.
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Γελ ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ παγίσλ.
Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο πάγηα απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ.

6

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη σο εμήο:
Πνζά ζε € '

ζεκ.

31/12/2012

31/12/2011

6.1

58.530.440,57

39.679.547,48

58.530.440,57

39.679.547,48

Ρακεηαθά δηαζέζηκα, Γάλεηα θαη
απαηηήζεηο
ύλνιν

6.1

Απαηηήζεηο

Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία:
Πνζά ζε € '

ζεκ.

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

6.1.1

140.323,80

111.823,80

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

6.1.2

50.233.984,52

26.070.798,90

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο
εκπνξηθέο απαηηήζεηο

6.1.3

8.156.132,25

13.496.924,78

58.530.440,57

39.679.547,48

31/12/2012

ύλνιν

6.1.1

31/12/2011

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο

Ζ αλάιπζε ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:
Πνζά ζε € '
Γνζκέλεο εγγπήζεηο

31/12/2012

31/12/2011

130.323,80

101.823,80

10.000,00

10.000,00

140.323,80

111.823,80

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
ύλνιν

6.1.2

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο εηαηξείαο αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά, είηε ζηα ηακεία ηεο
εηαηξείαο, είηε ζε ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, δηαζέζηκεο ζε πξψηε δήηεζε. Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο επί
ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ ηεο εηαηξείαο.
Γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ
δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξείαο έρνπλ σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε € '

31/12/2012

31/12/2011

331.314,49

248.989,03

Θαηαζέζεηο φςεσο

38.902.670,03

25.821.809,87

Ξξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο

11.000.000,00

-

50.233.984,52

26.070.798,90

Γηαζέζηκα ζην ηακείν

ύλνιν ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ &
ηζνδύλακσλ

Ρν εχξνο ησλ επηηνθίσλ ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ φςεσο αλέξρεηαη ζε 0% - 0,5% πεξίπνπ.
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6.1.3

Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

Ρν θνλδχιη ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο «Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο
απαηηήζεηο» αλαιχεηαη σο εμήο:
Πνζά ζε € '

31/12/2012

31/12/2011

Ξειάηεο ηδησηηθνχ ηνκέα εζσηεξηθνχ

4.024.910,15

7.864.616,31

Ξειάηεο ηδησηηθνχ ηνκέα εμσηεξηθνχ

1.576.283,61

3.983.518,57

Διιεληθφ Γεκφζην

2.275.756,92

1.648.789,90

279.181,57

-

7.984.882,69

4.335.878,58

16.141.014,94

17.832.803,36

Κείνλ: Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο

(7.984.882,69)

(4.335.878,58)

ύλνιν θαζαξώλ απαηηήζεσλ

8.156.132,25

13.496.924,78

Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο
Δπηζθαιείο απαηηήζεηο πειαηψλ
ύλνιν απαηηήζεσλ

Ρν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. Δπηπιένλ, νη απαηηήζεηο δελ είλαη
ηνθνθφξεο θαη ην πηζησηηθφ φξην ηνπο αλέξρεηαη ζε 1,5 – 2 κήλεο. Γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
απαηηήζεσλ απηψλ ε εηαηξεία εηζπξάηηεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο. Ζ εχινγε αμία απηψλ ησλ
βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα θαζψο ε
ινγηζηηθή αμία ζεσξείηαη πσο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο.
Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο επί ησλ απαηηήζεσλ.
Γηα ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ησλ ελδείμεσλ
γηα ηπρφλ απνκείσζή ηνπο θαη έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξφβιεςε ζπλνιηθνχ πνζνχ € 7.984.882,69,
απμεκέλε θαηά ην πνζφ ησλ € 3.649.004,11, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.

7

Λνηπέο Απαηηήζεηο

Νη ινηπέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Πνζά ζε € '

31/12/2012

31/12/2011

122.125.863,59

116.363.591,43

565.896,17

-

10.724.693,33

8.751.005,86

Ξξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο

4.159.940,12

7.513.216,08

Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηηθά ηακεία

4.498.518,97

4.169.461,03

21.096,01

1.655.095,97

1.595.490,92

1.295.454,50

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην
Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
Σξεψζηεο δηάθνξνη

Θφκηζηξα Γηεζλψλ Κεηαθνξψλ
Απαηηήζεηο απφ μέλα δίθηπα
Ξξνθαηαβνιέο κηζζνδνζίαο επφκελεο ρξήζεο
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
ύλνιν ινηπώλ απαηηήζεσλ
Μείνλ: Ξξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ
ύλνιν θαζαξώλ απαηηήζεσλ

946.916,48

-

5.888.078,85

288.153,40

150.526.494,44

140.035.978,27

(13.345.631,44)

(16.634.513,69)

137.180.863,00

123.401.464,58

Ρν πνζφ ησλ απαηηήζεσλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην αθνξά θπξίσο ζε Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο.
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, ην ζχλνιν ηεο
απαίηεζεο ηεο εηαηξείαο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην γηα Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΞΑ) αλέξρεηαη ζε
πνζφ € 121.825.254,92.
Ρν αλσηέξσ πνζφ αλαιχεηαη πεξαηηέξσ σο εμήο:
α)

ζε πνζφ € 22.023.229,32 ην νπνίν αθνξά επηζηξεπηέν ΦΞΑ ησλ ρξήζεσλ 2007, 2008 θαη 2009
γηα ην νπνίν έρνπλ γίλεη αηηήζεηο επηζηξνθήο κε βάζε ηελ ΞΝΙ. 1073/21.7.2004 (θαη γηα ην
νπνίν δελ ππάξρεη πξνζεζκία παξαγξαθήο), αιιά είλαη επηζηξεπηέν κεηά απφ θνξνινγηθφ
έιεγρν, θαη

β)

ζε πνζφ € 99.802.025,60 ην νπνίν αθνξά ζε απάηηεζε απφ ΦΞΑ ησλ ρξήζεσλ 2009, 2010,
2011 θαη 2012, ηνλ νπνίν ε εηαηξεία δηθαηνχηαη λα ζπκςεθίζεη κε ΦΞΑ εθξνψλ ή λα δεηήζεη
επηζηξνθή.

Ή Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη ην ζχλνιν ηεο παξαπάλσ απαίηεζεο ζα εηζπξαρζεί ή ζα
ζπκςεθηζηεί (κε ΦΞΑ εθξνψλ) ζην ζχλνιν ηεο θαη ζπλεπψο δελ ζπληξέρεη αλάγθε απνκείσζήο ηεο.
Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο επί ησλ Ινηπψλ Απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο.
Γηα ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ινηπψλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ησλ
ελδείμεσλ γηα ηπρφλ απνκείσζή ηνπο θαη έρεη ζρεκαηηζηεί ζρεηηθή πξφβιεςε ζπλνιηθνχ πνζνχ €
13.345.631,44 (έλαληη πνζνχ € 16.634.513,69 ηελ 31/12/2011).
Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο είλαη ε εμήο:
Πνζά ζε € '

31/12/2012

31/12/2011

Τπόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ

16.634.513,69

12.145.223,59

(4.000.000,00)

-

Πρεκαηηζκφο λέαο πξφβιεςεο

711.117,75

4.489.290,10

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ

13.345.631,44

16.634.513,69

Αληηζηξνθή ζρεκαηηζκέλεο πξφβιεςεο

Ζ αλσηέξσ αληηζηξνθή πξφβιεςεο ηεο ρξήζεο 2012 πνζνχ € 4.000.000 πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ
εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο θαη πεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη „‟Ινηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα
έζνδα‟‟ (ζεκείσζε 17).

8

Απνζέκαηα

Ρα απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Πνζά ζε € '
Ξεηξέιαην
Αλαιψζηκα ιηθά
Αληαιιαθηηθά Ξαγίσλ
πλνιηθή αμία
Κείνλ: Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο

31/12/2012

31/12/2011

1.551.701,33

1.294.024,09

665.848,43

657.018,82

5.681,00

5.681,00

2.223.230,76

1.956.723,91

-

-
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πλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία

2.223.230,76

1.956.723,91

Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο επί ησλ απνζεκάησλ ηεο εηαηξείαο έλαληη δαλεηζκνχ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ.
Ζ εχινγε αμία ησλ απνζεκάησλ ζεσξείηαη φηη πξνζεγγίδεη ηελ αμία θηήζεσο. Ζ αμία θηήζεσο ησλ
απνζεκάησλ θαζνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο ε νπνία αθνινπζείηαη πάγηα.
Ζ εηαηξία έρεη αλαιάβεη ηελ δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ (αγνξέο – πεηξειαηνδνηήζεηο) απφ
ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 θαζψο κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή ηε δηαρείξηζε δηαηεξνχζε ν ΝΠΔ. Ρν ζχλνιν
ηεο αμίαο ησλ αγνξψλ πεηξειαίνπ ζηε ρξήζε 2012 αλήιζε ζην πνζφ ησλ επξψ 25.375.657,50.
Κνλαδηθφο πξνκεζεπηήο πεηξειαίνπ γηα ηελ αλσηέξσ πεξίνδν ήηαλ ε εηαηξία «ΔΘΝ Αλψλπκε
Βηνκεραληθή θαη εκπνξηθή εηαηξεία πεηξειαηνεηδψλ».
Ρν πνζφ ηεο αλάισζεο πεηξειαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο αλήιζε ζην πνζφ ησλ €
25.117.980,26, θαη αθνξά ζην ζχλνιφ ηνπ αλάισζε απνζεκάησλ πεηξειαίνπ γηα ηελ θίλεζε ησλ
ακαμνζηνηρηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ ηεο εηαηξείαο θαη πεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη
«Αλαιψζεηο Θαπζίκσλ» ηνπ πίλαθα αλάιπζεο ησλ εμφδσλ αλά θαηεγνξία (ζεκείσζε 16). Δπίζεο, ην
πνζφ ηεο αλάισζεο ινηπψλ αλαισζίκσλ πιηθψλ αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 43.400,12 θαη πεξηιακβάλεηαη
ζην θνλδχιη «Αλαιψζεηο Απνζεκάησλ» ηνπ πίλαθα αλάιπζεο εμφδσλ αλά θαηεγνξία (ζεκείσζε 16).

9

Μεηνρηθό θεθάιαην

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ 2.130.434 θνηλέο πιήξσο εμνθιεκέλεο κεηνρέο,
νλνκαζηηθήο αμίαο € 100 ε θάζε κία. Ρν ζχλνιν ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλέξρεηαη
ζε € 213.043.400. Νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε νπνηαδήπνηε Σξεκαηηζηεξηαθή
Αγνξά θαη ζην ζχλνιφ ηνπο θαηέρνληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην.
Ζ εμέιημε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, απφ ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο, έρεη σο εμήο:
(Πνζά ζε € ')
Αξηζκόο
κεηνρώλ
Αξρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο

Ολνκαζηηθή
αμία

Αμία

1.000.000

100

100.000.000,00

Δηζθνξά θιάδνπ απφ ΝΠΔ Α.Δ.

110.434

100

11.043.400,00

Δηζθεξφκελν θεθάιαην απφ απνξξφθεζε ηεο
ΞΟΝΑΠΡΗΑΘΝΠ Α.Δ.

420.000

100

42.000.000,00

Τπόινηπν 31/12/2007

1.530.434

100

153.043.400,00

Τπόινηπν 31/12/2008

1.530.434

100

153.043.400,00

600.000

100

60.000.000,00

Τπόινηπν 31/12/2009

2.130.434

100

213.043.400,00

Τπόινηπν 31/12/2010

2.130.434

100

213.043.400,00

Τπόινηπν 31/12/2011

2.130.434

100

213.043.400,00

Τπόινηπν 31/12/2012

2.130.434

100

213.043.400,00

Θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ

Γηα παξαπάλσ αλάιπζε ηεο εμέιημεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ βιέπε ζηελ παξάγξαθν 1.2.
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Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα

Ρα απνζεκαηηθά θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 13.094,15 θαη αθνξνχλ ζε
ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Πχκθσλα κε ηελ Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη, απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο,
λα ζρεκαηίζνπλ ην 5% ζαλ ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κέρξηο φηνπ απηφ θηάζεη ην έλα ηξίην ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ.

11

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία

Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη σο ππνρξέσζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ηελ
παξνχζα αμία ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο πνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηελ θαηαβνιή εθάπαμ απνδεκίσζεο ζην
πξνζσπηθφ πνπ απνρσξεί ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ππνινγίζηεθε θαηφπηλ
αλαινγηζηηθήο κειέηεο πνπ έγηλε απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή. Ππγθεθξηκέλα, ε ζρεηηθή κειέηε
αθνξνχζε ζηελ δηεξεχλεζε θαη ππνινγηζκφ ησλ αλαινγηζηηθψλ κεγεζψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηνπλ ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (Γ.Ι.Ξ. 19) θαη είλαη ππνρξεσηηθφ λα
θαηαρσξεζνχλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο θάζε
επηρείξεζεο. Σξεζηκνπνηήζεθε σο κέζνδνο απνζεκαηνπνίεζεο ε κέζνδνο ηεο Ξξνβιεπφκελεο
Ξηζησηηθήο Κνλάδαο πνρξέσζεο («Projected Unit Credit Method»).
Ζ εηαηξεία, δελ έρεη επίζεκα ή αλεπίζεκα ελεξγνπνηήζεη θαλέλα εηδηθφ πξφγξακκα παξνρψλ πξνο ηνπο
εξγαδφκελνπο ηεο, ην νπνίν λα δεζκεχεηαη γηα παξνρέο ζε πεξηπηψζεηο απνρσξήζεσλ εξγαδφκελσλ.
Ρν κφλν πξφγξακκα πνπ βξίζθεηαη ελ ηζρχ είλαη ε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία Λ.993/1979 γηα παξνρή εθάπαμ πνζνχ ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.
Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο, έρεη σο εμήο:
Πνζά ζε € '
Ξαξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνπκέλσλ
ππνρξεψζεσλ
Καζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηνλ
ηζνινγηζκό

31/12/2012

31/12/2011

1.738.289,00

1.630.519,00

1.738.289,00

1.630.519,00

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπλνιηθή αλαινγηζηηθή ππνρξέσζε γηα ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ηελ
31/12/2012 ζην πνζφ ησλ 7.518.761,00 €. Ωζηφζν, επεηδή ν ΝΠΔ έρεη παξαθξαηήζεη ηελ ππνρξέσζε
θαη ην ζρεηηθφ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνυπεξεζία ησλ εξγαδνκέλσλ κέρξη ηελ 31/12/2006, ε
αλαινγηζηηθή ππνρξέσζε ηεο ΡΟΑΗΛΝΠΔ ηελ 31/12/2012 πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 1.738.289,00 €,
φπσο θαίλεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα.
Ζ κεηαβνιή ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξείαο αλαιχεηαη σο εμήο:
Πνζά ζε € '
Θαζαξή ππνρξέσζε έλαξμεο ρξήζεσο
Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Θφζηνο ηφθσλ
Ξαξνρέο πιεξσζείζεο εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο

31/12/2012

31/12/2011

1.630.519,00

2.532.798,29

285.485,56

249.998,00

-

107.644,00

(177.715,56)

(223.022,00)
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Δπηπιένλ πιήξσκέο ή έμνδα (έζνδα)

-

-

Αλαινγηζηηθή δεκηά / (θέξδνο)

-

(1.036.899,29)

1.738.289,00

1.630.519,00

Καζαξή ππνρξέσζε ιήμεο ρξήζεσο

Νη κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο έρνπλ σο εμήο:
Πνζά ζε € '

31/12/2012

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο

31/12/2011

285.485,56

249.998,00

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο

-

107.644,00

Θφζηνο πεξηθνπψλ/ δηαθαλνληζκψλ/ ηεξκαηηζκνχ
ππεξεζίαο

-

-

Αλαγλψξηζε αλαινγηζηηθνχ θέξδνπο/δεκηάο

-

(1.036.899,29)

Αλαγλψξηζε θφζηνπο πξνεγνχκελεο πξνυπεξεζίαο

-

-

285.485,56

(679.257,29)

ύλνιν

Νη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη εμήο:
Οηθνλνκηθέο Παξαδνρέο

12

31/12/2012

31/12/2011

Καθξνρξφληα αχμεζε πιεζσξηζκνχ

2,00%

2,00%

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ

1,50%

1,75%

Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην

4,00%

4,25%

Λνηπέο Πξνβιέςεηο

Νη ινηπέο πξνβιέςεηο ηεο εηαηξείαο πνζνχ € 4.349.950,92 αθνξνχλ ζε πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ
ζρεκαηηζηεί γηα επίδηθεο απαηηήζεηο ηξίησλ θαηά ηεο εηαηξείαο πνζνχ € 4.249.950,92 (ζεκείσζε
26.1.2) θαη ζε πξφβιεςε πνζνχ επξψ 100.000,00 γηα ηελ θάιπςε ελδερφκελεο ππνρξέσζεο πνπ ζα
πξνθχςεη απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνπ αθνξά ηελ κε απνδνρή γηα ηε ρξήζε 2011 ηνπ
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ
Λ. 2238/1994 («Θψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο») (ζεκείσζε 26.1.1).
Ζ θίλεζε ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ ηεο εηαηξείαο έρεη σο εμήο:

Πνζά ζε € '

Πξνβιέςεηο γηα
εθθξεκείο δίθεο

ύλνιν

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1/1/2011

1.750.000,00

-

1.750.000,00

Γηελέξγεηα επηπιένλ πξνβιέςεσλ

2.091.065,00

100.000,00

2.191.065,00

3.841.065,00

100.000,00

3.941.065,00

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2011
Γηελέξγεηα επηπιένλ πξνβιέςεσλ
Λνγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2012

13

Πξνβιέςεηο γηα
πξόζηηκα από ηε
κε απνδνρή ηνπ
θνξνινγηθνύ
ειέγρνπ

408.885,92

-

408.885,92

4.249.950,92

100.000,00

4.349.950,92

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη σο εμήο:
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Πνζά ζε € '

ζεκ.

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο
απνηηκψκελεο ζην αλαπφζβεζην θφζηνο

31/12/2011

841.620.626,24

805.482.931,01

841.620.626,24

805.482.931,01

13.1

ύλνιν

13.1

31/12/2012

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο απνηηκώκελεο ζην αλαπόζβεζην θόζηνο

Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη:
Πνζά ζε € '

ζεκ.

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

13.1.2

70.000,00

-

Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο

13.1.1

841.550.626,24

805.482.931,01

841.620.626,24

805.482.931,01

ύλνιν

13.1.1

31/12/2012

31/12/2011

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο

Ρα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ θαη ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Πνζά ζε € '

31/12/2012

πνρξεψζεηο ζε Λ.Ξ.Γ.Γ & Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο

834.463.168,21

796.656.597,58

Ξξνκεζεπηέο Δζσηεξηθνχ

6.094.832,16

7.947.669,81

Ξξνκεζεπηέο Δμσηεξηθνχ

52.931,24

πνρξεψζεηο απφ θφκηζηξα δηεζλψλ κεηαθνξψλ
ύλνιν ππνρξεώζεσλ

31/12/2011

939.694,63

878.663,62

841.550.626,24

805.482.931,01

Πην θνλδχιη ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012
πνζνχ επξψ 834.463.168,21 (έλαληη πνζνχ επξψ 796.656.597,58 ηελ 31/12/2011), πεξηιακβάλνληαη
ππνρξεψζεηο πξνο ηελ εηαηξεία ΝΠΔ ΑΔ ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 833.325.913,67 (έλαληη πνζνχ επξψ
796.111.960,48 ηελ 31/12/2011) (ζεκείσζε 27). Νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πξνο
ηα μέλα δίθηπα επηβαξχλνληαη κε ηφθνπο ππεξεκεξίαο ιφγσ θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ (ζεκείσζε 18).
Νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο, πιελ ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηα μέλα δίθηπα, δελ είλαη
ηνθνθφξεο θαη ζπλήζσο δηαθαλνλίδνληαη ζε 1,5 κε 2 κήλεο. Αληηζέησο, νη βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πξνο ηα μέλα δίθηπα επηβαξχλνληαη κε ηφθνπο ππεξεκεξίαο ιφγσ
θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ (ζεκείσζε 18).
13.1.2

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Νη Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Πνζά ζε € '
Ιεθζείζεο Δγγπήζεηο πειαηψλ θιάδνπ
εκπνξεπκάησλ
ύλνιν ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ
ππνρξεώζεσλ

31/12/2012

31/12/2011

70.000,00

-

70.000,00

-
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Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Πνζά ζε € '

31/12/2012

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

31/12/2011

11.062.346,48

14.688.938,33

1.624.910,76

1.718.417,32

Γεδνπιεπκέλα έμνδα

572.209,21

1.028.790,74

Ινηπνί θφξνη (πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ΦΞΑ)

409.990,01

119.591,50

5.085,29

113.690,23

13.674.541,75

17.669.428,12

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ
ύλνιν ππνρξεώζεσλ

Νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο δελ είλαη ηνθνθφξνη ινγαξηαζκνί θαη ζπλήζσο δηαθαλνλίδνληαη
κέζα ζηελ επφκελε ρξήζε. Πεκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο.

15

Κύθινο εξγαζηώλ

Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη πεξηιακβάλεη:
Πνζά ζε € '

1/1 - 31/12/2012
47.157.900,14

46.525.337,74

Έζνδα απφ κεηαθνξά επηβαηψλ (Ξξναζηηαθφο)

15.058.576,67

15.499.737,16

Έζνδα απφ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ

20.047.454,69

22.198.480,97

Έζνδα απφ κεηαθνξέο κε ιεσθνξεία

734.396,23

412.531,46

82.998.327,73

84.636.087,33

ύλνιν

16

1/1 - 31/12/2011

Έζνδα απφ κεηαθνξά επηβαηψλ

Αλάιπζε εμόδσλ αλά θαηεγνξία

Πηα έμνδα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Θαηάζηαζεο Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη:

1/1 - 31/12/2012

Πνζά ζε € '

Κόζηνο
πσιήζεσλ

Έμνδα
δηνηθεηηθήο
ιεηηνπξγίαο

Έμνδα
ιεηηνπξγίαο
δηαζέζεσο

ύλνιν

Ακνηβέο θαη έμνδα Ξξνζσπηθνχ

33.247.917,60

2.192.170,39

1.096.085,20

36.536.173,19

Αλαιψζεηο θαπζίκσλ

25.117.980,26

-

-

25.117.980,26

Ππληήξεζε ηξνραίνπ πιηθνχ

17.449.250,00

1.150.500,00

575.250,00

19.175.000,00

Δλνίθηα ηξνραίνπ πιηθνχ

17.189.483,22

1.133.372,52

566.686,26

18.889.542,00

Ρέιε Σξήζεο Γηθηχνπ

16.360.733,73

1.078.729,70

539.364,85

17.978.828,27

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα θίλεζεο

5.663.966,38

373.448,33

186.724,17

6.224.138,88

Ινηπέο Ξαξνρέο Ρξίησλ

8.176.126,64

539.085,27

269.542,64

8.984.754,55

Ακνηβέο θαη έμνδα Ρξίησλ

4.710.487,85

310.581,62

155.290,81

5.176.360,28

570.360,70

37.606,20

18.803,10

626.770,00

Ξξνβιέςεηο

4.599.588,94

303.269,60

151.634,80

5.054.493,34

Απνζβέζεηο

156.010,27

10.286,39

5.143,20

171.439,86

Φφξνη - Ρέιε

75.609,96

4.985,27

2.492,64

83.087,87

Αλαιψζεηο Απνζεκάησλ

43.400,12

-

-

43.400,12

133.360.915,68

7.134.035,29

3.567.017,65

144.061.968,62

Γηάθνξα έμνδα

ύλνιν
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1/1 - 31/12/2011
Έμνδα
δηνηθεηηθήο
ιεηηνπξγίαο

Κόζηνο
πσιήζεσλ

Πνζά ζε € '

Έμνδα
ιεηηνπξγίαο
δηαζέζεσο

ύλνιν

Ακνηβέο θαη έμνδα Ξξνζσπηθνχ

44.834.568,25

2.956.125,38

1.478.062,69

49.268.756,32

Ππληήξεζε ηξνραίνπ πιηθνχ

21.114.239,51

1.392.147,66

696.073,83

23.202.461,00

Δλνίθηα ηξνραίνπ πιηθνχ

20.930.000,01

1.380.000,00

690.000,00

23.000.000,01

Αλαιψζεηο θαπζίκσλ

24.591.793,42

742.496,61

371.248,31

25.705.538,34

Ρέιε Σξήζεο Γηθηχνπ

16.406.985,01

1.081.779,23

540.889,62

18.029.653,86

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα θίλεζεο

6.885.088,96

453.961,91

226.980,95

7.566.031,82

Ινηπέο Ξαξνρέο Ρξίησλ

9.680.925,49

638.302,78

319.151,39

10.638.379,66

Γηάθνξα έμνδα

2.083.243,50

137.356,71

68.678,36

2.289.278,57

Ακνηβέο θαη έμνδα Ρξίησλ

4.788.318,81

315.713,33

157.856,66

5.261.888,80

Απνζβέζεηο

344.650,01

22.724,18

11.362,09

378.736,28

Ξξνβιέςεηο

4.176.253,99

275.357,41

2.883.684,23

7.335.295,63

Φφξνη - Ρέιε

38.419,54

2.533,16

1.266,58

42.219,28

Αλαιψζεηο Απνζεκάησλ

36.734,66

-

-

36.734,66

155.911.221,17

9.398.498,35

7.445.254,71

172.754.974,23

ύλνιν

Ρα έμνδα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε € '
Κηζζνί, εκεξνκίζζηα & επηδφκαηα
Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Ινηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Απνδεκηψζεηο απνιχζεσο ή εμφδνπ
εκκίζζνπ πξνζσπηθνχ Ν.Π.Δ.
ύλνιν

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

27.112.919,13

36.183.883,28

9.176.516,32

12.519.335,32

69.022,18

328.840,48

177.715,56

236.697,24

36.536.173,19

49.268.756,32

Ν αξηζκφο πξνζσπηθνχ γηα ηηο δχν παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο είλαη ν εμήο:
31/12/2012

31/12/2011

Ππλνιηθφο αξηζκφο πξνζσπηθνχ

877

907

ύλνιν

877

907
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Λνηπά έζνδα θαη έμνδα εθκεηάιιεπζεο

Ρα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο πεξηιακβάλνπλ:
Πνζά ζε € '

1/1 - 31/12/2012

Έζνδα απφ ΓΝΠ (Πχκβαζε παξνρήο Γεκφζηαο πεξεζίαο πξνο ην
Διιεληθφ Γεκφζην)
Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ
Έζνδα απφ πσιήζεηο θαπζίκσλ
Ινηπά έζνδα πσιήζεσλ
Ινηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα
ύλνιν

1/1 - 31/12/2011

50.000.000,00

50.000.000,00

2.980.434,76

3.007.608,45

1.002.238,94

-

994.446,91

935.809,23

10.216.440,47

1.684.823,42

65.193.561,08

55.628.241,10

εκείσζε (1)
Πηηο 23/07/2012 ππνγξάθεθε κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο ΡΟΑΗΛΝΠΔ ΑΔ ε ζχκβαζε γηα
ηελ παξνρή δεκφζηαο ππεξεζίαο κε ηελ νπνία ελεξγνπνίεζεθαλ νη πεξεζίεο Γεληθνχ Νηθνλνκηθνχ
Ππκθέξνληνο (.Γ.Ν.Π.), πνπ απνζθνπνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεηκκαηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο
εηαηξείαο θαη δε ζε ρξεκαηνδφηεζε ειιεηκκαηηθψλ δξνκνινγίσλ. Ππγθεθξηκέλα κε ηελ ελ ιφγσ
ζχκβαζε αλαηέζεθε

ζηελ

ΡΟΑΗΛΝΠΔ

ΑΔ

ε

παξνρή

ζπγθεθξηκέλσλ

ππεξεζηψλ επηβαηηθψλ

ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ έλαληη απνδεκίσζεο, ε νπνία κε βάζε ηελ παξάγξαθν 2 ηεο ελ ιφγσ
ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ επξψ 50.000.000,00 εηεζίσο γηα ηα έηε 2011, 2012
θαη 2013, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην Άξζξν 12 ηνπ λ. 3891/2010. Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο
απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε 2012 αλήιζε ζην πνζφ ησλ επξψ 50 εθαηνκκπξίσλ.

εκείσζε (2)
Ρα Ινηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα αλαιχνληαη ζε:
Πνζά ζε € '

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ
ρξήζεσλ

4.000.000,00

-

Ινηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα

6.216.440,47

1.684.823,42

10.216.440,47

1.684.823,42

ύλνιν

Ρα ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο πεξηιακβάλνπλ:
Πνζά ζε € '
Έμνδα κηζζνδνζίαο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο
Ινηπά έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Ινηπέο έθηαθηεο δεκίεο
Ινηπά έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα
Ρφθνη ππεξεκεξίαο θαη έθηαθηα έμνδα
Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο
ύλνιν

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

187.625,95

429.353,15

3.623.065,79

-

1.249,50

-

533.770,77

515.942,22

33.978,12

-

1.410,00

95.876,39

4.381.100,13

1.041.171,77
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18

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πεξηιακβάλνπλ:
Πνζά ζε € '
Ρφθνη θαη έμνδα βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ
Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
ύλνιν

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

5.559,02

43.646,97

101.979,65

46.559,64

107.538,67

90.206,61

Νη ηφθνη βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πεξηιακβάλνπλ ηφθνπο ππεξεκεξίαο ιφγσ θαζπζηέξεζεο
εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ ζε μέλα δίθηπα.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα πεξηιακβάλνπλ:
Πνζά ζε € '
Ρφθνη ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ

1/1 - 31/12/2012
584.448,27

50.987,22

47.162,70

-

631.610,97

50.987,22

Ρφθνη ινηπψλ ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ
ύλνιν

19

1/1 - 31/12/2011

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο

Γελ πξνθχπηεη ππνρξέσζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, γηα ηε ρξήζε 2012, ιφγσ ησλ ζσξεπκέλσλ
θνξνινγηθψλ δεκηψλ απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.

20

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο δηαρσξηζκέλεο αλά θιάδν

Κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 41/2055 φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 3891/2010 ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ηεξεί
θαη λα δεκνζηεχεη ρσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαζψο θαη ηζνινγηζκνχο ή
εηήζηεο θαηαζηάζεηο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ θαη κεηαθνξάο θνξηίνπ.
Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ινγηζηηθά δηαρσξηζκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηε
ρξήζε 2012 (1/1/2012 έσο 31/12/2012), φπσο απηέο πξνθχπηνπλ κε βάζε ηελ αλαιπηηθή κειέηε
θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, ε νπνία δηελεξγήζεθε γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ.
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20.1

Λνγηζηηθά δηαρσξηζκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο

Πνζά ζε €'
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Δλζψκαηα πάγηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
ύλνιν
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο/(ππνρξεψζεηο) απφ/πξνο ινηπνχο θιάδνπο
Ινηπέο Απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

ΤΝΟΛΙΚΑ

ΔΠΙΒΑΣΔ

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ

ΛΔΧΦΟΡΔΙΑ

ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΟΔ
ΠΡΟ ΓΙΑΓΡΑΦΗ

ΛΟΙΠΑ ΠΟΑ
ΠΡΟ
ΓΙΑΓΡΑΦΗ

221.261,14
64.334,40
140.323,80
425.919,34

159.024,35
56.156,69
122.486,88
337.740,66

15.970,99
5.637,30
12.295,87
33.904,17

46.193,06
2.540,41
5.541,05
54.274,52

0,00

0,00

2.223.230,76
8.156.132,25
137.180.863,00
50.233.984,52

1.879.994,08
1.399.783,85
3.125.264,47
135.177.581,31
38.596.209,28

267.802,82
6.781.424,45
1.946.240,76
11.637.206,49

75.433,86
(25.076,05)
(3.125.264,47)
57.040,93
568,75

-

-

ύλνιν

197.794.210,53

180.178.832,99

20.632.674,52

0,00

0,00

ύλνιν ελεξγεηηθνύ

198.220.129,87

180.516.573,65

20.666.578,69

0,00

0,00

213.043.400,00
13.094,15

187.916.700,72
11.549,80

24.473.924,04
1.504,23

652.775,24
40,12

-

-

(16.736.883,20)

(4.969.264,75)

(748.605.249,49)

(1.994.519,28)

(4.316.449,39)

(748.605.249,49)

(1.994.519,28)

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
Ίδηα θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
Απνηειέζκαηα εηο λέν
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία
Ινηπέο Ξξνβιέςεηο
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ύλνιν
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο
Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ύλνιν
ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

(876.219.772,19)

(103.913.855,46)

(3.017.296,98)

(2.963.022,46)

84.014.395,06

7.738.545,07

1.738.289,00

1.517.330,61

152.317,55

68.640,84

-

-

4.349.950,92
70.000,00
6.158.239,92

3.797.017,45
5.314.348,05

381.164,40
70.000,00
603.481,95

171.769,07
240.409,92

0,00

0,00

841.550.626,24
13.674.541,75
855.225.167,99
861.383.407,91

79.889.207,91
11.298.622,23
91.187.830,54
96.502.178,59

12.061.233,17
263.318,50
12.324.551,67
12.928.033,62

994.935,67
118.081,34
1.113.017,01
1.353.426,93

748.605.249,49
748.605.249,49
748.605.249,49

1.994.519,28
1.994.519,28
1.994.519,28

(663.163.278,04)

51

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε
γηα ηε ρξήζε 2012

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

20.2

198.220.129,87

180.516.573,65

20.666.578,69

(2.963.022,46)

0,00

0,00

Λνγηζηηθά δηαρσξηζκέλε Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο

Πνζά ζε €’
Έζνδα
Θχθινο εξγαζηψλ
Έζνδα ΓΝΠ
Ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα
Ινηπά έζνδα
Έζνδα απφ ηφθνπο
ύλνιν Δζόδσλ
Έμνδα
Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ θαη ζπλαθείο πξνβιέςεηο
Ακνηβέο ηξίησλ γηα δαλεηδφκελν πξνζσπηθφ
Θαχζηκα
Ππληήξεζε ηξνραίνπ πιηθνχ
Ρέιε ρξήζεο δηθηχνπ
Δλνίθηα γηα ρξήζε ηξνραίνπ πιηθνχ
Θαζαξηζκνί ηξνραίνπ πιηθνχ
Ζιεθηξηθή ελέξγεηα έιμεο
Δλνίθηα θηηξίσλ
Δλνίθηα κεη. κέζσλ
Δλνίθηα απφ αληαιιαγή ηξνρ. πιηθνχ
Αζθάιηζηξα
Γαπάλεο θιηλακαμψλ θιηλνζεζίσλ
Γηαρεηξηζηηθφ θφζηνο ΝΠΔ
Ινηπά έμνδα - ΝΠΔ
Ινηπά έμνδα
Ακνηβέο ηξίησλ
Ξξνκήζεηεο
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Ρφθνη & ζπλαθή έμνδα

ΤΝΟΛΙΚΑ
82.998.327,73
50.000.000,00
4.977.120,61
10.216.440,47
631.610,97
148.823.499,78

ΔΠΙΒΑΣΔ
62.216.476,81
50.000.000,00
2.054.442,23
8.788.142,53
557.308,80
123.616.370,38

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ
20.047.454,69
1.099.337,90
1.062.692,85
51.220,16
22.260.705,60

ΛΔΧΦΟΡΔΙΑ
734.396,23
1.823.340,48
365.605,08
23.082,01
2.946.423,80

(36.821.658,75)
(800.583,55)
(25.117.980,26)
(19.175.000,00)
(17.978.828,27)
(18.889.542,00)
(2.081.951,99)
(6.224.138,88)
(1.190.394,08)
(299.265,91)
(3.142.177,35)
(958.466,05)
(408.151,25)
(4.424.500,25)
(2.123.501,53)
(2.252.275,20)
(904.347,92)
(83.087,87)
(628.958,86)
(105.349,81)

(32.141.162,81)
(698.819,31)
(20.943.629,64)
(16.169.995,71)
(16.574.303,18)
(16.374.961,06)
(2.081.951,99)
(5.109.434,61)
(993.204,06)
(223.723,55)
(836.632,96)
(356.270,09)
(3.874.638,29)
(1.798.253,33)
(2.252.275,20)
(631.966,32)
(73.884,31)
(525.886,15)
(103.442,54)

(3.226.497,40)
(70.151,12)
(3.382.516,12)
(3.005.004,29)
(1.404.525,09)
(2.514.580,94)
(1.114.704,27)
(94.582,62)
(18.668,91)
(3.142.177,35)
(83.985,58)
(35.764,25)
(379.442,32)
(180.065,46)
(69.839,59)
(6.344,59)
(63.914,65)
(1.322,54)

(1.453.998,53)
(31.613,11)
(791.834,50)
(102.607,40)
(56.873,45)
(37.847,51)
(16.116,91)
(170.419,64)
(145.182,73)
(202.542,01)
(2.858,97)
(39.158,06)
(584,73)
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Απνζβέζεηο
Ξξνβιέςεηο
ύλνιν Δμόδσλ
Απνηέιεζκα πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Απνηέιεζκα κεηά από θόξνπο

(171.439,86)
(4.769.007,78)
(148.550.607,42)

(149.647,70)
(4.162.806,91)
(126.076.889,72)

(15.022,42)
(417.884,25)
(19.226.993,77)

(6.769,75)
(188.316,62)
(3.246.723,93)

272.892,36
272.892,36

(2.460.519,34)

3.033.711,84

(300.300,13)

(2.460.519,34)

3.033.711,84

(300.300,13)
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21

θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ

Νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο δεκηνπξγνχλ δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο
αλαιχνληαη πην θάησ. Ρν ζπλνιηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο εηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηηο
δηαθπκάλζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη έρεη ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο δπλεηηθέο
δπζκελείο επηπηψζεηο απηψλ ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο.
21.1

Κίλδπλνο από ηελ κεηαβνιή ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα θαη ζπλεπψο δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ
ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.
21.2

Κίλδπλνο από ηελ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο θαη ππνρξεψζεηο θαη ζπλεπψο δελ ππφθεηηαη
ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ.
21.3

Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ

Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηεο εηαηξείαο αθνξά απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο. Ζ εηαηξεία
δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο θαζψο ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο πξνέξρεηαη
θπξίσο απφ ηηκνιφγεζε κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ ζην επξχ επηβαηηθφ θνηλφ κε άκεζε είζπξαμε
κεηξεηψλ θαζψο θαη απφ ηηκνιφγεζε ππεξεζηψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ κε πίζησζε, κε ηελ
θαηάζεζε φκσο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηξαπέδεο. Ζ ρξεµαηννηθνλνµηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ
παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηελ εηαηξεία θαη ζε πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο εμφθιεζεο ησλ
ππνινίπσλ ε εηαηξεία πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο κέζσ ηνπ Λνκηθνχ ηεο ηκήκαηνο.
Ζ εηαηξεία θαηαρσξεί πξφβιεςε απαμίσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζή ηεο γηα δεκίεο ζε ζρέζε
κε ηνπο πειάηεο θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο ζεκεηψζεηο 6.1.3 θαη 7.
Πην ηέινο ηεο ρξήζεο, ε δηνίθεζε ζεψξεζε φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο
πνπ λα κελ θαιχπηεηαη ήδε απφ θάπνηα εμαζθάιηζε ή απφ πξφβιεςε επηζθαινχο απαηηήζεσο. Ζ
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ έρνπλ
απνκεησζεί ζε πξνεγνχκελεο εκεξνκελίεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πςειήο
πηζησηηθήο πνηφηεηαο.
21.4 Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο
Ζ εηαηξεία εκθαλίδεηαη λα είλαη εθηεζεηκέλε ζε πςειφ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, φπσο θαηαδεηθλχεη ε
ηδηαίηεξα αξλεηηθή ζρέζε βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ έλαληη βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ ηεο
θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Ωζηφζν ππάξρνπλ ζε εμέιημε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, φπσο επίζεο
έρνπλ ιεθζεί απνθάζεηο, βάζεη λφκσλ, νη νπνίεο είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμάιεηςεο ηνπ ελ
ιφγσ θηλδχλνπ.
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Ππγθεθξηκέλα εληφο ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2011 ππήξμε ελεξγνπνίεζε ησλ
πεξεζηψλ Γεληθνχ Νηθνλνκηθνχ Ππκθέξνληνο (.Γ.Ν.Π.), πνπ απνζθνπνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
ειιεηκκαηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο θαη δε ζε ρξεκαηνδφηεζε ειιεηκκαηηθψλ δξνκνινγίσλ.
Δπηπιένλ κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ 3891/2010 (ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο πξνβιέςεηο
ηνπ άξζξνπ 44 παξ 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ) πξνβιέπεηαη ε δηαγξαθή ησλ ρξεψλ ηεο ΡΟΑΗΛΝΠΔ ΑΔ πξνο
ηνλ ΝΠΔ, κε ππνπξγηθή απφθαζε, ζηελ έθηαζε θαη θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ ζα εγθξηζνχλ
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ λνκνζεζία γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο.
(ζεκείσζε 27).
21.5 Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Ζ πνιηηηθή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο
εηαηξείαο, ψζηε λα δηαηεξεί ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πηζησηψλ θαη ηεο αγνξάο ζηελ εηαηξεία θαη λα
επηηξέπεη ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξαθνινπζεί
ηελ απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ. Πηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ θεθαιαίσλ ζε
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε κέζσ ηεο ζηαδηαθήο βειηίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ εηαηξεία δελ
ρξεζηκνπνηεί δαλεηαθά θεθάιαηα θαη επνκέλσο ν ζπληειεζηήο κφριεπζεο είλαη κεδεληθφο.
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ε εηαηξεία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.

22

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ

22.1

Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε

Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε.
22.2

Τπόινηπα ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ από εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα

Γελ πθίζηαληαη ππφινηπα, ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, απφ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα.
22.3

Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη δηεπζπληηθώλ
ζηειερώλ

Νη ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ
ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο γηα ηηο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
Πνζά ζε € '
Ακνηβέο & ινηπέο παξνρέο κειψλ ΓΠ

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2011

89.119,52

99.159,17

Ακνηβέο & ινηπέο παξνρέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ

263.719,27

408.666,34

ύλνιν

352.838,79

507.825,51
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Πεκεηψλεηαη φηη ζηε ρξήζε 2012, βάζεη απφθαζεο ηνπ Γ.Π., ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαη
δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη 5, ελψ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο γηα ηελ ρξήζε 2011 ήηαλ 8.

23

Γεζκεύζεηο

23.1

Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο

Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο ηεο εηαηξείαο απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.

24

Δγγπήζεηο

Ρελ 31/12/2012 νη ρνξεγεζείζεο εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ αλέξρνληαη ζε πνζφ €
8.211.369,50 (έλαληη πνζνχ € 7.923.102,02 ηελ 31/12/2011), ελψ νη ρνξεγεζείζεο εγγπήζεηο γηα
εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ αλέξρνληαη ζε πνζφ € 7.400,00 θαη παξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο ζε ζρέζε κε
ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.

25

Δκπξάγκαηα Βάξε επί ησλ Παγίσλ ηνηρείσλ

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ έλαληη δαλεηζκνχ.

26

Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο

26.1
26.1.1

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο

H εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο απφ ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2011
κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν
πνπ νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ζα εμεηαζηνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Ζ εηαηξεία δελ έρεη
ζρεκαηίζεη νπνηαδήπνηε πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ.
Δπηπιένλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Θψδηθα Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο (λ. 2238/1994), ε εηαηξεία ππνρξενχηαη απφ ηε ρξήζε 2011 ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ
Λφκηκνπο Διεγθηέο θαη ειεγθηηθά γξαθεία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην δεκφζην Κεηξψν ηνπ λ.
3693/2008 γηα ηελ έθδνζε «Δηήζηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ».
Γηα ηε ρξήζε 2011 ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο αθελφο απνθάζηζε ηελ κε απνδνρή ηνπ θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ θαη αθεηέξνπ ζρεκάηηζε πξφβιεςε πνζνχ € 100.000,00 ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
θιεηφκελεο ρξήζεο γηα ηελ θάιπςε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ επηβνιή
πξφζηηκσλ πνπ αθνξνχλ ηελ κε απνδνρή ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ (ζεκείσζε 12).
Γηα ηε ρξήζε 2012 ε εηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ,
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82, παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994. Ν έιεγρνο απηφο
βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε
δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2012. (Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ
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θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα
αζθήζνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο).
26.1.2

Δπίδηθεο Τπνζέζεηο

Ζ εηαηξεία ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελάγνληνο θαη/ή ηνπ ελαγφκελνπ εκπιέθεηαη ζε δηάθνξεο
εθθξεκνδηθίεο, νη νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο.
Έλαληη ηεο εηαηξείαο εθθξεκνχλ δηθαζηηθέο ππνζέζεηο, φπσο αλαιχνληαη θαησηέξσ:

Πνζά ζε € '
Απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο

31/12/2012

31/12/2011

20.012.417,39

14.213.085,76

Δξγαηηθέο δηαθνξέο

9.624.598,18

9.479.448,79

Κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ (απψιεηεο- δεκηέο)

1.868.538,14

1.910.684,80

31.505.553,71

25.603.219,35

ύλνιν

Όζνλ αθνξά ηηο παξαπάλσ δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο ηξίησλ θαηά ηεο εηαηξείαο, έρεη ζρεκαηηζηεί ηελ
31/12/2012 πξφβιεςε ζπλνιηθνχ πνζνχ € 4.249.950,92 (έλαληη πνζνχ € 3.841.065 ηελ 31/12/2011)
ε νπνία ζεσξείηαη επαξθήο (ζεκείσζε 12). Ξέξαλ ησλ ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο ζρεκαηίζηεθε ε
αλσηέξσ πξφβιεςε ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη φιεο νη ινηπέο εθθξεκνδηθίεο ζα
ηειεζηδηθήζνπλ ρσξίο λα επηθέξνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηά
ηεο.
26.2

Δλδερόκελεο απαηηήζεηο

Γελ ππάξρεη θακία ελδερφκελε απαίηεζε πνπ λα πιεξεί ηα θξηηήξηα γηα γλσζηνπνίεζε πνπ ζέηνπλ ηα
ΓΞΣΑ.

27

εκαληηθά γεγνλόηα

Πηηο 4 Λνεκβξίνπ 2010 ςεθίζηεθε ν Λ 3891/2010 ζρεηηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε, εμπγίαλζε θαη
αλάπηπμε ηνπ Νκίινπ ηνπ ΝΠΔ θαη ηεο ΡΟΑΗΛΝΠΔ.
Βαζηθέο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη νη εμήο:


Ρπζκίζεηο ρξεώλ

Κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ 3891/2010, ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ
άξζξνπ 44 παξ 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, δηαγξάθνληαη ηα ρξέε ηεο ΡΟΑΗΛΝΠΔ πξνο ηνλ ΝΠΔ, κε ππνπξγηθή
απφθαζε ζηελ έθηαζε θαη θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηελ λνκνζεζία γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. Ν ρξφλνο , ε έθηαζε θαη ε
δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη δηαγξαθήο ηνπο θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ
θαη Κεηαθνξψλ πνδνκψλ θαη Γηθηχσλ.
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Ρπζκίζεηο γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία

Πχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Λ 3891/2010, ην ζχλνιν ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΝΠΔ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο θαηά
θπξηφηεηα ζην Γεκφζην κεηά απφ ηελ δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο ζρεηηθήο
απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Κεηαθνξψλ πνδνκψλ θαη Γηθηχσλ. Απφ ηελ αλσηέξσ
κεηαβίβαζε, ην Γεκφζην, κε ηηο αξκφδηεο εθάζηνηε ππεξεζίεο κεξηκλά γηα ηελ επέθηαζε ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ πνπ απνηειεί ηελ Δζληθή Πηδεξνδξνκηθή πνδνκή, απνθηψληαο θαηά
θπξηφηεηα ηα αλαγθαία αθίλεηα θαη δηαζέηνληάο ηα γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.
Κε φκνηα απφθαζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο θαη χζηεξα απφ παξνρή
έγθξηζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, κπνξνχλ λα
εμαηξεζνχλ ελ φισ ή ελ κέξεη απφ ηελ παξαπάλσ κεηαβίβαζε ζπγθεθξηκέλα αθίλεηα, ηα νπνία
πεξηέξρνληαη κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο ζηελ θπξηφηεηα ηεο ΡΟΑΗΛΝΠΔ.


Μεηαβίβαζε ηξνραίνπ πιηθνύ

Κέζα ζε 2 κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ 3891/2010, ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο
πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 44 παξ 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, εθδίδεηαη απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη
Κεηαθνξψλ πνδνκψλ θαη Γηθηχσλ, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε ρσξίο αληάιιαγκα κεηαβίβαζε
ζπγθεθξηκέλνπ ηξνραίνπ πιηθνχ: α) απφ ηνλ ΝΠΔ πξνο ην Γεκφζην θαη απφ ην Γεκφζην πξνο ηελ
ΡΟΑΗΛΝΠΔ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ελδεηθηηθά ηεο εηζθνξάο ζε είδνο ζε αχμεζε
θεθαιαίνπ ή θαη β) απφ ηνλ ΝΠΔ πξνο ηελ ΡΟΑΗΛΝΠΔ. Κε ηε ζρεηηθή απφθαζε θαζνξίδεηαη θάζε
ζρεηηθφ κε ηε κεηαβίβαζε ζέκα.
Νη παξαπάλσ απνθάζεηο σο ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ έρνπλ
πινπνηεζεί θαζψο αλακέλεηαη έγθξηζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.


Θέκαηα εξγαδνκέλσλ

Κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Λ 3891/2010, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπ πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ
απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ πξνο Φνξείο πνδνρήο ηνπ Γεκνζίνπ. Νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πινπνίεζε
ηεο κεηαθνξάο ηνπ πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ, πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ λφκνπ.
Πχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Λ 3891/2010 ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ κεηαβίβαζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, ηελ ξχζκηζε ησλ ρξεψλ θαη ζηελ δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπ
πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ, αξρίδεη ζε ρξφλν πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν
εθδίδεηαη κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Κεηαθνξψλ πνδνκψλ θαη Γηθηχσλ θαη Δξγαζίαο
θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ έθβαζε ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ γηα ηελ
παξνρή ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο Ππλζήθεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζηελ δηαδηθαζία κειέηεο θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ
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παξαπάλσ λφκνπ. Θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππήξραλ ζεκαληηθέο
αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηα πνζά ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Ξαζεηηθνχ ηα νπνία παξακέλνπλ ζηελ εηαηξεία
κε ζπλέπεηα λα κελ είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε, απηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή, ησλ επηπηψζεσλ ησλ
κεηαβνιψλ απηψλ ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηε πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο.
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Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο πνπ
ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.
Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3891/2010, ζηελ παξνχζα θάζε,ε εηαηξεία βξίζθεηαη
ζηελ δηαδηθαζία κειέηεο θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξαπάλσ λφκνπ
(ζεκείσζε 27).

Αζήλα, 3 Ηνπλίνπ 2013
O ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π. &
Γ/ΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ
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