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Α. Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

ΔΘΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ΣΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΔΤΡΩΠΑΪΘΖ ΔΛΩΗ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΛΗΘΩΛ ΑΦΑΙΔΗΩΛ» θαη δ. η. «ΑΦΑΙΔΗΑΗ ΚΗΛΔΣΣΑ»
ΔΠΗ ΣΩΛ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΘΑΣΑΣΑΔΩΛ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 (ΠΔΡΗΟΓΟ 1/1 – 31/12/2015)
Θχξηνη Κέηνρνη,
Πχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 135 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ζαο παξνπζηάδνπκε ηελ
παξνχζα έθζεζε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2015 γηα ηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΟΩΞΑΪΘΖ
ΔΛΩΠΗΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΔΗΩΛ» θαη δ.η. «ΑΠΦΑΙΔΗΑΗ ΚΗΛΔΡΡΑ» (ε
«Δηαηξία») θαη ζαο ππνβάιινπκε πξνο έγθξηζε ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο
ζπληάρζεθαλ, γηα πξψηε θνξά, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(Γ.Ξ.Σ.Α.), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ζ ρψξα καο καζηίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηα ηειεπηαία επηά ρξφληα ρσξίο λα δηαθαίλνληαη
νπζηαζηηθά ζεκάδηα αλάθακςεο ζην νξαηφ κέιινλ. Ζ αλεξγία εμαθνινπζεί λα θαηαγξάθεη πνιχ πςειά
πνζνζηά, ελψ ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ είλαη ε πςειφηεξε ηεο Δπξψπεο, κε
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα. Ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαγφλησλ απηψλ απνζηεξεί ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα απφ ηεξάζηην πνζφ εηζνδεκάησλ θαη ηνλ εκπιέθεη ζηνλ θαχιν θχθιν ηεο χθεζεο απφ ηνλ
νπνίν δελ ζα κπνξνχζε λα μεθχγεη θαη ε αγνξά ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαηά δεκηψλ θαηαγξάθνληαο
ζεκαληηθή κείσζε.
Δηδηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηηο ζαξσηηθέο κεηαβνιέο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζην ζεζκηθφ
πιαίζην ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο. Νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξψπε,
θαινχληαη λα πξνβνχλ ζε πξνζαξκνγή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο κε βάζε ηηο επηηαγέο ηνπ λένπ
πιαηζίνπ Φεξεγγπφηεηαο II, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ην Λ. 4364/2016 (ΦΔΘ Α’ 13/5-2-2016), ηέζεθε ζε
εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016. Ρν λέν πιαίζην πξνθαιεί ξηδηθέο αιιαγέο ηφζν ζηνλ ηξφπν
ππνινγηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ φζν θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ
εηαηξηψλ.
Ζ επνπηηθή αξρή (Γ.Δ.Η.Α.) παξεκβαίλεη πιένλ δπλακηθά κε ηηο ξπζκηζηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη
ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ Γηακεζνιαβεηψλ.
1.

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε - Δπηρεηξεζηαθή Οξγάλσζε
Ζ Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο αζθαιίζεηο Εεκηψλ θαη Εσήο.
Ζ Δηαηξία έρεη θάλεη ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα

κε ην πιαίζην ηεο Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ.
Ζ Δηαηξία έρεη επαξθή θαη δηαθαλή νξγαλσηηθή δνκή κε ζαθή θαζνξηζκφ,η θαηαλνκή θαη θαηάιιειν
δηαρσξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ, θαζψο θαη απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ κεηάδνζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο. Ξξνο ηνχην, έρεη αλαπηχμεη έλα ζχλνιν πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ
πεξηγξάθνπλ ηελ θαηαλνκή θαζεθφλησλ θαη ξφισλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ.
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Πην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δηαηξία
πξσηεχνπζα ζπκβνιή έρνπλ νη ηέζζεξηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, δειαδή νη κνλάδεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ,
Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ, Αλαινγηζηηθήο θαη Θαλνληζηηθήο Ππκκφξθσζεο.
Δηδηθφηεξα:
Πηα ηέιε ηνπ 2013 ζπζηάζεθαλ δχν επηηξνπέο, κε ηε ζπκκεηνρή κειψλ Γ.Π., κε ζθνπφ ηε
ζσξάθηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ ελαξκφληζε ηεο κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο
Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ.
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γ.Π. φζνλ αθνξά ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε
θαη αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δπίζεο
παξέρεη δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ
ηε Κνλάδα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο.
Πηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ αλαθέξεηαη θαη ε κνλάδα Θαλνληζηηθήο Ππκκφξθσζεο, ε νπνία έρεη
ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί απφ ηα ηέιε ηνπ έηνπο 2014, κε ζθνπφ ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη
εθπφλεζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, κε ζηφρν λα επηηπγράλεηαη ε έγθαηξε θαη
δηαξθήο ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξίαο πξνο ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε
ζπκκφξθσζε κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηεο αζθαιηζηηθήο ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.
Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ θαη Αλαινγηζηηθήο Ιεηηνπξγίαο έρεη αλαιάβεη ην έξγν ηεο
απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ κε γλψκνλα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο
ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο, ψζηε λα θαιχπηνληαη απνηειεζκαηηθά φιεο νη κνξθέο θηλδχλσλ θαη λα
δηαζθαιίδεηαη ν ελνπνηεκέλνο έιεγρφο ηνπο θαζψο θαη ε εμεηδηθεπκέλε αληηκεηψπηζή ηνπο.
Ρν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο πεξηνρέο:
1.

Δζηηάδεη ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ηε δηαρείξηζε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ

θαηεχζπλζή ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο.
2.

Δπηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζηε ράξαμε ηεο ζπλνιηθήο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη επηρεηξεκαηηθνχ

πιάλνπ θαη εηζεγείηαη ηε ζρεηηθή ζηξαηεγηθή, ππφ ην πξίζκα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
3.

Ραπηφρξνλα, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηεο.

4.

Αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρεηξίζεσο

θηλδχλσλ, σο πξνο ηηο εμήο δηαζηάζεηο:
4.1
-

Ρελ αλάιεςε, παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ:
αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ ησλ πξντφλησλ (πθηζηάκελσλ θαη

λέσλ), ηεο ηηκνιφγεζεο, ηεο αλάιεςεο θηλδχλνπ, ησλ απνδεκηψζεσλ θαη ηεο αληαζθάιηζεο
-

θηλδχλνπ αγνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επηηνθηαθνχ, πεξηζσξίνπ, ξεπζηφηεηαο, ALM, θ.ιπ.

-

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ αληηζπκβαιινκέλσλ

-

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ

-

θηλδχλνπ ζπγθέληξσζεο

-

άιινπ ηπρφλ νπζηαζηηθνχ θηλδχλνπ,

ζχκθσλα κε ηελ «φξεμε» ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ (risk appetite).
4.2

Ρνλ θαζνξηζκφ ησλ εθάζηνηε αλσηάησλ νξίσλ αλάιεςεο θηλδχλνπ ζπλνιηθά γηα θάζε είδνο

θηλδχλνπ αιιά θαη αλά θαηεγνξία κε ηελ πξνβιεπφκελε θαηαλνκή ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ αλά θιάδν, πξντφλ,
θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ θ.ιπ. ζχκθσλα κε ηελ αλνρή ηεο εηαηξίαο ζηνλ θίλδπλν (risk tolerance).
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4.3

Ρε ζέζπηζε νξίσλ γηα ηελ ηπρφλ δηαθνπή δξαζηεξηνηήησλ ή γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηπρφλ

απαηηνχκελσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ είηε είλαη δεκηνγφλεο είηε απνηεινχλ πεγέο
θηλδχλνπ πςειφηεξνπ απφ απηφλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλε λα αλαιάβεη ε εηαηξία (risk tolerance).
5.

Ξξνηείλεη κέηξα θαη ηερληθέο κείσζεο θηλδχλσλ
Ξαξάιιεια δεκηνπξγήζεθαλ νη Ιεηηνπξγίεο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ θαη Αλαινγηζηηθήο νη νπνίεο

αλαθέξνληαη ζηε πξναλαθεξφκελε Δπηηξνπή.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 έγηλαλ 3 αζθήζεηο εθηίκεζεο Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ, κε βάζε ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ησλ εκεξνκεληψλ 31/12/2014, 30/6/2015 θαη 30/9/2015, ελψ ήδε νινθιεξψζεθε ε άζθεζε κε
βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 31/12/2015. Ξαξάιιεια ζπληάρζεθαλ θαη ηξεηο εθζέζεηο Αμηνιφγεζεο Ηδίσλ
Θηλδχλσλ θαη Φεξεγγπφηεηαο (ORSA), κε ηελ πην πξφζθαηε λα έρεη εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ 30/9/2015.
Ρα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη, ζε πεξηβάιινλ Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ, ε Δηαηξία καο ππεξθάιπςε ην
πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο. Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο άζθεζεο, ν δείθηεο θάιπςεο ηνπ
απαηηνχκελνπ πεξηζσξίνπ θεξεγγπφηεηαο (SCR coverage ratio) δηακνξθψζεθε ζην 104%.
Ζ Δηαηξία θαιχπηεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη ην επίπεδν
θεξεγγπφηεηαο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα αζθαιηζηηθή λνκνζεζία.
Γελ ππάξρνπλ άιιεο δεζκεχζεηο ή βάξε γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο πιελ απηψλ πνπ
δηαηίζεληαη ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη ηελ αλαθεξφκελε πξνζεκείσζε ζηε ζεκείσζε 5.3. ησλ
Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
2.

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο 2015 βάζεη ΓΠΥΑ
Πηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ

ζε κία γεληθή ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή
πνξεία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2015. Ξεξηγξάθνληαη φια
ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015
θαζψο θαη ε επίδξαζε απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή
ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ε Δηαηξία ζην κέιινλ.
Θαηά ηε ρξήζε απηή, νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη γηα πξψηε θνξά ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
Ρα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξίαο, γηα ηε ρξήζε 2015 έρνπλ σο εμήο:
Ρα πξν θφξσλ θέξδε αλήιζαλ γηα ην 2015 ζε € 2.179 ρηι. θαη ζε € 886 ρηι. κεηά απφ θφξνπο,
έλαληη € 1.522 ρηι. πξν θφξσλ θαη € 677 ρηι. κεηά απφ θφξνπο ην 2014. Ζ ελ ιφγσ αχμεζε ησλ πξν
θφξσλ θεξδψλ νθείιεηαη θπξίσο

ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ επελδχζεσλ θαη ζηε βειηίσζε ηνπ

ιεηηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο.
Ρα ζπλνιηθά κηθηά εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα θαη δηθαηψκαηα ζπκβνιαίσλ αλήιζαλ ζε € 51.648 ρηι.
έλαληη πνζνχ € 60.572 ρηι. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, παξνπζηάδνληαο κείσζε 14,7% ζε ζρέζε κε ην
πξνεγνχκελν έηνο.
Ζ ηδία θξάηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ αλήιζε γηα ηε ρξήζε 2015 ζην πνζφ ησλ €
20.244 ρηι. έλαληη πνζνχ € 27.190 ρηι ηεο ρξήζεσο 2014, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά πνζνζηφ 25,5%.
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Ρα ιεηηνπξγηθά έμνδα αλήιζαλ, γηα ηε ρξήζε 2015 ζην πνζφ ησλ € 14.220 ρηι. έλαληη πνζνχ €
14.857 ρηι. γηα ηελ ρξήζε 2014, ελψ ηα ινηπά έμνδα αλήιζαλ γηα ηε ρξήζε 2015 ζην πνζφ € 2 ρηι έλαληη
πνζνχ € 2.602 ρηι. γηα ην 2014 νθεηιφκελν θπξίσο ζε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο χςνπο € 2.500
ρηι.
3.

Οηθνλνκηθή ζέζε
Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31/12/2015 θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.
Ρα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ 31/12/2015 αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 48.023 ρηι. έλαληη πνζνχ €

46.984 ρηι. θαηά ηελ 31/12/2014
Ρν ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ αλέξρεηαη ζε € 188.066 ρηι. έλαληη € 198.817 ρηι. γηα ηελ ρξήζε 2014
παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 5,4% νθεηιφκελε θπξίσο ζηελ κείσζε ησλ επελδχζεσλ σο απνηέιεζκα ηεο
κείσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ.
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο ήηαλ € 7.725 ρηι. έλαληη ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2014 πνπ ήηαλ € 44.764 ρηι. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ησλ
πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε άιιεο κνξθέο επελδχζεσλ. Ζ Δηαηξία ζηε ρξήζε
2015 πξνέβε ζε ελίζρπζε ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάδνληαο εηζεγκέλεο κεηνρέο ζε
ρξεκαηηζηήξηα εμσηεξηθνχ, νκφινγα πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ακνηβαία θεθάιαηα θπξίσο
δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ (money market).
Πεκεηψλεηαη φηη φιεο νη αλσηέξσ επηδφζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο επηηεχρζεθαλ κέζα ζε
έλα ηδηαίηεξα αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.
4.

Θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο
H

Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αγνξά ησλ αζθαιίζεσλ

θαη ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζε απηφ ην πιαίζην εθηίζεηαη ζε κηα ζεηξά απφ θηλδχλνπο. Νη θίλδπλνη
απηνί είλαη: 1) Αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο, 2) θίλδπλνο αγνξάο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν,
ηνλ θίλδπλν ησλ ηηκψλ θαη ηνλ θίλδπλν ηνπ επηηνθίνπ, 3) πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη 4) θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο,
φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 9.4 ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο παξαθνινπζεί ζηελά ηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη πξνρσξά
ζηελ πξνιεπηηθή εθαξκνγή φισλ ησλ κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε έθζεζε
ηεο ζηνπο αλσηέξσ θηλδχλνπο.
Πεκεηψλεηαη, φηη ην γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξίαο επεξεάδεηαη απφ ηε κε
πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη θχξην ζηφρν έρεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο
ελδερφκελεο αξλεηηθήο ηνπο επίδξαζεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο Δηαηξίαο.
5.

Πξννπηηθέο
O αληίθηππνο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο έρεη γίλεη αηζζεηφο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία.

Ζ χθεζε ηελ νπνία έρεη δηέιζεη ε νηθνλνκία, έρεη επίπησζε θαη ζηνλ θιάδν ησλ αζθαιεηψλ ζηνλ νπνίν
θαηά θχξην ιφγν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξία. Πε θάζε πεξίπησζε ε απνηχπσζε πξνβιέςεσλ ή εθηηκήζεσλ
θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα επηζθαιήο θαζψο δελ ην επηηξέπνπλ νη ηδηαίηεξα επκεηάβιεηεο ζπλζήθεο ηεο δηεζλνχο
θαη θπξίσο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ηαρχηεηα απνξξφθεζεο ησλ κέηξσλ πνπ
ιακβάλνληαη.
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πφ ην πξίζκα ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηνλ ρψξν ησλ
αζθαιίζεσλ, ε Δηαηξία καο ζπλερίδεη λα επηθεληξψλεηαη ζε ζηφρνπο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ αλάπηπμε κε
ηαπηφρξνλε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο.
Όζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε Δηαηξία ζην κέιινλ, απηή ζα απνβιέπεη ζηελ:
-

Αχμεζε παξαγσγήο αζθαιίζηξσλ.

-

Κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο κε ζρεηηθή πεξηθνπή φισλ ησλ κε παξαγσγηθψλ δαπαλψλ.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη

εμεηάδεη ζπλερψο θαη πξνζεθηηθά ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη, πξνζαξκφδνληαο αλάινγα ηελ
αλαπηπμηαθή ηεο ζηξαηεγηθή. Ξξσηαξρηθφ καο κέιεκα γηα ηελ εξρφκελε ηξηεηία είλαη ε ζσξάθηζε ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο νχησο ψζηε λα εηζέιζεη δπλακηθά ζην λέν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ. Ρν επηρεηξεκαηηθφ
πιάλν 2015-2017, έρεη ρηηζηεί ζε ξεαιηζηηθέο βάζεηο ηφζν απφ πιεπξάο εζφδσλ φζν θαη απφ πιεπξάο
θφζηνπο. Απψηεξνο ζηφρνο καο είλαη λα παξακείλνπκε αληαγσληζηηθνί, δηαηεξψληαο ηελ θεξδνθνξία ηεο
Δηαηξίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ ελίζρπζε ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο.
6.

εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία

ππνβνιήο ηεο παξνύζαο έθζεζεο.
Κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο απηήο δελ έρεη ζπκβεί θάπνην αμηνζεκείσην γεγνλφο,
πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ πνξεία ηεο Δηαηξίαο.
7.

Γηαλνκή θεξδώλ
Ρα απνηειέζκαηα (θέξδε) ηεο ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο αλέξρνληαη ζε € 886 ρηι. ελψ ηα

απνηειέζκαηα εηο λένλ αλέξρνληαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ζε € -4.614 ρηι.
Θχξηνη Κέηνρνη,
Θαηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε λα εγθξίλεηε ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ηα
πεπξαγκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Σξήζεο 2015 θαη λα απαιιάμεηε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη
ηνπο Διεγθηέο απφ θάζε επζχλε γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο Σξήζεο 2015.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απεπζχλεη ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο ηνπ ζε φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ζηελ πξφνδν ηεο Δηαηξίαο ην 2015, θαη ηδηαηηέξσο ζηνπο Ξειάηεο, ην Ξξνζσπηθφ
θαη ηνπο Ππλεξγάηεο.
Αζήλα, 21 Καξηίνπ 2016
Γηα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..
θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Βασίλειος Θεοταράκης
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ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α. «ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ»
Β. Έθζεζε Διέγρνπ αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή
Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή
Πξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο
«ΔΤΡΩΠΑΪΘΖ ΔΛΩΗ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΛΗΘΩΛ ΑΦΑΙΔΗΩΛ»
Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο «ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΗΠ ΑΛΩΛΚΝΠ
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΔΗΩΛ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015, 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 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
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 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 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 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 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 ρξεκαηννηθνλνκηθέο 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 ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη
ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 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 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ
ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξίαο. 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 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γλώκε
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο «ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΗΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ
ΓΔΛΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΔΗΩΛ» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, 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.
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ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α. «ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ»
Έθζεζε επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ
απφ ηα άξζξα 43α (παξ.3α) θαη 37 ηνπ θ.λ. 2190/1920.
Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2016
Ο ΟΡΘΩΣΟ ΔΙΔΓΘΣΖ ΙΟΓΗΣΖ

ΒΑΗΙΔΗΟ ΔΚΚ. ΠΑΣΔΡΟΚΗΥΔΙΑΘΖ
Α.Κ. .Ο.Δ.Ι. 14421
Ππλεξγαδφκελνη Νξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Κ ΠΝΔΙ 125
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ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α. «ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ»
Γ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2015

Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο
(Πνζά ζε Δπξώ)
εκ.
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Επελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άπια Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία
Φξεκαηννηθνλνκηθά Σηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ
Απαηηήζεηο από αζθάιηζηξα
Απαηηήζεηο από αληαζθαιηζηέο
Απαηηήζεηο από αληαζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απαηηήζεηο από δάλεηα
Λνηπέο Απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο από θόξνπο
Πξνκήζεηεο θαη ινηπά έμνδα παξαγσγήο επνκέλσλ ρξήζεσλ
Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ

2015

2014

4.1
4.2
4.3

19.669.038,98
31.293.013,50
231.334,61

19.849.988,81
30.455.982,14
124.685,45

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

49.389.268,22
37.526.528,74
32.914.239,60
61.157,94
174.657,20
5.411.430,92
313.801,22
3.355.431,78
7.725.777,08

18.330.251,62
40.161.528,72
33.317.990,90
55.996,49
137.786,27
7.047.365,74
22.941,16
4.547.735,19
44.764.636,01

188.065.679,79

198.816.888,50

852.606,01
14.005.971,87
67.784.888,33
2.560.750,00
85.204.216,21
6.245.246,37
26.147.392,29
12.714.564,66
6.258.079,77
800.000,00
1.140.176,00
1.533.233,47
54.838.692,56

829.653,47
15.182.226,51
76.670.391,24
2.804.945,16
95.487.216,38
5.667.153,83
28.543.348,00
13.579.146,29
5.604.393,48
800.000,00
1.283.177,00
868.327,44
56.345.546,04

140.042.908,77

151.832.762,42

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Αλαινγηζηηθά Απνζέκαηα Αζθαιεηώλ Ζσήο
Πξνβιέςεηο κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ
Πξνβιέςεηο εθθξεκώλ απνδεκηώζεσλ
Λνηπέο Αζθαιηζηηθέο Πξνβιέςεηο
ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
Υπνρξεώζεηο από αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Υπνρξεώζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο
Δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο Υπνρξεώζεηο
Λνηπέο Πξνβιέςεηο
Υπνρξεώζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

4.13
4.13
4.13
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΘΔΘΑ ΚΕΦΑΛΑΘΑ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Δηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα

4.21
4.21
4.21

18.560.301,00
6.419.797,20
27.656.620,59

16.940.301,00
6.419.797,20
27.026.120,97

Απνηειέζκαηα εηο λένλ

4.21

(4.613.947,77)

(3.402.093,09)

48.022.771,02

46.984.126,08

188.065.679,79

198.816.888,50

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΚΑΗ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ

Νη ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
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ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α. «ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ»

ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
(Πνζά ζε Δπξώ)
εκ.
2015

2014

Δνπιεπκέλα (Mηθηά) αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα

4.22

52.824.374,08

66.324.670,79

Εθρσξεζέληα αζθάιηζηξα

4.23

(22.207.641,45)

(27.895.725,57)

30.616.732,63

38.428.945,22

Καζαξά δνπιεπκέλα αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα
Έζνδα επελδύζεσλ

4.24

872.098,06

1.828.420,76

Κέξδε / (Ζεκίεο) από πώιεζε επελδύζεσλ

4.25

548.270,02

260.689,81

Κέξδε / (Ζεκίεο) από απνηίκεζε επελδύζεσλ

4.26

(996.008,91)

(1.910.909,25)

Λνηπά έζνδα

4.27

501.043,94

402.860,39

925.403,11

581.061,71

31.542.135,74

39.010.006,93

ύλνιν επελδύζεσλ θαη ινηπώλ εζόδσλ
ύλνιν εζόδσλ
Απνδεκηώζεηο αζθαιηζκέλσλ

4.28

20.243.640,31

27.190.478,03

Μεηαβνιή αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ

4.29

(6.778.102,45)

(9.352.466,89)

Δνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο παξαγσγήο

4.30

1.229.090,26

1.378.640,78

Λεηηνπξγηθά έμνδα

4.31

14.220.086,00

14.857.932,13

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

4.32

445.379,05

811.155,31

Λνηπά έμνδα

4.33

2.516,74

2.602.166,82

29.362.609,91

37.487.906,18

2.179.525,83

1.522.100,75

(1.293.396,44)

(845.518,47)

886.129,39

676.582,28

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, πξν θόξσλ

206.917,00

(186.816,00)

Φόξνη ζηα ινηπά εηζνδήκαηα

(54.401,45)

48.572,16

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά θόξσλ

152.515,55

(138.243,84)

1.038.644,94

538.338,44

ύλνιν εμόδσλ
Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ
Φόξνο εηζνδήκαηνο

4.34

Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά από θόξνπο
Με αλαγλσξηζζέληα αλαινγηζηηθά Κέξδε (Ζεκίεο)

πλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο

Νη ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ
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ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α.«ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ»
Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
(Πνζά ζε Δπξώ)
Κεηνρηθό
θεθάιαην

Γηαθνξά από έθδνζε
κεηνρώλ ππέξ ην άξηην

Απνζεκαηηθό από κείσζε
νλνκαζηηθήο αμίαο
κεηνρώλ

Ινηπά
Απνζεκαηηθά

σξεπκέλα θέξδε
/ (δεκηέο)

ύλνιν ηδίσλ
θεθαιαίσλ

16.940.301,00

6.419.797,20

24.823.048,80

1.961.974,69

(3.699.334,05)

46.445.787,64

-

-

-

427.913,48

(427.913,48)

-

-

-

-

(138.243,84)

-

(138.243,84)

2014
Τπόινηπν αξρήο ρξήζεο
Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ
Αλαινγηζηηθφ Θέξδνο (Εεκηά) απφ Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ
Απνηέιεζκα Σξήζεο
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο

-

-

-

-

676.582,28

676.582,28

16.940.301,00

6.419.797,20

24.823.048,80

2.251.644,33

(3.450.665,25)

46.984.126,08

16.940.301,00

6.419.797,20

24.823.048,80

2.251.644,33

(3.450.665,25)

46.984.126,08

-

-

-

429.411,91

(429.411,91)

-

-

-

-

152.515,55

-

152.515,55

1.620.000,00

-

-

-

(1.620.000,00)

-

2015
Τπόινηπν αξρήο ρξήζεο
Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ
Αλαινγηζηηθφ Θέξδνο (Εεκηά) απφ Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ
Αχμεζε θεθαιαίνπ απφ απνζεκαηηθφ Λ. 2065/92
Απνηέιεζκα Σξήζεο
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο

-

-

-

-

886.129,39

886.129,39

18.560.301,00

6.419.797,20

24.823.048,80

2.833.571,79

(4.613.947,77)

48.022.771,02

Νη ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ
(Πνζά ζε Επξώ)
εκ.
Σακηαθέο ξνέο από ζπλερηδόκελεο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε/(Ζεκηέο) πξν θόξνπ εηζνδήκαηνο (ζπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο)
Αλαπξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε απαηηήζεσλ
Λνηπέο πξνβιέςεηο
Τόθνη εηζπξαρζέληεο
Καζαξά έζνδα επελδύζεσλ
Κέξδε/(Ζεκηέο) από πώιεζε/απνηίκεζε ινηπώλ παγίσλ θαη
άπισλ
Κέξδε/(Ζεκηέο) από πώιεζε/απνηίκεζε παγίσλ
Κέξδε/(Ζεκηέο) από πώιεζε/απνηίκεζε αμηνγξάθσλ

2.179.525,83
4.31

4.24
4.24

4.2

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξηλ
ηηο κεηαβνιέο ζηα ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Μεηαβνιέο ζηα ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία:
(Αγνξέο) / Πσιήζεηο αμηνγξάθσλ ραξηνθπιαθίνπ
(Αύμεζε)/ Μείσζε απαηηήζεσλ
Αύμεζε/ (Μείσζε) ππνρξεώζεσλ
Αύμεζε/ (Μείσζε( αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ
Μεηαβνιή πξόβιεςεο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθό
Καηαβιεζέληεο θόξνη
Μεξίζκαηα θαη ινηπά ζπλαθή έζνδα
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Σακηαθέο επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Αγνξέο / Πσιήζεηο άπισλ θαη ελζώκαησλ παγίσλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
(Αύμεζε)/ Μείσζε επελδύζεσλ ζε ζπγαηξηθέο
Καζαξέο ηακηαθέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Αύμεζε /Μείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Καζαξή κεηαβνιή ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα απηώλ
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ ζηελ αξρή ηεο
πεξηόδνπ
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ ζηε ιήμε ηεο
πεξηόδνπ

01/01 31/12/2015

4.13

4.1-4.3

1.522.100,75

511.261,09
(12.872,37)
(530.425,93)
(341.672,13)

499.230,85
2.500.000,00
15.896,41
(1.383.161,57)
(445.259,19)

2.516,74
35.598,82
412.140,07

102.166,82
1.487.921,41
162.298,03

2.256.072,12

4.461.193,51

(31.126.744,86)
4.805.238,06
7.962.203,83
(10.283.000,17)
(63.916,00)
(9.990.962,34)
747.978,77

(9.023.312,37)
(13.443.634,30)
29.650.832,47
(11.374.449,41)
(43.503,00)
(11.832.347,94)
1.828.420,76

(35.693.130,59)

(9.776.800,28)

(1.344.108,34)
(1.344.108,34)

(622.043,95)
(622.043,95)

(1.620,00)
-

-

(1.620,00)

-

(37.038.858,93)

(10.398.844,23)

44.764.636,01

55.163.480,24

7.725.777,08

44.764.636,01

Νη ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ.
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Γ. εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
1.

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία

1.1.

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

H Δηαηξία ηδξχζεθε ην 1973. Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ζχζηαζή ηεο νξίζηεθε ζε ηξηάληα (30) έηε
αξρνκέλε απφ ηελ δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ ηνπ αξρηθνχ θαηαζηαηηθνχ δει. απφ 17/09/1973 (ΦΔΘ 1657/73
Ρεχρνο ΑΔ/ΔΞΔ) θαη έιεγε ηελ 17/09/2003, παξαηάζεθε δε κε ηελ απφ 30/06/2003 απφθαζε ηεο Ραθηηθήο
Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο γηα κία αθφκα 30εηία απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεψο ηεο,
δειαδή ιήγεη ηελ 17/09/2033.
Ζ έδξα ηεο Δηαηξίαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο είλαη ζηε Ι. Ππγγξνχ 193-195 &
Σξ. Πκχξλεο 2 ζηε Λ. Πκχξλε ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο είλαη
www.minetta.gr.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο απαξηίδεηαη απφ ελληά (9) κέιε. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο, ιήγνπζα ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2017. Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, φπσο
δηακνξθψζεθε κεηά ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2014 είρε σο εμήο:

Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο :

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΘΔΝΣΑΟΑΘΖΠ

Αληηπξόεδξνο θαη Αλαπιεξσηήο Γ/λσλ ύκβνπινο:

ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΚΗΛΔΡΑΠ

Aλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο:

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΚΞΔΟΡΠΗΑΠ

Κέιε:

ΑΛΛΑ-ΚΑΟΗΑ ΘΔΝΣΑΟΑΘΖ
ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΘΔΝΣΑΟΑΘΖ
ΘΔΝΦΑΛΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΖΠ
ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΚΞΑΘΝΓΖΚΑΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΘΑΡΕΝΦΙΗΑΠ
ΗΩΑΛΛΖΠ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ

Κε ηελ απφ 15/2/2016 απφθαζε ηνπ Γ.Π. έγηλε δεθηή ε ππνβιεζείζα γηα ιφγνπο ζπληαμηνδνηήζεσο
παξαίηεζε ηνπ κέινπο ηνπ Γ.Π. θαη Αλαπιεξσηή Γ/ληνο Ππκβνχινπ θνπ Θσλζηαληίλνπ Κπεξηζηά ,
απνθαζίζηεθε φπσο ην Γ.Π. κελ πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε – αλαπιήξσζε ηνπ παξαηηεζέληνο κέινπο,
θαζψο επίζεο απνθαζίζηεθε φπσο φιεο νη αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο εθπξνζψπεζεο ηνπ παξαηηεζέληνο
κέινπο, πνπ νξίζηεθαλ κε ηηο απφ 1/7/2014 θαη 12/11/2015 απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. κεηαβηβαζηνχλ ζηνλ έηεξν
Αλαπιεξσηή Γ/ληα Πχκβνπιν θαη Αληηπξφεδξν ηνπ Γ.Π. θ. Γεψξγην Κηλέηα.
1.2.

Θαλνληζηηθό πιαίζην

Ζ «ΔΟΩΞΑΗΘΖ ΔΛΩΠΗΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΗ ΚΗΛΔΡΡΑ.» δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2190/1920 «Ξεξί
αλσλχκσλ εηαηξηψλ» θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.Γ. 400/1970 «Ξεξί ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο».
Απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2016 ν Λ.4364/2016, θαηήξγεζε θαη αληηθαηέζηεζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.Γ. 400/1970.
Δπνπηεχνπζα αξρή είλαη ε Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο ηεο Ρξαπέδεο ηεο Διιάδνο.
Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηνληαη απφ ην ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ».
Ζκεξνκελία κεηάβαζεο, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ ΓΞΣΑ 1, ζεσξείηαη ε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014. Νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γ.Π. ηεο 21εο Καξηίνπ 2016.
1.3.

Φύζε δξαζηεξηνηήησλ

Ππλνπηηθά ν ζθνπφο θαη ην αληηθείκελν ηεο εηαηξίαο είλαη :
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i.
ii.

iii.
iv.
v.

Ζ αλαδνρή αζθαιίζεσλ θαη αληαζθαιίζεσλ ζχκθσλα κε ην λφκν θάζε θιάδνπ, είδνπο θαη
θχζεσο γηα δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή θαη ζε ζπλεηαηξηζκφ κε ηξίηνπο ζηελ
εκεδαπή θαη αιινδαπή
Ζ αλάιεςε, ζχκθσλα κε ην λφκν, ηεο αληηπξνζψπεπζεο θάζε αιινδαπήο αζθαιηζηηθήο ή
αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, νξγαληζκνχ, νξγάλσζεο θαη ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο θαη κεζηηψλ ησλ
Αγγιηθψλ LLOYD’S, επίζεο δε ε ηνπνζέηεζε αληαζθαιεηψλ γεληθά ζε αιινδαπέο ή εκεδαπέο
αζθαιηζηηθέο ή αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο, νξγαλψζεηο, ζπλεηαηξηζκνχο, ή
κεζίηεο ησλ αγγιηθψλ LLOYD’S
Ζ δηελέξγεηα θαη δηεμαγσγή εθθαζάξηζεο αζθαιηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ
αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ, νξγαλψζεσλ, ζπλεηαηξηζκψλ,
θαζψο θαη κεζηηψλ ηνπ αγγιηθνχ LLOYD
Ζ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ην λφκν, σο ηδξπηηθνχ ή άιινπ κέινπο ηεο εηαηξίαο, ζε
θνηλνπξαμίεο, νξγαληζκνχο, νξγαλψζεηο θαη ζπλεηαηξηζκνχο, πνπ επηδηψθνπλ ηνπο παξαπάλσ
ζθνπνχο ή θάπνηνπο απ’ απηνχο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο ή ζθνπφ θαη
Θάζε άιιεο εξγαζίαο ε νπνία έρεη άκεζε ή θαη έκκεζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο Δηαηξίαο.
Η Εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη παξαθνινπζεί ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:


Αζθαιίζεηο Εεκηώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ:





Αζθαιίζεηο Αζηηθήο Δπζύλεο Απηνθηλήησλ, πνπ θαιχπηνπλ θάζε είδνπο αζηηθή
επζχλε γηα αηπρήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε απηνθηλήησλ
Αζθαιίζεηο Ινηπώλ Θιάδσλ Εεκηώλ, πνπ θαιχπηνπλ αζθαιίζεηο αηπρεκάησλ,
αζζελεηψλ, ρεξζαίσλ νρεκάησλ, πινίσλ, κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκάησλ, ππξφο, γεληθήο
αζηηθήο επζχλεο, ρξεκαηηθψλ απσιεηψλ, Λνκηθήο Ξξνζηαζίαο, Νδηθήο Βνήζεηαο θ.ι.π..

Αζθαιίζεηο Εσήο πνπ πεξηιακβάλνπλ:
Ρηο αζθαιίζεηο επηβίσζεο, ζαλάηνπ, κηθηέο, κφληκεο νιηθήο αληθαλφηεηαο θαη ινηπψλ
αηπρεκάησλ θαζψο θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη ινηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο.

1.4. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, πνπ θαιχπηνπλ πεξίνδν απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB),
θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ
(I.F.R.I.C.) ηεο IASB. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ
θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο (going concern).
Όια ηα αλαζεσξεκέλα ή λενθδνζέληα Ξξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία θαη
είλαη ζε ηζρχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζηελ έθηαζε πνπ απηά ήηαλ εθαξκφζηκα.
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ζπκθσλία κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ
θξίζηκσλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα αζθήζεη ηελ θξίζε ηεο ζηε δηαδηθαζία
εθαξκνγήο ησλ αθνινπζνχκελσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Ρα πεδία ηα νπνία εκπεξηέρνπλ πςειφηεξν βαζκφ
θξίζεσο ή πεξηπινθφηεηαο, ή πεδία ζηα νπνία νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνθαιχπηνληαη ζηε ζεκείσζε 2.2.
Ρα πνζά ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ πνπ απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο
Δηαηξίαο.
Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ
παξνπζηάδνληαη.
2.

Βαζηθέο Ινγηζηηθέο Αξρέο

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηνληαη απφ ην ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ», γηαηί
απνηεινχλ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη πάλσ ζε απηή ηελ βάζε θαη ε δηνίθεζε
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ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α. «ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ»
ηεο Δηαηξίαο δειψλεη ξεηά θαη ακεηάθιεηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα ΓΞΣΑ. Ζκεξνκελία
κεηάβαζεο, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ ΓΞΣΑ 1, ζεσξείηαη ε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014.
2.1.

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο

Λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο
γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε
απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.

2.1.1.

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2015



ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο»



Ζ Γηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη ην «γεγνλφο πνπ δεζκεχεη» θαη δεκηνπξγεί κηα ππνρξέσζε
θαηαβνιήο εηζθνξάο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ
ελεξγνπνηεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 17ε Ηνπλίνπ 2014 θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή
επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ
βειηηώζεσλ ηνπ ΓΙΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ)
Ρν ΠΓΙΞ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013
ηηο θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ζε πθηζηάκελα πξφηππα. Νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη
λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη
δηαθνξεηηθά.

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Θύθινο 2011-2013

Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θχθινπ 2011-2013, εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2013,
έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. Ζ Δηαηξία
εθάξκνζε ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο γηα πξψηε θνξά ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη
νπνίεο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά:
Γ.Π.Υ.Α. 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλαθνξάο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νληφηεηα, ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α., έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ελφο
ππάξρνληνο θαη ζε ηζρχ ΓΞΣΑ ή λα εθαξκφζεη λσξίηεξα έλα λέν ή αλαζεσξεκέλν
ΓΞΣΑ ην νπνίν δελ είλαη αθφκε ππνρξεσηηθφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην λέν ή
αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ επηηξέπεη ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή. Κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα
απαηηείηαη λα εθαξκφζεη ηελ ίδηα έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ
θαιχπηνληαη απφ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ.

Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ»

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ΓΞΣΑ 3 εμαηξεί απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ηε
ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ίδξπζεο κηαο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο.

Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο»

Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ, πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 52 ηνπ ΓΞΣΑ 13 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο
ζπκβάζεηο πνπ ινγηζηηθνπνηήζεθαλ θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 39
«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε», ή ην ΓΞΣΑ 9
«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα», αλεμάξηεηα απφ ην αλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην ΓΙΞ
32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε».

Γ.Ι.Π. 40 «Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα»

Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη εάλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή πιεξνί ηνλ
νξηζκφ ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην ΓΞΣΞ 3 «Ππλελψζεηο
Δπηρεηξήζεσλ» θαη ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΙΞ 40
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ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α. «ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ»
«Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα», απαηηείηαη ε μερσξηζηή εθαξκνγή θαη ησλ δχν πξφηππσλ
μερσξηζηά.
2.1.2.

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ
έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξία

Ρα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά είλαη
ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ Δηαηξία δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ
πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.


ΓΙΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο από εξγαδόκελνπο»

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ην πψο νη εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
ππεξεζία ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, επηηξέπεη κηα πξαθηηθή ιχζε, αλ
ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ είλαη αλεμάξηεην απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο. Ζ ηξνπνπνίεζε
εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2015.

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»
Πηηο 24 Ηνπιίνπ 2014 ην Ππκβνχιην εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 9, ην νπνίν πεξηιακβάλεη
ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ρν πξφηππν ζα
αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 39 θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ, ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ
κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ
ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δθηφο απφ ηνλ
πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο νληφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ δελ έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ρν ΓΞΣΑ 9
εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

ΓΠΥΑ 14 «Ρπζκηδόκελνη Αλαβαιιόκελνη Ινγαξηαζκνί»
Πηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014 ην ΠΓΙΞ εμέδσζε ην ΓΞΣΑ 14 «Οπζκηδφκελνη Αλαβαιιφκελνη Ινγαξηαζκνί».
Πθνπφο ηνπ ΓΞΣΑ 14 είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηα
ππφινηπα ησλ «ξπζκηδφκελσλ αλαβαιιφκελσλ ινγαξηαζκψλ» πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κηα νηθνλνκηθή
νληφηεηα παξέρεη αγαζά ή ππεξεζίεο ζε πειάηεο, ζε ηηκή ή πνζνζηφ πνπ ππφθεηηαη ζε εηδηθή ξχζκηζε
απφ ην θξάηνο.
Ρν ΓΞΣΑ 14 επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ε νπνία πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ λα
ζπλερίζεη λα ινγηζηηθνπνηεί, κε κηθξέο αιιαγέο, ηα ππφινηπα ησλ «ξπζκηδφκελσλ αλαβαιιφκελσλ
ινγαξηαζκψλ» ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα, ηφζν θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ
ΓΞΣΑ φζν θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ρα ππφινηπα θαη νη θηλήζεηο απηψλ ησλ
ινγαξηαζκψλ παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά ζηηο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο, απνηειεζκάησλ θαη
ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ελψ ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο απαηηνχληαη. Ρν λέν πξφηππν
εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ
έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο»
Πηηο 28 Καΐνπ 2014 ην ΠΓΙΞ εμέδσζε ην ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» ην νπνίν είλαη
ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2017 θαη απνηειεί ην λέν πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ.
Ρν ΓΞΣΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΙΞ 18, ΓΙΞ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο ΔΓΓΞΣΑ 13, ΔΓΓΞΣΑ 15, ΔΓΓΞΣΑ 18
θαη ΚΔΓ 31.
Ρν λέν πξφηππν θαζνξίδεη ην πψο θαη ην πφηε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίδεη έζνδν θαη
απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πην
θαηαηνπηζηηθέο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. Ρν πξφηππν παξέρεη έλα εληαίν κνληέιν πέληε βεκάησλ, πνπ
πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο πειάηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ. Ρν
ΓΞΣΑ 15 δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

ΓΙΠ
7
(Σξνπνπνίεζε)
«Θαηάζηαζε
Σακεηαθώλ
Ρνώλ»:
Πξσηνβνπιία
γλσζηνπνηήζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2017
θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ρελ 29.1.2016 ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ
Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 7 βάζεη ηεο νπνίαο κία εηαηξία θαιείηαη λα
παξέρεη γλσζηνπνηήζεηο νη νπνίεο βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο εθείλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νπνίσλ νη ηακεηαθέο ξνέο ηαμηλνκνχληαη ζηηο
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ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α. «ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ»
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Νη κεηαβνιέο πνπ ζα πξέπεη λα
γλσζηνπνηνχληαη, νη νπνίεο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ηακεηαθέο, πεξηιακβάλνπλ ηηο κεηαβνιέο
απφ ηακεηαθέο ξνέο ρξεκαηνδνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο κεηαβνιέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
απφθηεζε ή απψιεηα ειέγρνπ ζπγαηξηθψλ ή άιισλ εηαηξηψλ, ηηο κεηαβνιέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο, ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο θαη ινηπέο κεηαβνιέο.
Ζ Δηαηξία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο
ηνπ θαηαζηάζεηο.

ΓΙΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη Δηζνδήκαηνο»: Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ
θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ γηα κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο»
Ρελ 19.1.2016 ην Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΞ 12
κε ηελ νπνία απνζαθήληζε φηη:
• Νη κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο ρξεσζηηθψλ κέζσλ, ηα νπνία απνηηκψληαη γηα ινγηζηηθνχο
ζθνπνχο ζηελ εχινγε αμία θαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ζην θφζηνο, δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζε
εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλεμάξηεηα κε ην αλ ν θάηνρφο ηνπο πξφθεηηαη λα αλαθηήζεη ηελ
αμία ησλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο πψιεζεο ή ηεο ρξήζεο ηνπο.
• Ζ αλαθηεζηκφηεηα κίαο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο εμεηάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο ινηπέο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. Πηελ πεξίπησζε, σζηφζν, πνπ ν θνξνινγηθφο
λφκνο πεξηνξίδεη ην ζπκςεθηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ θνξνινγεηέσλ δεκηψλ κε ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο, νη ζρεηηθέο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη
κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο.
• Θαηά ηνλ έιεγρν αλαθηεζηκφηεηαο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ,
ζπγθξίλνληαη νη εθπεζηέεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο κε ηα κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε ρσξίο λα
ιακβάλνληαη ππφςε νη εθπηψζεηο θφξνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αληηζηξνθή αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ.
Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1.1.2017 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

ΓΠΥΑ 10 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΠ 28
(Σξνπνπνίεζε) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» - Πώιεζε ή
Δηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ηνπ Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνύο ή ηεο
Θνηλνπξαμίαο ηνπ
Ζ θχξηα ζπλέπεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ή νπνία εθδφζεθε απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 11 Πεπηεκβξίνπ 2014,
είλαη φηη έλα πιήξεο θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη κηα επηρείξεζε
(είηε ζηεγάδεηαη ζε κηα ζπγαηξηθή ή φρη). Έλα κεξηθφ θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα
ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη αλ απηά ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηεγάδνληαη ζε κηα ζπγαηξηθή. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΙΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) –Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ: Δθαξκνγή
ησλ εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο
Πηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014 ην Ππκβνχιην εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28 γηα
ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο γηα ηηο εηαηξίεο
Δπελδχζεσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.


Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Θύθινο 2010-2012
Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θχθινπ 2010-2012, εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2013,
έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2015. Ζ Δηαηξία
εθάξκνζε ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο γηα πξψηε θνξά ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη
νπνίεο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά:


Γ.Π.Υ.Α 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»

Ρξνπνπνηνχληαη νη νξηζκνί ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο» θαη ησλ «ζπλζεθψλ αγνξάο»
θαη πξνζηίζεληαη νξηζκνί γηα ηνπο «φξνπο απφδνζεο» θαη ηνπο «φξνπο πξνυπεξεζίαο» πνπ
πξνεγνπκέλσο ήηαλ κέξνο ηνπ νξηζκνχ ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο».

Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ελδερφκελν αληάιιαγκα πνπ θαηαηάζζεηαη σο πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν ή ππνρξέσζε ζα επηκεηξείηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ζε θάζε εκεξνκελία
ηζνινγηζκνχ.

19
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2015

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α. «ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ»


Γ.Π.Υ.Α. 8 «Ιεηηνπξγηθνί Σνκείο»

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε νληφηεηα λα γλσζηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ζηελ
εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ζπγθέληξσζεο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. Γηεπθξηλίδεη επίζεο φηη
ε νληφηεηα παξέρεη κφλν ζπκθσλίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνο
παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νληφηεηαο εάλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηνπ ηνκέα παξνπζηάδνληαη ζηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ζε ηαθηηθή
βάζε.

Γ.Ι.Π. 16 «Δλζώκαηα Πάγηα»
Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ παγίσλ
αλαπξνζαξκφδεηαη ε αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα
ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο.

Γ.Ι.Π. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Κεξώλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία εηαηξία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο «βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ
ζηειέρνπο» ζηελ αλαθέξνπζα νληφηεηα ή ζηε κεηξηθή ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο
νληφηεηαο, είλαη έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.

Γ.Ι.Π. 38 «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία»



Κε ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
αλαπξνζαξκφδεηαη, ε αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα
ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο.

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΥΑ, Θύθινο 2012-2014

Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θχθινπ 2012-2014, εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην ζηηο 25 Πεπηεκβξίνπ 2014,
έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθαλ
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2015. Νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα
έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο εθηφο αλ αλαθέξεηαη
δηαθνξεηηθά.

ΓΠΥΑ 5 «Κε Θπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Θαηερόκελα πξνο Πώιεζε
θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αιιαγή απφ κία κέζνδν δηάζεζεο ζε κηα άιιε (πρ πψιεζε ή
δηαλνκή ζηνπο ηδηνθηήηεο) δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ έλα λέν ζρέδην πψιεζεο αιιά κία
ζπλέρηζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. Ππλεπψο, δελ ππάξρεη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 5. Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ
δηάζεζεο δελ αιιάδεη ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζήο.

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ζχκβαζε εμππεξέηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ακνηβή, κπνξεί λα
απνηειέζεη ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ
έρεη απναλαγλσξηζηεί. Απηφ επεξεάδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην πξφηππν.
Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 7 ζρεηηθά κε ηνλ
ζπκςεθηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ δελ
απαηηνχληαη ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

ΓΙΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο από εξγαδόκελνπο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο ελεξγνχο αγνξάο πςειήο
πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ην λφκηζκα ζην νπνίν εθθξάδεηαη ε
ππνρξέσζε θαη φρη κε βάζε ηε ρψξα πνπ ππάξρεη ε ππνρξέσζε. Όηαλ δελ ππάξρεη ελεξγφο
αγνξά πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζε απηφ ην λφκηζκα , ρξεζηκνπνηνχληαη ηα
επηηφθηα ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ.

ΓΙΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα βξίζθνληαη είηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είηε λα
ελζσκαηψλνληαη κε παξαπνκπέο κεηαμχ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ
ζεκείνπ φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε (π.ρ. ζηε έθζεζε
Γηαρείξηζεο). Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη νη άιιεο πιεξνθνξίεο, εληφο ηεο ελδηάκεζεο
νηθνλνκηθήο έθζεζεο πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηελ
ίδηα ζηηγκή φπσο θαη νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ νη ρξήζηεο δελ έρνπλ
πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηφηε ε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή
έθζεζε είλαη ειιηπήο.

ΓΙΠ
1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε
ησλ
Οηθνλνκηθώλ
Θαηαζηάζεσλ» Πξσηνβνπιία Γλσζηνπνίεζεο
Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 πνπ εμέδσζε ην Ππκβνχιην ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014, απνζαθελίδνπλ φηη
ε ζεκαληηθφηεηα εθαξκφδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη φηη ε ζπκπεξίιεςε ζε

20
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2015

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α. «ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ»
απηέο αζήκαλησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ.
Δπηπιένλ, νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε, θαζνξίδνληαο ην πνπ θαη κε πνηα ζεηξά παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο
ζηηο γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2015.

ΓΙΠ 16 θαη ΓΙΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο)- Γηεπθξηλήζεηο γηα ηηο επηηξεπηέο κεζόδνπο
απόζβεζεο
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη φηη ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη
θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα
άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ
2015.

ΓΙΠ 16 θαη ΓΙΠ 41 (Σξνπνπνηήζεηο)- Γεσξγία: Γηαξθή Φπηά
Νη ηξνπνπνηήζεηο θέξλνπλ ηα δηαξθή θπηά (bearer plants), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά
θαη κφλν γηα λα απμεζεί παξαγσγή, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 16 έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη
ινγηζηηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ λσξίηεξε
εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 23 Λνεκβξίνπ 2015.

ΓΙΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»-Κέζνδνο ηεο Θαζαξήο
Θέζεο ζηηο Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 27 ηελ νπνία εμέδσζε ην Ππκβνχιην ζηηο 12 Απγνχζηνπ 2014, επηηξέπεη ζε
κία νληφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ
ηεο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο, ζηηο αηνκηθέο ηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απηφ
ζπληζηά επηινγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο γηα θάζε θαηεγνξία επελδχζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη πηνζεηήζεθε απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2015.

ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «ρήκαηα ππό θνηλό έιεγρν» -Ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ηεο
απόθηεζεο κεξηδίνπ ζε κηα από θνηλνύ δξαζηεξηόηεηα
Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη ηελ κέζνδν ηεο «απφθηεζεο» φηαλ απνθηά
ζπκκεηνρή ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί «επηρείξεζε». Ζ ηξνπνπνίεζε
εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη
πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 24 Λνεκβξίνπ 2015.
2.2.

εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, θξίζεηο θαη παξαδνρέο

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε ηε
δηελέξγεηα θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα πνζά ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ, φπσο επίζεο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ
εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα πνζά εζφδσλ θαη δαπαλψλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπ.
Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ
πιεξνθνξηψλ. Νη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο αθνξνχλ ην κέιινλ θαη σο ζπλέπεηα, ηα πξαγκαηηθά
απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο ινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο.
2.2.2.

Θξίζεηο

Νη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε
ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε:
Σαμηλόκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κέζσλ
Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξία απαηηνχλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο, ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο:
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•

Δπελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηε ιήμε. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ελφο ζηνηρείνπ ζηελ θαηεγνξία απηή, ε
Γηνίθεζε εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ ΓΙΞ 39 θαη ζπγθεθξηκέλα ην θαηά πφζν ε Δηαηξία
έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο θξαηήζεη έσο ηε ιήμε ηνπο.

•

Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Αθνξά επελδχζεηο νη νπνίεο κπνξεί είηε λα
θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε ή λα πσιεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ή λα
επηηεπρζνχλ θέξδε απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ ή ηεο ηηκήο μέλσλ λνκηζκάησλ. Νη επελδχζεηο
απηέο απνηηκνχληαη ζηελ ηξέρνπζα αμία, φπνπ νη κεηαβνιέο θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ
Ηδίσλ Θεθαιαίσλ έσο φηνπ εθπνηεζνχλ ή εηζπξαρζνχλ ιφγσ ιήμεο ή δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη
απνκείσζε ζηελ αμία ηνπο νπφηε θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα.



Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ. Ζ θαηεγνξία απηή έρεη δχν ππνθαηεγνξίεο:
•

Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαηερφκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο.

Πηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη επελδχζεηο θαη ηα παξάγσγα πνπ απνθηψληαη γηα ηε
δεκηνπξγία βξαρππξφζεζκνπ θέξδνπο. Νη επελδχζεηο απηέο απνηηκνχληαη ζηελ ηξέρνπζα
αμία, φπνπ νη κεηαβνιέο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο κέζσ
απνηειεζκάησλ.


Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ.

Ζ ηαμηλφκεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κηαο ππνρξέσζεο ζηελ
θαηεγνξία απηή, εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ απνηηκά ε Γηνίθεζε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη
ηνλ θίλδπλν ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο. Έηζη, ζηελ θαηεγνξία
απηή εληάζζνληαη θαη επελδχζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην αιιά ζην
ραξηνθπιάθην επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ θαη παξαθνινπζνχληαη εζσηεξηθά, ζχκθσλα κε
ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξίαο, ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Νη κεηαβνιέο θαηαρσξνχληαη ζηελ
θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο κέζσ απνηειεζκάησλ.

2.2.3.

Δθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο

Ππγθεθξηκέλα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο ζρεηηθέο
απνθαιχςεηο εθηηκψληαη απφ ηε Γηνίθεζε, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε παξαδνρψλ αλαθνξηθά κε ηηο αμίεο ή ηηο
ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηε ζηηγκή πξνεηνηκαζίαο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Κία «θξίζηκε ινγηζηηθή εθηίκεζε» είλαη εθείλε πνπ ζπλδπάδεη ζεκαληηθφηεηα
ζηελ απεηθφληζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη
απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή ζχλζεηεο θξίζεηο, ελψ ζπρλά ππάξρεη
αλάγθε εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε γεγνλφησλ ηα νπνία ζεσξνχληαη σο ελδνγελψο αβέβαηα. Ζ
Δηαηξία απνηηκά ηέηνηεο θξίζεηο ζε κία ζπλερή βάζε, ζηεξηδφκελε ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη εκπεηξία, ζε
ζπκβνπιέο εηδηθψλ, ζε ηάζεηο θαη κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη εχινγεο ζε ζρέζε κε ηηο πεξηζηάζεηο,
θαζψο θαη ζε πξνβιέςεηο αλαθνξηθά κε ην πψο απηέο ελδέρεηαη λα κεηαβιεζνχλ ζην κέιινλ.
Πξνβιέςεηο γηα Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο
Ζ Δηαηξία ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ίζεο κε ην πνζφ ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο
θαη ρξεψζηεο πνπ ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εθηηκά σο επηζθαιείο. Γηα λα θαζνξίζεη ηηο απαξαίηεηεο
πξνβιέςεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεη ππφςε δηάθνξα
γεγνλφηα (π.ρ. πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, ακθηζβήηεζε χπαξμεο ηεο απαίηεζεο θαη ηνπ πνζνχ
απηήο, θ.ι.π.). Γε δηαγξάθεηαη θακηά απαίηεζε αλ δελ εμαληιεζνχλ φιεο νη λνκηθέο θαη πξαθηηθέο ελέξγεηεο
γηα ηελ είζπξαμή ηεο.
Φόξνη εηζνδήκαηνο
Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην Γ.Ι.Ξ. 12 ππνινγίδεηαη κε εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ ζα
θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ηφζν ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο
θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε θαζψο θαη ηελ πξφβιεςε γηα
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο. Ζ ηειηθή εθθαζάξηζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πηζαλφλ λα απνθιίλεη απφ ηα
ζρεηηθά πνζά, πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.
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Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο
Ζ Δηαηξία είλαη δπλαηφ λα εκπιαθεί ζε δηθαζηηθέο δηακάρεο θαη αμηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ άπνςε φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί επηηεπρζνχλ δε ζα
επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2015. Ωζηφζν, ν πξνζδηνξηζκφο ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ζπλδεκέλσλ κε δηθαζηηθέο
δηακάρεο θαη αμηψζεηο είλαη κία ζχλζεηε δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί θξίζεηο αλαθνξηθά κε ην απνηέιεζκα θαη
ηελ εθαξκνγή λφκσλ θαη ξπζκίζεσλ. Αιιαγή ζηηο θξίζεηο ή ζηελ εθαξκνγή κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα
ηελ αχμεζε ή ηε κείσζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζην κέιινλ.
Ωθέιηκε Εσή Απνζβέζηκσλ ηνηρείσλ
Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Ρελ 31/12/2015 ε
Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ.
Απνκείσζε Δλζώκαησλ Παγίσλ
Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο
ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο
ιφγσ ρξήζεο ε Γηνίθεζε εθηηκά ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ κνλάδα
ηακεηαθήο ξνήο θαη επηιέγεη ηνλ θαηάιιειν ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο γηα λα ππνινγίζεη ηελ παξνχζα αμία
ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Δλαιιαθηηθά επηιέγεη άιιε εχινγε κέζνδν πνπ θξίλεη πσο απεηθνλίδεη κε
αμηφπηζην ηξφπν ηελ αλαθηήζηκε αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαηά ηελ ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο.
Πξόβιεςε γηα Απνδεκίσζε Πξνζσπηθνύ
Ρν χςνο ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ βαζίδεηαη ζε αλαινγηζηηθή κειέηε. Ζ αλαινγηζηηθή
κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ ζηνηρεηνζέηεζε παξαδνρψλ ζρεηηθψλ 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 Δηαηξίαο πξνβαίλεη ζε ζπλερή επαλεθηίκεζή ηνπο.
Δθηίκεζε Δύινγεο Αμίαο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κέζσλ
Ν θαζνξηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ππφθεηηαη ζε εθηηκήζεηο. Ζ Δηαηξία
πξνζδηνξίδεη ηελ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο θαη ελεξγέο αγνξέο
βάζε ηεο ηξέρνπζαο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηνπο αμίαο θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ρξήζεο, ελψ γηα κε
εηζεγκέλνπο ηίηινπο πξνβαίλεη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηνπ θφζηνπο θηήζεο. Ν ππνινγηζκφο ηεο εχινγεο
αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ
δεκνζηεπκέλεο ηηκέο αγνξάο, απαηηεί ηε ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ εθηίκεζεο. Ν ππνινγηζκφο
ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο απαηηεί δηαθφξσλ εηδψλ εθηηκήζεηο. Νη ζεκαληηθφηεξεο αθνξνχλ ζηελ εθηίκεζε
ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη ην κέζν, φπσο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο
ξεπζηφηεηαο θηι., θαη εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ πξννπηηθψλ θεξδνθνξίαο επηρεηξήζεσλ ζε πεξίπησζε
απνηίκεζεο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ.
Απνκείσζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κέζσλ
Ζ Δηαηξία αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΙΞ 39 γηα ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ επελδχζεψλ ηεο.
Θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πφηε κηα επέλδπζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο ε Δηαηξία εθηηκά,
καδί κε άιινπο παξάγνληεο, ηε δηάξθεηα ή ηελ έθηαζε πνπ ε εχινγε αμία κηαο επέλδπζεο είλαη ρακειφηεξε
ηνπ θφζηνπο, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη κία αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο, ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο πξννπηηθέο ή ηηο επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο, ην
κέιινλ ηεο επέλδπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ φπσο ε επίδνζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ,
νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ηακεηαθέο ξνέο.
Γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηηο θαηεγνξίεο Γηαθξαηνχκελα ζηε Ιήμε θαη Γάλεηα θαη
Απαηηήζεηο, ηα νπνία απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ην πνζφ ηεο δεκηάο απφ απνκείσζε ηεο αμίαο
ηνπο, ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ
αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
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Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα
Ζ Δηαηξία εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεη ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηεο απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμφδσλ πξφζθηεζεο θαη
άιισλ ζρεηηθψλ άπισλ αζθαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ) θαη αληαζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ
θαηέρεη. Ζ Γηνίθεζε ρξεζηκνπνίεζε ηελ θξίζε ηεο θαη δεκηνχξγεζε έλα ζχλνιν ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ γηα
ηελ αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ ηεο απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ
εθδφζεθαλ θαη αληαζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ θαηέρεη, έηζη ψζηε λα παξέρνληαη νη πην ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο.
Ρα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα απνηηκνχληαη κε βάζε ηηο παξακέηξνπο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ έθδνζή ηνπο,
ηα φζα αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Αζθαιηζηηθή Λνκνζεζία.
Ζ εθηίκεζε ηεο ηειηθήο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ δεκηέο πνπ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηήξηα
ζπκβφιαηα είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ινγηζηηθή εθηίκεζε ηεο Δηαηξίαο. πάξρνπλ αξθεηέο πεγέο αβεβαηφηεηαο
πνπ ρξεηάδεηαη ηνπο ειέγρνπο επάξθεηαο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα.
Ρν Απφζεκα Δθθξεκψλ Εεκηψλ αμηνινγείηαη ζπλερψο θαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο αλαζεσξείηαη ηειηθά.
Γίλεηαη πξφβιεςε γηα ην εθηηκψκελν ηειηθφ θφζηνο φισλ ησλ δεκηψλ πνπ δελ έρνπλ θιείζεη κε αθαίξεζε
ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ ήδε πιεξσζεί, είηε απηέο ζρεηίδνληαη κε γεγνλφηα πνπ ζπλέβεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο, ή ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη αλεμαξηήησο ηνπ αλ έρνπλ ή φρη δεισζεί ζηελ Δηαηξία. Νη
αζθαιηζηηθέο δεκηέο αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξεψζεηο φηαλ ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ελδείμεηο χπαξμήο ηνπο
θαη ην κέγεζφο ηνπο κπνξεί λα ππνινγηζηεί. Αλ είλαη γλσζηή ε χπαξμε κηαο ππνρξέσζεο αιιά ππάξρεη
αβεβαηφηεηα σο πξνο ην ηειηθφ ηεο πνζφ, γίλεηαη πξφβιεςε κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία απφ
παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. Αζθαιηζηηθέο δεκηέο κπνξεί λα αληηπξνζσπεχνπλ είηε έλα μερσξηζηφ πνζφ, είηε κηα
ζπλνιηθή ππνρξέσζε ζρεηηθά κε κηα θαηεγνξία εξγαζηψλ ή γεγνλφησλ.
3.

ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ

Ξαξαθάησ ζπλνςίδνληαη, νη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ
θαηάξηηζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο
ζηελ θαηάξηηζε ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξαξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη εθηηκήζεηο
βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα θαη ελέξγεηεο, ηα
πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί.
Ζ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη ζε επξψ ελψ ηπρφλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα
νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.
3.1.

Κεηαηξνπή ζηνηρείσλ ζε μέλν λόκηζκα

Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο επηκεηξνχληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ
πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε Δηαηξία (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Ρν
ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαζψο θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξίαο είλαη ην Δπξψ, επνκέλσο νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ.
Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ
πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη
νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ
κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά
ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.
Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο,
ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο
αμίαο. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη έλα κε λνκηζκαηηθφ
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αλαγλσξίδνληαη είηε ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ, είηε
ζηα Ίδηα Θεθάιαηα, ζε πεξίπησζε πνπ ηα κε λνκηζκαηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ
εληαρζεί ζηα Αμηφγξαθα Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε. Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο παξνχζαο ρξήζεσο δελ
ππάξρνπλ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα.
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3.2.

πκςεθηζκόο Απαηηήζεσλ – Τπνρξεώζεσλ

Ν ζπκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ππνρξεψζεηο θαη ε απεηθφληζε ηνπ
θαζαξνχ πνζνχ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, γίλεηαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη λφκηκν δηθαίσκα γηα
ζπκςεθηζκφ ησλ θαηαρσξεκέλσλ πνζψλ θαη ππάξρεη πξφζεζε είηε γηα δηαθαλνληζκφ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ
πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπκςεθηζκφ είηε γηα ηαπηφρξνλν δηαθαλνληζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηφζν ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φζν θαη ηεο ππνρξέσζεο.
3.3.

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα νηθφπεδα, ηα θηίξηα, νη δαπάλεο πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ ζε
κηζζσκέλα αθίλεηα, ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ν θηλεηφο εμνπιηζκφο, ηα νπνία ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ
Δηαηξία είηε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο εξγαζίεο ηεο είηε γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο.
Ζ Δηαηξία πξνέβε ζηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2014 ε νπνία θαη ζεσξήζεθε σο ηεθκαηξφκελν θφζηνο (deem cost) ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 1. Νη αμίεο απηέο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Ξ.Σ.Α.. Ζ δηαθνξά ηεο αμίαο πνπ πξνέθπςε
επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα εηο λένλ.
Ρα κεηαθνξηθά κέζα, ηα έπηπια θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλν κε ηηο
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη νπνηεζδήπνηε ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο. Ρν θφζηνο πεξηιακβάλεη φιεο
ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.
Ρα θφζηε ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Νη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, πιελ νηθνπέδσλ, ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ
σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο:
Θηίξηα
Κεηαθνξηθά κέζα
Ινηπφο εμνπιηζκφο

50 έηε
8-9 έηε
5-10 έηε

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη ε σθέιηκε δσή ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε
εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ
αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο
έμνδν ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο.
Ρα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπο, δειαδή,
ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή απφζβεζεο ηεο Δηαηξίαο γηα παξφκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή κε βάζε ηε
δηάξθεηα ζχκβαζεο κίζζσζεο αλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ παγίσλ.
Θαηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο
ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.
3.4.

Δπελδπηηθά Αθίλεηα

Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νηθφπεδα θαη θηίξηα πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ Δηαηξία γηα ελνηθίαζε ή
γηα ηελ απνθφκηζε θεθαιαηνπρηθνχ θέξδνπο. Αξρηθά, νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηαρσξνχληαη ζηελ αμία
θηήζεο ηνπο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηηο δαπάλεο απφθηεζήο ηνπο.
Ζ Δηαηξία πξνέβε ζηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2014, ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Νη αμίεο απηέο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ
εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Ξ.Σ.Α.. Ζ δηαθνξά ηεο αμίαο πνπ πξνέθπςε επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα εηο
λένλ.
Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρψξεζήο ηνπο, νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία
ηνπο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο
αμίαο ηνπο. Νη κεηαβνιέο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Γηα ηα αθίλεηα επελδχζεσλ δελ
δηελεξγνχληαη απνζβέζεηο.
Ρα ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη κέρξη ηελ πψιεζή ηνπο ή λσξίηεξα, θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε εηαηξία παχεη
λα έρεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ην ζηνηρείν. Πε πεξίπησζε αιιαγήο ρξήζεο, φπσο γηα
ηδηνρξεζηκνπνίεζή ηνπο, γίλεηαη κεηαθνξά ζηελ θαηεγνξία Δλζψκαηα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία.
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3.5.

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Πηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη άδεηεο ινγηζκηθνχ. Νη άδεηεο ινγηζκηθνχ
απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή
κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία έρεη θαζνξηζηεί ζηα 5 ρξφληα.
Ρα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηε ζπληήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα
ηεο ρξήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
3.6.

Δπελδύζεηο ζε Πεξηνπζηαθά
Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα

Υξεκαηννηθνλνκηθά

ζηνηρεία

θαη

Ινηπά

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο θαηά
ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. Ν ραξαθηεξηζκφο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ επαλεθηηκάηαη ζην ηέινο θάζε εκεξνκελίαο δεκνζίεπζεο θαηά
ηελ νπνία είλαη δηαζέζηκε ε επηινγή θαηεγνξίαο ή ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ.
Ππλήζεηο αγνξαπσιεζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηαθηνπνίεζήο ηνπο, ελψ φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηα νπνία δελ έρνπλ
απνηηκεζεί ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά
ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ηα θφζηε ηεο ζπλαιιαγήο. Γηαθνπή αλαγλψξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ επέξρεηαη απφ ηε ζηηγκή φπνπ ην δηθαίσκα ιήςεο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηελ
επέλδπζε έρεη ιήμεη ή έρεη κεηαθεξζεί.
Ζ εθηίκεζε ηεο απνκείσζεο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ είηε φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά ηεθκήξηα φηη θάπνην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ή νκάδα
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο ηνπο είηε φρη.
3.6.1.

Υξεκαηννηθνλνκηθά
απνηειεζκάησλ

ζηνηρεία

απνηηκώκελα

ζηελ

εύινγε

αμία

κέζσ

ησλ

Ξξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο.
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο, ηα νπνία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε
ηαμηλνκνχληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία επεηδή:
(α) πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξίαο δηαρεηξίδνληαη, αμηνινγνχληαη
θαη παξαθνινπζνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.
(β) πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία, πνπ πεξηιακβάλνπλ ελζσκαησκέλα παξάγσγα, πνπ δηαθνξνπνηνχλ ζεκαληηθά
ηηο ξνέο ηνπ θπξίσο ζπκβνιαίνπ θαη ε Δηαηξία επηιέγεη λα ηαμηλνκήζεη νιφθιεξν ην ζχλζεην
ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ζηελ θαηεγνξία απηή.
Ρα ζηνηρεία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απηνχ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε
αμία αλαγλσξίδνληαη ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο ηεο Θαηάζηαζεο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ, σο απνηέιεζκα απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο. Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη
δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε
δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη
πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ.
3.6.2.

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε
απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο.
Ρα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο
θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαζαξά θφξσλ, κέρξη
ηα ζηνηρεία απηά λα πσιεζνχλ ή λα ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα.
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Θαηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα
ζπλνιηθά έζνδα. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα ζπλνιηθά έζνδα δελ αληηζηξέθνληαη
κέζσ ζπλνιηθψλ εζφδσλ.
Πε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ
ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα
κεηνρέο εηαηξεηψλ, πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα
έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο.
Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά, πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ
θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα ζπλνιηθά έζνδα.
3.6.3.

Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηελ ιήμε

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε, θαη ηα νπνία ε Δηαηξία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα
δηαθξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο.
Νη θαηερφκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπο βάζεη
ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ρν αλαπφζβεζην θφζηνο είλαη ην πνζφ, ην νπνίν αξρηθά
αλαγλσξίζζεθε κείνλ θεθαιαηαθέο πιεξσκέο, πιένλ ή κείνλ ηηο ζσξεπηηθέο απνζβέζεηο κε ηε ρξήζε
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ζηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αξρηθά αλαγλσξηζζέληνο πνζνχ θαη ηνπ πνζνχ σξίκαλζεο
θαη κείνλ θάζε πξφβιεςε απνκείσζεο. Ν ππνινγηζκφο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξσζείζεο ή ιεθζείζεο
ακνηβέο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ. Δπηπξφζζεηα, αλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε
επέλδπζε έρεη απνκεησζεί, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν απνηηκάηαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ
ηακεηαθψλ ξνψλ. Θάζε κεηαβνιή ζηελ αμία ηεο επέλδπζεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ
εζφδσλ ρξήζεσο.
3.6.4.

Ινηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ, Απαηηήζεηο απφ
Γάλεηα, Απαηηήζεηο απφ Αζθάιηζηξα θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο , Ινηπέο πνρξεψζεηο
Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζηηο ηξάπεδεο θαη ζην ηακείν
θαζψο θαη βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο, κε εκεξνκελία ιήμεο ζε ηξεηο κήλεο ή
ιηγφηεξν. Πηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ δελ πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ εθθξεκή ππφινηπα ησλ
ηξαπεδηθψλ ππεξαλαιήςεσλ (bank overdraft).
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο
θαη πξνζδηνξηζηέεο θαηαβνιέο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά.
Γεκηνπξγνχληαη φηαλ ε Δηαηξία παξέρεη ρξήκαηα, πξντφληα ή ππεξεζίεο απεπζείαο ζε έλαλ νθεηιέηε ρσξίο
πξφζεζε εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο.
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο 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 ηελ δηελέξγεηα ηεο
απφζβεζεο.
Νη απαηηήζεηο θαη ηα δάλεηα πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο απηψλ πνπ
ιήγνπλ κεηά ηελ πάξνδν 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Απηά
ραξαθηεξίδνληαη ζαλ κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Πηηο ππνρξεψζεηο εληάζζνληαη ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο θαη πξνο ην δεκφζην, ε θαηαρψξηζε ησλ νπνίσλ
γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία ηεο ππνρξέσζεο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κείνλ
ηπρφλ απνκεηψζεηο.
3.7.

Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα

Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα είλαη εθείλα ηα ζπκβφιαηα κε ηα νπνία κεηαθέξεηαη ζεκαληηθφο αζθαιηζηηθφο
θίλδπλνο απφ ηνλ αζθαιηδφκελν ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία θαη φπνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία απνδέρεηαη λα
απνδεκηψζεη ηνλ αζθαιηδφκελν ζε πεξίπησζε επέιεπζεο θαζνξηζκέλνπ αβέβαηνπ κειινληηθνχ ζπκβάληνο
πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ αζθαιηδφκελν. Ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο είλαη ζεκαληηθφο φηαλ θαη κφλνλ φηαλ
έλα αζθαιηδφκελν ζπκβάλ ζα κπνξνχζε λα αλαγθάζεη ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία λα θαηαβάιεη ζεκαληηθέο
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επηπιένλ παξνρέο. Νη επηπιένλ παξνρέο αλαθέξνληαη ζε πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ εθείλα πνπ ζα ήηαλ
θαηαβιεηέα αλ ν αζθαιηζκέλνο θίλδπλνο δελ είρε επέιζεη.
Ζ Δηαηξία εθδίδεη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηα νπνία ηελ εθζέηνπλ ζε αζθαιηζηηθφ θίλδπλν,
ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν, ή ζε ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ θηλδχλσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζε ζπκβφιαην
ππάξρεη ηαπηφρξνλα αζθαιηζηηθφο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο, ε Δηαηξία δελ πξνβαίλεη ζην
δηαρσξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, φηαλ ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο.
Γεληθά, ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο φηαλ ε πηζαλφηεηα λα πιεξσζνχλ παξνρέο απφ ηελ
επέιεπζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ γεγνλφηνο, είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ πιεξσηέσλ παξνρψλ, αλ δελ
ζπλέβαηλε ην γεγνλφο.
Ρα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηαμηλνκνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ
θηλδχλνπ.
3.7.1.

Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα Εσήο

Ρα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δσήο αζθαιίδνπλ θαηά κεγάιν πνζνζηφ γεγνλφηα θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο
καθξάο πεξηφδνπ. Ρα αζθάιηζηξα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα φηαλ θαζίζηαληαη απαηηεηά απφ ηνλ
αζθαιηδφκελν. Ρα αζθάιηζηξα απεηθνλίδνληαη ρσξίο ηελ κείσζε ησλ αλαινγνπζψλ πξνκεζεηψλ.
Παξαδνζηαθά ζπκβόιαηα
Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκβφιαηα πνπ εθδίδεη ε Δηαηξία γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ
ζαλάηνπ, ζπληάμεσλ, αληθαλφηεηαο, αηπρεκάησλ, πξνγξακκάησλ αζζελείαο ηφζν ζε αηνκηθή φζν θαη ζε
νκαδηθή βάζε.
3.7.2.

Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα Εεκηώλ

Αζηηθήο Δπζύλεο Απηνθηλήηνπ
Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκβφιαηα πνπ εθδίδεη ε Δηαηξία γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ
ηεο αζηηθήο επζχλεο απηνθηλήησλ.
Ινηπώλ Θιάδσλ
Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκβφιαηα πνπ θαιχπηνπλ ηνλ θίλδπλν ππξφο, ζεηζκνχ,
ζσκάησλ ρεξζαίσλ νρεκάησλ, θινπήο, κεηαθνξψλ, γεληθήο αζηηθήο επζχλεο, βνεζείαο, ζθαθψλ,
πιεξσκάησλ θαη ινηπά. Ρα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δεκηψλ αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα (δεδνπιεπκέλα
αζθάιηζηξα) αλαινγηθά κε ηελ πεξίνδν δηάξθεηαο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Πηελ εκεξνκελία ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ αλαινγεί ζην επφκελν ή ζηα επφκελα έηε γηα
ηελ πεξίνδν απφ ην θιείζηκν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέρξη ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία
έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα αζθάιηζηξα, πεξηιακβάλεηαη ζην απφζεκα κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ. Ρα
αζθάιηζηξα απεηθνλίδνληαη ρσξίο ηελ κείσζε ησλ αλαινγνπζψλ πξνκεζεηψλ.
3.8.

Κεηαθεξόκελα Έμνδα Πξόζθηεζεο

Νη πξνκήζεηεο θαη ηα άιια έμνδα πξφζθηεζεο ηφζν ησλ λέσλ ζπκβνιαίσλ φζν θαη ησλ αλαλεψζεσλ πνπ
αλαινγνχλ ζηελ επφκελε ρξήζε απεηθνλίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Δλεξγεηηθνχ «Ξξνκήζεηεο θαη άιια
έμνδα παξαγσγήο επνκέλσλ ρξήζεσλ» θαη θαηαλέκνληαη ζηηο ρξήζεηο αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ησλ
αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ.
3.9.

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο

Αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο είλαη νη θαζαξέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο νη νπνίεο
πεγάδνπλ απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. Νη αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο (καζεκαηηθέο πξνβιέςεηο,
πξνβιέςεηο γηα κε δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα, πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο απνδεκηψζεηο, πιεξσηέεο παξνρέο
θαη απνζέκαηα θηλδχλσλ ελ ηζρχ), ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Λνκνζεζία.
Ζ εθηίκεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ δηελεξγείηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο αξρέο θαη θαλφλεο απνηίκεζεο αλά θαηεγνξία αζθαιηζηηθήο
πξφβιεςεο. Πεκεηψλεηαη φηη σο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ ιακβάλνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληα Λφκνπ 400/1970 φπσο απηφο έρεη δηακνξθσζεί έσο ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην
Γ.Ξ.Σ.Α. 4 «Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα». Ζ δηαθνξά ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ (αχμεζε / κείσζε) ζε
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ζρέζε κε πξνεγνχκελε απνηίκεζή ηνπο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο φζνλ αθνξά ηηο
αλαινγνχζεο πξνβιέςεηο επί ηδίαο θξάηεζεο ηεο Δηαηξίαο, ην δε ππφινηπν πνζφ κεηαθέξεηαη ζε ρξέσζε
ησλ αληαζθαιηζηψλ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο.
Ρν ηειηθφ απφζεκα γηα εθθξεκείο απνδεκηψζεηο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ πεχζπλν Αλαινγηζηή κε βάζεη ηηο
εθηηκήζεηο ηνπ γηα ην ηειηθφ θφζηνο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη γηα ηηο αμηψζεηο απφ αζθαιηζηηθνχο
θηλδχλνπο πνπ έρνπλ ζπκβεί σο ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηνπ απνζέκαηνο (είηε έρνπλ αλαγγειζεί /
δεισζεί ζηελ Δηαηξία ή φρη) θαη κέρξη ηνλ ηειηθφ θαη νξηζηηθφ δηαθαλνληζκφ ησλ αμηψζεσλ απηψλ. Ρν
πξναλαθεξζέλ αλακελφκελν θφζηνο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θαζψο θαη ηα άκεζα θαη
έκκεζα έμνδα δηαθαλνληζκνχ.
Ζ Δηαηξία πξαγκαηνπνηεί ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έιεγρν επάξθεηαο
ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπ πξνβιέςεσλ (liabilities adequacy test) ζχκθσλα κε ην Γ.Ξ.Σ.Α. 4 ρξεζηκνπνηψληαο
ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο θαζψο θαη ηα
θφζηε δηεθπεξαίσζεο ησλ δεκηψλ ηεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο επάξθεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ
πξνβιέςεσλ εκθαλίζεη φηη νη αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο ζχκθσλα κε ηηο
εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο, ε δηαθνξά κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
Νη αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο:
3.9.1.

Καζεκαηηθέο πξνβιέςεηο

Ξεξηιακβάλνπλ ην καζεκαηηθφ απφζεκα ησλ αζθαιηζηεξίσλ δσήο θαη θεθαιαηνπνίεζεο θαη είλαη ε δηαθνξά
πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηαμχ ηεο παξνχζαο
αμίαο ησλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε αζθαιηζηηθή εηαηξία γηα θάζε ζπκβφιαην
αζθαιίζεσο δσήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ απνζέκαηνο ησλ κε δηαλεκεζέλησλ ζηνπο
αζθαιηζκέλνπο θεξδψλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ θαζαξψλ αζθαιίζηξσλ πνπ νθείινληαη απφ ηνλ
αζθαιηζκέλν θαη είλαη θαηαβιεηέα ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία κέζα ζηα επφκελα έηε. Ζ δηαθνξά απηή
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο αλαινγηζηηθέο κεζφδνπο.
3.9.2.

Πξνβιέςεηο γηα κε δνπιεπκέλα αζθάιηζηξα

Ξεξηιακβάλνπλ ηελ αλαινγία ησλ κηθηψλ αζθαιίζηξσλ πνπ αθνξνχλ ηηο επφκελεο ρξήζεηο ζπκβνιαίσλ
πνπ είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
3.9.3.

Απόζεκα Θηλδύλσλ ζε Ηζρύ

Αθνξά ηελ πξφζζεηε πξφβιεςε ε νπνία ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ φηαλ ην απφζεκα ησλ κε δνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ θαη δηθαησκάησλ εθηηκάηαη φηη δελ
επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνβιεπφκελσλ δεκηψλ θαη εμφδσλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζε ηζρχ ηελ
εκεξνκελία απηή.
3.9.4.

Πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο απνδεκηώζεηο

Δίλαη εθείλεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηα ηελ πιήξε
θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο, πνπ έρνπλ επέιζεη κέρξη ηελ εκεξνκελία
θιεηζίκαηνο ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ έρνπλ ή φρη δεισζεί, γηα ηνπο
νπνίνπο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ηα ζρεηηθά πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ θαη ησλ ζπλαθψλ
εμφδσλ ή δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ην αθξηβέο χςνο ηνπο ή ακθηζβεηείηαη ε έθηαζε ηεο επζχλεο ηεο
αζθαιηζηηθήο επηρεηξήζεσο. Ρν χςνο ηεο εθηηκνχκελεο πξφβιεςεο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο πξαγκαηνγλσκνζχλεο,
ηαηξηθέο εθζέζεηο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο.
3.9.5.

Πιεξσηέεο παξνρέο

Δίλαη νη αζθαιηζηηθέο παξνρέο πνπ νθείινληαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ έρνπλ
εμνθιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
3.10.

Αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο

Ρν κέξνο ηνπ απνζέκαηνο πνπ αλαινγεί ζηνλ αληαζθαιηζηή ηεο Δηαηξίαο αλαγλσξίδεηαη σο ζηνηρείν
ελεξγεηηθνχ ζηνλ ινγαξηαζκφ «Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο». Νη ινηπέο Απαηηήζεηο θαη πνρξεψζεηο
πξνο ηνπο αληαζθαιηζηέο αθνξνχλ θπξίσο ηα νθεηιφκελα αληαζθάιηζηξα, θαη ε αλαινγία ηνπο ζηηο
πιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο.
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Ζ Δηαηξία εμεηάδεη αλ νη απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε θαηά ηελ ζχληαμε ησλ
νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ, κεηψλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπο αλαιφγσο θαη αλαγλσξίδεη ηε δεκία
απνκείσζεο ζηα απνηειέζκαηα.
3.11.

Απαηηήζεηο

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ ηηκνινγηαθή αμία ηνπο, ελψ κεηαγελέζηεξα
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Θαηά ηελ εθάζηνηε
εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθηηκάηαη ε εηζπξαμηκφηεηα ησλ εηζπξαθηέσλ
ινγαξηαζκψλ θαηά πεξίπησζε θαη ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απψιεηεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα ζπκβνχλ θαη
κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Ζ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε αλαπξνζαξκφδεηαη κε επηβάξπλζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο εθάζηνηε ρξήζεο.
3.12.

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζηηο ηξάπεδεο θαη ζην ηακείν
θαζψο θαη βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο, φπσο αμίεο ηεο ρξεκαηαγνξάο θαη ηξαπεδηθέο
θαηαζέζεηο κε εκεξνκελία ιήμεο ζε ηξεηο κήλεο ή ιηγφηεξν. Νη αμίεο ηεο ρξεκαηαγνξάο είλαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά πνπ απεηθνλίδνληαη ζηε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
Γηα ηνλ ζθνπφ ησλ Θαηαζηάζεσλ Ρακηαθψλ Ονψλ, ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα
απνηεινχληαη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ αλσηέξσ, ρσξίο λα
πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ εθθξεκή ππφινηπα ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξαλαιήςεσλ (bank overdrafts).
3.13.

Κεηνρηθό θεθάιαην

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί. Ζ
αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαηά ηελ
αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρα άκεζα έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζρεηηθά κε ηελ
έθδνζε λέσλ κεηνρψλ απεηθνλίδνληαη αθαηξεηηθά ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, θαζαξά απφ θφξνπο.
3.14.
3.14.1.

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο
Σξέρνπζα Φνξνινγία

Ζ ηξέρνπζα θνξνινγηθή απαίηεζε/ππνρξέσζε πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ ηξέρνπζα ή πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο αλαθνξάο πνπ δελ έρνπλ
θαηαβιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο.
πνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ
εθαξκφδνληαη ζηελ δεκνζηνλνκηθή ρξήζε ηελ νπνία αθνξνχλ, βάζεη ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ γηα ηελ
ρξήζε. Όιεο νη κεηαβνιέο ζηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ
θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
3.14.2.

Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο

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 βάζεηο.
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα
αληηζηαζκηζηνχλ έλαληη ηεο κειινληηθήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ελψ επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε
εκεξνκελία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη κεηψλνληαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ
φηη ζα είλαη δηαζέζηκν επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο γηα λα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο κέξνπο
ή ηνπ ζπλφινπ απηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο. Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη κία
πξνεγνπκέλσο κε αλαγλσξηζκέλε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ
φηη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο ζα επηηξέςεη ηελ αλάθηεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο
απαίηεζεο. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο.
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 πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο
ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο.
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Νη πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη
ζαλ θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Κφλν κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή
ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιή ζηελ αμία ηεο απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο πνπ ρξεψλεηαη
απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.
3.15.

Παξνρέο ζην πξνζσπηθό

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 (πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα
νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή.
Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία. Νη παξνρέο κεηά ηε ιήμε ηεο απαζρφιεζεο
πεξηιακβάλνπλ εθάπαμ απνδεκηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, ζπληάμεηο θαη άιιεο παξνρέο, πνπ θαηαβάιινληαη
ζηνπο εξγαδφκελνπο κεηά ηελ ιήμε ηεο απαζρφιεζεο σο αληάιιαγκα ηεο ππεξεζίαο ηνπο.
Ρν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ
πεξίνδν, πνπ αθνξά. Ρα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο, πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δηαηξία
ρξεκαηνδνηνχληαη ελ κέξεη κέζσ πιεξσκψλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ή ζε θξαηηθά θνηλσληθά αζθαιηζηηθά
ηδξχκαηα.
3.15.1.

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία

Ρν πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηεο Δηαηξίαο αθνξά ζηε λνκηθή δέζκεπζε, πνπ έρεη αλαιάβεη γηα
ηελ θαηαβνιή εθάπαμ απνδεκίσζεο ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ην Λ. 2112/1920. Ζ ζεκειίσζε
δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα, βαζίδεηαη ζπλήζσο ζηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπ
ππαιιήινπ ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν απνκάθξπλζεο απφ ηελ ππεξεζία (απφιπζε ή
ζπληαμηνδφηεζε).
Ζ ππνρξέσζε, πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ απνηειεί ηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (απνζεκαηηθφ απφ ηηο θαηαβνιέο ζηελ αζθαιηζηηθή
εηαηξία) θαη ηηο κεηαβνιέο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηνδήπνηε αλαινγηζηηθφ θέξδνο ή δεκία θαη ην θφζηνο
ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην
αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο ππνρξέσζεο (projected unit
credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ηεο ρξήζεο 2015 ην επηιεγκέλν επηηφθην αθνινπζεί ηελ ηάζε ηνπ
iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, ην νπνίν θαη ζεσξείηαη ζπλεπέο πξνο ηηο αξρέο ηνπ ΓΙΞ 19,
δειαδή είλαη βαζηζκέλν ζε νκφινγα αληίζηνηρα σο πξνο ην λφκηζκα θαη ηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα ζε ζρέζε
κε ηηο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, φπσο θαη ελδεδεηγκέλν γηα καθξνρξφληεο πξνβιέςεηο.
Έλα πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλσλ παξνρψλ θαζνξίδεη κε βάζε δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο ε ειηθία, ηα έηε
πξνυπεξεζίαο, ν κηζζφο, ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο γηα θαηαβιεηέεο παξνρέο. Νη πξνβιέςεηο πνπ
αθνξνχλ ηελ πεξίνδν πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ θφζηνο πξνζσπηθνχ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ
θαη ζπλίζηαληαη απφ ην ηξέρνλ θαη παξειζφλ θφζηνο ππεξεζίαο, ην ζρεηηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, ηα
αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο θαη ηηο φπνηεο πηζαλέο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο. Αλαθνξηθά κε ηα κε
αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο, έρεη γίλεη πξνγελέζηεξε πξναηξεηηθή εθαξκνγή ηνπ
αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ινγηζηηθή ησλ
πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, κεηαμχ άιισλ:

ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ /(δεκηψλ) ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαη ηελ νξηζηηθή
εμαίξεζε ηνπο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο,

ηε κε αλαγλψξηζε ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεσλ ησλ επελδχζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο αιιά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ηφθνπ επί ηεο θαζαξήο
ππνρξέσζεο/(απαίηεζεο) ηεο παξνρήο ππνινγηδφκελνπ βάζεη ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ,

ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηελ λσξίηεξα εθ ησλ
εκεξνκεληψλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή φηαλ αλαγλσξίδεηαη ε ζρεηηθή αλαδηάξζξσζε ή
ε ηεξκαηηθή παξνρή,

ινηπέο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ λέεο γλσζηνπνηήζεηο, φπσο πνζνηηθή αλάιπζε επαηζζεζίαο.

31
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2015

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α. «ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ»
3.16.

Πξνβιέςεηο γηα ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο

Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ή ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο
απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ γηα ηα νπνία είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ
ελψ ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία.
Νη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη
πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί
γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνήο πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ
νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή.
3.17.

Υνξεγνύκελα δάλεηα

Ρα δάλεηα πξνο ην πξνζσπηθφ, ηνπο αζθαιηζηέο θαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο δσήο θαηαρσξνχληαη ηελ
εκεξνκελία εθηακίεπζεο ζην χςνο ηνπ ρνξεγεζέληνο πνζνχ πιένλ ηα άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ρνξήγεζε. Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρψξεζήο ηνπο, νη ρνξεγήζεηο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην
θφζηνο.
Όηαλ κηα ρνξήγεζε ραξαθηεξηζηεί σο επηζθαιήο, ε ινγηζηηθή ηεο αμία κεηψλεηαη ζηελ εθηηκψκελε
αλαθηήζηκε αμία, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ
ξνψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκψκελσλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ απφ εγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο
εμαζθαιίζεηο, πξνεμνθινχκελσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ηεο ρνξήγεζεο.
3.18.

Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη δαπαλώλ

Ρα έζνδα αλαγλσξίδνληαη, φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ
νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη απηά ηα νθέιε κπνξεί λα επηκεηξεζνχλ κε αμηνπηζηία.
Ρν έζνδν επηκεηξείηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη είλαη θαζαξφ απφ θφξν
πξνζηηζέκελεο αμίαο, επηζηξνθέο, θάζε είδνπο εθπηψζεηο.
Ρν πνζφ ηνπ εζφδνπ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα φηαλ φιεο νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πψιεζε έρνπλ επηιπζεί.

Παξνρή ππεξεζηώλ
Νη πξνκήζεηεο θαη ηα ζπλαθή έζνδα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο ζηελ νπνία παξαζρέζεθαλ νη ζρεηηθέο κε απηά ππεξεζίεο. Ξξνκήζεηεο θαη ζπλαθή έζνδα πνπ
πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ην ρξφλν
πεξαίσζεο ηεο ζπλαιιαγήο.

Έζνδα από ηόθνπο
Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ δνπιεπκέλνπ.

Έζνδα από κεξίζκαηα
Ρα έζνδα απφ ηα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο απφ ηνπο
κεηφρνπο.

Έζνδα από ελνίθηα
Ρα έζνδα ελνηθίσλ απφ επελδχζεηο ζε αθίλεηα ινγίδνληαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο.

Έμνδα
Ρα ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ θαηά ηε ρξήζε ηεο
ππεξεζίαο ή ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηεο.

Θόζηνο δαλεηζκνύ
Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ ηξέρνπζα αμία ηνπο, φπνπ θαη πεξηιακβάλνληαη ηα
ηξαπεδηθά έμνδα θαη πξνκήζεηεο. Όπνηα δηαθνξά πξνθχςεη κεηαμχ ησλ πιεξσκψλ (θαζαξψλ απφ έμνδα
ζπλαιιαγψλ) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ κέζσ ηε κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
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3.19.

Κηζζώζεηο

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. Κεηά ηελ έλαξμε
ηεο ζπκθσλίαο πξαγκαηνπνηείηαη επαλαμηνιφγεζε ηεο, γηα ην εάλ πεξηέρεη ζηνηρείν κίζζσζεο, φηαλ
ζπκβαίλεη θάπνην απφ ηα παξαθάησ:
α. πάξρεη κεηαβνιή ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο θη αλ ε κεηαβνιή απιά αλαλεψλεη ή παξαηείλεη ηε
ζπκθσλία
β. Αζθείηαη δηθαίσκα αλαλέσζεο ή ζπκθσλείηαη κηα παξάηαζε, εθηφο θη αλ φξνο ηεο αλαλέσζεο ή ηεο
παξάηαζεο αξρηθά είρε πεξηιεθζεί ζηε κηζζσηηθή πεξίνδν
γ. πάξρεη κηα κεηαβνιή ζην θαηά πφζν ε εθπιήξσζε εμαξηάηαη απφ έλα θαζνξηζκέλν πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν
δ. πάξρεη ζεκαληηθή αιιαγή ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
Δάλ κηα ζπκθσλία επαλαμηνινγείηαη, ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα κηζζψζεηο εθαξκφδεηαη απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ ε κεηαβνιή ζηηο ζπλζήθεο ζπλεπάγεηαη επαλαμηνιφγεζε γηα ηα (α), (γ) ή (δ), θαη απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο αλαλέσζεο ή ηεο παξάηαζεο γηα ηελ πεξίπησζε (β).
Ζ Δηαηξία σο κηζζσηήο

(α) Ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο

Κηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή
(ηδηνθηήηε) ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο
(θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα κε βάζε
ηελ ζηαζεξή κέζνδν (αλαινγηθά) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.

(β) Σξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο

Κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ε Δηαηξία δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο ηεο
ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη
κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ ζηνηρείνπ
ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειαρίζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηα Γάλεηα. Νη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο. Ρα πάγηα γηα ηα νπνία έρνπλ ζπλαθζεί ρξεκαηνδνηηθέο
κηζζψζεηο, απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν, φπσο απηή θαζνξίδεηαη, απφ ηελ σθέιηκε δσή θαη ην
ρξφλν ηεο κίζζσζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ κεηαβηβάδεηαη ε θπξηφηεηα ηνπ παγίνπ.
Ζ Δηαηξία σο εθκηζζσηήο
Ξάγηα πνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηεο
Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Ρν έζνδν ηνπ ελνηθίνπ (θαζαξφ απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ δφζεθαλ ζηνπο
κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο. Ζ εηαηξία
δελ εθκηζζψλεη πάγηα κε ηελ κέζνδν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.
3.20.

Γάλεηα

Ρα δάλεηα αξρηθψο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο, πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ
ιακβάλεηαη εθηφο ηνπ θφζηνπο έθδνζεο ζρεηηθά κε ηνλ δαλεηζκφ. Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα δάλεηα
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Ρα έμνδα ησλ ηφθσλ αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηελ αξρή ηνπ δνπιεπκέλνπ εμφδνπ. Ρα δάλεηα ρσξίδνληαη ζε
καθξνπξφζεζκα, αλ ιήγνπλ ζε πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο θαη ζε βξαρππξφζεζκα αλ ιήγνπλ ζε έλα έηνο ή
ιηγφηεξν κεηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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4.

εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

4.1.

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ρα ελζψκαηα πάγηα ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα
Γήπεδα - Οηθόπεδα θαη
Θηίξηα

Κεηαθνξηθά
Κέζα

Έπηπια θαη
ινηπόο
εμνπιηζκόο

ύλνιν

20.718.675,76

369.810,00

3.675.208,28

24.763.694,04

Ξξνζζήθεο

162.774,00

104.390,36

267.164,36

Δθπνηήζεηο

(57.880,00)

(2.240,80)

(60.120,80)

20.718.675,76

474.704,00

3.777.357,84

24.970.737,60

1.426.921,15

94.350,64

3.392.433,44

4.913.705,23

248.521,10

59.159,91

105.915,44

413.596,45

(23.362,26)

(2.240,80)

(25.603,06)

1.675.442,25

130.148,29

3.496.108,08

5.301.698,62

19.043.233,51

344.555,71

281.249,76

19.669.038,98

20.848.023,65

337.093,76

3.710.514,01

24.895.631,42

2015
Θόζηνο Θηήζεο
Τπόινηπν αξρήο ρξήζεο

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Τπόινηπν αξρήο ρξήζεο
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Απνζβέζεηο εθπνηεζέλησλ
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο

Αλαπόζβεζηε αμία 31.12.2015

2014
Θόζηνο Θηήζεο
Τπόινηπν αξρήο ρξήζεο
Ξξνζζήθεο

208.720,01

45.614,45

254.334,46

Δθπνηήζεηο

(176.003,77)

(80.920,18)

(256.923,95)

Αλαπξνζαξκνγέο
Απαινηθή απνζβέζεσλ ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο

(102.062,56)

(102.062,56)

(27.285,33)

(27.285,33)

20.718.675,76

369.810,00

3.675.208,28

24.763.694,04

1.204.543,83

209.294,67

3.342.177,46

4.756.015,96

249.662,65

41.648,28

127.802,56

419.113,49

(156.592,31)

(77.546,58)

(234.138,89)

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Τπόινηπν αξρήο ρξήζεο
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Απνζβέζεηο εθπνηεζέλησλ
Απαινηθή απνζβέζεσλ ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο

Αλαπόζβεζηε αμία 31.12.2014

(27.285,33)

(27.285,33)

1.426.921,15

94.350,64

3.392.433,44

4.913.705,23

19.291.754,61

275.459,36

282.774,84

19.849.988,81

Πηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα γήπεδα - νηθφπεδα θαη θηίξηα, πεξηιακβάλνληαη ηα αθίλεηα ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξία απνθιεηζηηθά γηα ηδηφρξεζε.
Γηα ηα αθίλεηα ηδηφρξεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε εθηίκεζε απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
πξψηεο κεηάβαζεο ζηα Γ.Ξ.Σ.Α. (1.1.2014), απφ ηελ νπνία πξνέθπςε ππεξαμία πνζνχ Δπξψ 610.247,92.
Ρελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο απνκείσζεο απφ ηελ νπνία πξνέθπςε απνκείσζε
πνζνχ Δπξψ 102.062,56.
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Ζ Δηαηξία έρεη ππνγξάςεη ζπκβφιαην sales and lease back γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Ι.
Ππγγξνχ 193-195 (έδξα ηεο Δηαηξίαο). Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο έρεη νξηζηεί ζε 20 έηε θαη ιήγεη ην έηνο
2028. Ρν θηίξην απηφ ηδηνρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δηαηξία θαη ζπγθεθξηκέλα απνηειεί ηελ έδξα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη αλάιπζε γηα ην αθίλεην πνπ θαηέρεη ε Δηαηξία κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε:
2015

2014

18.727.587,76
18.727.587,76

18.727.587,76
18.727.587,76

1.426.921,15
222.377,32
1.649.298,47

1.204.543,83
222.377,32
1.426.921,15

17.078.289,29

17.300.666,61

Κόζηνο Κηήζεο
Υπόινηπν αξρήο ρξήζεο
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο
πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
Υπόινηπν αξρήο ρξήζεο
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο
Αλαπόζβεζηε αμία

4.2.

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Τπόινηπν αξρήο ρξήζεο
Πξνζζήθεο
Αλαπξνζαξκνγέο ρξήζεσο

2015
30.455.982,14
872.630,18
-35.598,82

2014
31.587.847,08
356.056,47
-1.487.921,41

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο

31.293.013,50

30.455.982,14

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αθνξνχλ ηα κε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα, ηα νπνία θαηέρνληαη κε ζθνπφ
ηελ απνθφκηζε εζφδσλ κέζσ κηζζσκάησλ θαζψο επίζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ θεθαιαίσλ. Ρα
έζνδα απφ ηα επελδπηηθά αθίλεηα αλέξρνληαη ηελ 31/12/2015 ζε Δπξψ 201.987,13 θαη ηελ 31/12/2014 ζε
Δπξψ 263.083,14.
Γηα ηα επελδπηηθά αθίλεηα πξαγκαηνπνηήζεθε εθηίκεζε απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
πξψηεο κεηάβαζεο ζηα Γ.Ξ.Σ.Α. (1.1.2014), απφ ηελ νπνία πξνέθπςε ππεξαμία πνζνχ Δπξψ
13.667.166,18. Δθηίκεζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηελ 31.12.2014.
Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2015, δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα απνκείσζε ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξίαο. Ωο εθ ηνχηνπ,
απνηίκεζε πξαγκαηνπνηήζεθε, απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή, κφλν γηα ηα επελδπηηθά αθίλεηα πνπ
απνθηήζεθαλ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Ρν πνζφ ηεο αλαπξνζαξκνγήο αλήιζε ζε δεκία Δπξψ 35.598,82
έλαληη Δπξψ 1.487.921,41 ην 2014 φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απνηίκεζε φισλ ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ.
Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξία νη εμήο κέζνδνη:
α) Κέζνδνο ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ
β) Κέζνδνο θεθαιαηνπνίεζεο εζφδσλ
.
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4.3.

Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

Ρα Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Ινγηζκηθά
Πξνγξάκκαηα
2015
Θόζηνο θηήζεο
πφινηπν Αξρήο Σξήζεο
Ξξνζζήθεο
Δθπνηήζεηο
Τπόινηπν Ιήμεο Υξήζεο

402.142,25
204.313,80
606.456,05

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν Αξρήο Σξήζεο
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Απνζβέζεηο εθπνηεζέλησλ
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο

277.456,80
97.664,64
375.121,44

Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/2015

231.334,61

2014
Θόζηνο θηήζεο
πφινηπν Αξρήο Σξήζεο
Ξξνζζήθεο
Δθπνηήζεηο
Τπόινηπν Ιήμεο Υξήζεο

390.489,23
11.653,02
402.142,25

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο
πφινηπν Αξρήο Σξήζεο
Απνζβέζεηο ρξήζεο
Απνζβέζεηο εθπνηεζέλησλ
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο

197.339,44
80.117,36
277.456,80

Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/2014

124.685,45
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4.4.

Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

Ρα Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Οκόινγα θξαηηθά
Οκόινγα εηαηξηθά
ύλνιν

2015
8.291.461,39
2.437.781,84

2014
4.911.744,00
178.488,57

10.729.243,23

5.090.232,57

Δεδνπιεπκέλνη ηόθνη νκνιόγσλ

124.114,29

ύλνιν Οκνιόγσλ

10.853.357,52

5.090.232,57

Μεηνρέο Εηζεγκέλεο ζε Φξεκαηηζηήξην Εζσηεξηθνύ
Μεηνρέο Εηζεγκέλεο ζε Φξεκαηηζηήξηα Εμσηεξηθνύ

489.156,82
11.057.711,21

717.370,68
6.998.374,26

Μεηνρέο Με εηζεγκέλεο ζε Φξεκαηηζηήξην, Εζσηεξηθνύ

5.709.896,15

5.282.960,00

ύλνιν Μεηνρώλ

17.256.764,18

12.998.704,94

Μεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ Εζσηεξηθνύ
Μεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ Εμσηεξηθνύ

245.476,97
21.033.092,75

240.304,71

21.278.569,72

240.304,71

576,80

1.009,40

576,80

1.009,40

49.389.268,22

18.330.251,62

Λνηπά ρξεόγξαθα

ύλνιν

Ρν ραξηνθπιάθην ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε, ε νπνία νθείιεηαη ζηηο επελδχζεηο ζε Νκφινγα, Κεηνρέο θαη Ακνηβαία Θεθάιαηα, πνζψλ
πξνεξρφκελσλ απφ ηελ ιήμε πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ιφγσ αιιαγήο ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηεο
Δηαηξίαο.
Ρα αλσηέξσ ρξεφγξαθα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην Γ.Ξ.Σ.Α. 7 ζηα αθφινπζα επίπεδα εχινγεο
αμίαο
2015
Οκόινγα
Μεηνρέο Εηζεγκέλεο ζε Φξεκαηηζηήξηα
Μεηνρέο Με εηζεγκέλεο ζε Φξεκαηηζηήξην

Δπίπεδν 1
10.853.357,52
11.546.868,03

Μεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ

21.278.569,72
576,80

Λνηπά Φξεόγξαθα
Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ ζηελ
εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

2014
Οκόινγα
Μεηνρέο Εηζεγκέλεο ζε Φξεκαηηζηήξηα
Μεηνρέο Με εηζεγκέλεο ζε Φξεκαηηζηήξην

Μεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ
Λνηπά Φξεόγξαθα
Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ ζηελ
εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 3

5.280.000,00

429.896,15

43.679.372,07

5.280.000,00

429.896,15

Δπίπεδν 1
5.090.232,57
7.715.744,94

Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 3

5.280.000,00

2.960,00

5.280.000,00

2.960,00

240.304,71
1.009,40
13.047.291,62

ύλνιν
10.853.357,52
11.546.868,03
5.709.896,15
21.278.569,72
576,80
49.389.268,22

ύλνιν
5.090.232,57
7.715.744,94
5.282.960,00
240.304,71
1.009,40
18.330.251,62
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Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαηαηάζζνληαη ζηα παξαπάλσ επίπεδα θπξίσο
βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απνηίκεζε ηνπο ζηελ εχινγε αμία σο αθνινχζσο:
Δπίπεδν 1: Σξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ζε ελεξγή αγνξά παλνκνηφηππσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.
Δπίπεδν 2: Ξαξαηεξήζηκα δεδνκέλα εθηφο απφ ηηο ηηκέο ηνπ Δπηπέδνπ 1, φπσο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο
παξφκνησλ ζηνηρείσλ, ηηκέο απφ αγνξέο πνπ δελ είλαη ελεξγέο, ή άιια δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα
επηβεβαησζνχλ απφ παξαηεξήζηκα δεδνκέλα γηα ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο ηνπ ζηνηρείνπ.
Δπίπεδν 3: Κε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ιίγεο ή θαζφινπ ζπλαιιαγέο ζε ελεξγή
αγνξά θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία. Δάλ ε απνηίκεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ
είλαη βαζηζκέλε ζε κε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα, απηφ ην ζηνηρείν θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν 3.
Ζ θίλεζε ησλ ρξενγξάθσλ ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ έρεη σο εμήο:

2015
Τπόινηπν αξρήο ρξήζεο
Αγνξέο
Πσιήζεηο

Οκόινγα

Ακνηβαία
θεθάιαηα

Μεηνρέο

Λνηπά
Υξεόγξαθα

ύλνιν
ρξενγξάθσλ

5.090.232,57

12.998.704,94

240.304,71

1.009,40

17.174.537,31

41.009.354,57

21.100.034,40

-

79.283.926,28

-11.504.363,05

-36.652.818,37

-

-

-48.157.181,42

Κέξδε - Ζεκίεο από πώιεζε ή απνηίκεζε

18.330.251,62

12.639,65

755.927,89

-

-

768.567,54

Απνηίκεζε

-43.803,25

-854.404,85

124.114,29

-

-432,60
-

-960.410,09

Μεηαβνιή δνπιεπκέλσλ ηόθσλ

-61.769,39
-

10.853.357,52

17.256.764,18

21.278.569,72

576,80

49.389.268,22

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο

2014

Οκόινγα

Τπόινηπν αξρήο ρξήζεο
Αγνξέο
Πσιήζεηο

49.059,96

4.5.

8.905.087,49

245.027,32

1.701,56

ύλνιν
ρξενγξάθσλ
9.200.876,33

8.556.858,88

48.291.270,72

-

-

56.848.129,60

-44.380.716,72

-

-

-47.824.817,23

54.730,05

474.320,71

-

-

529.050,76

-126.315,81

-291.257,26

-4.722,61

-692,16

-422.987,84

-

-

-

-

-

5.090.232,57

12.998.704,94

240.304,71

1.009,40

18.330.251,62

Μεηαβνιή δνπιεπκέλσλ ηόθσλ
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο

Λνηπά
Υξεόγξαθα

-3.444.100,51

Κέξδε - Ζεκίεο από πώιεζε ή απνηίκεζε
Απνηίκεζε

Ακνηβαία
θεθάιαηα

Μεηνρέο

124.114,29

Απαηηήζεηο από αζθάιηζηξα

Νη απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα ηεο Δηαηξίαο έρνπλ σο εμήο:
Φξεώζηεο αζθαιίζηξσλ
Πξάθηνξεο θαη ζπλεξγάηεο πσιήζεσλ
Γξακκάηηα Εηζπξαθηέα
Επηηαγέο Εηζπξαθηέεο
Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
ύλνιν

2015
20.365.349,93
16.466.905,49
11.824.287,23
317.485,57

2014
22.534.275,54
16.753.011,32
11.615.035,74
835.392,00

(11.447.499,48)

(11.576.185,88)

37.526.528,74

40.161.528,72

Νη απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα πεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο απφ αζθαιηζκέλνπο, ζπλεξγάηεο κε δηθαίσκα
είζπξαμεο θαη επίδηθεο ππνζέζεηο. Ζ Δηαηξία έρεη θαηαξηίζεη ζπκβάζεηο γηα ηελ παξνρή πίζησζεο ρξφλνπ
ζηνπο ζπλεξγάηεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο έλαληη απηψλ. Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξέρνληαη
εκπξάγκαηεο εγγπήζεηο πξνο ηελ Δηαηξία γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο.
Νη εηζπξάμεηο ησλ αζθαιίζηξσλ γεληθά πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Ξνιηηηθή
Γηαρείξηζεο Ξαξαγσγήο θαη Δίζπξαμεο
Αζθαιίζηξσλ (ΞΝΓΗΞΔΑ). Νη απαηηήζεηο θαηά ρξεσζηψλ
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αζθαιίζηξσλ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ
ζπκβνιαίσλ.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο φηη ε Δηαηξία δελ πξφθεηηαη λα εηζπξάμεη ην ζχλνιν ή
κέξνο ησλ απαηηήζεσλ πνπ είλαη απαηηεηά ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο
φξνπο ηεο, ζρεκαηίδνληαη πξνβιέςεηο απνκείσζεο, πνπ αληαλαθινχλ ην πνζφ ησλ απαηηήζεσλ πνπ δελ
αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ. Ζ Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη νη ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο απνκείσζεο
πνζνχ Δπξψ 11.447.499,48 (2014:11.576.185,88) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ιεθζείζεο εκπξάγκαηεο
εμαζθαιίζεηο, είλαη επαξθείο.
4.6.

Απαηηήζεηο από αληαζθαιηζηέο

Νη απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο ηεο Δηαηξίαο έρνπλ σο εμήο:

Απαηηήζεηο από αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο

2015
28.664.574,08
4.249.665,52

2014
28.954.560,00
4.363.430,90

ύλνιν

32.914.239,60

33.317.990,90

Νη Απαηηήζεηο απφ Αζθαιηζηηθέο Ξξνβιέςεηο αθνξνχλ ζπκκεηνρή ησλ αληαζθαιηζηψλ ζηηο εθθξεκείο
απνδεκηψζεηο θαη ζηηο ινηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιεςε απφ κέξνπο
ηνπο ηνπ αληαζθαιηδφκελνπ θηλδχλνπ. Γελ ζρεκαηίδνληαη πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο απφ ηνπο
αληαζθαιηζηέο δηφηη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ζεσξεηηθά αλχπαξθηνο.
4.7.

Απαηηήζεηο από αληαζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Νη απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ζε απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηδφκελνπο θαη
έρνπλ σο εμήο:
2015
2014
Αληαζθαιηδόκελνη
61.157,94
55.996,49
ύλνιν

61.157,94

55.996,49

Δάλεηα ζην πξνζσπηθό
Δάλεηα ζε αζθαιηζκέλνπο Ζσήο

2015
174.438,86
218,34

2014
137.567,93
218,34

ύλνιν

174.657,20

137.786,27

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Εγγπήζεηο
Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε
Απαηηήζεηο Από Δεκόζηεο Αξρέο
Απαηηήζεηο από δηαρείξηζε πξνθαηαβνιώλ & πηζηώζεσλ
Απαηηήζεηο από δηαρείξηζε Ζεκηώλ Φηιηθνύ Δηαθαλνληζκνύ
Λνηπέο απαηηήζεηο

2015
55.809,52
6.002,00
5.697,68
5.332,88
133.628,51
986.554,64
4.218.405,69

2014
17.969,34
5.697,68
190.282,31
531.351,00
6.302.065,41

ύλνιν

5.411.430,92

7.047.365,74

4.8.

Απαηηήζεηο από δάλεηα

Νη απαηηήζεηο απφ δάλεηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

4.9.

Ινηπέο απαηηήζεηο

Νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
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Ζ κείσζε ζηηο «Ινηπέο Απαηηήζεηο» νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πξφβιεςε γηα αλαθηήζηκα πνζά απφ εθθξεκείο
απνδεκηψζεηο απηνθηλήηνπ χςνπο Δπξψ 2.039.000 πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζην έηνο 2014, ιακβάλνληαο ππ’
φςηλ ηνλ ππνινγηζκφ κε αλαινγηζηηθή κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Αλαινγηζηηθή Έθζεζε Ρερληθψλ
Απνζεκάησλ (ΑΛΔΡΑ) ε νπνία ππεβιήζε ζηε Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο ηεο Ρξάπεδαο ηεο
Διιάδνο ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2015.

4.10.

Απαηηήζεηο από θόξνπο

Νη απαηηήζεηο απφ θφξνπο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
2015
(432.583,23)
(238.902,89)
921.728,29
63.559,05

2014
(1.161.564,36)
933.263,71
251.241,81

ύλνιν

313.801,22

22.941,16

4.11.

Πξνκήζεηεο θαη ινηπά έμνδα παξαγσγήο επόκελσλ ρξήζεσλ

Φόξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο
Φόξνο εηζνδήκαηνο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Καηαβιεζείζα πξνθαηαβνιή
Παξαθξαηεζέληεο θόξνη

Νη Ξξνκήζεηεο θαη ινηπά έμνδα παξαγσγήο επφκελσλ ρξήζεσλ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Αζθάιεηεο Ζσήο
Αζθάιεηεο Ζεκηώλ- Αζηηθή Επζύλε Απηνθηλήησλ
Αζθάιεηεο Ζεκηώλ- Λνηπνί Κιάδνη

2015
414.259,78
1.804.072,00
1.137.100,00

2014
398.276,56
2.954.032,82
1.195.425,81

ύλνιν

3.355.431,78

4.547.735,19

Τακείν
Καηαζέζεηο όςεσο
Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα

2015
5.644.113,60
2.081.663,48
-

2014
3.439.257,47
4.011.819,52
37.313.559,02

ύλνιν Σακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακα

7.725.777,08

44.764.636,01

4.12.

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο εκθαλίδνληαη κεδεληθέο θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε ιφγσ αιιαγήο ηεο
επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπνζέηεζήο ησλ πνζψλ ξεπζηνπνίεζεο θαηά ηελ ιήμε ηνπο ζε
άιια Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ.

40
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2015

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α. «ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ»
4.13.

Αζθαιηζηηθέο Πξνβιέςεηο

2015
ΤΛΟΙΟ
Αλαινγηζηηθά απνζέκαηα
Απφζεκα κε δνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ
Ξξνβιέςεηο γηα ζπκκεηνρή ζηα θέξδε θαη επηζηξνθή
αζθαιίζηξσλ
Δθθξεκείο απνδεκηψζεηο επί δεισζεηζψλ δεκηψλ
Ινηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο
ύλνιν Αζθάιεηεο Εσήο
Απφζεκα κε δνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ
Δθθξεκείο απνδεκηψζεηο επί δεισζεηζψλ δεκηψλ
Ινηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο
ύλνιν - Αζθάιεηεο Εεκηώλ - Αζηηθή Δπζύλε
Aπηνθηλήησλ
Απφζεκα κε δνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ
Δθθξεκείο απνδεκηψζεηο επί δεισζεηζψλ δεκηψλ
Ινηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο
ύλνιν - Αζθάιεηεο Εεκηώλ - Ινηπνί Θιάδνη
ύλνιν αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ

ΑΛΑΙΟΓΗΑ
ΔΣΑΗΡΗΑ

ΑΛΑΙΟΓΗΑ
ΑΛΣΑΦΑΙΗΣΩΛ

826.367,24
907.748,04

826.367,24
181.549,61

726.198,43

26.238,77

26.238,77

-

970.276,44

251.473,10

718.803,34

2.730.630,49

1.285.628,72

1.445.001,77

8.813.589,66
62.994.329,00
2.414.332,00

8.813.589,66
38.539.113,61
2.414.332,00

24.455.215,39
-

74.222.250,66

49.767.035,27

24.455.215,39

4.284.634,17
3.820.282,89
146.418,00
8.251.335,06

3.176.001,97
2.164.558,17
146.418,00
5.486.978,14

1.108.632,20
1.655.724,72
2.764.356,92

85.204.216,21

56.539.642,13

28.664.574,08

2014
ΤΛΟΙΟ
Αλαινγηζηηθά απνζέκαηα
Απόζεκα κε δνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ
Πξνβιέςεηο γηα ζπκκεηνρή ζηα θέξδε θαη επηζηξνθή
αζθαιίζηξσλ
Εθθξεκείο απνδεκηώζεηο επί δεισζεηζώλ δεκηώλ
Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο
ύλνιν Αζθάιεηεο Εσήο

ΑΛΑΙΟΓΗΑ
ΔΣΑΗΡΗΑ

ΑΛΑΙΟΓΗΑ
ΑΛΣΑΦΑΙΗΣΩΛ

803.110,43
859.252,61

803.110,43
171.850,52

687.402,09

26.543,04

26.543,04

-

1.068.977,31

283.840,99

785.136,32

2.757.883,39

1.285.344,98

1.472.538,41

Απόζεκα κε δνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ
Εθθξεκείο απνδεκηώζεηο επί δεισζεηζώλ δεκηώλ
Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο
ύλνιν - Αζθάιεηεο Εεκηώλ - Αζηηθή Δπζύλε Aπηνθηλήησλ

9.799.049,12
70.207.363,67
2.604.816,43
82.611.229,22

9.799.049,12
44.590.307,38
2.604.816,43
56.994.172,93

25.617.056,29
25.617.056,29

Απόζεκα κε δνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ
Εθθξεκείο απνδεκηώζεηο επί δεισζεηζώλ δεκηώλ
Λνηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο
ύλνιν - Αζθάιεηεο Εεκηώλ - Λνηπνί Κιάδνη

4.523.924,78
5.394.050,26
200.128,73
10.118.103,77

3.376.153,75
2.637.856,34
200.128,73
6.214.138,82

1.147.771,03
2.756.193,92
3.903.964,95

ύλνιν αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ

95.487.216,38

64.493.656,73

30.993.559,65

41
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2015

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α. «ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ»

4.14.

Τπνρξεώζεηο από αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηθαηνύρνη πξνκεζεηώλ παξαγσγήο
Πξάθηνξεο θαη ζπλεξγάηεο πσιήζεσλ

2015
2.638.326,88
3.606.919,49

2014
2.970.804,55
2.696.349,28

ύλνιν

6.245.246,37

5.667.153,83

4.15.

Τπνρξεώζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο
2015

2014

Υπνρξεώζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο

26.147.392,29

28.543.348,00

ύλνιν

26.147.392,29

28.543.348,00

4.16.

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ δάλεηα πξνο ηξάπεδεο θαη αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

2015

2014

Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο
Υπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αθηλήηνπ

11.829.496,17

12.714.564,36

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο
Υπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αθηλήηνπ

885.068,49

864.581,93

12.714.564,66

13.579.146,29

2015

2014

885.068,49
906.176,12
927.287,45
949.914,19
972.568,63
8.073.079,79
12.714.094,67

864.451,93
885.068,49
906.176,12
927.287,45
949.914,19
9.046.248,11
13.579.146,29

ύλνιν Γαλεηαθώλ Τπνρξεώζεσλ

Αλάιπζε Γαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ζε επόκελα έηε
Έσο 1 έηνπο
Μεηαμύ 1 έηνπο θαη 2 εηώλ
Μεηαμύ 2 εηώλ θαη 3 εηώλ
Μεηαμύ 3 εηώλ θαη 4 εηώλ
Μεηαμύ 4 εηώλ θαη 5 εηώλ
Άλσ ησλ 5 εηώλ
ύλνιν
Οη ππνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αλαιύνληαη σο εμήο:
2015
Έσο 1 έηνπο
Μεηαμύ 1 έηνπο θαη 5 εηώλ
Άλσ ησλ 5 εηώλ
ύλνιν Διάρηζησλ κειινληηθώλ θαηαβνιώλ
Μείνλ: Πνζά πνπ απνηεινύλ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
ύλνιν παξνύζαο αμίαο ειάρηζησλ κειινληηθώλ θαηαβνιώλ

Διάρηζηεο
κειινληηθέο
θαηαβνιέο

1.173.192,78
5.865.963,92
7.625.753,09
14.664.909,79

Παξνύζα αμία
ειάρηζησλ
κειινληηθώλ
θαηαβνιώλ

885.068,19
4.752.209,73
7.077.286,74
12.714.564,66

1.950.345,13
12.714.564,66

12.714.564,66
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2014
Έσο 1 έηνπο
Μεηαμύ 1 έηνπο θαη 5 εηώλ
Άλσ ησλ 5 εηώλ
ύλνιν Διάρηζησλ κειινληηθώλ θαηαβνιώλ
Μείνλ: Πνζά πνπ απνηεινύλ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
ύλνιν παξνύζαο αμίαο ειάρηζησλ κειινληηθώλ θαηαβνιώλ
4.17.

Διάρηζηεο
κειινληηθέο
θαηαβνιέο

Παξνύζα αμία
ειάρηζησλ
κειινληηθώλ
θαηαβνιώλ

1.173.192,78
5.865.963,92
8.798.945,87
15.838.102,57

864.451,93
4.641.514,57
8.073.179,79
13.579.146,29

2.258.956,28

0,00

13.579.146,29

13.579.146,29

2015
894.369,43
2.351.439,14
770.968,67
409.815,39
427.600,38
1.403.886,76
6.258.079,77

2014
451.117,14
1.885.938,31
939.126,88
389.518,62
427.085,33
1.511.607,20
5.604.393,48

Ινηπέο Τπνρξεώζεηο

Νη πνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο πξνο ηξίηνπο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Πξνκεζεπηέο - Πηζησηέο
Λνηπέο ππνρξεώζεηο από θόξνπο
Υπνρξεώζεηο από θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ
Λεθζείζεο εγγπήζεηο
Επηηαγέο πιεξσηέεο
Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
ύλνιν

Ρν θνλδχιη «Ινηπέο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο» εκθαλίδεηαη απμεκέλν ζηελ θιεηφκελε ρξήζε θπξίσο ιφγσ
απμήζεσο ηνπ πνζνζηνχ ηνπ θφξνπ αζθαιίζηξσλ απφ 10% ζε 15%.
Ρν θνλδχιη «Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ» αθνξά θέξδε απφ ηελ πψιεζε θαη επαλαγνξά ηνπ αθηλήηνπ επί
ηεο νδνχ Ι. Ππγγξνχ 193-195 ηα νπνία βάζεη ησλ Γ.Ξ.Σ.Α. επηκεξίδνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.
4.18.

Ινηπέο Πξνβιέςεηο

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο

2015
800.000,00

2014
800.000,00

Ζ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε αθνξά ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2010.
4.19.

Τπνρξεώζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο

Νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο αλαιχνληαη σο εμήο:

Παξνρέο θαηά ηε ζπληαμηνδόηεζε
Κόζηνο ηξέρνπζαο απαζρόιεζεο
Κόζηνο ηόθσλ πάλσ ζηελ ππνρξέσζε
παξνρώλ
Αλαγλώξηζε ηνπ θόζηνπο πξνϋπεξεζίαο
Ζεκηέο (θέξδε) από πεξηθνπέο θαη
ηαθηνπνηήζεηο
Έμνδν αλαγλσξηζκέλν ζηελ θαηάζηαζε
ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ

2015
1.140.176,00

2014
1.283.177,00

73.798,00

52.065,00

18.664,00

32.446,00

221.518,00

72.566,00

313.980,00

157.077,00
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2015

2014

Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηέο) από κεηαβνιέο
ιόγσ εκπεηξίαο

106.111,00

72.414,00

Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηέο) από κεηαβνιέο
ιόγσ αιιαγήο ησλ αλαινγηζηηθώλ ππνζέζεσλ

100.806,00

-259.230,00

Σπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) αλαγλσξηζκέλα ζηα
ινηπά ζπλνιηθά έζνδα

206.917,00

-186.816,00

2015
1.283.177,00
73.798,00
18.664,00
(206.917,00)
221.518,00

2014
1.052.858,00
52.065,00
32.446,00
186.816,00
72.566,00

Υπόινηπν αξρήο ρξήζεο
Κόζηνο απαζρόιεζεο
Κόζηνο ηόθσλ
Αλαινγηζηηθά δεµηέο / (θέξδε)
Ζεκηέο/ (θέξδε) από πεξηθνπέο
Αλαγλώξηζε ηνπ θόζηνπο πξνϋπεξεζίαο
Παξνρέο πιεξσζείζεο

(250.064,00)

(113.574,00)

1.140.176,00

1.283.177,00

Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην
Αλακελόκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή
Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζώλ

2015
2,00%
17,08
1,75%

2014
1,50%
14,41
1,75%

Αύμεζε επηηνθίνπ πξνεμόθιεζεο θαηά 0,5%
Μείσζε επηηνθίνπ πξνεμόθιεζεο θαηά 0,5%

Πνζνζηηαία
Μεηαβνιή
-7,90%
8,80%

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο

Πχκθσλα κε ηελ Διιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε
απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. Ρν χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ πνηθίιεη αλάινγα µε ηνλ κηζζφ, ηα έηε
ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν ηεο απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε) ηνπ εξγαδνκέλνπ. πάιιεινη, πνπ
παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη αηηηνινγεκέλα δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Πε πεξίπησζε απνρψξεζεο ιφγσ
ζπληαμηνδφηεζεο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ απνδεκίσζε ηνπ Λ.2112/20. Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη σο ππνρξέσζε
ηελ παξνχζα αμία ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο γηα ηελ θαηαβνιή εθάπαμ απνδεκίσζεο ζην πξνζσπηθφ πνπ
απνρσξεί ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.
Ζ Δηαηξία επηβαξχλεη ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα γηα δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε πεξίνδν κε αληίζηνηρε
αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Νη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο
ζπληαμηνδνηνχκελνπο θάζε πεξίνδν κεηψλνπλ απηήλ ηελ ππνρξέσζε.
Ζ Δηαηξία αλέζεζε ζε αλαγλσξηζκέλνπο αλεμάξηεηνπο κειεηεηέο-αλαινγηζηέο, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
εθηίκεζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο λα θαηαβάιεη
απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.
Ν κέζνο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δηαηξίαο ήηαλ γηα ην έηνο 2015 162 άηνκα έλαληη 165 γηα ην έηνο
2014.
4.20.

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο Τπνρξεώζεηο

Νη Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο πνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
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Τπόινηπν
Αξρήο
Υξήζεο

Αλαγλώξηζε
ζηα
απνηειέζκαηα

Αλαγλώξηζε
ζηελ θαζαξή
ζέζε

Τπόινηπν
ιήμεο ρξήζεο

2015
Ελζώκαηα Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεηα & Επελδύζεηο ζε αθίλεηα

(3.388.239,76)

(473.626,19)

(3.861.865,95)

87.965,81

(15.464,89)

72.500,92

Φξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήηνπ

768.098,82

128.789,57

896.888,39

Απαηηήζεηο

103.680,78

19.843,37

123.524,15

Απνηηκήζεηο Φξενγξάθσλ ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

(593.459,11)

183.658,00

(409.801,11)

Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Πξνβιέςεηο

333.626,02
1.820.000,00

51.426,47
(505.130,91)

(54.401,45)

330.651,04
1.314.869,09

Τπόινηπν Αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο

(868.327,44)

(610.504,58)

(54.401,45)

(1.533.233,47)

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Τπόινηπν
Αξρήο
Υξήζεο
2014
Ελζώκαηα Πάγηα & Επελδύζεηο ζε αθίλεηα

Αλαγλώξηζε
ζηα
απνηειέζκαηα

Αλαγλώξηζε
ζηελ θαζαξή
ζέζε

Τπόινηπν
ιήμεο ρξήζεο

(3.712.127,67)

323.887,91

(3.388.239,76)

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

111.341,22

(23.375,41)

87.965,81

Φξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήηνπ

734.193,23

33.905,59

768.098,82

95.708,33

7.972,45

103.680,78

Απνηηκήζεηο Φξενγξάθσλ ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

(555.803,68)

(37.655,43)

(593.459,11)

Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Πξνβιέςεηο

273.743,08
1.820.000,00

11.310,78

48.572,16

333.626,02
1.820.000,00

(1.232.945,49)

316.045,89

48.572,16

(868.327,44)

Απαηηήζεηο

Τπόινηπν Αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο

Ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην έηνο 2015 θαη 2014 είλαη 29% θαη 26% αληίζηνηρα. Ν
ζπληειεζηήο ηνπ έηνπο 2015 (29%) ρξεζηκνπνηήζεθε φπνπ απαηηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο.
Ζ Δηαηξία δελ έρεη αλαγλσξίζεη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαθνξηθά κε κεηαθεξφκελεο
θνξνινγηθέο δεκίεο.
4.21.

Ίδηα Θεθάιαηα

Ρα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
2015
18.560.301,00

2014
16.940.301,00

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην

6.419.797,20

6.419.797,20

Ταθηηθό Απνζεκαηηθό
Απνζεκαηηθό από ηε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ
κεηνρώλ
Με αλαγλσξηδόκελα αλαινγηζηηθά Κέξδε / Ζεκίεο

2.813.688,55

2.384.276,64

24.823.048,80
14.271,71

24.823.048,80
(186.816,00)

5.611,53

5.611,53

ύλνιν απνζεκαηηθώλ

27.656.620,59

27.026.120,97

Απνηειέζκαηα εηο λένλ

(4.613.947,77)

(3.402.093,09)

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

48.022.771,02

46.984.126,08

Μεηνρηθό Κεθάιαην

Λνηπά Απνζεκαηηθά
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Κεηνρηθό Θεθάιαην
Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 αλέξρεηαη ζε πνζφ Δπξψ 18.560.301,00
δηαηξνχκελν ζε 61.867.670 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,30 εθάζηε. Ζ δηαθνξά
ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαηά πνζφ Δπξψ 1.620.000, νθείιεηαη ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ κε ηελ έθδνζε 5.400.000 θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 0,30 εθάζηε,
κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ηνπ Λ. 2065/92 ζχκθσλα κε ηελ απφ 30 Ηνπλίνπ 2015 απφθαζε ηεο
Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ.
Σαθηηθό Απνζεκαηηθό
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ.2190/1920 θαη ηνπ Λ.Γ. 400/1970 (Αξ.18) νη εηαηξείεο απαηηείηαη λα
ζρεκαηίδνπλ ην έλα πέκπηνλ ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ εηεζίσλ θεξδψλ ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ. Ζ
ππνρξέσζε απηή παχεη λα ηζρχεη φηαλ ην ελ ιφγσ απνζεκαηηθφ ππεξβεί ην ηεηξαπιάζην ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ. Ρν αλσηέξσ απνζεκαηηθφ δε δχλαηαη λα δηαλεκεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο.
Κε αλαγλσξηδόκελα αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο)
Αθνξά ηα κε πξαγκαηνπνηεζέληα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαθνξά κεηαμχ
ηνπ εθηηκψκελνπ χςνπο ηεο ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο βάζεη αλαινγηζηηθψλ
ππνζέζεσλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο ππνρξέσζεο, έηζη φπσο ηειηθά δηακνξθψζεθε, ησλ νπνίσλ ε αλαγλψξηζε
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Ι.Ξ.19 κεηαηίζεηαη ζε κειινληηθά έηε.
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
Πχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δκπνξηθή Λνκνζεζία, νη αλψλπκεο εηαηξείεο ππνρξεψλνληαη ζηελ εηήζηα
θαηαβνιή κεξίζκαηνο ε νπνία φκσο είλαη ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Γηα λα
ππάξρνπλ θέξδε πξνο δηάζεζε (δηαλνκή θαη απνζεκαηηθνπνίεζε), πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπλ εμαιεηθζεί
νη δεκίεο ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ (άξζξν 45 παξ. 1 Θ.Λ. 2190/1920). Νκνίσο ην άξζξν 44 α παξ. 2
Θ.Λ. 2190/1920 νξίδεη φηη, φηαλ ππάξρνπλ αθάιππηεο δεκίεο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ δελ επηηξέπεηαη
νπνηαδήπνηε δηαλνκή θεξδψλ.

4.22.

Γεδνπιεπκέλα Αζθάιηζηξα

Ρα Γεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
2015

2014

Εγγεγξακκέλα (Mηθηά) αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα - Αζθάιεηεο Ζσήο

3.127.053,56

2.828.910,00

Μεηαβνιή απνζέκαηνο κε δνπιεπκέλσλ αζθαιηζηξσλ - Αζθάιεηεο Ζσήο

(48.495,43)

(84.978,15)

3.078.558,13

2.743.931,85

Εγγεγξακκέλα (Mηθηά) αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα - Αζθάιεηεο Ζεκηώλ - Αζηηθή Επζύλε Aπηνθηλήησλ

33.405.949,51

41.423.419,06

Μεηαβνιή απνζέκαηνο κε δνπιεπκέλσλ αζθαιηζηξσλ - Αζθάιεηεο Ζεκηώλ - Αζηηθή Επζύλε Aπηνθηλήησλ
Γνπιεπκέλα (Mηθηά) αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα - Αζθάιεηεο Εεκηώλ - Αζηηθή Δπζύλε
Aπηνθηλήησλ

985.459,46

4.438.490,45

34.391.408,97

45.861.909,51

Εγγεγξακκέλα (Mηθηά) αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα - Αζθάιεηεο Ζεκηώλ - Λνηπνί Κιάδνη

15.115.116,37

16.319.322,58

Μεηαβνιή απνζέκαηνο κε δνπιεπκέλσλ αζθαιηζηξσλ - Αζθάιεηεο Ζεκηώλ - Λνηπνί Κιάδνη

239.290,61

1.399.506,85

Γνπιεπκέλα (Mηθηά) αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα - Αζθάιεηεο Εεκηώλ - Λνηπνί Κιάδνη

15.354.406,98

17.718.829,43

Γνπιεπκέλα (Mηθηά) αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα - ύλνιν

52.824.374,08

66.324.670,79

Γνπιεπκέλα (Mηθηά) αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα - Αζθάιεηεο Εσήο
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4.23.

Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα

Ρα Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
2015

2014

2.207.726,54

2.000.132,88

(38.796,34)

(67.982,52)

2.168.930,20

1.932.150,36

Εθρσξεζέληα αζθάιηζηξα ζε αληαζθαιηζηέο - Αζθάιεηεο Ζεκηώλ - Αζηηθή Επζύλε Aπηνθηλήησλ
Μεηαβνιή απνζέκαηνο κε δνπιεπκέλσλ αζθαιηζηξσλ - Αζθάιεηεο Ζεκηώλ -Αζηηθή Επζύλε
Aπηνθηλήησλ

16.356.759,57

22.441.018,70

Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα - Αζθάιεηεο Εεκηώλ - Αζηηθή Δπζύλε Aπηνθηλήησλ

16.356.759,57

22.441.018,70

3.642.812,85

3.062.642,75

39.138,83

459.913,76

3.681.951,68

3.522.556,51

22.207.641,45

27.895.725,57

2015
139.685,00
254.017,75
201.987,13
276.408,18

2014
182.176,05
17.261,03
263.083,14
1.365.900,54

872.098,06

1.828.420,76

Εθρσξεζέληα αζθάιηζηξα ζε αληαζθαιηζηέο - Αζθάιεηεο Ζσήο
Μεηαβνιή απνζέκαηνο κε δνπιεπκέλσλ αζθαιηζηξσλ - Αζθάιεηεο Ζσήο
Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα - Αζθάιεηεο Εσήο

Εθρσξεζέληα αζθάιηζηξα ζε αληαζθαιηζηέο - Αζθάιεηεο Ζεκηώλ - Λνηπνί Κιάδνη
Μεηαβνιή απνζέκαηνο κε δνπιεπκέλσλ αζθαιηζηξσλ - Αζθάιεηεο Ζεκηώλ - Λνηπνί Κιάδνη
Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα - Αζθάιεηεο Εεκηώλ - Λνηπνί Κιάδνη
Δθρσξεζέληα αζθάιηζηξα - ύλνιν

4.24.

Έζνδα επελδύζεσλ

Ρα έζνδα επελδχζεσλ ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Μεξίζκαηα
Τόθνη Αμηνγξάθσλ
Έζνδα από ελνίθηα
Τόθνη θαηαζέζεσλ
ύλνιν Δζόδσλ Δπελδύζεσλ

Ρα έζνδα επελδχζεσλ εκθαλίδνπλ κείσζε ηελ θιεηφκελε ρξήζε έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο
νθεηιφκελε θπξίσο ζηνπο ηφθνπο πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ, νη νπνίεο κεηά ηελ ιήμε ηνπο ην 2015
επαλεπελδχζεθαλ ζε άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ.

4.25.

Θέξδε/ (Εεκηέο) από πώιεζε επελδύζεσλ

Ρα θέξδε /(Εεκηέο) απφ πψιεζε επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Μεηνρέο
Οκόινγα

2015
535.630,37
12.639,65

2014
205.959,76
54.730,05

Υαξηνθπιάθην Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ ζηελ εύινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ

548.270,02

260.689,81
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4.26.

Θέξδε/ (Εεκηέο) από απνηίκεζε επελδύζεσλ

Ρα θέξδε /(Εεκηέο) απφ απνηίκεζε επελδχζεσλ ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Μεηνρέο
Οκόινγα
Λνηπά Αμηόγξαθα
Υαξηνθπιάθην Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ ζηελ εύινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ

2015
(854.404,85)
(43.803,25)
(62.201,99)

2014
(291.257,26)
(126.315,81)
(5.414,77)

(960.410,09)

(422.987,84)

(35.598,82)

(1.487.921,41)

(996.008,91)

(1.910.909,25)

Αθίλεηα
Κέξδε /(Εεκηέο) από απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ εύινγε
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

Ζ κείσζε ηεο δεκίαο απφ απνηίκεζε επελδχζεσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηα επελδπηηθά αθίλεηα ηα νπνία θαηά
ηελ θιεηφκελε ρξήζε θαηέγξαςαλ δεκία Δπξψ 35.598,82 έλαληη δεκίαο Δπξψ 1.487.921,41 ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Πεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε δηελεξγήζεθε απνηίκεζε κφλν γηα ηα
αθίλεηα πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαζψο δελ ππήξραλ ελδείμεηο απνκείσζεο ησλ
αθηλήησλ ηεο Δηαηξίαο. Ξεξαηηέξσ αχμεζε ηεο δεκίαο απφ απνηίκεζε θαηαγξάθεθε ζηηο ππφινηπεο
επελδχζεηο ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο.

4.27.

Ινηπά έζνδα

Ρα Ινηπά έζνδα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
2015

2014

Έζνδα παξεπόκελσλ αζρνιηώλ
Έζνδα από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Λνηπά

123.756,37
40.045,47
337.242,10

119.708,37
14.766,87
268.385,15

ύλνια

501.043,94

402.860,39

4.28.

Απνδεκηώζεηο αζθαιηζκέλσλ

Νη Απνδεκηψζεηο αζθαιηζκέλσλ ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Αζθάιεηεο Ζσήο
Αζθάιεηεο Ζεκηώλ Αζηηθή Επζύλε
Απηνθηλήησλ
Αζθάιεηεο Ζεκηώλ Λνηπνί Κιάδνη
ύλνιν

Αλαινγία
Δηαηξείαο
375.259,41

2015
Αλαινγία
Αλη/ζησλ
1.245.875,54

1.621.134,95

Αλαινγία
Δηαηξείαο
409.245,59

2014
Αλαινγία
Αλη/ζησλ
1.281.878,39

1.691.123,98

16.654.637,71

10.968.981,21

27.623.618,92

22.977.072,31

10.359.559,61

33.336.631,92

3.213.743,19

574.052,58

3.787.795,77

3.804.160,13

2.095.649,94

5.899.810,07

20.243.640,31

12.788.909,33

33.032.549,64

27.190.478,03

13.737.087,94

40.927.565,97

ύλνιν
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4.29.

Κεηαβνιή αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ

Ζ κεηαβνιή αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ ηεο Δηαηξίαο αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:

2015

Αζθάιεηεο Ζσήο
Αζθάιεηεο Ζεκηώλ Αζηηθή Επζύλε
Απηνθηλήησλ
Αζθάιεηεο Ζεκηώλ Λνηπνί Κιάδνη
ύλνιν

4.30.

2014

Αλαινγία
Δηαηξείαο
(9.415,35)

Αλαινγία
Αλη/ζησλ
(66.332,98)

πλνιηθή
Μεηαβνιή
(75.748,33)

Αλαινγία
Δηαηξείαο
(101.804,08)

Αλαινγία
Αλη/ζησλ
167.749,81

πλνιηθή
Μεηαβνιή
65.945,73

(6.241.678,20)

(1.161.840,90)

(7.403.519,10)

(9.325.536,29)

3.515.789,53

(5.809.746,76)

(527.008,90)

(1.100.469,20)

(1.627.478,10)

74.873,48

47.497,28

122.370,76

(6.778.102,45)

(2.328.643,08)

(9.106.745,53)

(9.352.466,89)

3.731.036,62

(5.621.430,27)

Γνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο παξαγσγήο

Νη δνπιεπκέλεο πξνκήζεηεο παξαγσγήο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
2015
Γεδνπιεπκέλεο
πξνκήζεηεο
παξαγσγήο

Έζνδα από
πξνκήζεηεο
αληαζθαιηζηώλ

807.562,51

882.995,89

Αζθάιεηεο Ζεκηώλ - Αζηηθή
Επζ. Απηνθηλήησλ

7.054.829,57

Αζθάιεηεο Ζεκηώλ - Λνηπνί
Κιάδνη

Αζθάιεηεο Ζσήο

ύλνιν

4.31.

2014
Γεδνπιεπκέλεο
πξνκήζεηεο
παξαγσγήο

Έζνδα από
πξνκήζεηεο
αληαζθαιηζηώλ

(75.433,38)

810.205,48

800.421,40

7.614.698,35

(559.868,78)

8.277.517,63

2.403.399,54

539.007,12

1.864.392,42

2.880.844,93

469.499,74

2.411.345,19

10.265.791,62

9.036.701,36

1.229.090,26

11.968.568,04

10.589.927,26

1.378.640,78

ύλνιν

Ρα Ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Απνζβέζεηο
Λεηηνπξγηθά έμνδα

2015
7.020.643,79
4.595.318,52
414.683,46
820.077,55
858.101,59

2014
7.891.779,54
4.173.243,02
264.710,21
1.064.002,87
964.965,64

511.261,09

499.230,85

14.220.086,00

14.857.932,13
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9.784,08

9.320.006,12 (1.042.488,49)

Ιεηηνπξγηθά έμνδα

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Φόξνη, Τέιε
Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο
Δηάθνξα έμνδα

ύλνιν
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Αλάιπζε ακνηβώλ θαη εμόδσλ πξνζσπηθνύ
2015
5.470.987,51
1.059.316,74

2014
5.480.951,42
2.088.961,51

63.916,00
282.101,88

43.503,00
128.573,69

144.321,66

149.789,92

7.020.643,79

7.891.779,54

Ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
Άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

2015
248.521,10
97.664,64

2014
249.662,65
80.117,36

Λνηπώλ

165.075,35

169.450,84

ύλνιν Απνζβέζεσλ

511.261,09

499.230,85

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Υπνρξεσηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Έμνδα πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ
(Ν.2112/1920)
Απνδεκηώζεηο απνιπνκέλσλ
Λνηπέο παξνρέο
ύλνιν ακνηβώλ θαη εμόδσλ πξνζσπηθνύ

Αλάιπζε Απνζβέζεσλ

4.32.

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

Ρα Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
2015
273.036,81

2014
306.327,50

Φξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο πξνεμόθιεζεο απαηηήζεσλ

27.173,10

30.663,28

Εηζπξαθηηθά έμνδα
Τόθνη ρνξεγήζεσλ
Λνηπνί ηόθνη έμνδα

30.934,73
52.655,90
61.578,51

14.584,33
398.880,19
60.700,01

445.379,05

811.155,31

2015

2014

2.516,74
2.516,74

102.166,82
2.500.000,00
2.602.166,82

Τόθνη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κηζζώζεσλ

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα

4.33.

Ινηπά έμνδα

Ρα ινηπά έμνδα ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:

Ζεκηέο από πώιεζε θαη απνηίκεζε ελζώκαησλ παγίσλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ
Λνηπά Έμνδα

Ζ δεκηά απφ πψιεζε θαη απνηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηε ρξήζε 2014 αθνξά θπξίσο δεκία απφ
απνκείσζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ. Ζ Δηαηξία θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ζρεκάηηζε επηπιένλ
πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνζνχ Δπξψ 2.500.000,00.
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4.34.

Φόξνο εηζνδήκαηνο

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξίαο αλαιχεηαη σο εμήο :
2015
432.583,23
610.504,58
250.308,63

2014
1.161.564,36
(316.045,89)
-

Φόξνο Δηζνδήκαηνο

1.293.396,44

845.518,47

Κέξδε / (Ζεκίεο) πξν θόξνπ
Σπληειεζηήο θόξνπ εηζνδήκαηνο
Φόξνο εηζνδήκαηνο

2.179.525,83
29%
632.062,49

1.522.100,75
26%
395.746,20

287.316,10
105.796,10
250.308,63
17.913,12

301.322,13
148.450,14

1.293.396,44

845.518,47

Φόξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο
Αλαβαιιόκελνο θόξνο
Φόξνη πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ

Φόξνο από έμνδα κε αλαγλσξηδόκελα θνξνινγηθά
Δηαθνξά θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ
Φόξνη πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Μόληκεο δηαθνξέο πξνζαξκνγώλ Δ.Π.Φ.Α.
Φόξνο εηζνδήκαηνο

5.

Γεζκεύζεηο θαη Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο

5.1.

Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο

Ζ Δηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2009 - 2010, κε ζπλέπεηα νη
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο λα κελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. Ζ Δηαηξία έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε ζε
βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο.
Γηα ηε ρξήζε 2011, 2012 θαη 2013 ε Δηαηξία είρε ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ
Ινγηζηψλ πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Λ. 2238/1994. Γηα ηηο ρξήζεηο 2014
θαη 2015 ε Δηαηξία είρε ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Λ. 4174/2013. Νη έιεγρνη γηα ηα έηε 2011 έσο 2014
έρνπλ νινθιεξσζεί θαη έρνπλ ρνξεγεζεί ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά.
Ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2015 ήδε δηελεξγείηαη απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ
ΝΟΘΩΡΝΗ ΙΝΓΗΠΡΔΠ ΑΔΝΔ. Θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δελ
αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξα απφ απηέο πνπ θαηαρσξίζζεθαλ θαη
απεηθνλίδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. έιεγρνη απηνί έρνπλ νινθιεξσζεί θαη έρνπλ ρνξεγεζεί ηα
ζρεηηθά θνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά.

5.2.

Γεζκεύζεηο

Νη κειινληηθέο δεζκεχζεηο ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ
ζεκείσζε 4.16 ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

5.3

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη αλαιχνληαη ζηελ

Δγγπήζεηο - Τπνζήθεο θαη πξνζεκεηώζεηο

Νη εγγπήζεηο ηεο Δηαηξίαο αλαθέξνληαη ζε εγγπήζεηο απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ πνζνχ Δπξψ 16.659,25
(2014: 7.713.13) θαη εγγπήζεηο απφ δηακεζνιαβεηέο πνζνχ Δπξψ 393.246,14 (2014: 381.805.49). Ρν
πνζφ απηφ αθνξά γξακκάηηα εηο ρείξαο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ Ρξαπεδψλ θαη έρεη ιεθζεί σο εγγχεζε γηα
κειινληηθά αζθάιηζηξα.
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Έρεη δνζεί εκπξάγκαηε εμαζθάιηζε (α’ πξνζεκείσζε ππνζήθεο) πξνο ηελ Δζληθή Ρξάπεδα γηα ην δάλεην
πνπ ρνξήγεζε ζηελ Δηαηξία κε ζθνπφ ηελ αγνξά δπν γξαθείσλ ζηελ Θεζζαινλίθε (νδφο Αξηζηνηέινπο 5
& Ρζηκηζθή).
6.

Ακνηβέο Διεγθηώλ

Νη ακνηβέο ησλ ειεγθηψλ θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε αλήιζαλ ζε πνζφ Δπξψ 108.400,00 έλαληη πνζνχ
Δπξψ 74.300,00 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
7.

πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε

Ωο ζπλδεκέλα κέξε ηεο Δηαηξίαο ζεσξνχληαη, νη εηαηξίεο ππφ θνηλφ έιεγρν, θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Γ.Ι.Ξ. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππλδεκέλσλ Κεξψλ»
Νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ζπλδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο:

Ακνηβέο Μειώλ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
Εγγεγξακέλα αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα
Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αζθαιηζηηθέο Απνδεκηώζεηο
Μηζζώζεηο απηνθηλήησλ
Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έμνδα

8.

2015
560.600,04

2014
509.404,02

3.039.002,59

1.856.729,16

162.774,00
254.077,92
31.385,28
150.247,00

146.420,01
760.793,98
66.721,38
22.823,26

Αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη Δπάξθεηα Θεθαιαίσλ

Ζ Δηαηξία έρεη δηαζέζεη γηα αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε ηα θαησηέξσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία :

Αθίλεηα
Μεηνρέο
Πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο
Καηαζέζεηο όςεσο
Οκόινγα-Οκνινγίεο-Εληνθα γξακκ. Δεκνζίνπ
Ακνηβαία Κεθάιαηα - ΟΕΔ
Μεηαθνξά εμόδσλ πξόζθηεζεο
Απαηηήζεηο από αζθάιηζηξα
Σπκκεη.ησλ αληαζθ.ζηα ηερληθά απνζέκαηα
ύλνιν

2015
29.111.910,91
16.271.567,80
109.077,83
10.763.034,16
21.360.034,40
2.865.203,13
2.348.019,58
8.073.259,40
90.902.107,21

2014
28.240.465,40
10.443.703,53
37.313.559,02
385.000,00
5.216.548,38
260.000,00
3.542.531,47
1.831.870,72
9.389.361,62
96.623.040,14

Ζ Δηαηξία θαιχπηεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζε αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη ην επίπεδν
θεξεγγπφηεηαο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. Ρν απαηηνχκελν Ξεξηζψξην
Φεξεγγπφηεηαο θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε αλέξρεηαη ζε πνζφ Δπξψ 12.689.439,92 έλαληη Γηαζεζίκνπ
Ξεξηζσξίνπ Φεξεγγπφηεηαο πνζνχ Δπξψ 53.995.369,84, ελψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε αλεξρφηαλ ζε
πνζφ Δπξψ 14.223.036,17 έλαληη Γηαζεζίκνπ Ξεξηζσξίνπ Φεξεγγπφηεηαο πνζνχ Δπξψ 54.422.138,51.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 νινθιεξψζεθε θαη ε άζθεζε εθηίκεζεο Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ κε βάζε ηα ζηνηρεία
ηεο 31/12/2015. Ρα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη, ζε πεξηβάιινλ Φεξεγγπφηεηαο ΗΗ, ε

Δηαηξία καο

ππεξθάιπςε ην πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο. Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο άζθεζεο, ν
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δείθηεο θάιπςεο ηνπ απαηηνχκελνπ πεξηζσξίνπ θεξεγγπφηεηαο (SCR coverage ratio) δηακνξθψζεθε ζην
104%.
9.

Πίλαθαο ζπκθσλίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηαμύ ησλ πξνεγνύκελσλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη
ησλ Γ.Π.Υ.Α.

Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (Διιεληθά Ινγηζηηθά
Ξξφηππα) θαη ησλ ΓΞΣΑ (Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο), έρεη σο εμήο:

εκ

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ όπσο είραλ απεηθνληζηεί
πξνγελέζηεξα, ζύκθσλα κε ηα ΔΓΛ

Ίδηα Κεθάιαηα
1.1.2014

Ίδηα Κεθάιαηα
31.12.2014

43.874.060,60

45.454.880,64

(1.052.858,00)

(1.283.177,00)

Απνηειέζκαηα
1.1.2014 31.12.2014

Ίδηα Κεθάιαηα
31.12.2015

2.147.059,56

45.171.269,61

Απνηειέζκαηα
1.1.2015 31.12.2015

(283.611,03)

Προσαρμογές Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναυοράς
Αλαγλώξηζε δεδνπιεπκέλσλ παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ
ζπληαμηνδόηεζεο

1

Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο

2

(1.232.945,49)

(868.327,44)

316.045,89

(1.533.233,47)

Δηαγξαθή εμόδσλ πνιπεηνύο απόζβεζεο

3

(428.235,48)

(338.330,05)

89.905,43

(250.003,18)

Απνκείσζε ζπκκεηνρώλ

4

(17.400,00)

(17.400,00)

Πξνεμόθιεζε γξακκαηίσλ

(368.108,96)

(398.772,24)

Δηαγξαθή παιαηώλ απαηηήζεσλ

(105.051,78)

(105.051,74)

(7.000.000,00)

(7.000.000,00)

-

(4.534.031,35)

(800.000,00)

(800.000,00)

-

(800.000,00)

Πξόβιεςε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ
Πξόβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο

(43.503,00)

(30.663,28)

(1.140.176,00)

(17.400,00)
(425.945,34)

0,04

(3.411,43)

(63.916,00)
(610.504,58)
88.326,87
(27.173,10)

101.640,31

2.465.968,65
-

Ταθηνπνίεζε απνζβέζεσλ αθηλήησλ

5

-

344.261,29

344.261,29

664.947,90

320.686,61

Μεηαθνξά θέξδνπο sale & leaseback ζε έζνδα επόκελσλ
ρξήζεσλ

5

(1.619.276,27)

(1.508.240,18)

111.036,09

(1.397.204,09)

111.036,09

Σπλνιηθή επίδξαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

5

(1.204.544,84)

(1.445.987,04)

(241.442,20)

(1.695.515,50)

(249.528,46)

Επίδξαζε από αλαγλώξηζε επελδπηηθώλ αθηλήησλ ζε
εύινγε αμία

5

13.667.166,18

12.179.244,77

(1.487.921,41)

12.143.645,95

(35.598,82)

Επίδξαζε από αλαγλώξηζε ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ
αθηλήησλ ζε εύινγε αμία

5

610.247,92

508.185,36

(102.062,56)

508.185,36

Απνηίκεζε ρξενγξάθσλ

6

2.122.733,76

2.265.985,44

(422.987,84)

1.305.575,34

(960.410,10)

Πξνζαξκνγή απνηειέζκαηνο πώιεζεο ρξενγξάθσλ

6

-

(3.145,73)

(3.145,73)

(69.313,92)

(66.168,19)

-

-

-

95.381,14

95.381,14

2.571.727,04

1.529.245,44

(1.470.477,28)

2.851.501,41

1.169.740,42

46.445.787,64

46.984.126,08

676.582,28

48.022.771,02

886.129,39

Λνγηζκόο δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ

-

ύλνιν Πξνζαξκνγώλ
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη απνηειεζκάηασλ
ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ
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Δπεμεγήζεηο πξνζαξκνγψλ:
1. Κε βάζε ην ΓΙΞ 19 ζε θάζε εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο αλαγλσξίδνληαη
πξνβιέςεηο γηα παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Κε βάζε
ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο, νη δαπάλεο απηέο αλαγλσξίδνληαλ κε ηελ θαηαβνιή ηνπο.
2. Κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο αλαγλσξίδνληαλ κφλν νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο. Πχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12, αλαγλσξίζζεθαλ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή
ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο ή εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο.
3. Κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εμφδσλ επηηξεπφηαλ λα
θεθαιαηνπνηεζνχλ θαη λα απνζβεζζνχλ εληφο 5 εηψλ. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ι.Ξ. 38, νη
ζρεηηθέο θαηεγνξίεο εμφδσλ δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο θεθαιαηνπνίεζε. Ρν αλαπφζβεζην ππφινηπν
θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ (1/1/2014) επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα εηο λένλ.
4. Θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ (1/1/2014) ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζπγγελνχο
επηρείξεζεο ΚΗΛΔΡΡΑΠ ΔΞΔ απνκεηψζεθε πιήξσο.
5. Ρα ελζψκαηα πάγηα ηεο εηαηξίαο απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο
ζηα ΓΞΣΑ (1/1/2014) ζην ηεθκαηξφκελν θφζηνο (deemed cost), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΓΞΣΞ 1. Ωο «ηεθκαηξφκελν» θφζηνο ζεσξείηαη ε εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία
κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ, ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε απφ κειέηε αλεμάξηεηνπ νίθνπ εθηηκεηψλ. Νη
απνζβέζεηο ησλ παγίσλ απηψλ επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο. Δπίζεο,
αλαγλσξίζζεθαλ ηα πάγηα πνπ θαηέρνληαη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη ηα νπνία δελ
αλαγλσξίδνληαλ κε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο.
6. Κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο αξρέο ε απνηίκεζε ησλ ρξενγξάθσλ γηλφηαλ ζηελ ειάρηζηε
κεηαμχ ηηκήο θηήζεο θαη ηηκήο ξεπζηνπνηήζηκεο (φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην κέζν φξν ηεο
ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ησλ αμηνγξάθσλ). Κε βάζε ην ΓΙΞ 39, ε απνηίκεζε γίλεηαη ζηελ εχινγε
αμία ησλ αμηνγξάθσλ.
10. θνπνί θαη πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδύλσλ
Ζ Δηαηξία είλαη εθηεζεηκέλε ζηνλ αζθαιηζηηθφ θίλδπλν θαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν
θίλδπλνο ηεο αγνξάο (δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα, νη ηηκέο ηεο αγνξάο θηι), ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ν
θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο.
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξίαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, δηθαηψκαηα
ππεξαλάιεςεο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο ρξεψζηεο θαη πηζησηέο, θαη ππνρξεψζεηο απφ κηζζψζεηο.
Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ κε γλψκνλα ηε δηαηήξεζε ηεο
ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο ησλ εξγαζηψλ ηεο , ψζηε λα θαιχπηνληαη απνηειεζκαηηθφ φιεο νη κνξθέο
θηλδχλσλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ν ελνπνηεκέλνο έιεγρφο ηνπο θαζψο θαη ε εμεηδηθεπκέλε αληηκεηψπηζή ηνπο.
Νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εμεηάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ
παξαηεξνχληαη ζηηο ζπλζήθεο ηηο αγνξάο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο.
Ζ Δηαηξία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ έρεη ζπζηήζεη ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ θαη
αλαινγηζηηθήο ε νπνία αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη ε παξαθάησ:




Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξίαο,
Πρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα
ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη
Δθηέιεζε/εθαξκνγή, ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε Γηνίθεζε.

10.1.

Αζθαιηζηηθόο Θίλδπλνο

Δίλαη ν θίλδπλνο απφ έλα κειινληηθφ θαζνξηζκέλν αβέβαην γεγνλφο, πνπ ζα επεξεάζεη δπζκελψο ηνλ
αζθαιηζκέλν. Κε ηελ ζχλαςε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ν θίλδπλνο απηφο κεηαβηβάδεηαη απφ ηνλ
αζθαιηζκέλν ζηνλ αζθαιηζηή. Ζ εηαηξία κεηαβηβάδεη κέξνο ησλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ ζηνλ
αληαζθαιηζηή, ελψ παξάιιεια ειέγρεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ πνιηηηθή ηεο ζηελ αλάιεςε ησλ
θηλδχλσλ, ψζηε ε ζπρλφηεηα θαη ην χςνο ησλ δεκηψλ λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ είραλ εθηηκεζεί ζηελ
ηηκνιφγεζε.
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10.2.

Θίλδπλνο ηεο Αγνξάο

Ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο αθνξά ηελ πηζαλφηεηα απσιεηψλ ιφγσ κεηαβνιήο ζην επίπεδν ή ζηε
κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ αγνξάο, φπσο είλαη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη επηηνθίσλ. Ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο
πεξηιακβάλεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν ηηκψλ θαη ηνλ θίλδπλν ηνπ επηηνθίνπ.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ηεο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ
ιφγσ κεηαβνιήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Ζ Δηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ ζπλαιιαγκαηηθφ
θίλδπλν δηφηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε Δπξψ πνπ είλαη θαη ην
ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα.
Θίλδπλνο ηηκώλ είλαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ σο απνηέιεζκα
ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν κέζν. Ζ Δηαηξία εθηηκά θαηά ηαθηά
δηαζηήκαηα ηελ θαζαξή ηξέρνπζα αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ππνινγίδεη ηηο ηπρφλ απψιεηεο πνπ κπνξνχλ
λα πξνθχςνπλ απφ εμαηξεηηθά αζπλήζηζηεο κεηαβνιέο νηθνλνκηθήο θχζεο.
Θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ελφο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο. Νη δηαθπκάλζεηο ησλ
επηηνθίσλ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ απφ
κηα επέλδπζε ή κηα ππνρξέσζε. Ζ Δηαηξία παξαθνινπζεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ εμεηάδνληαο
ηελ δηάξθεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρξενγξάθσλ θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμειίμεηο
ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο.

10.3.

Πηζησηηθόο Θίλδπλνο

Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ζπλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα θάπνηνο αληηζπκβαιιφκελνο λα πξνθαιέζεη ζηελ
Δηαηξία νηθνλνκηθή δεκία ιφγσ αζέηεζεο νηθνλνκηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε
απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο, απαηηήζεηο απφ ρξεφγξαθα θαη εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο.
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξίαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κέζα) ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο αλαιχνληαη σο
εμήο:
Πνζά ζε επξώ

Θαηεγνξίεο ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ

Δκπνξηθφ ραξηνθπιάθην
Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα
Απαηηήζεηο απφ αζθάιηζηξα
Απαηηήζεηο απφ αληαζθαιηζηέο
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
ύλνιν

2015

2014

49.389.268,22
7.725.777,08
37.526.528,74
6.766.847,31
5.647.246,06
107.055.667,41

18.330.251,62
44.764.636,01
40.161.528,72
4.774.642,90
7.241.148,50
115.272.207,75

Ζ Δηαηξία δηαρεηξίδεηαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε επελδχζεηο εθαξκφδνληαο θαλφλεο
δηαζπνξάο θαζψο θαη κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θάζε εθδφηε
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ.
Ζ Δηαηξία ρξεζηκνπνηεί αληαζθάιηζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ. Όιεο νη εθρσξήζεηο
δίλνληαη ζε αληαζθαιηζηέο πνπ πιεξνχλ πςειά θξηηήξηα πηζηνιεπηηθήο αμηνπηζηίαο. Νη απαηηήζεηο πνπ
αλαθέξνληαη παξαπάλσ αθνξνχλ ηελ αλαινγία ησλ αληαζθαιηζηψλ ζε απνζέκαηα κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ
νπνησλδήπνηε άιισλ απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ απφ θαη πξνο απηνχο.
Ζ Δηαηξία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ απφ αζθάιηζηξα δηαηεξεί αξρεία κε ην ηζηνξηθφ πιεξσκψλ
ησλ θπξηφηεξσλ ζπλεξγαηψλ ηεο. Ρν ηκήκα Δηζπξάμεσλ ηεο Δηαηξίαο παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ
νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Λνκηθή Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξίαο, παξάγεη εηδηθέο
αλαθνξέο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ηεο αμίαο εηζπξαθηέσλ πνζψλ. Πε πνιιέο
πεξηπηψζεηο παξέρνληαη εκπξάγκαηεο εγγπήζεηο πξνο ηελ Δηαηξία γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο.
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ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α. «ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ»
Γηα ηηο «Eκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο», ε Δηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο.
Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα απαηηήζεηο ξεπζηνπνηήζηκεο ζεσξείηαη ακειεηένο.

10.4.

Θίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο

Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξίαο λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ηεο ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο
επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ, θαζψο θαη
ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε
Δηαηξία θάλεη αλάιπζε αλνίγκαηνο ξεπζηφηεηαο εμαζθαιίδνληαο κηα εηθφλα ησλ αλακελφκελσλ
ρξεκαηνξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ φια ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Ξαζεηηθνχ.

11. Κεηαγελέζηεξα γεγνλόηα ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Γελ ππάξρεη θάπνην ζεκαληηθφ γεγνλφο κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ
πνπ λα επεξεάδεη νπζησδψο ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξίαο.

Νέα μύρνη, 21 Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ & ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΒΑΗΛΔΗΟ Ν. ΘΔΟΥΑΡΑΚΖ
Α.Γ.Σ. ΑΒ 340063

ΓΔΩΡΓΗΟ Π. ΜΗΝΔΣΑ
Α.Γ.Σ. Φ 070452

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

Ο ΑΝΑΛΟΓΗΣΖ

ΝΗΚΟΛΑΟ Β. ΣΔΦΑΝΑΣΟ
Α.Γ.Σ. Φ133252
ΑΡ. ΑΓ. 40918 Α΄ΣΑΞΖ

ΓΖΜΖΣΡΗΟ Α. ΚΑΒΒΑΓΗΑ
Α.Γ.Σ. Ξ 0766255
ΑΡ. ΑΓ, 10810 Α’ ΣΑΞΖ

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Α. ΕΑΜΠΔΛΖ
Α.Γ.Σ. 125493
ΑΡ.ΑΓ. Κ3/4857
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