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Α. Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Κχξηνη Μέηνρνη
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ππνβάιινπκε πξνο έγθξηζε ηηο Δηήζηεο Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο
ελδέθαηεο εηαηξηθήο ρξήζεο ηεο «GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E.» (ε
«Δηαηξεία») πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2015.
1) Οικονομική θέζη ηης Εηαιρείας
Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2015 ηεο εηαηξείαο “G.I.T. HOLDINGS A.E.”
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2015 ηεο εηαηξείαο “SingularLogic Α.Δ.”.
Η εηαηξεία επέιεμε ηελ απαιιαγή απφ ηελ παξνπζίαζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα
κε ην ΓΠΥΑ 10, θαζψο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο, θαη παξνπζηάδεη κφλν αηνκηθέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγαηξηθή ηεο G.I.T. Cyprus ltd πεξηιακβάλνληαη ζηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ SingularLogic φπνπ θαη ελνπνηήζεθαλ. Οη δεκηέο κεηά
θφξσλ ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε € (21,6) ρηι. έλαληη € (24,5) ρηι. ην 2014. Σν ζχλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε € 202,75 ρηι. έλαληη € 224,35 ρηι. ην 2014.
εκεηψλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαζίζηαηαη θαηψηεξν ηνπ ½ ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ θσδ. Ν.
2190/1920. Δληφο ηεο επφκελεο ρξήζεο ε Γηνίθεζε έρεη πξνγξακκαηίζεη ην ζπκςεθηζκφ κέξνπο ησλ
ζσξεπκέλσλ δεκηψλ κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηέηνηνπ πνζνχ ψζηε λα θαιπθζνχλ νη δεκηέο θαη λα κε
ζπληξέρεη ιφγνο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ θσδ. Ν.2190/1920.
2) Προοπηικές για ηο 2016
Η εθηίκεζε γηα ηε πνξεία ηεο εηαηξείαο ζηεξίδεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο εηαηξείαο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νκίινπ Singularlogic Α.Δ , ηνλ θπξηφηεξν φκηιν επηρεηξήζεσλ αλάπηπμεο
ινγηζκηθνχ ζηελ Διιάδα.

Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην

Μηραήι Καξηψηνγινπ
Πξφεδξνο ηνπ Γ
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Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο GREEK INFORMATION
TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη
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 Καηαζηάζεηο
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 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
Η 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 Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά
απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ
έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη
απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα
πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 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. Καηά ηε
δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ
ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε
γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη
επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφιεηαο 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.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο GREEK INFORMATION TECHNOLOGY
HOLDINGS ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 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 Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
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1.Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ
νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α (παξ.3α) θαη 37 ηνπ θ.λ. 2190/1920.
2.Αλαθέξνπκε φηη ηo ζχλνιν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαζίζηαηαη θαηψηεξν ηνπ ½ ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47
ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. ηε ζεκείσζε 6.5 παξαηίζεληαη νη δξάζεηο ηεο Γηνίθεζεο επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ.
Αζήλα, 21 Μαξηίνπ 2016
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο

Μαλφιεο Μηραιηφο
Α.Μ. ΟΔΛ 25131
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Γ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ
(Ποζά ζε €)
Πσιήζεηο
Κφζηνο Πσιεζέλησλ
Μηθηό Κέξδνο
Έμνδα δηνίθεζεο
Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο

01/0101/01εκ. 31/12/2015 31/12/2014
6.8
(19.540)
(20.487)
6.9
(4)
(2.998)
6.10
5
29
6.10
(72)
(48)
(19.611)
(23.504)
6.12
(1.980)
(989)
(21.591)
(24.493)

Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ

(Ποζά ζε €)
Κέξδε/ (δεκηέο) ρξήζεο κεηά από
θόξνπο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ κεηά
θφξσλ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα
ρξήζεο

01/0131/12/2015

01/0131/12/2014

(21.591)

(24.493)

-

-

(21.591)

(24.493)

Οι ζσνοδεσηικές ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών καηαζηάζεων.
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
(Ποζά ζε €)
Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
Λνηπέο Απαηηήζεηο
Λνηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία
Δλεξγεηηθνχ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν Κπθινθνξηαθώλ ηνηρείσλ
Δλεξγεηηθνύ
ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Λνηπά απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα Δηο Νένλ
Ίδηα θεθάιαηα
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο
Τπνρξεψζεηο
ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ
Τπνρξεώζεσλ
ύλνιν Τπνρξεώζεσλ
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη
Τπνρξεώζεσλ

εκ.

31/12/2015

31/12/2014

6.2

291.398

280.455

6.3
6.4

0
384

420
3.841

291.782
291.782

284.716
284.716

416.641
89.586
(303.474)
202.754

416.641
89.586
(281.882)
224.345

6.6

10.054

5.449

6.7

78.975

54.922

89.028
89.028

60.371
60.371

291.782

284.716

6.5.1
6.5.2

Οι ζσνοδεσηικές ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών καηαζηάζεων.
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Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
Μεηνρηθό
θεθάιαην

Τπέξ ην
άξηην

Λνηπά
απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

89.586
-

(257.389)
(24.493)

248.838
(24.493)

-

-

ύλνιν

Τπόινηπν ηεο 31.12.2013
Δπηζηξνθή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε κεηφρνπο
Σσναλλαγές με Ιδιοκηήηες
Καζαξφ απνηέιεζκα ρξήζεο (α)
Λοιπά Σσνολικά Έζοδα:
Λνηπά πλνιηθά Έζνδα ρξήζεο κεηά από θόξνπο
(β)
Σσγκενηρωηικά Σσνολικά Έζοδα (α+β)

416.641
-

-

-

-

(24.493)

(24.493)

Τπόινηπν ηεο 31.12.2014
Δπηζηξνθή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε κεηφρνπο
Σσναλλαγές με Ιδιοκηήηες
Καζαξφ απνηέιεζκα ρξήζεο (α)
Λοιπά Σσνολικά Έζοδα:
Λνηπά πλνιηθά Έζνδα ρξήζεο κεηά από θόξνπο
(β)
Σσγκενηρωηικά Σσνολικά Έζοδα (α+β)

416.641
-

-

89.586
-

(281.882)
(21.591)

224.345
(21.591)

-

-

Τπόινηπν ηεο 31.12.2015

416.641

-

-

-

-

-

(21.591)

(21.591)

89.586

(303.474)

202.754

Οι ζσνοδεσηικές ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών καηαζηάζεων.
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ
(Έμμεζη Μέθοδος Παροσζίαζης)
(Ποζά ζε €)
Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Εεκηέο Υξήζεο

01/0131/12/2015

01/0131/12/2014

(21.591)

(24.493)

1.980
(5)
72

989
(29)
48

(19.544)

(23.486)

(10.943)
420

(46.002)
0

28.657
(1.409)

51.011
(18.476)

(72)

(48)

Καηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο

(1.980)

(989)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(3.461)

(19.513)

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ

5

29

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

5

29

0

0

Καζαξή (κείσζε)/ αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα

(3.457)

(19.483)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο

3.841

23.324

384

3.841

Προζαρμογές για:
Φφξν
'Έζνδα ηφθσλ
Έμνδα ηφθσλ
Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο
(Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ
(Αχμεζε) /κείσζε ινηπψλ ινγαξηαζκψλ θπθινθνξνχληνο
ελεξγ.
Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ
Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Καηαβιεζέληεο ηφθνη

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Καζαξέο Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο

Οι ζσνοδεσηικές ζημειώζεις αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων οικονομικών καηαζηάζεων.
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1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία
Η GIT Holdings AE, ηδξχζεθε ζηηο 23.08.2004 κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θιάδνπ ηεο
Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα.
Η δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο είλαη ε Αραΐαο 3 θαη Σξνηδελίαο, Νέα Κεθηζηά Αηηηθήο θαη ε ειεθηξνληθή ηεο
δηεχζπλζε, είλαη www.greekinformationtechnology.gr. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο
δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 21/03/2016.
Η εηαηξεία εμαγνξάζζεθε απφ ηελ SingularLogic S.A ηελ 25/11/2008. Σελ 31/12/2015 νη ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο
ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο SingularLogic Α.Δ. ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην
ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηφ 100% άκεζα. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία είλαη ζχκθσλεο κε ηηο
ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ Οκίινπ.
Η εηαηξεία έρεη επηιέμεη ηελ απαιιαγή απφ ηελ παξνπζίαζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 10, θαζψο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο, θαη παξνπζηάδεη κφλν
αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγαηξηθή ηεο G.I.T. Cyprus ltd πεξηιακβάλνληαη
ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ SingularLogic φπνπ θαη ελνπνηήζεθαλ.
2. Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο GIT είλαη νη αθφινπζεο:


πκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο πιεξνθνξηθήο,



Παξνρή ππεξεζηψλ νινθιήξσζεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ,



Αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, ππνζηήξημε θαη εθκεηάιιεπζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ,



ρεδίαζε, θαηαζθεπή θαη εκπνξία πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ,



Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πςειήο ηερλνινγίαο.



Δηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη εθζπγρξνληζκφο πθηζηακέλσλ,



Αλαδηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ απνθιεηζηηθψλ ζπλεξγαηψλ,



Γξαζηεξηνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ ζε λένπο ηνκείο κέζσ εμαγνξψλ.

3. Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο GIT HOLDINGS Α.Δ. ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, πνπ θαιχπηνπλ θαη φιε ηε
ρξήζε 2014, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ
αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο, ηελ αξρή ηεο
ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
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Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ηηο δηεξκελείεο ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ
(I.F.R.I.C.) ηεο IASB θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Όια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα
θαηαξηηζηνχλ νη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014 πξνζαξκνζκέλσλ κε ηα λέα Πξφηππα θαη ηηο
αλαζεσξήζεηο πνπ επηηάζζνπλ ηα ΓΠΥΑ γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015 (βιέπε
παξαγξάθνπο 3.1.1 έσο 3.1.2).
3.1 Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο
3.1.1

Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία
έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ (IASB), έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ
ηελ 01/01/2015 ή κεηαγελέζηεξα.


Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015)

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2011 - 2013», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε
4 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο
εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2014, αλ θαη νη
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ
ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΠΥΑ 1: Η έλλνηα ησλ πθηζηάκελσλ ΓΠΥΑ, ΓΠΥΑ 3: Δμαηξέζεηο γηα
θνηλνπξαμίεο, ΓΠΥΑ 13: Πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 52 (εμαίξεζε ραξηνθπιαθίνπ), θαη ΓΛΠ 40:
Απνζαθήληζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΛΠ 40 Δπελδχζεηο ζε
αθίλεηα θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αθηλήησλ σο επελδχζεηο ζε αθίλεηα ή σο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα.
Οη ηξνπνπνηήζεηο ησλ Πξνηχπσλ δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.


Σροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές
εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/02/2015)

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 19
«Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» κε ηίηιν Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ
(Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19). Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ
κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ζθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα
απινπνηήζεη ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο εηζθνξέο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ησλ
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εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο
κηζζνδνζίαο. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε.


Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015)

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2010 - 2012», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε
8 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο
εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2014, αλ θαη νη
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ
ηνλ θχθιν είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 2: Οξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο, ΓΠΥΑ 3: Λνγηζηηθή
αληηκεηψπηζε ελφο ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζε ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ΓΠΥΑ 8: πλάζξνηζε
ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, ΓΠΥΑ 8: πκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πξνο
παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ΓΠΥΑ 13: Βξαρππξφζεζκεο
απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ΓΛΠ 7: Καηαβιεζέληεο ηφθνη πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη, ΓΛΠ 16/ΓΛΠ 38:
Μέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ΓΛΠ 24:
Βαζηθά Γηεπζπληηθά ηειέρε. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε.


Σροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2016):

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, ην IASB εμέδσζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 27 «Μέζνδνο ηεο
θαζαξήο ζέζεο ζε αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, κία εηαηξεία έρεη ηελ
επηινγή λα επηκεηξήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο
θαζαξήο ζέζεο ζηηο αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο, θάηη ην νπνίν έσο θαη ηελ έθδνζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο, δελ ίζρπε. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε.
Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

(για

ετήσιες

λογιστικές

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2012 - 2014», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε
4 Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο
εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016, αλ θαη νη
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νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ
ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΠΥΑ 5: Αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο ηεο Πψιεζεο, ΓΠΥΑ 7: πκβάζεηο ππεξεζίαο θαη
εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 7 ζηηο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ΓΛΠ 19: Δπηηφθην
πξνεμφθιεζεο, θαη ΓΛΠ 34: Γλσζηνπνηήζεηο πιεξνθνξηψλ ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά. Η
Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ
αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε.


Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Σν Ινχλην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ αιιάδεη ε
ρξεκαηννηθνλνκηθά αλαθνξά θαξπνθφξσλ θπηεηψλ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, απνθαζίζηεθε φηη νη
θαξπνθφξεο θπηείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ζα πξέπεη λα
ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ην ίδην ηξφπν φπσο ηα ελζψκαηα πάγηα (ΓΛΠ 16). πλεπψο νη ηξνπνπνηήζεηο
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θαξπνθφξεο θπηείεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16 αληί ηνπ ΓΛΠ 41. Η παξαγσγή
πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο θαξπνθφξεο θπηείεο παξακέλεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 41. Η Δηαηξεία ζα
εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη
λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε.


Σροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11:
«Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων
συμμετοχών σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Σνλ Μάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΠΥΑ 11. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο
πξνζζέηνπλ λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κία απφ
θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη δηεπθξηλίδνπλ ην θαηάιιειν ινγηζηηθφ
ρεηξηζκφ γηα ηέηνηεο απνθηήζεηο. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε.


Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 1. Οη ελ ιφγσ
ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο παξνπζίαζεο
θαη γλσζηνπνίεζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο θξίζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά
ηελ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ
ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
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Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με
Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Σνλ Μάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38. Σν ΓΛΠ 16

θαη ην ΓΛΠ 38 θαζηεξψλνπλ ηηο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη
νη απνζβέζεηο ζην ξπζκφ ηεο αλακελφκελεο αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ
ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σν IASB έρεη δηεπθξηλίζεη φηη ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ πνπ
βαζίδνληαη ζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζβεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη θαηάιιειε,
δηφηη ηα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ γεληθά αληαλαθινχλ άιινπο παξάγνληεο θαη φρη ηελ αλάισζε ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ
σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ
παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε.
3.1.2

Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία
δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα
ππάξρνληα Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πγθεθξηκέλα:


ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων»
(εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014, εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 14. ηφρνο ηνπ ελδηάκεζνπ απηνχ πξνηχπνπ
είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ

πνπ έρνπλ

ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. ε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ θιάδνη πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θπβεξλεηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη ηελ ηηκνιφγεζε

ησλ

ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ
ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε.
Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


Σροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές
τοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της υγγενούς ή της
Κοινοπραξίας του» (αναμένεται να προσδιοριστεί η ημερομηνία έναρξης
ισχύος)

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ «Πσιήζεηο ή Δηζθνξέο
ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ κεηαμχ ελφο Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνχο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο» (ηξνπνπνηήζεηο
ζηα ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΛΠ 28). Η ηξνπνπνίεζε ζα εθαξκφδεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κειινληηθά γηα
πσιήζεηο ή εηζθνξέο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
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μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016. Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη, κε απαξαίηεηε ηε ζρεηηθή
γλσζηνπνίεζε απηήο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ
παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σα
αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


Σροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες:
Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζηα ΓΠΥΑ
10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο
ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ νληνηήησλ, ελψ παξέρνπλ εμαηξέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη
νπνίεο ζα κεηψζνπλ ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ
θάπνηα επίπησζε. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για μη πραγματοποιημένες ζημιές”
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)

Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 12. Ο ζηφρνο ησλ ελ
ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα απνζαθεληζηεί ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ
απαηηήζεσλ γηα ηηο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο απφ ρξεφγξαθα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. Η
Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ
αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από υμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)

Σνλ Μάην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 15. Σν ελ ιφγσ πξφηππν είλαη πιήξσο
ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ηφζν θάησ απφ ηηο αξρέο ησλ
ΓΠΥΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (US GAAP).

Σν λέν πξφηππν έξρεηαη λα

αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 18 Έζνδα, ΓΛΠ 11 Καηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο θαη θάπνηεο δηεξκελείεο πνπ είλαη
ζρεηηδφκελεο κε ηα έζνδα. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο εηαηξηθέο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
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Σνλ Ινχιην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην λέν
πξφηππν αθνξνχλ ηελ χπαξμεο ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα εληαίν
πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ απνκείσζε θαη επίζεο κηα νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε
πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα επίπησζε. Σα αλσηέξσ δελ
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2019)

Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB δεκνζίεπζε ην λέν Πξφηππν, ΓΠΥΑ 16. Ο ζθνπφο ηνπ έξγνπ ηνπ IASB
ήηαλ ε αλάπηπμε λένπ Πξνηχπνπ γηα κηζζψζεηο πνπ θαζνξίδεη ηηο αξρέο ηηο νπνίεο εθαξκφδνπλ θαη ηα δχν
κέξε ζε κηα ζχκβαζε - δειαδή θαη ν πειάηεο («ν κηζζσηήο») θαη ν πξνκεζεπηήο («ν εθκηζζσηήο») - γηα ηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κηζζψζεηο κε ηνλ ηξφπν πνπ πηζηά θαηαγξάθεη απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ
επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κίζζσζε. Η Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ
ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
3.2 εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο
Η πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε ηνλ
ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο, φπσο επίζεο ηελ γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά
εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ
απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί.
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο θαη βαζίδνληαη ηφζν ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο
φζν θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα
νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα
θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα.
Κξίζεηο
Οη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο (εθηφο ησλ θξίζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε
εθηηκήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα) θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά
πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θπξίσο ζρεηίδνληαη κε:

Εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις για ηην τρήζη
από 1η Ιανοσαρίοσ έως 31 Δεκεμβρίοσ 2015

16

G.I.T. HOLDINGS A.E.

 Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο
πγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο
ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο ην ζρεκαηηζκφ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο νη
νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Μία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή
πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε
ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Η εηαηξεία αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε,
βαζηδφκελε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη
ζε άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο
πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ.
 Φόξνη εηζνδήκαηνο
Η εηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ
γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί
γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο
επηρείξεζεο. Η εηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
βαζηδφκελε ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ επηπιένλ θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. Όηαλ ην ηειηθφ
απνηέιεζκα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην νπνίν είρε αξρηθά
αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαηά
ηελ νπνία ηα πνζά απηά νξηζηηθνπνηνχληαη.
 Πξνβιέςεηο
Οη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα αλαθηεζνχλ. Οη εθηηκήζεηο
γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο
εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Μφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο
ινγαξηαζκφο ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ, ρακειή
πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο απαίηεζεο, θηι.), ν
ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε
απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε.
4. ύλνςε ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ
4.1. Γεληθά
Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ.
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ, ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη
ππνζέζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξά 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.

4.2. Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ
Έζνδα: Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη, φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα
εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη απηά ηα νθέιε κπνξεί λα επηκεηξεζνχλ κε αμηνπηζηία.
Σν έζνδν επηκεηξείηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη είλαη θαζαξφ απφ θφξν
πξνζηηζέκελεο αμίαο, επηζηξνθέο, θάζε είδνπο εθπηψζεηο.
Σν πνζφ ηνπ εζφδνπ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα φηαλ φιεο νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πψιεζε έρνπλ επηιπζεί.
Η αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
- Πσιήζεηο αγαζώλ: Σν έζνδν απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ αλαγλσξίδεηαη φηαλ νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη
ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ησλ αγαζψλ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ αγνξαζηή, ζπλήζσο κε ηελ απνζηνιή ησλ
αγαζψλ.
- Παξνρή ππεξεζηώλ:
Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο πνπ αθνξά παξνρή ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί βάζηκα, ην
έζνδν αλαγλσξίδεηαη κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη αλαγλσξηζκέλεο δαπάλεο είλαη αλαθηήζηκεο.
- Έζνδα από ηόθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ
κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη
κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο.
- Μεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.

Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσµέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην
ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Σα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.
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Η εηαηξεία γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 δελ έρεη αλαγλσξίζεη έζνδα απφ πσιήζεηο
αγαζψλ, παξνρή ππεξεζηψλ θαη κεξίζκαηα.
4.3. Μηζζώζεηο
4.3.1.

Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο

Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή
ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
4.4. Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο ησλ κέζσλ αληηζηάζκηζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο
θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ:
4.4.1.

Απαηηήζεηο

Οη απαηηήζεηο είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο θαη
πξνζδηνξηζηέεο θαηαβνιέο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά. Κάζε
κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ απαηηήζεσλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ νη απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη
ή πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο.
Γηα νξηζκέλεο απαηηήζεηο πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηνπο αλά κεκνλσκέλε
απαίηεζε (γηα παξάδεηγκα γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο
έρεη ραξαθηεξηζζεί εθπξφζεζκε θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζε πεξηπηψζεηο
φπνπ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα απνκείσζε ηνπο. Οη ινηπέο απαηηήζεηο
νκαδνπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζή ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο.
Οη απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
4.5. Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ιζνδύλακα
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζηηο ηξάπεδεο θαη ζην ηακείν.
4.6. Ίδηα Κεθάιαηα
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί.
Οη θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Η αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαηά
ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Κάζε θφζηνο ζπλαιιαγήο ζρεηηδφκελν κε ηελ έθδνζε ησλ
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κεηνρψλ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ φθεινο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη αθαηξνχληαη απφ
ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
4.7. Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθέο θαη άιινπ είδνπο
ππνρξεψζεηο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε κία
ζπκβαηηθή ζπκθσλία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ε εηαηξεία απαιιάζζεηαη
απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή αθπξψλεηαη ή ιήγεη.
Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθψο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη αθνινχζσο
απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κείνλ ηηο θαηαβνιέο δηαθαλνληζκνχ.
Σα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη “Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο”
φηαλ απηά εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.
Σα θέξδε θαη νη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ νη ππνρξεψζεηο
δηαγξάθνληαη θαζψο θαη κέζσ ηεο δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ.
4.8. Λνηπέο Πξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελα Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ κία παξνχζα δέζκεπζε είλαη πηζαλφ φηη ζα νδεγήζεη ζε εθξνή
νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ εηαηξεία ελψ απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη αμηφπηζηα. Ο ρξφλνο
πξαγκαηνπνίεζεο ή ην πνζφ ηεο εθξνήο κπνξεί λα είλαη αβέβαηα.
Μία παξνχζα δέζκεπζε πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζία κίαο λνκηθήο ή ηεθκαηξφκελεο ππνρξέσζεο πνπ
έρεη πξνθχςεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, γηα παξάδεηγκα εγγπήζεηο πξντφλησλ, λνκηθέο αληηδηθίεο ή
επαρζή ζπκβφιαηα.
Σν έμνδν ζρεηηθά κε κία πξφβιεςε παξνπζηάδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, θαζαξφ απφ ην πνζφ πνπ
αλαγλσξίζηεθε γηα ηελ απνδεκίσζε.
Μηα πξφβιεςε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηα έμνδα γηα ηα νπνία είρε αξρηθψο ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε. Οη
πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα
απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαιχηεξε εθηίκεζε.
Οη πξνβιέςεηο απνηηκψληαη ζην πξνζδνθψκελν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε παξνχζα
δέζκεπζε, βαζηδφκελνη ζηα πην αμηφπηζηα ηεθκήξηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ
αλαθνξάο, πεξηιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα δέζκεπζε.
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Αλ δελ είλαη εθεμήο πηζαλφ φηη κία εθξνή πφξσλ, πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε, ζα απαηηεζεί
γηα λα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε, ε πξφβιεςε ζα αλαζηξέθεηαη.
Πηζαλέο εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ εηαηξεία πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα θξηηήξηα ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο.

5. πκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο
Αλαιπηηθά νη ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο ηελ 31.12.2015 αλαιχνληαη σο εμήο:

Επωνσμία
GIT HOLDINGS S.A.
GIT CYPRUS LTD
METASOFT A.E
SYSTEM SOFT A.E.
CHERRY Α.Δ.
DYNACOMP Α.Δ.
INFO Α.Δ.

Χώρα
εγκαηάζηαζης
Διιάδα
Κχπξνο
Διιάδα
Διιάδα
Διιάδα
Διιάδα
Διιάδα

Είδος
ζσμμεηοτής
Μεηξηθή
Άκεζε
Έκκεζε
Έκκεζε
Έκκεζε
Έκκεζε
Έκκεζε

% Σσμμεηοτής
100,00%
31,20%
34,00%
33,00%
24,99%
35,00%

Η ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζηελ GIT CYPRUS LTD έρεη απνκεησζεί πιήξσο. Η εηαηξεία βαζηδφκελε ζην
ΓΠΥΑ 10, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε κεηξηθή εηαηξεία δελ έρεη ππνρξέσζε λα δεκνζηεχζεη ελνπνηεκέλε
Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο φηαλ ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο έρεη επηιέμεη ηελ ρξήζε ηεο
απαιιαγήο απφ ηελ ελνπνίεζε θαηά ηελ 31/12/2015 θαη 31/12/2014 ησλ αλσηέξσ ζπκκεηνρψλ.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ GIT HOLDINGS ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ SINGULARLOGIC.
6.

εκεηώζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
6.1. Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο Δηαηξείαο σο κηζζσηήο:

Σα κειινληηθά κηζζψκαηα απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θηηξίσλ ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:

01/01-31/12/2015
Κηίξηα

Εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις για ηην τρήζη
από 1η Ιανοσαρίοσ έως 31 Δεκεμβρίοσ 2015

Έσο 1 έηνο
2.983

Από 2 έσο 5
έηε
6.948

Μεηά ηα
5 έηε
434

ύλνιν
10.365
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01/01-31/12/2014
Κηίξηα

Έσο 1 έηνο
1.680

Από 2 έσο 5
έηε
-

Μεηά ηα
5 έηε
-

ύλνιν
1.680

Σα κηζζψκαηα απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ηα νπνία αλαγλσξίζηεθαλ σο έμνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο
01/01-31/12/2015 γηα ηελ κίζζσζε θηηξίνπ ηεο Δηαηξίαο, αλήιζαλ ζε πνζφ € 6.720 (2014: € 6.720). Σελ
29/02/2016 ππεγξάθε λέν ζπκβφιαην κίζζσζεο θηηξίνπ απφ ηε κεηξηθή ην νπνίν ιήγεη ηελ 12/03/2021.

6.2. Λνηπέο απαηηήζεηο
(Ποζά ζε €)
Απαηηήζεηο Απφ Διιεληθφ
Γεκφζην
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα
κέξε
ύλνιν

31/12/2015 31/12/2014
149

153

291.249
291.398

280.302
280.455

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θνλδπιίνπ πξνέξρεηαη απφ απαίηεζε απφ ηελ ζπγαηξηθή GIT Cyprus Ltd πνζνχ €
291.249 (2014: € 280.302).
6.3. Λνηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
(Ποζά ζε €)
Έμνδα επφκελεο
ρξήζεο
ύλνιν

31/12/2015

31/12/2014

0
0

420
420

6.4. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ
(Ποζά ζε €)
Γηαζέζηκα ζην ηακείν
Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο
ύλνιν

31/12/2015
22
363
384

31/12/2014
63
3.778
3.841

6.5. Ίδηα θεθάιαηα
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6.5.1.

Μεηνρηθό θεθάιαην

(Ποζά ζε €)
31/12/2013

Αξηζκόο
κεηνρώλ
744.002

Ολνκαζηηθή
αμία (€)
0,56

Μεηνρηθό
Κεθάιαην
416.641

31/12/2014

744.002

0,56

416.641

31/12/2015

744.002

0,56

416.641

εκεηψλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαζίζηαηαη θαηψηεξν ηνπ ½ ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ θσδ. Ν.
2190/1920. Δληφο ηεο επφκελεο ρξήζεο ε Γηνίθεζε έρεη πξνγξακκαηίζεη ην ζπκςεθηζκφ κέξνπο ησλ
ζσξεπκέλσλ δεκηψλ κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηέηνηνπ πνζνχ ψζηε λα θαιπθζνχλ νη δεκηέο θαη λα κε
ζπληξέρεη ιφγνο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ θσδ. Ν.2190/1920.
6.5.2.

Λνηπά Απνζεκαηηθά

(Ποζά ζε €)
Τπόινηπν ηεο 31.12.2013

Λνηπά
απνζεκαηηθά
0

Σαθηηθό
απνζεκαηηθό
89.586

Τπόινηπν ηεο 31.12.2014

0

89.586

89.586

Τπόινηπν ηεο 31.12.2015

0

89.586

89.586

ύλνιν
89.586

6.6. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

(Ποζά ζε €)
Τπνρξεψζεηο ζε
ζπλδεδεκέλα κέξε
Πξνκεζεπηέο
ύλνιν

31/12/2015

31/12/2014

5.616
4.438
10.054

4.113
1.336
5.449

6.7. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
31/12/2015 31/12/2014
(Ποζά ζε €)
Γεδνπιεπκέλα έμνδα
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν
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78.882
78.975

102
54.820
54.922
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Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θνλδπιίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα πνζφ €78.689 αθνξά ζε ππνρξέσζε πξνο ηε
κεηξηθή(2014:€54.534).
6.8. Έμνδα δηνίθεζεο / δηάζεζεο/ θόζηνο πσιεζέλησλ
Η εηαηξεία ζηελ ρξήζε ηνπ 2015 φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ηνπ 2014 είρε κφλν έμνδα δηνίθεζεο.
Η αλάιπζε ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο έρεη σο εμήο:
Έμνδα δηνίθεζεο
(Ποζά ζε €)
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ
Φφξνη ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
ύλνιν

1/131/12/2015
8.567
1.213
6.720
2.510
530
19.540

1/131/12/2014
7.999
1.324
6.720
2.477
1.966
20.487

6.9. Λνηπά έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο
Η εηαηξεία ζηελ ρξήζε ηνπ 2015 είρε κφλν ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο. Σα ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο ηεο
εηαηξείαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 αθνξνχζαλ έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ πνζνχ €4 (€ 2.810 ζηε ρξήζε
ηνπ 2014) θαη έθηαθηα & αλφξγαλα έμνδα πνζνχ €0 (€ 188 ζηε ρξήζε ηνπ 2014).
6.10.

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα
(Ποζά ζε €)
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα:
-Σφθνη Σξαπεδψλ
ύλνιν
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα:
Έμνδα ηόθσλ από:
- Λνηπά Σξαπεδηθά Έμνδα
ύλνιν

6.11.

1/1-31/12/2015

1/1-31/12/2014
5

29

5

29

(72)
(72)

(48)
(48)

πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε

Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Κακία απφ ηηο
ζπλαιιαγέο δελ εκπεξηέρεη εηδηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο θαη θακία εγγχεζε δελ δφζεθε ή ιήθζεθε.
Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη αληίζηνηρα γηα ην 2014 νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα πνπ απνηεινχλ
ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ απφ ηνλ Όκηιν κεξψλ αλαιχνληαη σο εμήο:
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πλαιιαγέο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο γηα ην
2015
Δηαηξεία
SINGULARLOGIC A.E.

ρέζε ζπκκεηνρήο
Μεηξηθή

Λνηπά
έμνδα

Τπνρξεώ
ζεηο

7.933
7.933

84.305
84.305

Λνηπά
έμνδα

Τπνρξεώ
ζεηο

8.006
8.006

58.749
58.749

πλαιιαγέο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο γηα ην
2014
Δηαηξεία
SINGULARLOGIC A.E.

ρέζε ζπκκεηνρήο
Μεηξηθή

Η εηαηξεία έρεη απαίηεζε απφ ηε ζπγαηξηθή ηεο GIT Cyprus Ltd πνζνχ € 291.249 (2014: 280.302).

6.12.

Φόξνη εηζνδήκαηνο
(Ποζά ζε €)
Σέινο επηηεδεχκαηνο
ύλνιν

6.13.

1/1-31/12/2015
(1.980)
(1.980)

1/1-31/12/2014
(989)
(989)

Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά Υξήζεηο

Η εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί γηα ηηο ρξήζεηο 2010 έσο θαη 2015. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο 2013 ε Δηαηξεία,
ειέγρζεθε κε βάζε ηελ ΠΟΛ. 1159/2011. Γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο ρξήζεηο ε εηαηξεία έιαβε θνξνινγηθφ
πηζηνπνηεηηθφ («Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ») απφ ηελ εηαηξεία Grant Thornton Α.Δ. φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.
5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994 ηα νπνία αλαθέξνπλ φηη ε Δηαηξεία έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο ηζρχνπζεο
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
Βάζεη ηεο ΠΟΛ.1124/2015, ε Δηαηξεία γηα ηηο ρξήζεηο 2014 θαη 2015 εμαηξείηαη απφ ηε ρνξήγεζε εηήζηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ απφ λφκηκνπο ειεγθηέο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65A ηνπ Ν.
4174/2013, θαζψο ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εθαηφ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ
εηεζίσο.
Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη
πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Η Δηαηξεία δελ αλακέλεη ηα
απνηειέζκαηα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο λα επεξεαζζνχλ ζεκαληηθά θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ
θνξνινγηθψλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ.
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6.14.

Δλδερόκελεο απαηηήζεηο – ππνρξεώζεηο - Δκπξάγκαηα Βάξε

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ έλαληη δαλεηζκνχ νχηε θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο – ππνρξεψζεηο νη νπνίεο λα ρξήδνπλ
γλσζηνπνίεζεο.
6.15.

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ

Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηελ αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή ρξήζε 2014 ε εηαηξεία δελ απαζρνινχζε
πξνζσπηθφ.
6.16.

πλαιιαγέο κε βαζηθά δηνηθεηηθά ηειέρε

Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηελ αληίζηνηρε ζπγθξηηηθή ρξήζε 2014, δελ ππήξραλ παξνρέο πξνο ηε
Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο αιιά νχηε θαη δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο
(θαη ζπγγεληθά κε απηήλ κέξε).

6.17.

θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ

Η εηαηξεία δελ είλαη ζεκαληηθά εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο (θίλδπλνο ηεο αγνξάο,
πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο) ιφγσ κε δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζε θάπνην αληηθείκελν.
6.18.

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο

Λφγσ ηνπ φηη ε εηαηξεία δελ έρεη αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ
θίλδπλν.
6.19.

Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 φπσο θαη ηελ 31.12.2014, ε εηαηξεία δελ ήηαλ εθηεζεηκέλε ζε θίλδπλν κεηαβνιήο
ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ιφγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ θαζψο δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο
δάλεηα.
6.20.

Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ

H έθζεζε ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα

ρξεκαηννηθνλνκηθά

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ηελ 31.12.2015 αλαιχνληαη σο εμήο:
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(Πνζά ζε €)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

2015
384
291.398

2014
3.841
280.455

ύλνιν

291.782

284.296

Η εηαηξεία δελ έρεη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ελψ γηα ηηο ινηπέο απαηηήζεηο ηεο, ε εηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε
ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ζεσξείηαη ακειεηένο,
δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πςειήο
πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο. Καλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο δελ έρεη
αζθαιηζηεί κε ππνζήθε ή άιιε κνξθή πηζησηηθήο αζθάιηζεο.

6.21.

Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο

Η εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηάο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ. Οη βξαρππξφζεζκεο θαη
καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε κεληαία βάζε.
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:

31/12/2015

(Πνζά ζε €)
Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο
ύλνιν

(Πνζά ζε €)
Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο
ύλνιν

Εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις για ηην τρήζη
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Βξαρππξόζεζκεο
εληόο 6
6 έσο 12
κελώλ
κήλεο
10.054
-

Μαθξνπξόζεζκεο
1 έσο 5
αξγόηεξν από 5
έηε
έηε
-

78.975

-

-

-

89.028

-

-

-

31/12/2014
Βξαρππξόζεζκεο
Μαθξνπξόζεζκεο
εληόο 6
6 έσο 12
1 έσο 5
αξγόηεξν από 5
κελώλ
κήλεο
έηε
έηε
5.449
54.922

-

-

-

60.371

-

-

-
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6.22.

Γεγνλόηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο

Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο.
Νέα Κεθηζηά, 21 Μαξηίνπ 2016

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ

ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΡΙΩΣΟΓΛΟΤ
A.Γ.Σ.: ΑΒ 287337

ΣΑΤΡΟ ΚΡΑΑΓΑΚΗ
A.Γ.Σ.: ΑΔ 626245
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Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΑΦΡΟΓΙΣΗ ΠΤΡΓΙΩΣΑΚΗ
ΑΡ.ΑΓ.Α΄ΣΑΞΗ 4664
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