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Οι ςυνθμμζνεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01/01 – 31/12/2014 είναι εκείνεσ που 

εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ «ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» 

τθν 31θ Αυγοφςτου 2016 και ζχουν δθμοςιοποιθκεί με τθν ανάρτθςι τουσ ςτο διαδίκτυο ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.life-ole.gr. 

http://www.life-ole.gr/
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ΕΚΘΕΣΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΤΘΣ ΑΝΩΝΥΜΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ «Ο.Λ.Ε. Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΔΕΚΑΤΘ ΤΙΤΘ ΕΤΑΙΙΚΘ ΧΘΣΘ 01.01.2014-31.12.2014 
 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του «ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» 

(Ο.Λ.Ε Α.Ε ) ζχει τθν τιμι να κζςει υπόψθ ςασ, τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ δζκατθσ 

τρίτθσ   εταιρικισ χριςεωσ, που περιλαμβάνουν τθν περίοδο 01.01.2014 – 31.12.2014. 

Θ εταιρεία προιλκε από μετατροπι του Νομικοφ Ρροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου «Λιμενικό 

Ταμείο Ελευςίνασ» ςε ανϊνυμθ εταιρεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 

145Αϋ/27-6-2001). 

Tο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ προζκυψε, όπωσ προβλζπεται από τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ του Ν. 2932/2001, από τθν απογραφι, αποτίμθςθ και εκτίμθςθ των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων του «Λιμενικοφ Ταμείου Ελευςίνασ» που ζγινε από τθν επιτροπι του άρκρου 9 

Κ.Ν.2190/1920. 

  

Θ επιτροπι αυτι ςυςτάκθκε ειδικά για τον ςκοπό αυτό με τθν υπ’ αρικμ. 3193/23-12-2003 

απόφαςθ του Νομάρχθ Δυτικισ Αττικισ και με τθν από 24/3/2003 ςχετικι ζκκεςθ τθσ 

προςδιόριςε το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ςτο ποςό των δρχ. 305.107.550 ι  € 

895.400. 

Ο προςδιοριςμόσ του κεφαλαίου ζγινε, όπωσ προαναφζραμε, με τθν απογραφι και 

αποτίμθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του «Λιμενικοφ Ταμείου Ελευςίνασ» όπωσ αυτά 

είχαν διαμορφωκεί κατά τθν 1/9/2001, δθλαδι των παγίων ςτοιχείων, των απαιτιςεων, των 

χρθματικϊν διακεςίμων και των υποχρεϊςεων του, τα οποία ςτθν ςυνζχεια απεικονίςκθκαν 

ςε Ιςολογιςμό. 

Με τθν υπ’ αρικμ. 222/5-11-2012 (ΦΕΚ Βϋ 2996/12-11-2012) απόφαςθ τθσ Διυπουργικισ 

Επιτροπισ Αναδιαρκρϊςεων και Αποκρατικοποιιςεων , μεταβιβάηεται άνευ ανταλλάγματοσ 

ςτθν Ανϊνυμθ Εταιρεία με τθν επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του 

Δθμοςίου ΑΕ (εφεξισ το Ταμείο), κατά πλιρθ κυριότθτα τθσ Μετοχισ που αντιςτοιχεί ςε 

ποςοςτό 100/% του Μετοχικοφ Κεφαλαίου του ΟΛΕ ΑΕ , ονομαςτικισ αξίασ 895.400 €. 

Στθ ςυνζχεια, κζτουμε υπόψθ ςασ τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31θσ  Δεκεμβρίου 2014 

ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα, οι οποίεσ  καλφπτουν  τθν διαχειριςτικι 

περίοδο από 01.01.2014 ζωσ και 31.12.2014. 

Από τα αρικμθτικά δεδομζνα των οικονομικϊν καταςτάςεων προκφπτουν τα παρακάτω : 

  

  

1.ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΘ ΧΘΣΘ ΑΡΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 
31.12.2014  
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Ανάλυςθ χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν 

  

(α) Κφκλοσ εργαςιϊν: Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςε 

€2.651.047,35 εμφανίηοντασ οριακι αφξθςθ τθσ τάξθσ του 0,45% περίπου ςε ςχζςθ με τθν 

προθγοφμενθ χριςθ που ιταν €2.639.084,40. Τα ςυνολικά ζςοδα τθσ εταιρείασ ωςτόςο 

παρουςίαςαν οριακι αφξθςθ  τθσ τάξθσ του 0,59% περίπου και ανιλκαν ςε €3.082.127,72 

ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ που ιταν €3.064.006,16. Το μεγαλφτερο μζροσ των 

εςόδων αυτϊν παραμζνει ανείςπραχτο και θ εταιρεία ζχει κινιςει τισ διαδικαςίεσ 

είςπραξισ τουσ, μζςω των Δ.Ο.Υ., με βάςει τισ διατάξεισ του Κ.Ε.Δ.Ε. 

  

(β) Μικτά κζρδθ εκμετάλλευςθσ: Τα μικτά κζρδθ εκμετάλλευςθσ τθσ χριςθσ ανιλκαν ςε 
€1.072.781,75  ζναντι €963.139,42. Στθν παροφςα χριςθ παρά τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ το 
περικϊριο του μικτοφ κζρδουσ παρουςίαςαν αφξθςθ κατά 11,38% περίπου. 

  

(γ) Αποτελζςματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 
(EBITDA): 

Τα αποτελζςματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων είναι 
κερδοφόρα και ανζρχονται ςτο ποςό των €433.913,30 ζναντι € 830.842,71 τθν 
προθγοφμενθ χριςθ. Θ μείωςθ αυτι οφείλεται κυρίωσ ςτθ διενζργεια αυξθμζνων 
προβλζψεων επιςφαλϊν απαιτιςεων ποςοφ €600.000, ζναντι 160.000 ευρϊ ςε 
προθγοφμενεσ χριςεισ  

  

(δ) Κακαρά Κζρδθ προ φόρων : Στθν παροφςα χριςθ θ Εταιρεία παρουςίαςε κακαρά κζρδθ 
προ φόρων, € 336.209,27 ζναντι € 734.879,27 τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ ιτοι παρουςίαςαν 
μείωςθ κατά 54,25%. 

  

(ε) Αναπόςβεςτα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία του ενεργθτικοφ κατά τθν 31.12.2014: 

  

Τα αναπόςβεςτα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία τθσ εταιρείασ ανζρχονταν ςε € 858.048,82 και 
αντιςτοιχοφν περίπου ςτο 21% του ςυνολικοφ ενεργθτικοφ τθσ εταιρείασ, ζναντι αυτϊν τθσ 
προθγοφμενθσ χριςθσ που ιταν € 914.986,26 και αντιςτοιχοφςαν περίπου ςτο 22% του 
ςυνολικοφ ενεργθτικοφ τθσ Εταιρείασ. 

  

(ςτ) Κδια κεφάλαια: Τα Κδια Κεφάλαια τθσ κλειόμενθσ χριςθσ ποςοφ € 2.781.219,60 ζναντι 
του ποςοφ των €2.649.157,55 τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ αντιςτοιχοφν περίπου ςε ποςοςτό 
67% ζναντι 64% τθν προθγοφμενθ χριςθ του ςυνολικοφ πακθτικοφ τθσ Εταιρείασ. 

  

Επενδφςεισ ςε ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία 

  



               ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 

ελίδα 5 από 61 

Τθν κλειόμενθ χριςθ δεν διενεργικθκαν ςθμαντικζσ επενδφςεισ ςε ενςϊματα περιουςιακά 
ςτοιχεία. 

  

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΣΘ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 

 Θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31.12.2014 κρίνεται ικανοποιθτικι. Θ 

εταιρεία αξιολογεί τα αποτελζςματα και τθν απόδοςι τθσ τακτικά εντοπίηοντασ ζγκαιρα και 

αποτελεςματικά 

τυχόν αποκλίςεισ από τουσ ςτόχουσ, λαμβάνοντασ διορκωτικά μζτρα. Θ αποδοτικότθτα τθσ 
Εταιρείασ μετράται με τθ χριςθ των χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν απόδοςθσ που 
χρθςιμοποιοφνται διεκνϊσ: 

 Τα Κδια Κεφάλαια τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31.12.2014 ανζρχονται ςτο ποςό €2.781.219,60 
ζναντι του ποςοφ των €2.649.157,55 τθσ αντίςτοιχθσ προθγοφμενθσ χριςθσ. 

  

Οι βαςικοί χρθματοοικονομικοί δείκτεσ τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ 01.01.2014 – 31.12.2014 
και τθν αντίςτοιχθ προθγοφμενθ 01.01.2013 - 31.12.2013 ζχουν ωσ εξισ: 

  α) Αρικμοδείκτεσ Οικονομικισ διάρκρωςθσ  

  
31.12.2014 

 
31.12.2013 

 

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό 3.287.440,22 
 79,13% 

3.185.287,11 
 76,76% 

Σφνολο ενεργθτικοφ 
 

4.154.458,50 
 

4.149.384,96 
 

Ράγιο ενεργθτικό 
 

867.018,28 
 20,87% 

964.097,85 
 23,23% 

Σφνολο ενεργθτικοφ 
 

4.154.458,50 
 

4.149.384,96 
 

Οι παραπάνω δείκτεσ δείχνουν τθν αναλογία κεφαλαίων που ζχει διατεκεί ςε 
κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργθτικό. 

Κδια κεφάλαια 
 

2.781.219,60 
 202,53% 

2.649.157,55 
 176,58% 

Σφνολο υποχρεϊςεων 
 

1.373.238,90 
 

1.500.227,41 
 

Ο παραπάνω δείκτθσ δείχνει τθν οικονομικι αυτάρκεια τθσ Εταιρείασ 

Σφνολο υποχρεϊςεων 
 

1.373.238,90 
 33,05% 

1.500.227,41 
 36,16% 

Σφνολο πακθτικοφ 
 

4.154.458,50 
 

4.149.384,96 
 

Κδια κεφάλαια   2.781.219,60 
 66,95% 

2.649.157,55 
 63,84% 

Σφνολο πακθτικοφ 
 

4.154.458,50 
 

4.149.384,96 
 

Οι παραπάνω δείκτεσ δείχνουν τθν δανειακι εξάρτθςθ τθσ εταιρείασ 

Κδια κεφάλαια 
 

2.781.219,60 
 320,78% 

2.649.157,55 
 270,94% 

Ράγιο ενεργθτικό 
 

867.018,28 
 

977.777,85 
 

Ο δείκτθσ αυτόσ δείχνει το βακμό χρθματοδοτιςεωσ των ακινθτοποιιςεων τθσ εταιρείασ 
από τα Κδια Κεφάλαια. 

 Κυκλοφοροφν 
ενεργθτικό 

 

3.287.440,22 
 

296,45% 

3.185.287,11 
 

267,87% 
Βραχυπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ 

 

1.108.921,52 
 

1.189.547,24 
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 Ο δείκτθσ αυτόσ δείχνει τθν δυνατότθτα τθσ Εταιρείασ να καλφψει τισ βραχυπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ με ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ.  

Κεφάλαιο κινιςεωσ 

 

2.178.518,70 

 66,27% 

1.995.739,87 

 62,92% Κυκλοφοροφν 
ενεργθτικό 

 

3.287.440,22 

 

3.171.607,11 

 Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει ςε ποςοςτό το τμιμα του Κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 
το οποίο χρθματοδοτείται από το πλεόναςμα των διαρκϊν κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων 
και Μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων). 

 
       β) Αρικμοδείκτεσ αποδόςεωσ και αποδοτικότθτασ 

      31.12.2014 
 

31.12.2013 
 

 Κακαρά αποτελζςματα 
εκμεταλλεφςεωσ 

 

336.833,73 
 

12,71% 

734.593,98 
 

27,84% 
Ρωλιςεισ αποκεμάτων 
& υπθρεςιϊν 

 

2.651.047,35 
 

2.639.084,40 
 

 Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τθν απόδοςθ τθσ εταιρείασ χωρίσ το ςυνυπολογιςμό 
των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεςμάτων. 

 Κακαρά αποτελζςματα 
χριςεωσ προ φόρων 

 

336.209,27 

 
10,91% 

734.879,27 

 
23,98% 

Σφνολο εςόδων 

 

3.082.127,72 

 

3.064.006,16 
 

Κακαρά αποτελζςματα 
χριςεωσ προ φόρων 

 

336.209,27 

 
12,09% 

734.879,27 
 27,74% 

Κδια κεφάλαια 

 

2.781.219,60 

 

2.649.157,55 
 

       
  Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τθν αποδοτικότθτα των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ. 

 Μικτά αποτελζςματα 

 

1.072.781,75 

 40,47% 

963.139,42 

 36,50% Ρωλιςεισ αποκεμάτων 
& υπθρεςιϊν 

 

2.651.047,35 

 

2.639.084,40 
 

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει το ποςοςτιαίο μζγεκοσ του μικτοφ κζρδουσ επί των 
πωλιςεων τθσ εταιρείασ. 

  

   

3. ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΘ ΡΟΕΙΑ ΕΤΑΙΕΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

  

-Ρροβλεπόμενθ πορεία και ςτόχοι τθσ εταιρείασ 

3. ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΘ ΡΟΕΙΑ ΕΤΑΙΕΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

  

-Ρροβλεπόμενθ πορεία και ςτόχοι τθσ εταιρείασ 

Θ εξζλιξθ των οικονομικϊν μεγεκϊν τθσ εταιρείασ κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ 2015 

αναμζνεται να είναι καλι. Θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, ςτο πλαίςιο τθσ ορκισ απεικόνιςθσ 
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του μετοχικοφ κεφαλαίου, ζχει προβεί ςε όλεσ τισ νόμιμεσ ενζργειεσ για τθν καταγραφι των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων του ΟΛΕ ΑΕ. Δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ, διότι 

εκκρεμοφν αποφάςεισ δικαςτθρίου, προκειμζνου να αναγνωριςτεί ςτον ΟΛΕ ΑΕ περιουςία 

που του ανικει και ζχει καταγραφεί ωσ περιουςία του Δθμοςίου. Στόχοι τθσ Διοίκθςθσ είναι 

οι ακόλουκοι : 

  

  

1. Θ πλιρθσ εποπτεία και καταγραφι όλων των εμπορευμάτων που διακινοφνται και όλων 
των εργαςιϊν που πραγματοποιοφνται ςτον υποκείμενο χϊρο και ςτθν ελεφκερθ ηϊνθ. 

  

 2. Θ ανζλκυςθ των ναυαγίων που υπάρχουν ςτον λιμζνα τθσ Ελευςίνασ αποτελεί επιτακτικι 
ανάγκθ κακϊσ μεγάλοσ αρικμόσ αυτϊν παρεμποδίηει τθν ελεφκερθ και ομαλι ναυςιπλοΐα 
εντόσ του Κόλπου, ενϊ οριςμζνα εξ' αυτϊν προκαλοφν επίςθσ καλάςςια ρφπανςθ. 

   

3. Θ επίτευξθ των νομιμοποιιςεων των αυκαίρετων επιχωματϊςεων και εγκαταςτάςεων 
εντόσ τθσ ηϊνθσ μασ, πρόβλθμα που χρονίηει και αποτρζπει τον Οργανιςμό από τθν 
αποτελεςματικι εκμετάλλευςθ ςθμαντικϊν εκτάςεων και κτιρίων που κα αποφζρουν 

ςθμαντικά ζςοδα. 

  

Τα ζργα που προωκοφνται από τον ΟΛΕ Α.Ε. ςτα πλαίςια του ςτρατθγικοφ του ςχεδίου και 
του προτεινόμενου γενικοφ προγραμματικοφ ςχεδίου ανάπτυξθσ Λιμζνα Ελευςίνασ (master 
plan) είναι τα εξισ : 

  

1.    Νζοσ Εμπορικόσ Λιμζνασ Ελευςίνασ ι Δυτικόσ Λιμζνασ Ελευςίνασ 

  

2.    Σιδθροδρομικι ςφνδεςθ του νζου Λιμζνοσ Ελευςίνασ με το διεκνζσ ςιδθροδρομικό 
δίκτυο και ςφνδεςθ με το διαμετακομιςτικό κζντρο Θριαςίου και το κζντρο χονδρεμπορίου 
Αυλϊνα Αττικισ. 

3.    Διαμόρφωςθ τθσ προβλιτασ αδρανϊν υλικϊν ςτθν κζςθ Βλάχεσ ϊςτε να αναδεχκεί ςε 

ςφγχρονθ προβλιτα υποδοχισ χφδθν φορτίων και διαμόρφωςθ του καλάςςιου μετϊπου 

ανατολικά αυτισ και μζχρι τισ εγκαταςτάςεισ τθσ «ΤΙΤΑΝ ΑΕ» για φιλοξενία 

ναυπθγοκαταςκευαςτικϊν και άλλων δραςτθριοτιτων κακϊσ και εγκαταςτάςεισ υποδοχισ 

αποβλιτων. 

  

4.    Διαμόρφωςθ του καλάςςιου μετϊπου ςτθν κζςθ Κρόνοσ-Καλυμπάκι για τθν λειτουργία 
τερματικοφ ςτακμοφ φορτθγϊν πλοίων RΟ/RΟ και πορκμείου. 

  

5.    Ραραχϊρθςθ χϊρου του Ο.Λ.Ε., ζκταςθσ 11 ςτρεμμάτων ςτθν κζςθ Καλυμπάκι 

ζμπροςκεν του ακινιτου Μπακόπουλου για τθ δθμιουργία διαλυτθρίου πλοίων μόνο των 
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προσ απόςυρςθ ναυαγίων απο τον κόλπο τθσ Ελευςίνασ. Διάνοιξθ και βελτίωςθ οδοφ και 

πρόςβαςθσ ςφνδεςθσ με τθν Εκνικι Ακθνϊν-Κορίνκου – ανάπλαςθ περιβάλλοντοσ χϊρου. 

  

6.    Ανακαταςκευι -ανάπλαςθ προβλιτασ πρϊθν αμερικάνικθσ βάςθσ. 

  

7.    Διαμόρφωςθ και εκςυγχρονιςμόσ τθσ προβλιτασ τθσ αλιευτικισ και του αποκθκευτικοφ 

χϊρου επ’ αυτισ και ανάδειξθ τθσ ςε πρότυπο αποκθκευτικό χϊρο με ψυκτικοφσ καλάμουσ 

για υποδοχι ειδικϊν φορτίων (ξθρϊν και υγρϊν) ι αχριςτων φορτίων προσ μεταφόρτωςθ 

ςφμφωνα με τθν οδθγία 200/59/ΕΚ «για τθν παραλαβι και διαχείριςθ αποβλιτων απο 

πλοία και καταλοίπων φορτίων». 

  

8.    Διαμόρφωςθ καλάςςιου μετϊπου από τθν προβλιτα ζμπροςκεν των εγκαταςτάςεων 
τθσ ΣΙΔΕΝΟ μζχρι τα διυλιςτιρια, ςε χϊρο πρόςδεςθσ RΟ/RΟ και πλοίων γραμμισ γενικοφ 
φορτίου. 

  

9.    Δθμιουργία αλιευτικοφ καταφυγίου ςτθν περιοχι Σκαραμαγκά για τθν φιλοξενία 
πλοίων, μικρϊν επιςκευϊν ι πλοίων που χρειάηονται καταφφγιο αγκυροβολίου . 

  

10. Ανάπλαςθ και καταςκευι νζασ προβλιτασ ςτθ κζςθ ιτςϊνι για εξυπθρζτθςθ μικρϊν 
πλοίων αναψυχισ. 

  

11. Ανάπλαςθ χϊρου παλαιοφ αναψυκτθρίου Κριδασ ςε χϊρο αναψυχισ. 

  

12. Ζργα ανάπλαςθσ ςε διάφορα ςθμεία του καλάςςιου μετϊπου. 

 

13. Διαμόρφωςθ υπαικρίων χϊρων τθσ Χερςαίασ Λιμενικισ Ηϊνθσ για τθν δθμιουργία 
ελεγχόμενων περιφραγμζνων ςθμείων υποδοχισ και προςωρινισ αποκικευςθσ ξθροφ και 
γενικοφ φορτίου και καταλοίπων. 

  

14. Εγκατάςταςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ αςφαλείασ Λιμζνοσ. 

  

15. Μετατροπι τθσ κεντρικισ προβλιτασ του Λιμζνα ςε χϊρο αναψυχισ και περιπάτου μετά 
τθν μεταφορά των λιμενικϊν δραςτθριοτιτων τθσ ςτον νζο Δυτικό Λιμζνα Ελευςίνασ. 

  

Διαχείριςθ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου 
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Τα χρθματοοικονομικά εργαλεία τθσ Εταιρείασ αποτελοφνται κυρίωσ από ταμειακά 

διακζςιμα, τραπεηικζσ βραχυπρόκεςμεσ κατακζςεισ κακϊσ και εμπορικζσ απαιτιςεισ και 

υποχρεϊςεισ. Θ Εταιρεία ςυνικωσ, δεν διενεργεί ςυναλλαγζσ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ι 

ςυναλλαγζσ οι οποίεσ δεν ςχετίηονται µε τθν εμπορικι δραςτθριότθτα τθσ. 

  

Θ Εταιρεία εκτίκεται ςε περιοριςμζνο φάςμα χρθματοοικονομικϊν κινδφνων. Οι ςυνικεισ 
κίνδυνοι ςτουσ οποίουσ κεωρθτικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράσ (ςυναλλαγματικόσ 
κίνδυνοσ, επιτόκιο, τιμζσ αγοράσ), πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, κίνδυνοσ ρευςτότθτασ, κίνδυνοσ 
ταμειακϊν ροϊν. 

  

Θ διαχείριςθ των κινδφνων γίνεται από τθ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ και εςτιάηεται κυρίωσ ςτθν 
αναγνϊριςθ και εκτίμθςθ των χρθματοοικονομικϊν κινδφνων κακϊσ και τθν πολιτικι 
διατιρθςθσ πλεονάηουςασ ρευςτότθτασ. 

  

Ραράγοντεσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου 

  

(α) Κίνδυνοσ επιτοκίου  

 

Στο ενεργθτικό τθσ Εταιρείασ με εξαίρεςθ τα ταμειακά διακζςιμα δεν υπάρχουν άλλα 
ςθμαντικά ζντοκα περιουςιακά ςτοιχεία και κατά ςυνζπεια τα λειτουργικά ζςοδα και οι 
ταμειακζσ ειςροζσ είναι ουςιωδϊσ ανεξάρτθτα από μεταβολζσ ςτισ τιμζσ των επιτοκίων. 

Θ Εταιρεία δεν χρθςιμοποιεί τραπεηικό δανειςμό ι χρθματοοικονομικά παράγωγα. 

  

(β) Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 

  

Οι πωλιςεισ τθσ Εταιρείασ διενεργοφνται αποκλειςτικά ςτθν εγχϊρια αγορά. Οι αγορζσ τθσ 

Εταιρείασ διενεργοφνται κυρίωσ από το εςωτερικό και κατά ςυνζπεια θ πλειοψθφία αυτϊν 

εκτελείται ςτο λειτουργικό νόμιςμα τθσ Εταιρείασ. Ωσ εκ τοφτου, εκτίκεται ςε περιοριςμζνο 

βακμό απζναντι ςε ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ, προερχόμενουσ από μελλοντικζσ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ εκτελοφμενεσ ςε νόμιςμα διαφορετικό από το λειτουργικό νόμιςμα 

τθσ Εταιρείασ. 

  

(γ) Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ  

Θ Εταιρεία παρζχει υπθρεςίεσ ελλιμενιςμοφ πλοίων, χειριςμοφ φορτίων και υπθρεςίεσ 
φορτοεκφόρτωςθσ. Θ Διοίκθςθ δεν ζχει κζςει πολιτικζσ που εξαςφαλίηουν ότι οι πωλιςεισ 
υπθρεςιϊν πραγματοποιοφνται ςε πελάτεσ µε αξιολογθμζνο ιςτορικό πιςτϊςεων κακϊσ 
υπάρχει θ δυνατότθτα επιδίωξθσ τθσ είςπραξθσ μζςω των φορολογικϊν αρχϊν (ΚΕΔΕ). Οι 
εμπορικζσ απαιτιςεισ προζρχονται από µία μεγάλθ και ευρεία βάςθ πελατϊν. Κατάλλθλεσ 
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προβλζψεισ αναγνωρίηονται για ηθμιζσ προερχόμενεσ από απομείωςθ απαιτιςεων λόγω 
ςυγκεκριμζνων πιςτωτικϊν κινδφνων. 

 

(δ) Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Ο   κίνδυνοσ  ρευςτότθτασ  ςχετίηεται   με   τθν   δυνατότθτα  τθσ  Εταιρείασ  να  
εκπλθρϊςει   τισ χρθματοοικονομικζσ τθσ υποχρεϊςεισ, όταν αυτζσ γίνουν λθξιπρόκεςμεσ. 
 Θ παρακολοφκθςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ επικεντρϊνεται ςτθ διαχείριςθ του χρονικοφ 
ςυςχετιςμοφ των ταμειακϊν ροϊν και ςτθν εξαςφάλιςθ επαρκϊν ταμειακϊν διακεςίμων 
για τθν κάλυψθ των τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν. Θ εταιρικι διαχείριςθ του κινδφνου 
ρευςτότθτασ βαςίηεται ςτθ ςωςτι διαχείριςθ του κεφαλαίου κίνθςθσ και των ταμειακϊν 
ροϊν. Λόγω τθσ δυναμικισ φφςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, θ Διοίκθςθ τθσ 
Εταιρείασ ςτοχεφει να διατθριςει ελαςτικότθτα ςτθν άντλθςθ κεφαλαίων, διατθρϊντασ 
επαρκι ταμειακά διακζςιμα. Θ Εταιρεία δεν ζχει λάβει χορθγιςεισ ι ανοιχτι πίςτωςθ για 
ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν. 

  

ε) Διαχείριςθ κεφαλαιουχικοφ κινδφνου  

Ο ςκοπόσ τθσ διαχείριςθσ του κεφαλαιουχικοφ κινδφνου είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ 
ςυνεχιηόμενθσ  

δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρείασ (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιθτικζσ αποδόςεισ 
για τον μζτοχο, να διατθρθκεί μια ιδανικι κεφαλαιουχικι δομι και για να μειωκεί το κόςτοσ 
κεφαλαίου. 

  

4. ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΑΙΕΙΑ 

  

Το 1923 ιδρφκθκε το Λιμενικό Ταμείο Ελευςίνασ ωσ Ν.Ρ.Δ.Δ. και μετατράπθκε ςε Ανϊνυμθ 
Εταιρεία με τον Ν.2932/2001. 

  

Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ελλιμενιςμοφ των 

πλοίων, ο χειριςμόσ των φορτίων, οι υπθρεςίεσ φορτοεκφόρτωςθσ, κακϊσ και θ διακίνθςθ 

αυτοκινιτων. Επιπρόςκετα, θ Εταιρεία είναι υπεφκυνθ για τθ ςυντιρθςθ των 

εγκαταςτάςεων του Λιμζνοσ Ελευςίνασ, για τθν παροχι λιμενικϊν εξυπθρετιςεων (παροχι 

νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ κτλ) και τθν παραχϊρθςθ χϊρων ςε τρίτουσ ζναντι 

ανταλλάγματοσ. 

  

Ο αρικμόσ προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014 ανερχόταν ςε 8 άτομα. Στισ 
31 Δεκεμβρίου 2013 ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ του προςωπικοφ ιταν 12 άτομα. 

  

Θ Εταιρεία υπάγεται ςτθν εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και διζπεται από 
τισ αρχζσ του Νόμου περί ανωνφμων εταιρειϊν 2190/1920 και τον ιδρυτικό Νόμο 
2932/2001. 
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Θ διάρκεια ηωισ τθσ Εταιρείασ είναι πενιντα (50) ζτθ, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 
Ν.2932/2001. Θ περίοδοσ αυτι μπορεί να επεκτακεί με ειδικι απόφαςθ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ. 

   

5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΘ 

  

α). Μζλθ Διοίκθςθσ & διευκυντικά ςτελζχθ 

 -Συναλλαγζσ με Διευκυντικά ςτελζχθ 

Δεν υπάρχουν Διευκυντικά ςτελζχθ ςτθν Εταιρεία     

Συναλλαγζσ με Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου & ςυγγενείσ   

Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ : 31.12.2014 31.12.2013 

Μιςκοί 34.211,66 31.349,80 

Αμοιβζσ Μελϊν Δ.Σ. από κζρδθ χριςθσ - - 

Ρρόςκετεσ παροχζσ   

Λοιπζσ ςυναλλαγζσ - - 

Μακροπρόκεςμεσ παροχζσ: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν 

Ραροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία:     

Αποηθμιϊςεισ ςφνταξθσ - - 
Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των     
μετοχϊν: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν 

 Οι μιςκοί μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακορίηονται με βάςθ τισ διατάξεισ του  ΦΕΚ 

αρ. φφλλου 8 / 16 Ιανουαρίου 2007 όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν με το Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 

40 / 15.3.2010). 

 

6. ΜΕΙΣΜΑΤΙΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ 

  

Μερίςματα 

  

Τα μερίςματα καταχωροφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ κατά τθν χριςθ 
ςτθν οποία εγκρίνονται από τον μζτοχο. Για τθν κλειόμενθ χριςθ προτείνεται από το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ θ διανομι μεριςμάτων ποςοφ €242.018,64. 

  

7. ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΛΘΞΘ ΤΘΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΘΣ ΧΘΣΘΣ 
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Μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ Ζκκεςθσ αυτισ δεν ζχει ςυμβεί κανζνα άλλο γεγονόσ, 
που κα μποροφςε να επθρεάςει ςθμαντικά τθν οικονομικι κζςθ και τθν πορεία τθσ 
Εταιρείασ 

Ραρακαλοφμε όπωσ εγκρίνετε τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ δωδζκατθσ χριςεωσ που 

περιλαμβάνει τθν περίοδο 01-01-2014 ζωσ και 31-12-2014, απαλλάξετε τουσ Ελεγκτζσ από 

κάκε ευκφνθ για τα πεπραγμζνα τθσ χριςεωσ, ςφμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό και 

επίςθσ όπωσ διορίςετε ελεγκτζσ για τθ χριςθ 01-01-2015 ζωσ και 31-12-2015. 

 

 

Δεν υπιρξε καμία αλλαγι ςτθν ςφνκεςθ του ΔΣ/ΟΛΕ ΑΕ, για το ζτοσ 2014 οπότε ιςχφει το  

υπ’ αρικμ. 216/09-04-2013 πρακτικό του Δ.Σ/ΟΛΕ ΑΕ, όπου ζγινε ςυγκρότθςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΟΛΕ ΑΕ, βάςει τθσ υπ’ αρικμ. 4/5-04-2013 Απόφαςθσ τθσ 

αυτόκλθτθσ κακολικισ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του ΟΛΕ ΑΕ, θ οποία 

πραγματοποιικθκε ςτα γραφεία του Μετόχου  ιτοι του ΤΑΙΡΕΔ και ορίςτθκαν ο Ρρόεδροσ 

και Δ/νων Σφμβουλοσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ.  

Εν ςυνεχεία με το υπ’ αρικμ. 221/12-07-2013 πρακτικό του το Δ.Σ./ΟΛΕ ΑΕ, μετά τθν 

ζγγραφθ οικιοκελι παραίτθςθ του εκ των μελϊν του Ιωάννθ Καλαφάτθ, αποδζχτθκε το νζο 

μζλοσ κο Δθμιτρθ Νεροφτςο  ςε αντικατάςταςθ του αρχικά οριςκζντα, ενϊ θ επικφρωςθ 

του οριςμοφ του πραγματοποιικθκε ςτθν 11θ Γενικι Συνζλευςθ του ΟΛΕ ΑΕ ζτουσ 2015, 

που  αφοροφςε τθ χριςθ 2013. 

  

Ρροτείνουμε τθν απαλλαγι από κάκε ευκφνθ για τα πεπραγμζνα τθσ χριςθσ  ςφμφωνα με 
το Νόμο και το Καταςτατικό για το διάςτθμα από 01.01.2014 -31.12.2014 για όλα τα μζλθ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Οργανιςμοφ  Α.Ε 

 

Ελευςίνα 31.08.2016 

Ο Ρρόεδροσ και Δ/νων Σφμβουλοσ του ΟΛΕ ΑΕ 

 

 

Σταφροσ Δρακονταειδισ 
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ΖΚΘΕΣΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΟΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΘ ΛΟΓΙΣΤΘ 
 
 
 
Προσ τον Μέτοχο τησ «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ»  
 
Ζκθεςη επί των Οικονομικών Καταςτάςεων. 
Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΕΛΕΤΙΝΑ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», οι οποίεσ αποτελοφνται από τθ Κατάςταςθ Οικονομικισ κζςθσ τθσ 
31θσ Δεκεμβρίου 2014, τισ Καταςτάςεισ υνολικϊν Εςόδων,  Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων 
και Σαμειακϊν Ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ 
ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. 
 
Ευθφνη τησ Διοίκηςησ για τισ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ. 
Θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των 
οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ 
Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ 
τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται 
δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, 
που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 
 
Ευθφνη του Ελεγκτή. 
Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 
με βάςθ τον ζλεγχό μασ.  Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα 
Ελζγχου.  Σα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, 
κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ 
διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ 
ανακρίβεια. 
Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν 
τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.  Οι 
επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ 
εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που 
οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.  Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων 
κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν  κατάρτιςθ και 
εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό 
ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ 
γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων τθσ εταιρείασ.  Ο ζλεγχοσ 
περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και 
μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ 
διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων. 
Πιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και 
κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 
 
Βάςη για Γνώμη με Επιφφλαξη. 
 Από τον ζλεγχό μασ προζκυψαν τα εξισ: 
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1) Ζςοδα ποςοφ € 220.000 περίπου που αφοροφν τθ χριςθ 2014 αλλά και 
προθγοφμενεσ, ζχουν τιμολογθκεί ςτθ χριςθ 2015, με ςυνζπεια θ αξία των 
απαιτιςεων από πελάτεσ, και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίηονται ιςόποςα 
μειωμζνα. Αντίςτοιχα, ςτθ χριςθ 2014 ζχουν τιμολογθκεί ζςοδα  που αφοροφςαν 
τθ χριςθ 2013 αλλά και προθγοφμενεσ ποςοφ € 270.000 περίπου. 

2) τισ «Απαιτιςεισ από πελάτεσ»  περιλαμβάνονται απαιτιςεισ ςε κακυςτζρθςθ 
ςυνολικοφ ποςοφ € 1.230.000 περίπου. Για τισ απαιτιςεισ αυτζσ θ εταιρεία κα 
ζπρεπε να ζχει αναπροςαρμόςει τθν υπάρχουςα πρόβλεψθ των € 760.000 κατά € 
240.000 περίπου, ςφμφωνα με εκτιμιςεισ μασ, για  πικανι ηθμία που κα προκφψει 
κατά τθ ρευςτοποίθςι τουσ, με ιςόποςθ επιβάρυνςθ των  αποτελεςμάτων τθσ 
κλειόμενθσ χριςεωσ και των Ιδίων Κεφαλαίων. 

3) Δεν κατζςτθ δυνατόν να επαλθκευκοφν (είτε με επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ ι άλλεσ 
εναλλακτικζσ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ), απαιτιςεισ ςυνολικοφ ποςοφ € 1.940.000 
περίπου και ςυνεπϊσ διατθροφμε επιφφλαξθ για το φψοσ των απαιτιςεων αυτϊν. 

Γνώμη με Επιφφλαξη. 
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ των κεμάτων που μνθμονεφονται ςτθν 
παράγραφο «Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ», οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ «ΟΡΓΑΝΙΜΟ 
ΛΙΜΕΝΟ ΕΛΕΤΙΝΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014 και τθ 
χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 
θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ 
αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιςτικών Θεμάτων. 
Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχιςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ 

Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα 

πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
Ακινα, 8 Σεπτεμβρίου 2016 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ 
 
 
 

Ιωάννθσ Ακ. Κωςταρζλθσ   Δζςποινα Ρ. Μαρκοποφλου 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 13691   Α.Μ. ΣΟΕΛ: 29611 
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Οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ που παρατίκενται ςτισ ςελίδεσ από 18 ζωσ 61, 

ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ 

αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαικι ‘Ενωςθ, εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο ςτισ 18.06.2015 (Αρ. Απόφαςθσ 1 Ρρακτικό 254/2015) και υπογράφονται 

από τουσ:  

 

 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ Ο ΛΟΓΙΣΤΘΣ 

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
 

 

 

 

ΔΑΚΟΝΤΑΕΙΔΘΣ ΣΤΑΥΟΣ ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΘΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΘΣ 

ΑΔΤ Ρ027392 ΑΔΤ ΑΕ 013106 Α.Δ..Τ. :  ΑΗ 044561 
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ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΘΕΣΘΣ ΤΘΣ 31ΘΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2014   

     
(Ροςά ςε  Ευρϊ) 

   
Σθμ. 

 
31θ Δεκεμβρίου 

2014  
31θ Δεκεμβρίου 

2013 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ 
     

 
Ράγια περιουςιακά ςτοιχεία Ενεργθτικοφ και μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 

  

  
Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 6 

 
858.048,82 

 
914.986,26 

  
Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 7 

 
2.416,46 

 
42.558,59 

  
Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 8 

 
6.553,00 

 
6.553,00 

  
Σφνολο Ράγιου Ενεργθτικοφ 

  
867.018,28 

 
964.097,85 

 
Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 

     

  
Ρελάτεσ  9 

 
1.763.932,76 

 
1.721.561,63 

  
Λοιπζσ απαιτιςεισ 10 

 
791.958,30 

 
656.857,47 

  
Χρθματικά διακζςιμα 11 

 
731.549,16 

 
806.868,01 

  
Σφνολο Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ 

 
3.287.440,22 

 
3.185.287,11 

 
ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 

  
4.154.458,50 

 
4.149.384,96 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 
     

 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

     

  
Μετοχικό κεφάλαιο 12 

 
895.400,00 

 
895.400,00 

  
Αποκεματικά 13 

 
147.046,57 

 
116.347,74 

  
Κζρδθ εισ νζο 14 

 
1.738.773,03 

 
1.637.409,81 

  
Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

  
2.781.219,60 

 
2.649.157,55 

 
Ρροβλζψεισ και Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 

     

  
Επιχορθγιςεισ παγίων επενδφςεων 16 

 
26.126,38 

 
33.432,00 

  
Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ από αναβαλλόμενουσ φόρουσ 17 

 
0,00 

 
39.057,17 

  
Ρροβλζψεισ για υποχρεϊςεισ προσ τουσ εργαηόμενουσ 18 

 
98.191,00 

 
98.191,00 

  
Λοιπζσ προβλζψεισ 

  
140.000,00 

 
140.000,00 

  
Σφνολο Μακροπρόκεςμων Υποχρεϊςεων 

  
264.317,38 

 
310.680,17 

 
Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 

     

  
Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 19 

 
750.653,93 

 
804.125,89 

  
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ από φόρουσ τζλθ 20 

 
358.267,59 

 
385.421,35 

  
Σφνολο Βραχυπρόκεςμων Υποχρεϊςεων 

  
1.108.921,52 

 
1.189.547,24 

 
ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

  
4.154.458,50 

 
4.149.384,96 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ      

ΓΙΑ ΤΘΝ ΧΘΣΘ ΑΡΠ 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ ΜΕΧΙ 31 ΔΕΚΕΜΒIOY  2014 
  

     
(Ροςά ςε  Ευρϊ) 

       

  
Σθμ. 

 
01/01-

31.12.2014  
01/01-

31.12.2013 

 
Ζςοδα από πωλιςεισ και λοιπζσ υπθρεςίεσ 21 

 
       2.651.047,35    

 
   2.639.084,40    

 
Κόςτοσ πωλιςεων 22 

 
-      1.578.265,60    

 
-  1.675.944,98    

Μικτά Αποτελζςματα 
  

   1.072.781,75    
 

  963.139,42    

       

 
Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 22 

 
-         436.686,86    

 
-     504.077,55    

 
Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ 22 

 
-           19.560,56    

 
-       10.658,33    

 
Λοιπά λειτουργικά ζςοδα 23 

 
          431.034,65    

 
      424.462,10    

 
Λοιπά λειτουργικά ζξοδα 23 

 
-         710.735,25    

 
-     138.271,66    

Λειτουργικά Αποτελζςματα Εκμεταλλεφςεωσ 
  

      336.833,73        734.593,98    

 
Χρθματοοικονομικά αποτελζςματα (ζςοδα) 

  
                    45,72    

 
              459,66    

 
Χρθματοοικονομικά αποτελζςματα (ζξοδα) 

  
-                 670,18    

 
-             174,37    

Κακαρά Αποτελζςματα  Ρεριόδου προ Φόρων 
  

      337.549,63        734.879,27    

 
Φόροσ ειςοδιματοσ 

  
                           -      

 
-     254.210,11    

    
      337.549,63        480.669,16    

       
Βαςικά Κζρδθ Ανά Μετοχι 

  
      337.549,63    

 
  480.669,16    
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΟΩΝ  ΤΘΣ ΧΘΣΕΩΣ     

1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014 ΜΕΧΙ 31 ΔΕΚΕΜΒIOY 2014 
   

   
(Ροςά ςε  Ευρϊ) 

   
01/01-31.12.2014 

 
01/01-31.12.2013 

Ταμειακζσ οζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 
    

Αποτελζςματα προ φόρων 
 

336.209,27 
 

734.879,27 
Ρλζον: 

     
Ρροβλζψεισ 

  
600.000,00 

 
12.128,00 

Κακαρζσ αποςβζςεισ ενςωμάτων και αςωμάτων ακινθτοποιιςεων 
 

101.132,31 
 

137.826,94 
Ριςτωτικοί τόκοι 

 
-45,72 

 
-459,66 

Αποτελζςματα επενδυτικισ δραςτθριότθτασ 
    

Χρεωςτικοί τόκοι 
  

670,18 
 

174,37 

   
701.756,77 

 
884.548,92 

(Αφξθςθ) Μείωςθ 
     

Απαιτιςεισ 
  

-977.265,18 
 

-528.619,76 
Αφξθςθ (Μείωςθ) 

  
 

  
Υποχρεϊςεισ 

  
80.625,72 

 
350.832,90 

Μείον : 
  

 
  

Τόκοι πλθρωκζντεσ 
  

-670,18 
 

-174,37 
Καταβεβλθμζνοι φόροι 

  
0,00 

 
-264.216,61 

Ταμειακζσ οζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 
 

--897.309,64 
 

442.371,08 

      Ταμειακζσ οζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 
    

Επιχορθγιςεισ Ραγίων 
  

-7.305,62 
 

-5.908,00 
Αγορά ενςωμάτων ακινθτοποιιςεων 

 
-4.568,13 

 
-8.253,51 

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 
  

45,72 
 

459,66 

Ταμειακζσ εκροζσ για επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 
 

-11.828,03 
 

-13.701,85 
Ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ 

    
      Μερίςματα πλθρωκζντα 

  
-204.147,22 

 
-266.077,92 

Ταμειακζσ ροζσ από (για) χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ 
 

-204.147,22 
 

-266.077,92 

Ταμειακζσ Ειςροζσ (Εκροζσ) 
 

-75.318,85 
 

162.591,31 
Ρλζον: Χρθματικά Διακζςιμα Ζναρξθσ Ρεριόδου 

 
806.868,01 

 
644.276,70 

      Χρθματικά Διακζςιμα Τζλουσ Ρεριόδου 
 

731.549,16 
 

806.868,01 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΤΘΣ ΧΘΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2014 ΜΕΧΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2014 

(ποςά ςε Ευρϊ) 

 
Μετοχικό Κεφάλαιο 

Καταβεβλθμζνο 

 
Αποτελζςματα 

εισ νζο 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΘΣ 

ΘΕΣΘΣ  
Τακτικό 

αποκεματικό 

1 Ιανουάριοσ 2013 895.400,00  76.336,02  1.462.830,29  2.434.566,31  

Αποτζλεςμα 
Ρεριόδου   

480.669,16  480.669,16  

Τακτικό Αποκεματικό 
 

40.011,72  -40.011,72  0,00  

Μερίςματα 
Ρλθρωτζα   

-266.077,92  -266.077,92  

31 Δεκζμβριοσ 2013 895.400,00  116.347,74  1.637.409,81  2.649.157,55  

     

 
Μετοχικό Κεφάλαιο 

Καταβεβλθμζνο 

 
Αποτελζςματα 

εισ νζο 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΘΣ 

ΘΕΣΘΣ  
Τακτικό 

αποκεματικό 

1 Ιανουάριοσ 2014 895.400,00 116.347,74 1.637.409,81 2.649.157,55 

Αποτζλεςμα 
Ρεριόδου   

336.209,27 336.209,27 

Τακτικό Αποκεματικό 
 

30.698,83 -30.698,83 0,00  

Μερίςματα 
Ρλθρωτζα   

-204.147,22 -204.147,22 

31 Δεκζμβριοσ 2014 895.400,00 147.046,57 1.738.773,03 2.781.219,60 
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ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

1. ΣΥΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 

 

«ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» (εφ’ εξισ “ΟΛΕ”, ι θ “Εταιρεία”): Το 1923 

ιδρφκθκε το  Λιμενικό Ταμείο Ελευςίνασ ωσ Ν.Ρ.Δ.Δ. και μετατράπθκε ςε Ανϊνυμθ 

Εταιρεία με τον Ν.2932/2001. 

 

Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ελλιμενιςμοφ των 

πλοίων, ο χειριςμόσ των φορτίων, οι υπθρεςίεσ φορτοεκφόρτωςθσ, κακϊσ και θ 

διακίνθςθ αυτοκινιτων. Επιπρόςκετα, θ Εταιρεία είναι υπεφκυνθ για τθ ςυντιρθςθ 

των εγκαταςτάςεων του Λιμζνοσ Ελευςίνασ, για τθν παροχι λιμενικϊν 

εξυπθρετιςεων (παροχι νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ κτλ) και τθν παραχϊρθςθ 

χϊρων ςε τρίτουσ ζναντι ανταλλάγματοσ. 

 

Ο αρικμόσ προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014 ανζρχεται ςε 9 άτομα. 

Στισ 31 Δεκεμβρίου 2013 ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ του προςωπικοφ ιταν 12 άτομα. 

 

2. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Θ ςθμερινι ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τθν 

ανακοίνωςθ αρ. 8175/19.5.2016 ΓΕΜΘ είναι θ ακόλουκθ:  

ΔΡΑΚΟΝΣΑΕΙΔΗ ΣΑΤΡΟ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΙ Γ/ΝΩΝ 
ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΚΟΙΛΑΚΟ ΣΑΜΑΣΗ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ, ΜΗ 
ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΜΔΛΟ 

ΚΑΣΟΓΙΑΝΝΗ ΥΡΗΣΟ  ΜΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΜΔΛΟ 

ΛΙΑΓΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΜΔΛΟ 

ΣΟΤΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΜΔΛΟ 

ΦΙΡΙΠΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΜΔΛΟ 

ΥΡΗΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΜΔΛΟ 
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3. ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ: 

 

Θ Εταιρεία υπάγεται ςτθν εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ και 

διζπεται από τισ αρχζσ του Νόμου περί ανωνφμων εταιρειϊν 2190/1920 και τον 

ιδρυτικό Νόμο 2932/2001. 

 

Θ διάρκεια ηωισ τθσ Εταιρείασ είναι πενιντα (50) ζτθ, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Ν. 

2932/2001. Θ περίοδοσ αυτι μπορεί να επεκτακεί με ειδικι απόφαςθ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ. 

 

4. ΒΑΣΘ ΡΑΟΥΣΙΑΣΘΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

(α) Βάςθ ςφνταξθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων: Οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχτεί με βάςθ τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 

Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.), όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

(Ε.Ε.). Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι του 

ιςτορικοφ κόςτουσ. 

 

H ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α. απαιτεί όπωσ θ 

διοίκθςθ προβαίνει ςτθν διενζργεια εκτιμιςεων και υποκζςεων που επθρεάηουν 

τα ποςά των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ τθν γνωςτοποίθςθ 

ενδεχόμενων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κατά τθν θμερομθνία των 

οικονομικϊν καταςτάςεων κακϊσ και τα ποςά των εςόδων και εξόδων κατά τθν 

διάρκεια τθσ περιόδου. Δεν ζχει γίνει μεταβολι των εκτιμιςεων ςε ςχζςθ με τισ 

ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2013. Τα πραγματικά αποτελζςματα 

ενδζχεται να διαφζρουν από αυτζσ τισ εκτιμιςεισ. Οι τομείσ που απαιτοφν 

υψθλότερου βακμοφ κρίςθ ι είναι εξαιρετικά πολφπλοκοι ι οι τομείσ όπου οι 

υποκζςεισ και οι εκτιμιςεισ είναι ςθμαντικζσ για τισ λογιςτικζσ καταςτάςεισ, 

αναφζρονται κατωτζρω ςτθν ςθμείωςθ 4(γ). 

(β) Ζγκριςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων: Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 

Εταιρείασ ενζκρινε τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31θ 

Δεκεμβρίου 2014, τθν 31.08.2016. Οι αναφερόμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
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υπόκεινται ςε οριςτικι ζγκριςθ από τθν Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των 

Μετόχων. 

        (γ)  Σθμαντικζσ Λογιςτικζσ Εκτιμιςεισ και Κρίςεισ: 

Θ Εταιρεία προβαίνει ςε εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και αξιολογικζσ κρίςεισ 

προκειμζνου, είτε να επιλζξει τισ καταλλθλότερεσ λογιςτικζσ αρχζσ, είτε ςε ςχζςθ 

με τθ μελλοντικι εξζλιξθ γεγονότων και ςυναλλαγϊν. Οι εν λόγω εκτιμιςεισ, 

παραδοχζσ και κρίςεισ επανεξετάηονται περιοδικά προκειμζνου να 

ανταποκρίνονται ςτα τρζχοντα δεδομζνα και να αντανακλοφν τουσ εκάςτοτε 

τρζχοντεσ κινδφνουσ και βαςίηονται ςτθν προγενζςτερθ εμπειρία τθσ Διοίκθςθσ 

ςε ςχζςθ με το επίπεδο / όγκο των ςυναφϊν ςυναλλαγϊν ι γεγονότων. Οι 

βαςικζσ εκτιμιςεισ και αξιολογικζσ κρίςεισ οι οποίεσ αναφζρονται ςε δεδομζνα, θ 

εξζλιξθ των οποίων κα μποροφςε να επθρεάςει τα κονδφλια των οικονομικϊν 

καταςτάςεων τουσ επόμενουσ 12 μινεσ, ζχουν ωσ κάτωκι: 

(i)  Προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτήςεισ και επίδικεσ υποθζςεισ: Θ Διοίκθςθ 

τθσ Εταιρείασ προβαίνει ςε περιοδικι επανεκτίμθςθ τθσ επάρκειασ τθσ 

πρόβλεψθσ ςχετικά με τισ επιςφαλείσ απαιτιςεισ και επίδικεσ υποκζςεισ 

ςε ςυνάρτθςθ τθσ πιςτωτικισ τθσ πολιτικισ και λαμβάνοντασ υπόψθ 

ςτοιχεία των Νομικϊν Εκπροςϊπων τθσ Εταιρείασ, τα οποία προκφπτουν 

βάςει επεξεργαςίασ ιςτορικϊν δεδομζνων και πρόςφατων εξελίξεων των 

υποκζςεων που διαχειρίηονται. 

(ii)  Πρόβλεψη για φόρο ειςοδήματοσ: Θ πρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ με 

βάςθ το ΔΛΡ 12 υπολογίηεται με εκτίμθςθ των φόρων που κα 

καταβλθκοφν ςτισ φορολογικζσ αρχζσ και περιλαμβάνει τον τρζχοντα 

φόρο ειςοδιματοσ για κάκε χριςθ, πρόβλεψθ για τουσ πρόςκετουσ 

φόρουσ που πικανόν να προκφψουν από μελλοντικοφσ φορολογικοφσ 

ελζγχουσ και αναγνϊριςθ μελλοντικϊν φορολογικϊν ωφελειϊν. Θ τελικι 

εκκακάριςθ των φόρων ειςοδιματοσ ενδζχεται να αποκλίνει από τα 

ςχετικά ποςά τα οποία ζχουν καταχωρθκεί ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

Με βάςθ τισ διατάξεισ του αρκρ. 2 Ν.3986/2011 το ΤΑΙΡΕΔ (Μζτοχοσ 

100% τθσ ΟΛΕ ΑΕ) , κακϊσ και οι Εταιρίεσ των οποίων το μετοχικό 

κεφάλαιο ανικει εξ ολοκλιρου ςτο ΤΑΙΡΕΔ απαλλάςςονται από φόρο 

ειςοδιματοσ.  



               ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 

ελίδα 23 από 61 

               Από τθ χριςθ 2014 θ ΟΛΕ ΑΕ απαλλάςςεται από φόρο ειςοδιματοσ με 

βάςθ τισ διατάξεισ του αρκρ. 46 του Ν.4172/2013 και τθσ ΡΟΛ 1044/10-

02-2015. 

(iii)  υντελεςτζσ απόςβεςησ: Τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Εταιρείασ 

αποςβζνονται ςφμφωνα με τθν υπολειπόμενθ ωφζλιμθ ηωι τουσ. Αυτζσ 

οι υπολειπόμενεσ ωφζλιμεσ ηωζσ επανεκτιμϊνται περιοδικά για να 

κακορίςουν κατά πόςο ςυνεχίηουν να είναι κατάλλθλεσ. Οι πραγματικζσ 

ωφζλιμεσ ηωζσ των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων ενδζχεται να 

διαφοροποιθκοφν από παράγοντεσ όπωσ θ τεχνολογικι καινοτομία και τα 

προγράμματα ςυντιρθςθσ. 

(iv) Απομείωςη ενςϊματων παγίων ςτοιχείων: Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 

ελζγχονται για ςκοποφσ απομείωςθσ όταν γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ 

ςυνκικεσ υποδθλϊνουν ότι θ λογιςτικι αξία μπορεί να μθν είναι 

ανακτιςιμθ. Για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςεωσ θ Διοίκθςθ εκτιμά τισ 

μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ από το περιουςιακό ςτοιχείο ι τθν μονάδα 

ταμειακισ ροισ και επιλζγει τον κατάλλθλο ςυντελεςτι προεξόφλθςθσ 

για να υπολογίςει τθν παροφςα αξία των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν. 

 

5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΧΕΣ: 

 

Οι λογιςτικζσ αρχζσ που ακολουκεί θ Εταιρεία για τθν ςφνταξθ των ςυνθμμζνων 

οικονομικϊν καταςτάςεων ζχουν ωσ εξισ:  

(α) Ενςϊματα Ράγια: Τα κτίρια, τα τεχνικά ζργα και οι λοιπζσ κτιριακζσ 

εγκαταςτάςεισ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ μείον τισ ςωρευμζνεσ 

αποςβζςεισ και τισ τυχόν προβλζψεισ απομείωςισ τουσ. Τα μθχανιματα και ο 

λοιπόσ εξοπλιςμόσ τα οποία αποκτικθκαν πριν τθν μετατροπι τθσ ΟΛΕ ςε 

ανϊνυμθ εταιρεία, 27.6.2001, αποτιμικθκαν ςτο τεκμαρτό κόςτοσ κτιςθσ 

(deemed cost), όπωσ αυτό προζκυψε από τθν Εκτιμθτικι Επιτροπι του άρκρου 

9 του Κ.Ν. 2190/1920, ενϊ αυτά που αποκτικθκαν μετά τθν θμερομθνία αυτι 

αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν 

προβλζψεισ απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ. 
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Το κόςτοσ κτιςθσ  των ενςωμάτων παγίων περιλαμβάνει τθν τιμι αγοράσ 

ςυμπεριλαμβανομζνων των δαςμϊν ειςαγωγισ και των μθ επιςτρεφόμενων 

φόρων αγοράσ κακϊσ και οποιοδιποτε κόςτοσ απαιτείται για να καταςτεί το 

πάγιο λειτουργικό και ζτοιμο για μελλοντικι χριςθ. Οι επιςκευζσ και 

ςυντθριςεισ καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ περιόδου όπου 

πραγματοποιοφνται. Σθμαντικζσ μεταγενζςτερεσ προςκικεσ και βελτιϊςεισ 

κεφαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ των ςχετικϊν παγίων.   

Ράγια τα οποία καταςκευάηονται από τον ΟΛΕ, καταχωροφνται ςτο κόςτοσ 

ιδιοκαταςκευισ το οποίο ςυμπεριλαμβάνει ζξοδα αμοιβϊν υπεργολάβων, 

υλικά και ζξοδα μιςκοδοςίασ τεχνικϊν όςον αφορά τισ καταςκευζσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν εργοδοτικϊν ειςφορϊν) όπωσ και τθν 

αντιςτοιχοφςα αναλογία γενικϊν εξόδων. 

 

Οι ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ περιλαμβάνουν πάγια υπό εκτζλεςθ και 

απεικονίηονται ςτο κόςτοσ τουσ. Οι ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ δεν 

αποςβζνονται μζχρι να ολοκλθρωκεί το πάγιο και να είναι διακζςιμο για τθν 

προοριηόμενθ παραγωγικι του λειτουργία.  

 

(β) Αποςβζςεισ: Οι αποςβζςεισ των παγίων ςτοιχείων λογίηονται με τθν μζκοδο 

τθσ ςτακερισ απόςβεςθσ με βάςθ τισ ακόλουκεσ ωφζλιμεσ ηωζσ ανά κατθγορία 

παγίων:  

Κατθγορίεσ Ραγίων Ωφζλιμθ Ηωι (ζτθ) 

Κτίρια-τεχνικά και λιμενικά ζργα 25-40 

Μθχανιματα και  λοιπόσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 10-30 

Μεταφορικά μζςα  5-12 

Ρλωτά μεταφορικά μζςα 20-35 

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 3-20 

 

(γ) Απομείωςθ Αξίασ Ρεριουςιακϊν Στοιχείων: Σφμφωνα με το ΔΛΡ 36, τα ακίνθτα, 

οι εγκαταςτάςεισ, οι εξοπλιςμοί και τα άχλα περιουςιακά ςτοιχεία, πρζπει να 

αξιολογοφνται για πικανι απομείωςθ τθσ αξίασ τουσ, όταν υπάρχουν ενδείξεισ 

ότι θ λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει το ανακτιςιμο 
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ποςό αυτοφ. Οποτεδιποτε θ λογιςτικι αξία κάποιου περιουςιακοφ ςτοιχείου 

υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό του, θ αντίςτοιχθ ηθμιά απομείωςθσ του, 

καταχωρείται ςτα αποτελζςματα χριςθσ. Θ ανακτιςιμθ αξία ενόσ 

περιουςιακοφ ςτοιχείου είναι το μεγαλφτερο ποςό μεταξφ τθσ εκτιμϊμενθσ 

κακαρισ τιμισ πϊλθςθσ και τθσ αξίασ χριςθσ (value in use). Κακαρι αξία 

πϊλθςθσ κεωρείται θ εφικτι πρόςοδοσ από τθν πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ 

ςτοιχείου ςτα πλαίςια μίασ αμφοτεροβαροφσ ςυναλλαγισ ςτθν οποία τα μζρθ 

ζχουν πλιρθ γνϊςθ και προςχωροφν οικειοκελϊσ, μετά τθν αφαίρεςθ κάκε 

πρόςκετου άμεςου κόςτουσ διάκεςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου, ενϊ αξία 

εν χριςει είναι θ παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν 

που αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν από τθν ςυνεχι χριςθ ενόσ 

περιουςιακοφ ςτοιχείου και από τθν διάκεςι του ςτο τζλοσ τθσ εκτιμϊμενθσ 

ωφζλιμθσ ηωισ του. Αν μία επιχείρθςθ δεν ζχει τθν δυνατότθτα να εκτιμιςει το 

ανακτιςιμο ποςό ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου για το οποίο υπάρχει ζνδειξθ 

απομείωςθσ τθσ αξίασ του, τότε τθν προςδιορίηει με βάςθ το ανακτιςιμο ποςό 

τθσ μονάδασ που δθμιουργεί ταμιακζσ ροζσ ςτθν οποία ανικει το περιουςιακό 

ςτοιχείο. 

Αντιλογιςμόσ ηθμιάσ απομείωςθσ τθσ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων που 

λογίςκθκε ςε προθγοφμενα ζτθ, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανζσ ενδείξεισ 

ότι θ απομείωςθ αυτι δεν υπάρχει πλζον ι ζχει μειωκεί. Στισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ ο ανωτζρω αντιλογιςμόσ αναγνωρίηεται ωσ ζςοδο.  

Θ Διοίκθςθ εκτιμά ότι δεν υπάρχει κζμα απαξίωςθσ του παγίου εξοπλιςμοφ τθσ 

Εταιρείασ και ωσ εκ τοφτου δεν ζχει πραγματοποιιςει υπολογιςμό των 

ανακτιςιμων ποςϊν των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων.  

(δ) Επιχορθγιςεισ Επενδφςεων Ράγιων: Οι επιχορθγιςεισ λογίηονται ωσ ζςοδα 

επομζνων χριςεων και αναγνωρίηονται ςτα ζςοδα με τον ίδιο ςυντελεςτι 

απόςβεςθσ με τον οποίο αποςβζνονται τα ςχετικά πάγια που επιδοτικθκαν. Τα 

ζςοδα αυτά εμφανίηονται αφαιρετικά από τισ αποςβζςεισ ςτα αποτελζςματα 

χριςθσ. 

(ε)  Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία. Αφοροφν κόςτοσ αγοράσ λογιςμικοφ κακϊσ και 

κάκε δαπάνθ που ζχει πραγματοποιθκεί κατά τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ 

προκειμζνου αυτό να τεκεί ςε κατάςταςθ λειτουργίασ. Θ απόςβεςθ του 
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λογιςμικοφ λογίηεται βάςει τθσ ςτακερισ μεκόδου και εντόσ περιόδου 3-6 

ετϊν.   

(ςτ)  Χρθματοοικονομικά προϊόντα: Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και  

υποχρεϊςεισ του ιςολογιςμοφ περιλαμβάνουν διακζςιμα, απαιτιςεισ, και 

λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Θ Εταιρεία δεν κάνει χριςθ παραγϊγων 

χρθματοοικονομικϊν προϊόντων οφτε για αντιςτάκμιςθ κινδφνου, οφτε για 

κερδοςκοπικοφσ ςκοποφσ. Τα χρθματοοικονομικά προϊόντα παρουςιάηονται ωσ 

απαιτιςεισ, υποχρεϊςεισ ι ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ βάςει τθσ ουςίασ και 

του περιεχομζνου των ςχετικϊν ςυμβάςεων από τισ οποίεσ απορρζουν. Τόκοι, 

μερίςματα, κζρδθ και ηθμίεσ που προκφπτουν από τα χρθματοοικονομικά 

προϊόντα που χαρακτθρίηονται ωσ απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ, 

λογιςτικοποιοφνται ωσ ζξοδα ι ζςοδα αντίςτοιχα. Θ διανομι μεριςμάτων 

ςτουσ μετόχουσ λογιςτικοποιείται απ’ ευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ. Τα 

χρθματοοικονομικά προϊόντα ςυμψθφίηονται όταν θ Εταιρεία, ςφμφωνα με τον 

νόμο, ζχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίκεται να τα ςυμψθφίςει ςε 

κακαρι βάςθ (μεταξφ τουσ) ι να ανακτιςει το περιουςιακό ςτοιχείο και να 

ςυμψθφίςει τθν υποχρζωςθ ταυτόχρονα. 

 (η)    Χρθματικά Διακζςιμα: Θ Εταιρεία κεωρεί ωσ χρθματικά διακζςιμα (εκτόσ από το 

ταμείο) τισ κατακζςεισ όψεωσ. 

 (θ)    Απαιτιςεισ: Οι βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ λογίηονται ςτθν ονομαςτικι τουσ 

αξία μειωμζνθσ κατά τισ προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. Οι 

μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ με ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία εξόφλθςθσ, 

αποτιμικθκαν ςτθν παροφςα αξία τουσ εφαρμόηοντασ τθν μζκοδο του 

προεξοφλθτικοφ επιτοκίου. 

(κ)    Ρροβλζψεισ για κινδφνουσ και ζξοδα:  Ρροβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν θ 

Εταιρεία ζχει μια παροφςα νομικι ι τεκμαιρόμενθ δζςμευςθ ωσ αποτζλεςμα 

γεγονότων του παρελκόντοσ, είναι πικανι μια εκροι πόρων που 

ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ και το ποςό τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ μπορεί 

να εκτιμθκεί με αξιοπιςτία. Οι προβλζψεισ επανεξετάηονται ςτο τζλοσ κάκε 

χριςθσ και προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να απεικονίηουν τισ καλφτερεσ δυνατζσ 

εκτιμιςεισ και ςτθν περίπτωςθ που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλοφνται με 

βάςθ ζνα προ-φόρου προεξοφλθτικό επιτόκιο. Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 
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δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται, 

εκτόσ και αν θ πικανότθτα για εκροι πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά 

οφζλθ είναι ελάχιςτθ. Οι ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν καταχωροφνται ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι 

οικονομικϊν ωφελειϊν είναι πικανι.  

(ι)   Φορολογία ειςοδιματοσ (Τρζχουςα και Αναβαλλόμενθ): Θ επιβάρυνςθ τθσ 

περιόδου με φόρο ειςοδιματοσ αποτελείται από τον τρζχοντα και τον 

αναβαλλόμενο φόρο, δθλαδι τουσ φόρουσ ι τισ φορολογικζσ ελαφρφνςεισ που 

ςχετίηονται με τα οικονομικά οφζλθ που προκφπτουν ςτθν περίοδο αλλά ζχουν 

ιδθ καταλογιςτεί ι κα καταλογιςτοφν από τισ φορολογικζσ αρχζσ ςε 

διαφορετικζσ περιόδουσ. Ο φόροσ ειςοδιματοσ αναγνωρίηεται ςτθν 

Κατάςταςθ Συνολικϊν Εςόδων τθσ περιόδου, εκτόσ του φόρου εκείνου που 

αφορά ςυναλλαγζσ που καταχωρικθκαν απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια. Στθν 

περίπτωςθ αυτι καταχωρείται απευκείασ, κατά ανάλογο τρόπο, ςτα ίδια 

κεφάλαια. 

Ο τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ, υπολογίηεται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

φορολογικζσ διατάξεισ, περιλαμβάνεται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ι / 

και απαιτιςεισ προσ τισ φορολογικζσ αρχζσ και ςχετίηεται με τον πλθρωτζο 

φόρο επί του φορολογθτζου ειςοδιματοσ τθσ χριςθσ. Ο τρζχων φόροσ 

προςαυξάνεται με τυχόν φόρουσ ειςοδιματοσ που αφοροφν προβλζψεισ 

φορολογικϊν διαφορϊν ι πρόςκετουσ φόρουσ ειςοδιματοσ που αφοροφν 

προθγοφμενεσ χριςεισ και ζχουν καταλογιςκεί τθν Εταιρεία κατόπιν ελζγχου 

των ανζλεγκτων φορολογικά χριςεων. 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ αποτιμϊνται 

ςφμφωνα με τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που αναμζνεται να 

εφαρμοςκοφν ςτθ χριςθ κατά τθν οποία κα διακανονιςκεί θ απαίτθςθ ι θ 

υποχρζωςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ και 

φορολογικοφσ νόμουσ που ζχουν τεκεί ςε ιςχφ ι ουςιαςτικά ιςχφουν μζχρι τθν 

θμερομθνία τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ, αφοροφν περιπτϊςεισ προςωρινϊν 

διαφορϊν μεταξφ φορολογικισ αναγνϊριςθσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 

πακθτικοφ και αναγνϊριςισ τουσ για ςκοποφσ ςφνταξθσ των οικονομικϊν 
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καταςτάςεων και υπολογίηονται με χριςθ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν που 

κα ιςχφουν κατά τισ περιόδουσ / χριςεισ που αναμζνεται να ανακτθκοφν τα 

ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και να τακτοποιθκοφν οι υποχρεϊςεισ. 

Θ αναβαλλόμενθ φορολογία υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο 

υποχρεϊςεωσ (liability method) ςε όλεσ τισ προςωρινζσ φορολογικζσ διαφορζσ 

κατά τθν θμερομθνία τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ μεταξφ τθσ 

φορολογικισ βάςθσ και τθσ λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και 

υποχρεϊςεων. 

Οι αναμενόμενεσ φορολογικζσ επιπτϊςεισ από τισ προςωρινζσ φορολογικζσ 

διαφορζσ, προςδιορίηονται και εμφανίηονται, είτε ωσ μελλοντικζσ 

(αναβαλλόμενεσ) φορολογικζσ υποχρεϊςεισ, είτε ωσ αναβαλλόμενεσ 

φορολογικζσ απαιτιςεισ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ςαφοφσ προςδιοριςμοφ των 

προςωρινϊν φορολογικϊν διαφορϊν, θ αρχικι καταχϊρθςθ γίνεται ςφμφωνα 

με εκτίμθςθ ωσ προσ το χρόνο αναςτροφισ και επανεξετάηεται ςε κάκε 

περίοδο. 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ 

εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ και τισ αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ηθμίεσ, 

κατά τθν ζκταςθ που είναι πικανό ότι κα υπάρξει επαρκζσ μελλοντικό 

φορολογθτζο ειςόδθμα ζναντι του οποίου οι αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ 

ηθμίεσ και οι πιςτωτικοί φόροι μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν. Θ αξία των 

αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ελζγχεται ςε κάκε θμερομθνία τθσ 

Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ και μειϊνεται κατά τθν ζκταςθ που δεν 

αναμζνεται να υπάρξει επαρκζσ φορολογθτζο ειςόδθμα που κα καλφψει τθν 

αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ. 

Θ Εταιρεία ςυμψθφίηει τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και τισ 

αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ αν και μόνο αν: 

• ζχει ζνα νόμιμα εκτελεςτό δικαίωμα να ςυμψθφίςει τρζχουςεσ 

φορολογικζσ απαιτιςεισ ζναντι τρεχουςϊν φορολογικϊν υποχρεϊςεων και 

• οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και οι αναβαλλόμενεσ 

φορολογικζσ υποχρεϊςεισ αφοροφν ςε φόρο ειςοδιματοσ που επιβάλλονται 

από τθν ίδια φορολογικι αρχι. 



               ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 

ελίδα 29 από 61 

Αποτζλεςμα του χειριςμοφ αυτοφ είναι ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ οι 

αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ και οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 

απαιτιςεισ να απεικονίηονται ςε ςυμψθφιςμζνο ποςό.  

Με βάςθ τισ διατάξεισ του αρκρ. 2 Ν.3986/2011 το ΤΑΙΡΕΔ (Μζτοχοσ 100% τθσ 

ΟΛΕ ΑΕ) , κακϊσ και οι Εταιρίεσ των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανικει εξ 

ολοκλιρου ςτο ΤΑΙΡΕΔ απαλλάςςονται από φόρο ειςοδιματοσ.  

Από τθ χριςθ 2014 θ ΟΛΕ ΑΕ απαλλάςςεται από φόρο ειςοδιματοσ με βάςθ 

τισ διατάξεισ του αρκρ. 46 του Ν.4172/2013 και τθσ ΡΟΛ 1044/10-02-2015. 

Στισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2014 θ αναβαλλόμενθ υποχρζωςθ 

φόρου φψουσ 39.057,17 ευρϊ μθδενίςτθκε ζναντι των αποτελεςμάτων 

χριςεωσ. 

(ια) Αναγνϊριςθ Εςόδων και Εξόδων: 

Ζςοδα: 

 Τα ζςοδα περιλαμβάνουν τθν εφλογθ αξία παροχισ υπθρεςιϊν, κακαρι από 

Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ, εκπτϊςεισ και επιςτροφζσ. Τα ζςοδα από όλεσ τισ 

κατθγορίεσ υπθρεςιϊν λογίηονται ςτθ χριςθ που αφοροφν, ενϊ κατά τθν 

θμερομθνία τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ, λογίηονται τα δεδουλευμζνα 

και μθ τιμολογθμζνα ζςοδα πάςθσ φφςεωσ υπθρεςιϊν. Τα ζςοδα λογίηονται 

μόνον όταν πικανολογείται ότι τα οικονομικά οφζλθ που ςυνδζονται με τθ 

ςυναλλαγι κα ειςρεφςουν ςτθν επιχείρθςθ. Θ αναγνϊριςθ των εςόδων γίνεται 

ωσ εξισ: 

• Ραροχι υπθρεςιϊν: Τα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν λογίηονται τθ χριςθ που 

παρζχονται οι υπθρεςίεσ, με βάςθ το ςτάδιο ολοκλιρωςθσ τθσ παρεχόμενθσ 

υπθρεςίασ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Οι 

ςθμαντικότερεσ κατθγορίεσ εςόδων από παροχι υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ 

είναι: 

- Λιμενικά τζλθ ιδιωτικϊν και επαγγελματικϊν ςκαφϊν και πλοίων, 

-          Τζλθ εναπόκεςθσ και αποκικευςθσ εμπορευμάτων 

- Τζλθ διζλευςθσ εμπορευμάτων και φορτίων, 

- Δικαιϊματα χριςθσ λιμενικϊν εγκαταςτάςεων, 
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- Ζςοδα από τθν παροχι λοιπϊν υπθρεςιϊν, όπωσ χριςθ θλεκτρικϊν 

εγκαταςτάςεων, υδροδότθςθ, περιςυλλογι καταλοίπων πλοίων, ηυγίςεισ 

φορτίων. 

• Ζςοδα ενοικίων: Τα ζςοδα από ενοίκια ακινιτων (καταςτθμάτων, παραλιακϊν 

χϊρων) λογίηονται ςε ςυςτθματικι βάςθ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, 

απόφαςθσ ΔΣ παραχϊρθςθσ χϊρου. 

• Ζςοδα από τόκουσ: Τα ζςοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται βάςει χρονικισ 

αναλογίασ και με τθ χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου. Πταν υπάρχει 

απομείωςθ των απαιτιςεων, θ λογιςτικι αξία αυτϊν μειϊνεται ςτο 

ανακτιςιμο ποςό τουσ, το οποίο είναι θ παροφςα αξία των αναμενόμενων 

μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν προεξοφλουμζνων με το αρχικό πραγματικό 

επιτόκιο. Στθ ςυνζχεια λογίηονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί τθσ 

απομειωμζνθσ (νζασ λογιςτικισ) αξίασ. 

Ζξοδα: 

Τα ζξοδα αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα ςε δεδουλευμζνθ βάςθ.  

 

 

(ιβ)    Ραροχζσ ςε Εργαηομζνουσ: Σφμφωνα με τθ ΣΣΕ των υπαλλιλων του ΟΛΕ (άρκρο 

9 ΣΣΕ/2006) θ Εταιρεία καταβάλλει επίδομα αποχϊρθςθσ ςτουσ υπαλλιλουσ 

τθσ που υπθρετοφςαν ωσ μόνιμοι υπάλλθλοι ςτο Ν.Ρ.Δ.Δ., ίςο με τισ τακτικζσ 

αποδοχζσ επτά μθνϊν ζωσ το ποςό των ευρϊ 15.000,00. Στουσ επί ςυμβάςει 

υπαλλιλουσ καταβάλλει είτε επίδομα αποχϊρθςθσ ςφμφωνα με τισ 

προθγοφμενεσ διατάξεισ, είτε αποηθμίωςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ν.2112/20 όπωσ αυτζσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν ςιμερα ανάλογα με 

τθν προχπθρεςία κακενόσ. 

 Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ για αποηθμίωςθ ςυνταξιοδότθςθσ υπολογίηονται ςτθ 

προεξοφλθμζνθ αξία των μελλοντικϊν παροχϊν που ζχουν ςυςςωρευτεί κατά τθ 

λιξθ του ζτουσ, με βάςθ τθν αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ παροχϊν των 

εργαηομζνων κατά τθν διάρκεια τθσ αναμενόμενθσ εργαςιακισ ηωισ. Οι 

ανωτζρω υποχρεϊςεισ υπολογίηονται με βάςθ τισ οικονομικζσ και αναλογιςτικζσ 

παραδοχζσ που αναλφονται ςτθν Σθμείωςθ 15 και κακορίηονται 
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χρθςιμοποιϊντασ τθν αναλογιςτικι μζκοδο αποτίμθςθσ των εκτιμϊμενων 

μονάδων  υποχρζωςθσ (Projected Unit Method). Τα κακαρά κόςτθ 

αποηθμιϊςεων τθσ περιόδου, ςτθν επιςυναπτόμενθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων, 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτο κόςτοσ μιςκοδοςίασ και αποτελοφνται από τθ 

παροφςα αξία των παροχϊν που ζγιναν δεδουλευμζνεσ κατά τθ διάρκεια του 

ζτουσ, τουσ τόκουσ επί τθσ υποχρζωςθσ παροχϊν, το κόςτοσ προγενζςτερθσ 

υπθρεςίασ, τα αναλογιςτικά κζρδθ ι ηθμίεσ και όποια άλλα πρόςκετα 

ςυνταξιοδοτικά κόςτθ. Τα κόςτθ προγενζςτερθσ υπθρεςίασ αναγνωρίηονται ςε 

ςτακερι βάςθ πάνω ςτθν μζςθ περίοδο ζωσ ότου τα οφζλθ του προγράμματοσ 

κατοχυρωκοφν. Τα μθ αναγνωριςμζνα αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμίεσ, 

αναγνωρίηονται πάνω ςτθν μζςθ υπολειπόμενθ διάρκεια - περίοδο παροχισ 

υπθρεςιϊν των ενεργϊν υπαλλιλων και ςυμπεριλαμβάνονται ςαν μζροσ του 

κακαροφ κόςτουσ ςυνταξιοδότθςθσ κάκε ζτουσ εφόςον, κατά τθν ζναρξθ τθσ 

περιόδου υπερβαίνουν το 10% τθσ μελλοντικισ εκτιμϊμενθσ υποχρζωςθσ για 

παροχζσ. Οι υποχρεϊςεισ για παροχζσ ςυνταξιοδότθςθσ δεν χρθματοδοτοφνται. 

(ιγ) Κρατικά Αςφαλιςτικά Ρρογράμματα: Θ υποχρζωςθ για παροχι κφριασ και 

επικουρικισ ςφνταξθσ καλφπτεται κυρίωσ από τον κφριο Κρατικό Αςφαλιςτικό 

Φορζα που αφορά ςτον ιδιωτικό τομζα (ΙΚΑ) που χορθγεί ςυνταξιοδοτικζσ και 

ιατροφαρμακευτικζσ παροχζσ. Κάκε εργαηόμενοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ςυνειςφζρει μζροσ του μθνιαίου μιςκοφ του ςτο ταμείο, ενϊ τμιμα τθσ 

ςυνολικισ ειςφοράσ καλφπτεται από τθν Εταιρεία. Κατά τθν ςυνταξιοδότθςθ το 

ςυνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεφκυνο για τθν καταβολι των ςυνταξιοδοτικϊν 

παροχϊν ςτουσ εργαηομζνουσ. Κατά ςυνζπεια θ Εταιρεία δεν ζχει καμία νομικι 

ι τεκμαρτι  υποχρζωςθ για τθν πλθρωμι μελλοντικϊν παροχϊν με βάςθ αυτό 

το πρόγραμμα. 

Μζχρι το 2006 το εφάπαξ ποςό που δινόταν ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ Εταιρείασ 

κατά τθν αποχϊρθςθ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ δινόταν ςφμφωνα με το Ν.103/75. 

Από το 2006 και φςτερα οι εργαηόμενοι που αποχωροφν λόγω 

ςυνταξιοδότθςθσ παίρνουν ζνα μζροσ του ποςοφ από τθν Εταιρεία (για το 

διάςτθμα ωσ το 2006) και από  1.1.2006 και φςτερα από το Ταμείο Ρρόνοιασ 

Δθμοςίων Υπαλλιλων (Ρ.Δ.243/1984, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 9 του 

Ν.2512/1997, ΦΕΚ 138Α/27.6.1997, το άρκρο 21 του Ν.3232/2004, ΦΕΚ 

48Α/12.2.2004 και το άρκρο 5 του Ν.3513/2006 ΦΕΚ 265Α/5.12.2006), όπου 
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και κατατίκενται οι κρατιςεισ. Επίςθσ από τθ Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ του 

Οργανιςμοφ προβλζπεται να παίρνουν και ζνα ποςό ίςο με 7 μιςκοφσ. 

(ιδ)   Κζρδθ ανά Μετοχι: Τα κζρδθ ανά μετοχι υπολογίηονται διαιρϊντασ το κακαρό 

κζρδοσ τθσ χριςεωσ που αναλογεί ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ με το μζςο 

ςτακμιςμζνο αρικμό των κοινϊν μετοχϊν ςε κυκλοφορία κατά τθν διάρκεια τθσ 

χριςεωσ. Δεν υπιρξαν ομολογίεσ μετατρζψιμεσ ςε μετοχζσ ι άλλοι δυνθτικοί 

τίτλοι μετατρζψιμοι ςε μετοχζσ που είναι μειωτικοί των κερδϊν κατά τισ 

περιόδουσ ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι ςυνθμμζνεσ  οικονομικζσ καταςτάςεισ, 

και ςυνεπϊσ δεν ζχουν υπολογιςτεί απομειωμζνα κζρδθ ανά μετοχι. 

 

(ιε)   Αναφορά κατά κλάδο δραςτθριότθτασ: Θ Εταιρεία λειτουργεί ωσ μια ενιαία 

μονάδα παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν ςτο λιμάνι τθσ Ελευςίνασ. Στα πλαίςια 

αυτά δεν παράγει και δεν κοινοποιεί οικονομικά ςτοιχεία κατά κλάδο 

δραςτθριότθτασ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Δ.Ρ.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί 

Τομείσ».  

Σθμειϊνεται ότι, ωσ προσ τθν αναφορά κατά γεωγραφικζσ περιοχζσ, το ςφνολο 

των δραςτθριοτιτων τθσ αφορά ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ελευςίνασ και ωσ 

εκ τοφτου κεωρείται ωσ μια γεωγραφικι περιοχι. 

(ιςτ) Μερίςματα: Τα μερίςματα λογίηονται όταν οριςτικοποιείται το δικαίωμα 

είςπραξθσ από τουσ μετόχουσ με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των 

Μετόχων. 

(ιη) Σφμβαςθ παραχϊρθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου: Σε εκτζλεςθ του τριακοςτοφ 

τζταρτου Άρκρου του Ν.2932/2001 το Ελλθνικό Δθμόςιο και θ ΟΛΕ ςυνιψαν 

τθν από 20.5.2003 Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί 

θ εκ μζρουσ του Δθμοςίου παραχϊρθςθ προσ τθν ΟΛΕ ΑΕ του αποκλειςτικοφ 

δικαιϊματοσ χριςθσ και εκμετάλλευςθσ των γθπζδων, κτιρίων και 

εγκαταςτάςεων τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ του Λιμζνοσ Ελευςίνασ.  

Θ Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ ςυμφωνικθκε για οριςμζνο χρόνο και ειδικότερα με 

αρχικι διάρκεια ςαράντα (40) ζτθ, αρχόμενθ κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ 

τθσ και λιγουςα τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία του ζτουσ 2042. Θ αρχικι διάρκεια 

τθσ παραχϊρθςθσ είναι δυνατόν να παρατακεί μία ι περιςςότερεσ φορζσ και 
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πάντωσ εντόσ των μεγίςτων ορίων του νόμου με νζα  ζγγραφθ ςυμφωνία των 

μερϊν και τροποποίθςθ του ςχετικοφ άρκρου 4.1 τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ.  

Το αντάλλαγμα για τθν παραχϊρθςθ αυτι κακορίςτθκε ςε ζνα επί τοισ εκατό 

(1%) επί του ςυνόλου των ενοποιθμζνων ετθςίων εςόδων τθσ ΟΛΕ ΑΕ για 

κακζνα από τα τρία (3) πρϊτα ζτθ τθσ Σφμβαςθσ. Το ποςοςτό αυτό 

ςυμφωνείται ότι κα  αναπροςαρμοςκεί αυτοδικαίωσ μετά τθν πάροδο του 

τρίτου ζτουσ ςε ποςοςτό δφο επί τοισ εκατό (2%), διατθροφμενθσ  τθσ ίδιασ 

βάςθσ υπολογιςμοφ.  

Οι ςθμαντικζσ υποχρεϊςεισ που ζχει αναλάβει θ ΟΛΕ ςτα πλαίςια τθσ 

ςφμβαςθσ αυτισ είναι: 

 Θ ςυνεχισ και αδιάλειπτθ παροχι του ςυνόλου των λιμενικϊν υπθρεςιϊν 

και εξυπθρετιςεων. 

 Θ μζριμνα εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ και βελτίωςθσ του επιπζδου 

αςφάλειασ ςτθν περιοχι του λιμανιοφ τθσ Ελευςίνασ. 

 Θ εξαςφάλιςθ τθσ δίκαιθσ μεταχείριςθσ των χρθςτϊν και 

 Θ κάλυψθ των εξόδων ςυντιρθςθσ του ςυνόλου των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων που αποτελοφν αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ. 

(ιθ) Μετατροπι Ξζνων Νομιςμάτων:  Το νόμιςμα μζτρθςθσ και αναφοράσ τθσ 

Εταιρείασ είναι το Ευρϊ. Συναλλαγζσ που αφοροφν άλλα νομίςματα 

μετατρζπονται ςε Ευρϊ χρθςιμοποιϊντασ τισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ οι 

οποίεσ ίςχυαν κατά τθν θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ. Οι απαιτιςεισ και 

υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα (κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων)  προςαρμόηονται, ϊςτε να αντανακλοφν τισ 

ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ τθσ θμζρασ ςφνταξθσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων. Τα κζρδθ ι ηθμίεσ, που προκφπτουν από τισ προςαρμογζσ των 

ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, περιλαμβάνονται ςτα κζρδθ (ηθμίεσ) από 

ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ ςτθ ςυνθμμζνθ κατάςταςθ λογαριαςμοφ 

αποτελεςμάτων χριςθσ. 

 



               ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 

ελίδα 34 από 61 

Νζα πρότυπα, διερμηνείεσ και τροποποίηςη υφιςτάμενων προτφπων 

 

Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί και είναι 

υποχρεωτικισ εφαρμογισ για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 1θ 

Ιανουαρίου 2014 ι μεταγενζςτερα. Θ εκτίμθςθ τθσ Ο.Λ.Ε. Α.Ε. ςχετικά με τθν επίδραςθ από 

τθν εφαρμογι αυτϊν των νζων προτφπων, τροποποιιςεων και διερμθνειϊν παρατίκεται 

παρακάτω. 

Ρρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικά  για τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ 2014 

Ομάδα προτφπων ςχετικά με τισ ενοποιιςεισ και τισ από κοινοφ ςυμφωνίεσ  

Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΡ δθμοςίευςε 3 νζα πρότυπα, τα ΔΡΧΑ 10 «Ενοποιθμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ», ΔΡΧΑ 11 «Σχιματα υπό κοινό ζλεγχο» και ΔΡΧΑ 12 

«Γνωςτοποίθςθ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ οντότθτεσ» και τροποποίθςε τα ΔΛΡ 27 «Ατομικζσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ» και ΔΛΡ 28 «Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και 

κοινοπραξίεσ». Τα ανωτζρω πρότυπα και τροποποιιςεισ ζχουν υποχρεωτικι εφαρμογι από 

τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ. Οι κυριότεροι όροι των προτφπων κακϊσ και θ επίδραςθ 

τουσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρατίκενται κατωτζρω: 

ΔΛΡ 27 (τροποποιθμζνο) «Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» 

Το Ρρότυπο αυτό δθμοςιεφκθκε ταυτόχρονα με το ΔΡΧΑ 10 «Ενοποιθμζνεσ  οικονομικζσ  

καταςτάςεισ» .Τα δφο πρότυπα αντικακιςτοφν το ΔΛΡ 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ 

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ». Το τροποποιθμζνο ΔΛΡ 27 περιζχει τισ λογιςτικζσ απαιτιςεισ και 

τισ απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων για επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ όταν θ οικονομικι οντότθτα καταρτίηει ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Το 

Ρρότυπο απαιτεί θ οικονομικι οντότθτα που καταρτίηει ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

να λογιςτικοποιεί τισ επενδφςεισ ςτο κόςτοσ ι ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39 ι ΔΡΧΑ 9 

«Χρθματοοικονομικά Μζςα». Θ τροποποίθςθ του προτφπου δεν είχε επίδραςθ ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.  

ΔΛΡ 28 (τροποποιθμζνο) «Συμμετοχζσ ςε Συγγενείσ Επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ» 

Το ΔΛΡ 28 «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ» αντικακιςτά το ΔΛΡ 28 

«Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ». Ο ςκοπόσ του Ρροτφπου είναι να ορίςει τον 

λογιςτικό χειριςμό αναφορικά με τισ επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και να παρακζςει 

τισ απαιτιςεισ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ κζςθσ κατά τθ λογιςτικι των 

επενδφςεων ςε ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο  ΔΡΧΑ 11 «Σχιματα  

υπό  κοινό  ζλεγχο». Θ τροποποίθςθ του προτφπου δεν είχε επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.  
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ΔΡΧΑ 10 «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» 

Το ΔΡΧΑ 10 κζτει τισ αρχζσ για τθν παρουςίαςθ και τθν κατάρτιςθ των ενοποιθμζνων 

οικονομικϊν καταςτάςεων, όταν μία οντότθτα ελζγχει μία ι περιςςότερεσ άλλεσ οντότθτεσ. 

Το ΔΡΧΑ 10 αντικακιςτά τισ απαιτιςεισ ενοποίθςθσ που περιλαμβάνονταν ςτο ΔΛΡ 27 

«Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» και ςτθ Διερμθνεία 12 «Ενοποίθςθ - 

οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικοφ ςκοποφ». Το ΔΡΧΑ 10 ςτθρίηεται ςτισ υφιςτάμενεσ αρχζσ, 

προςδιορίηοντασ τθν ζννοια του ελζγχου ωσ τον κακοριςτικό παράγοντα για το αν μια 

οικονομικι οντότθτα κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ τθσ μθτρικισ εταιρείασ. Το πρότυπο παρζχει πρόςκετεσ οδθγίεσ για να 

βοθκιςει ςτον προςδιοριςμό του ελζγχου, όπου αυτό είναι δφςκολο να εκτιμθκεί. Θ 

τροποποίθςθ του προτφπου δεν είχε επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

ΔΡΧΑ 11 «Σχιματα  υπό  κοινό  ζλεγχο» 

Το ΔΡΧΑ 11 αντικακιςτά το ΔΛΡ 31 «Συμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ» και τθ ΜΕΔ 13 «Από 

κοινοφ ελεγχόμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ — Μθ χρθματικζσ ςυνειςφορζσ από 

κοινοπρακτοφντεσ». Το ΔΡΧΑ 11 παρζχει μια πιο ρεαλιςτικι αντιμετϊπιςθ των από κοινοφ 

ςυμφωνιϊν (joint arrangements) εςτιάηοντασ ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ, παρά ςτθ 

νομικι τουσ μορφι. Οι τφποι των ςυμφωνιϊν περιορίηονται ςε δφο: από κοινοφ ελεγχόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ και κοινοπραξίεσ. Θ μζκοδοσ τθσ αναλογικισ ενοποίθςθσ δεν είναι πλζον 

επιτρεπτι. Οι ςυμμετζχοντεσ ςε κοινοπραξίεσ εφαρμόηουν υποχρεωτικά τθν ενοποίθςθ με τθ 

μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Οι οικονομικζσ οντότθτεσ που ςυμμετζχουν ςε από κοινοφ 

ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ εφαρμόηουν παρόμοιο λογιςτικό χειριςμό με αυτόν που 

εφαρμόηουν επί του παρόντοσ οι ςυμμετζχοντεσ ςε από κοινοφ ελεγχόμενα περιουςιακά 

ςτοιχεία ι ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ. Το πρότυπο παρζχει επίςθσ 

διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε από κοινοφ ςυμφωνίεσ, χωρίσ να υπάρχει 

από κοινοφ ζλεγχοσ. Θ τροποποίθςθ του προτφπου δεν είχε επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

ΔΡΧΑ 12 «Γνωςτοποίθςθ  ςυμμετοχϊν  ςε  άλλεσ  οντότθτεσ» 

Το ΔΡΧΑ 12 αναφζρεται ςτισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ μιασ οικονομικισ οντότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων ςθμαντικϊν κρίςεων και υποκζςεων, οι οποίεσ επιτρζπουν ςτουσ 

αναγνϊςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων να αξιολογιςουν τθ φφςθ, τουσ κινδφνουσ και 

τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ που ςχετίηονται με τθ ςυμμετοχι τθσ οικονομικισ οντότθτασ ςε 

κυγατρικζσ, ςυγγενείσ, από κοινοφ ςυμφωνίεσ και μθ ενοποιοφμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ 

(structured entities).  

Τροποποίθςεσ ςτα ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 11 και ΔΡΧΑ 12 - Οδθγίεσ  μετάβαςθσ 
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Οι τροποποιιςεισ εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο ςτισ 28 Ιουνίου 2012 και παρζχουν 

επιπρόςκετθ ελάφρυνςθ όςον αφορά τθ μετάβαςθ  ςτα ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 11 και ΔΡΧΑ 12, 

περιορίηοντασ τθν υποχρζωςθ να παρζχεται ςυγκριτικι πλθροφόρθςθ μόνο ςτθν αμζςωσ 

προθγοφμενθ ςυγκριτικι περίοδο. Για τισ γνωςτοποιιςεισ που ςχετίηονται με μθ  

ενοποιοφμενεσ  δομθμζνεσ οντότθτεσ (structured entities) οι τροποποιιςεισ άρουν τθν 

απαίτθςθ να παρουςιάηεται ςυγκριτικι πλθροφόρθςθ για περιόδουσ πριν τθν πρϊτθ 

εφαρμογι του ΔΡΧΑ 12.  

Τροποποίθςεσ ςτα ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 12 και ΔΛΡ 27 – Εξαιρζςεισ ενοποίθςθσ για τισ Εταιρείεσ 

Επενδφςεων  

Οι τροποποιιςεισ αυτζσ που εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο ςτισ 31 Οκτωβρίου 2012  

παρζχουν εξαίρεςθ από τισ απαιτιςεισ τθσ ενοποίθςθσ για τισ Εταιρείεσ Επενδφςεων και αντ’ 

αυτοφ απαιτοφν οι Εταιρείεσ Επενδφςεων να παρουςιάηουν τισ επενδφςεισ τουσ ςε 

κυγατρικζσ, ωσ μια κακαρι επζνδυςθ που επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία με τισ μεταβολζσ 

ςτα αποτελζςματα χριςεωσ. Θ τροποποίθςθ του προτφπου δεν είχε επίδραςθ ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.  

ΔΛΡ 32 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοπιςτωτικά μζςα: Ραρουςίαςθ» και ΔΡΧΑ 7  (Τροποποίθςθ) 

«Χρθματοπιςτωτικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ»-Συμψθφιςμόσ  χρθματοοικονομικϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν  υποχρεϊςεων» 

Θ τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 32 αφορά τισ οδθγίεσ εφαρμογισ του προτφπου ςχετικά με τον 

ςυμψθφιςμό ενόσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου και μιασ 

χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ και ςτο ΔΡΧΑ 7 τισ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ. Θ 

τροποποίθςθ δεν είχε επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

ΔΛΡ 36 (Τροποποίθςθ) «Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων» -Γνωςτοποιιςεισ 

ανακτιςιμου ποςοφ για μθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

Θ τροποποίθςθ ειςαγάγει τθν γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με το ανακτιςιμο ποςό 

των απομειωμζνων περιουςιακϊν ςτοιχείων, εφόςον το ποςό βαςίηεται ςτθν εφλογθ αξία 

μείον το κόςτοσ διάκεςθσ. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ 

που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2014. Θ τροποποίθςθ δεν είχε επίδραςθ ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

ΔΛΡ 39 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ» -Ανανζωςθ 

παραγϊγων και ςυνζχιςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ 

Θ τροποποίθςθ επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ τθσ  λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ ςε μια κατάςταςθ όπου 

ζνα παράγωγο, το οποίο ζχει οριςτεί ωσ μζςο αντιςτάκμιςθσ, ανανεϊνεται ϊςτε να 

εκκακαριςτεί με ζναν νζο  κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο, ωσ αποτζλεςμα νόμων ι 
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κανονιςτικϊν διατάξεων, εφόςον πλθροφνται ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ. Θ τροποποίθςθ 

δεν είχε επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

Ρρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικά για μεταγενζςτερεσ περιόδουσ που δεν ζχουν 

εφαρμοςτεί νωρίτερα από τθν Εταιρεία (ι και τον Πμιλο)   

Τα παρακάτω νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί αλλά 

είναι υποχρεωτικά για  μεταγενζςτερεσ περιόδουσ. Θ Εταιρεία δεν ζχει εφαρμόςει νωρίτερα 

τα κατωτζρω πρότυπα και μελετά τθν επίδραςθ τουσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

ΕΔΔΡΧΑ 21 «Ειςφορζσ» 

Θ Διερμθνεία διευκρινίηει ότι το «γεγονόσ που δεςμεφει» και δθμιουργεί μια υποχρζωςθ 

καταβολισ ειςφοράσ είναι θ δραςτθριότθτα που περιγράφεται ςτθ ςχετικι νομοκεςία που 

ενεργοποιεί τθν πλθρωμι τθσ ειςφοράσ. Θ διερμθνεία εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 17θ Ιουνίου 2014 και δεν αναμζνεται να  ζχει 

ςθμαντικι επίπτωςθ  ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

ΔΛΡ 19 (Τροποποίθςθ) «Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ-Ειςφορζσ από εργαηόμενουσ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει το πϊσ οι ειςφορζσ από εργαηομζνουσ ι τρίτουσ που ςυνδζονται 

με τθν υπθρεςία κα πρζπει να αποδοκοφν ςε περιόδουσ υπθρεςίασ. Επιπλζον, επιτρζπει μια 

πρακτικι λφςθ, αν το ποςό των ειςφορϊν είναι ανεξάρτθτο από τον αρικμό των ετϊν 

υπθρεςίασ. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι 

μετά τθν 1 Ιουλίου 2014 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΡΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα» 

Στισ 24 Ιουλίου 2014 το Συμβοφλιο εξζδωςε τθν τελικι ζκδοςθ του ΔΡΧΑ 9, το οποίο 

περιλαμβάνει τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ, τθν απομείωςθ και τθ λογιςτικι 

αντιςτάκμιςθσ. Το πρότυπο κα αντικαταςτιςει το ΔΛΡ 39 και όλεσ τισ προθγοφμενεσ 

εκδόςεισ του ΔΡΧΑ 9. Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτο 

αναπόςβεςτο κόςτοσ, ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων, ι ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

των λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων, με βάςθ το επιχειρθματικό μοντζλο τθσ επιχείρθςθσ για τθ 

διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και των ςυμβατικϊν 

ταμειακϊν ροϊν των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων. Εκτόσ από το τον 

πιςτωτικό κίνδυνο τθσ οντότθτασ, θ ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν 

υποχρεϊςεων δεν ζχει αλλάξει ςε ςχζςθ με  τισ υπάρχουςεσ απαιτιςεισ. Θ Εταιρεία  

βρίςκεται  ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΡΧΑ 9 ςτισ οικονομικζσ του 

καταςτάςεισ. Το ΔΡΧΑ 9  εφαρμόηεται υποχρεωτικά ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 

ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. 
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Τροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμιμα του προγράμματοσ ετιςιων 

βελτιϊςεων του ΣΔΛΡ (Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων) 

Το ΣΔΛΡ ςτα πλαίςια του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων, εξζδωςε τον Δεκζμβριο του 

2013 και τον Σεπτζμβριο του 2014 τουσ κατωτζρω κφκλουσ περιοριςμζνων τροποποιιςεων 

ςε υφιςτάμενα πρότυπα. Οι κατωτζρω τροποποιιςεισ δεν αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικι 

επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ  εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά. 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςτα ΔΡΧΑ, Κφκλοσ 2010-2012 

Οι τροποποιιςεισ του Κφκλου 2010-2012, εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο ςτισ 12 Δεκεμβρίου 

2013,  ζχουν εφαρμογι ςε περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά από τθν 1 Ιουλίου 2014 και 

δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Δ.Ρ.Χ.Α 2 «Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν» 

Τροποποιοφνται οι οριςμοί των «προχποκζςεων κατοχφρωςθσ» και των «ςυνκθκϊν αγοράσ» 

και προςτίκενται οριςμοί για τουσ «όρουσ απόδοςθσ» και τουσ «όρουσ προχπθρεςίασ» που 

προθγουμζνωσ ιταν μζροσ του οριςμοφ των «προχποκζςεων κατοχφρωςθσ». 

Δ.Ρ.Χ.Α. 3 «Συνενϊςεισ επιχειριςεων» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάςςεται ωσ 

περιουςιακό ςτοιχείο ι υποχρζωςθ κα επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία του  ςε κάκε 

θμερομθνία ιςολογιςμοφ. 

Δ.Ρ.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείσ» 

Θ τροποποίθςθ απαιτεί θ οντότθτα να γνωςτοποιεί τισ αποφάςεισ τθσ Διοίκθςθσ ςτθν 

εφαρμογι των κριτθρίων ςυγκζντρωςθσ ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ. Διευκρινίηει επίςθσ  ότι 

θ οντότθτα παρζχει μόνο ςυμφωνίεσ του ςυνόλου των περιουςιακϊν ςτοιχείων των προσ 

παρουςίαςθ τομζων με τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ οντότθτασ εάν τα περιουςιακά ςτοιχεία 

του τομζα παρουςιάηονται τακτικά. 

Δ.Ρ.Χ.Α. 13 «Επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ ζκδοςθ του ΔΡΧΑ 13 και οι τροποποιιςεισ του ΔΡΧΑ 9 και 

του ΔΛΡ 39 δεν αφαιροφν τθν δυνατότθτα να επιμετρθκοφν οι  βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 

και υποχρεϊςεισ, για τισ οποίεσ δεν αναφζρεται επιτόκιο ςτα τιμολογθμζνα ποςά, 

απροεξόφλθτεσ εάν το αποτζλεςμα τθσ προεξόφλθςθσ δεν είναι ςθμαντικό. 
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Δ.Λ.Ρ. 16 «Ενςϊματα Ράγια» 

Με τθν τροποποίθςθ διευκρινίηεται ότι, όταν ζνα ςτοιχείο των ενςϊματων παγίων 

αναπροςαρμόηεται θ ακακάριςτθ λογιςτικι αξία του προςαρμόηεται κατά τρόπο που να 

ςυνάδει με τθν αναπροςαρμογι τθσ κακαρισ λογιςτικισ αξίασ. 

Δ.Λ.Ρ. 24 «Γνωςτοποιιςεισ Συνδεδεμζνων Μερϊν» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι μία εταιρία που παρζχει υπθρεςίεσ «βαςικοφ διοικθτικοφ 

ςτελζχουσ» ςτθν αναφζρουςα οντότθτα  ι ςτθ μθτρικι τθσ αναφζρουςασ οικονομικισ 

οντότθτασ, είναι ζνα ςυνδεδεμζνο μζροσ τθσ οικονομικισ οντότθτασ. 

Δ.Λ.Ρ. 38 «Άχλα Ρεριουςιακά Στοιχεία» 

Με τθν τροποποίθςθ διευκρινίηεται ότι, όταν ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο 

αναπροςαρμόηεται, θ ακακάριςτθ λογιςτικι αξία του προςαρμόηεται κατά τρόπο που να 

ςυνάδει με τθν αναπροςαρμογι τθσ κακαρισ λογιςτικισ αξίασ. 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςτα ΔΡΧΑ, Κφκλοσ 2011-2013 

Οι τροποποιιςεισ του Κφκλου 2011-2013, εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο ςτισ 12 Δεκεμβρίου 

2013,  ζχουν εφαρμογι ςε περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά από τθν 1 Ιουλίου 2014 και 

ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τθν 18θ Δεκεμβρίου 2014. 

Δ.Ρ.Χ.Α. 1 «Ρρϊτθ εφαρμογι των διεκνϊν προτφπων χρθματοοικονομικισ αναφοράσ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι μία οντότθτα, ςτισ πρϊτεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α., ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ τθσ εφαρμογισ  ενόσ 

υπάρχοντοσ  και  ςε ιςχφ  ΔΡΧΑ ι να εφαρμόςει νωρίτερα ζνα νζο ι ανακεωρθμζνο ΔΡΧΑ το 

οποίο δεν είναι ακόμθ υποχρεωτικό, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το νζο  ι ανακεωρθμζνο ΔΡΧΑ 

επιτρζπει τθν νωρίτερθ εφαρμογι. Μια οικονομικι οντότθτα απαιτείται να εφαρμόςει τθν 

ίδια ζκδοςθ του ΔΡΧΑ ςε όλεσ τισ περιόδουσ που καλφπτονται από τισ πρϊτεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα  ΔΡΧΑ. 

Δ.Ρ.Χ.Α. 3 «Συνενϊςεισ επιχειριςεων» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι το ΔΡΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογισ του, τθ λογιςτικι 

αντιμετϊπιςθ τθσ ίδρυςθσ μιασ από κοινοφ ςυμφωνίασ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 

ίδιασ τθσ από κοινοφ ςυμφωνίασ. 

Δ.Ρ.Χ.Α. 13 «Επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ» 
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Με τθν τροποποίθςθ διευκρινίηεται ότι το πεδίο εφαρμογισ τθσ εξαίρεςθσ του 

χαρτοφυλακίου, που ορίηεται ςτθν παράγραφο 52 του ΔΡΧΑ 13 περιλαμβάνει όλεσ τισ 

ςυμβάςεισ που λογιςτικοποιικθκαν  και εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ΔΛΡ 39 

«Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ», ι το ΔΡΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά 

Μζςα», ανεξάρτθτα από το αν πλθροφν τον οριςμό των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων ι υποχρεϊςεων όπωσ ορίηονται ςτο ΔΛΡ 32 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: 

Ραρουςίαςθ». 

Δ.Λ.Ρ. 40 «Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα» 

Με τθν τροποποίθςθ διευκρινίηεται ότι το εάν μια ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι πλθρεί τον 

οριςμό τθσ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων, όπωσ ορίηεται ςτο ΔΡΧΡ 3 «Συνενϊςεισ Επιχειριςεων» 

και των επενδφςεων ςε ακίνθτα, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ΔΛΡ 40 «Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα», 

απαιτείται θ ξεχωριςτι εφαρμογι και των δφο πρότυπων ξεχωριςτά. 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςτα ΔΡΧΑ, Κφκλοσ 2012-2014 

Οι τροποποιιςεισ του Κφκλου 2012-2014, εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο ςτισ 25 Σεπτεμβρίου 

2014,  ζχουν εφαρμογι ςε περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά από τθν 1 Ιουλίου 2016 και 

δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΡΧΑ 5 «Μθ Κυκλοφοροφντα Ρεριουςιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προσ Ρϊλθςθ και Διακοπείςεσ 

Δραςτθριότθτεσ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ αλλαγι από μία μζκοδο διάκεςθσ ςε μια άλλθ (πχ πϊλθςθ 

ι διανομι ςτουσ ιδιοκτιτεσ) δεν  πρζπει να κεωρείται ςαν ζνα νζο ςχζδιο πϊλθςθσ αλλά μία 

ςυνζχιςθ του αρχικοφ ςχεδίου. Συνεπϊσ, δεν υπάρχει διακοπι τθσ εφαρμογισ των 

απαιτιςεων του ΔΡΧΑ 5. Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει επίςθσ ότι θ αλλαγι τθσ μεκόδου 

διάκεςθσ δεν αλλάηει τθν θμερομθνία ταξινόμθςισ. 

ΔΡΧΑ 7 «Χρθματοπιςτωτικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ ςφμβαςθ εξυπθρζτθςθσ που περιλαμβάνει αμοιβι, μπορεί 

να αποτελζςει ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι ςε ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο 

που ζχει αποαναγνωριςτεί. Αυτό επθρεάηει τισ γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται από το 

πρότυπο. Επίςθσ, θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι γνωςτοποιιςεισ του ΔΡΧΑ 7 ςχετικά με 

τον ςυμψθφιςμό των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων δεν 

απαιτοφνται ςτισ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

ΔΛΡ 19 «Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ-Ειςφορζσ από εργαηόμενουσ» 
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Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ αξιολόγθςθ τθσ φπαρξθσ ενεργοφσ αγοράσ υψθλισ 

ποιότθτασ εταιρικϊν ομολόγων αξιολογείται με βάςθ το νόμιςμα ςτο οποίο εκφράηεται θ 

υποχρζωςθ και όχι με βάςθ τθ χϊρα που υπάρχει θ υποχρζωςθ. Πταν δεν υπάρχει ενεργόσ 

αγορά υψθλισ ποιότθτασ εταιρικϊν ομολόγων ςε αυτό το νόμιςμα, χρθςιμοποιοφνται τα 

επιτόκια των κρατικϊν ομολόγων. 

ΔΛΡ 34 «Ενδιάμεςθ Χρθματοοικονομικι Αναφορά» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων των ενδιάμεςων οικονομικϊν 

καταςτάςεων, πρζπει να βρίςκονται είτε ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ είτε να 

ενςωματϊνονται με παραπομπζσ μεταξφ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων και του 

ςθμείου όπου ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ενδιάμεςθ οικονομικι ζκκεςθ (π.χ. ςτθ ζκκεςθ 

Διαχείριςθσ).Διευκρινίηεται επίςθσ ότι οι άλλεσ πλθροφορίεσ, εντόσ τθσ ενδιάμεςθσ 

οικονομικισ ζκκεςθσ πρζπει να είναι ςτθ διάκεςθ των χρθςτϊν με τουσ ίδιουσ όρουσ και τθν 

ίδια ςτιγμι όπωσ και οι ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Εάν οι χριςτεσ δεν ζχουν 

πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ πλθροφορίεσ με αυτόν τον  τρόπο, τότε θ ενδιάμεςθ οικονομικι 

ζκκεςθ είναι ελλιπισ. 

ΔΛΡ  1 (Τροποποίθςθ) «Ραρουςίαςθ  των  Οικονομικϊν  Καταςτάςεων» -Ρρωτοβουλία 

Γνωςτοποίθςθσ 

Οι τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΡ 1 που εξζδωςε το Συμβοφλιο ςτισ 18 Δεκεμβρίου 2014, 

αποςαφθνίηουν ότι θ ςθμαντικότθτα εφαρμόηεται για το ςφνολο των οικονομικϊν 

καταςτάςεων και ότι θ ςυμπερίλθψθ ςε αυτζσ αςιμαντων πλθροφοριϊν  μπορεί να 

εμποδίςει τθν χρθςιμότθτα των γνωςτοποιιςεων. Επιπλζον, οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν 

ότι οι επιχειριςεισ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν τθν επαγγελματικι τουσ κρίςθ, κακορίηοντασ 

το που  και με ποια ςειρά παρουςιάηονται οι πλθροφορίεσ ςτισ γνωςτοποιιςεισ επί των 

οικονομικϊν καταςτάςεων. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ 

που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. 

ΔΛΡ 16 και ΔΛΡ 38 (Τροποποιιςεισ)- Διευκρινιςεισ για τισ επιτρεπτζσ  μεκόδουσ απόςβεςθσ 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ χριςθ μεκόδων βαςιςμζνων ςτα ζςοδα δεν είναι 

κατάλλθλεσ για τον υπολογιςμό των αποςβζςεων ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και ότι τα 

ζςοδα δεν κεωροφνται κατάλλθλθ βάςθ επιμζτρθςθσ τθσ ανάλωςθσ των οικονομικϊν 

ωφελειϊν που ενςωματϊνονται ςε ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο. Θ τροποποίθςθ 

εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 

2016 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΛΡ 16 και ΔΛΡ 41 (Τροποποιιςεισ)- Γεωργία: Διαρκι Φυτά 
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Οι τροποποιιςεισ φζρνουν τα διαρκι φυτά (bearer plants), τα οποία χρθςιμοποιοφνται 

αποκλειςτικά και μόνο για να αυξθκεί παραγωγι, ςτο πεδίο εφαρμογισ του ΔΛΡ 16  ζτςι 

ϊςτε να αντιμετωπίηονται λογιςτικά με τον ίδιο τρόπο όπωσ τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία. 

Οι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά 

τθν 1θ Ιανουαρίου 2016, με τθν νωρίτερθ εφαρμογι να επιτρζπεται, και δεν ζχουν 

υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΛΡ 27 (Τροποποίθςθ) «Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»-Μζκοδοσ τθσ Κακαρισ Θζςθσ 

ςτισ Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Θ τροποποίθςθ του ΔΛΡ 27 τθν οποία εξζδωςε το Συμβοφλιο ςτισ 12 Αυγοφςτου 2014, 

επιτρζπει ςε μία οντότθτα να χρθςιμοποιεί τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ για τθ 

λογιςτικοποίθςθ των επενδφςεων τθσ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ, ςτισ 

ατομικζσ τθσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Αυτό ςυνιςτά επιλογι λογιςτικισ πολιτικισ για κάκε 

κατθγορία επενδφςεων. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 

ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. 

ΔΡΧΑ 10  (Τροποποίθςθ) «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» και ΔΛΡ 28 (Τροποποίθςθ) 

«Συμμετοχζσ ςε Συγγενείσ Επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ» - Ρϊλθςθ ι Ειςφορά περιουςιακϊν 

ςτοιχείων μεταξφ του Επενδυτι και τθσ Συγγενοφσ ι τθσ Κοινοπραξίασ του 

Θ κφρια ςυνζπεια τθσ τροποποίθςθσ ι οποία εκδόκθκε από το Συμβοφλιο ςτισ 11 

Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ζνα πλιρεσ κζρδοσ ι ηθμία αναγνωρίηεται όταν μια ςυναλλαγι 

περιλαμβάνει μια επιχείρθςθ (είτε ςτεγάηεται ςε μια κυγατρικι ι όχι). Ζνα  μερικό κζρδοσ ι 

ηθμία αναγνωρίηεται όταν μια ςυναλλαγι περιλαμβάνει ςτοιχεία ενεργθτικοφ που δεν 

ςυνιςτοφν επιχείρθςθ, ακόμθ και αν αυτά τα περιουςιακά ςτοιχεία  ςτεγάηονται ςε μια 

κυγατρικι. Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι 

μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 12 και ΔΛΡ 28 (Τροποποιιςεισ)  –Εταιρείεσ Επενδφςεων: Εφαρμογι των 

εξαιρζςεων ενοποίθςθσ 

Στισ 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβοφλιο εξζδωςε τροποποιιςεισ ςτα  ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 12 και 

ΔΛΡ 28 για κζματα που ζχουν προκφψει ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ των εξαιρζςεων 

ενοποίθςθσ για τισ Εταιρείεσ Επενδφςεων. Οι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2016, με τθν νωρίτερθ 

εφαρμογι να επιτρζπεται, και δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΡΧΑ 11 (Τροποποίθςθ) «Σχιματα  υπό  κοινό  ζλεγχο» -Λογιςτικόσ χειριςμόσ τθσ απόκτθςθσ 

μεριδίου ςε μια από κοινοφ δραςτθριότθτα 
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Θ τροποποίθςθ απαιτεί από ζναν επενδυτι να εφαρμόςει τθν μζκοδο τθσ «απόκτθςθσ» όταν 

αποκτά ςυμμετοχι ςε μία από κοινοφ δραςτθριότθτα θ οποία αποτελεί «επιχείρθςθ». Θ 

τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιανουαρίου 2016 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΡΧΑ 14 «υκμιηόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριαςμοί» 

Στισ 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΡ εξζδωςε το ΔΡΧΑ 14 «υκμιηόμενοι Αναβαλλόμενοι 

Λογαριαςμοί». 

Σκοπόσ του ΔΡΧΑ 14 είναι να προςδιορίςει τισ απαιτιςεισ χρθματοοικονομικισ 

πλθροφόρθςθσ για τα υπόλοιπα των «ρυκμιηόμενων αναβαλλόμενων λογαριαςμϊν» που 

προκφπτουν όταν μια οικονομικι οντότθτα παρζχει αγακά ι υπθρεςίεσ ςε πελάτεσ, ςε τιμι ι 

ποςοςτό που υπόκειται ςε ειδικι ρφκμιςθ από το κράτοσ.   

Το ΔΡΧΑ 14 επιτρζπει ςε μια οικονομικι οντότθτα θ οποία υιοκετεί για πρϊτθ φορά τα ΔΡΧΑ 

να ςυνεχίςει να λογιςτικοποιεί, με μικρζσ αλλαγζσ, τα υπόλοιπα των «ρυκμιηόμενων 

αναβαλλόμενων λογαριαςμϊν» ςφμφωνα με τα προθγοφμενα λογιςτικά πρότυπα, τόςο κατά 

τθν πρϊτθ εφαρμογι των ΔΡΧΑ όςο και ςτισ μεταγενζςτερεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Τα 

υπόλοιπα και οι κινιςεισ αυτϊν των λογαριαςμϊν παρουςιάηονται χωριςτά ςτισ καταςτάςεισ 

οικονομικισ κζςθσ, αποτελεςμάτων και λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων ενϊ ςυγκεκριμζνεσ 

γνωςτοποιιςεισ απαιτοφνται. Το νζο πρότυπο εφαρμόηεται ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ 

που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ.  

ΔΡΧΑ 15 «Ζςοδα από ςυμβάςεισ με πελάτεσ» 

Στισ 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΡ εξζδωςε το ΔΡΧΑ 15 «Ζςοδα από ςυμβάςεισ με πελάτεσ» το 

οποίο είναι υποχρεωτικισ εφαρμογισ ςε ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι 

μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νζο πρότυπο που αφορά ςτθν αναγνϊριςθ του 

εςόδου. 

Το ΔΡΧΑ 15 αντικακιςτά τα ΔΛΡ 18, ΔΛΡ 11 και τισ διερμθνείεσ  ΕΔΔΡΧΑ 13, ΕΔΔΡΧΑ 15, 

ΕΔΔΡΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 

Το νζο πρότυπο κακορίηει το πϊσ και το πότε μια οικονομικι οντότθτα κα αναγνωρίηει ζςοδο 

και απαιτεί από τισ οικονομικζσ οντότθτεσ να παρζχουν ςτουσ χριςτεσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων πιο κατατοπιςτικζσ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ. Το πρότυπο παρζχει ζνα ενιαίο 

μοντζλο πζντε βθμάτων, που πρζπει να εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ με τουσ πελάτεσ 

για τθν αναγνϊριςθ του εςόδου. Το ΔΡΧΑ 15 δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
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6. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 

για τθ χριςθ 2014 : 

  
Κτίρια-Τεχνικά 

ζργα 

Μθχανιματα 
& Μθχαν/κόσ 
εξοπλιςμόσ 

Μεταφορικά 
μζςα 

Ζπιπλα και 
λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ 

Ακινθτοποιιςεισ 
υπό εκτζλεςθ 

Σφνολο 

 Αξία κτιςεωσ ι 
αποτίμθςθσ         

Απογραφι 
01.01.2014 

1.003.738,74 43.136,99 376.122,46 474.514,94 0,00 1.897.513,13 

Ρροςκικεσ 
(Σθμείωςθ 24) 

0,00 0,00 0,00 4.568,00 48.008,10 52.576,10 

Μειϊςεισ (Σθμείωςθ 
24) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2014 1.003.738,74 43.136,99 376.122,46 479.082,94 48.008,10 1.950.089,23 

Συςςωρευμζνεσ 
αποςβζςεισ       

Απογραφι 
01.01.2014 

307.404,93 28.117,84 282.580,25 364.423,85 0,00 982.526,87 

Ρροςκικεσ 
(Σθμείωςθ 24) 

53.050,75 2.442,94 21.570,07 32.449,78 0,00 109.513,54 

Μειϊςεισ (Σθμείωςθ 
24) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2014 360.455,68 30.560,78 304.150,32 396.873,63 0,00 1.092.040,41 

Αναπόςβεςτθ αξία 
      

Κατά τθν 1.1.2014  696.333,81 15.019,15 93.542,21 110.091,09 0,00 914.986,26 

Κατά τθν 31.12.2014 643.283,06 12.576,21 71.972,14 82.209,31 48.008,10 858.048,82 

       
Για τθ χριςθ 2013 : 

  
Κτίρια-Τεχνικά 

ζργα 

Μθχανιματα 
& Μθχαν/κόσ 
εξοπλιςμόσ 

Μεταφορικά 
μζςα 

Ζπιπλα και 
λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ 

Ακινθτοποιιςεισ 
υπό εκτζλεςθ 

Σφνολο 

 Αξία κτιςεωσ ι 
αποτίμθςθσ         

Απογραφι 
01.01.2013 

1.001.288,74 43.136,99 376.122,46 469.994,73 0,00 1.890.542,92 

Ρροςκικεσ 
(Σθμείωςθ 24) 

2.450,00 0,00 0,00 4.520,21 15.000,00 21.970,51 

Μειϊςεισ (Σθμείωςθ 
24) 

0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 

Υπόλοιπο 31.12.2013 1.003.738,74 43.136,99 376.122,46 474.514,94 0,00 1.897.513,13 

Συςςωρευμζνεσ 
αποςβζςεισ       

Απογραφι 
01.01.2013 

254.283,57 25.674,90 259.803,58 317.806,56 0,00 857.568,61 

Ρροςκικεσ 
(Σθμείωςθ 24) 

53.121,36 2.442,94 22.776,67 46.617,29 0,00 124.958,26 

Μειϊςεισ (Σθμείωςθ 
24) 

-28.709,53 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.709,53 
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Υπόλοιπο 31.12.2013 307.404,93 28.117,84 282.580,25 364.423,85 0,00 982.526,87 

Αναπόςβεςτθ αξία 
      

Κατά τθν 1.1.2013  747.005,17 17.462,09 116.318,88 152.188,17 0,00 1.032.974,31 

Κατά τθν 31.12.2013 696.333,81 15.019,15 93.542,21 110.091,09 0,00 914.986,26 

 

 

Οι υποδομζσ του λιμζνα ανικουν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο και θ Εταιρεία ζχει το αποκλειςτικό 

δικαίωμα χριςθσ και εκμετάλλευςθσ, ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ. Στθ λιξθ 

τθσ ςφμβαςθσ όλεσ οι παραχωρθκείςεσ εγκαταςτάςεισ επιςτρζφουν αυτοδίκαια ςτο 

Ελλθνικό Δθμόςιο. Τα κτίρια και τεχνικά ζργα που εμφανίηονται ςτον Ιςολογιςμό αφοροφν 

τα πρόςκετα ζργα και εγκαταςτάςεισ που εκτζλεςε θ Εταιρεία για τθ διατιρθςθ τθσ 

απρόςκοπτθσ λειτουργίασ του λιμζνα και τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ. 

Στθ χριςθ 2014, θ Ο.Λ.E. Α.Ε. προζβθ ςε ανάκεςθ ςε αςφαλιςτικι εταιρεία,  για 

αςφάλιςτρα αςτικισ ευκφνθσ και ευκφνθσ λειτουργίασ λιμζνοσ για τα μζλθ τθσ Διοικθςθσ. 

Αςφαλιςτική κάλυψη ενςϊματων περιουςιακϊν ςτοιχείων του ΟΛΕ: Τα ενςϊματα 

περιουςιακά ςτοιχεία του ΟΛΕ (μεταφορικά μζςα) είναι αςφαλιςμζνα ςτισ εταιρείεσ ΑΤΕ 

Αςφαλιςτικι και Interprise Αςφαλιςτικι. Θ διάρκεια των ςυμβολαίων είναι ετιςια.  Οι 

αςφαλιςτικζσ καλφψεισ αφοροφν αςτικι ευκφνθ μθχανθμάτων και εργοδότθ. Το ςυνολικό 

κόςτοσ των αςφαλίςτρων για το 2014 ανιλκε ςε € 1.500,49 (€ 854,06 για τθν αςφάλιςθ δφο 

ανυψωτικϊν μθχανθμάτων και € 646,43 για τθν αςφάλιςθ ενόσ αυτοκινιτου και δφο 

μοτοςικλετϊν) ενϊ για το 2013 το ςυνολικό ποςό ανερχόταν ςε € 1.544,00 (€ 899,00 και € 

655,00 αντίςτοιχα). 

 

7. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ  

 

Κατωτζρω παρατίκενται οι μεταβολζσ των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

Για τθ χριςθ 2014 : 

Αξία κτιςεωσ θ αποτίμθςθσ  
Απογραφι 01.01.2014 106.537,48 

Ρροςκικεσ (Σθμείωςθ 24) 3.600,00 

Υπόλοιπο τθν 31.12.2014 110.137,48 

  
Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ  

Απογραφι 01.01.2014 63.978,89 
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Ρροςκικεσ (Σθμείωςθ 24) 43.742,13 

Υπόλοιπο τθν 31.12.2014 107.721,02 

  
Αναπόςβεςτθ αξία  

Κατά τθν 01.01.2014 42.558,59 
Κατά τθν 31.12.2014 2.416,46 

 

Για τθ χριςθ 2013 : 

  
Αξία κτιςεωσ θ αποτίμθςθσ  

Απογραφι 01.01.2013 105.254,18 
Ρροςκικεσ (Σθμείωςθ 24) 1.283,30 

Υπόλοιπο τθν 31.12.2013 106.537,48 

  
Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ  

Απογραφι 01.01.2013 51.110,21 
Ρροςκικεσ (Σθμείωςθ 24) 12.868,68 

Υπόλοιπο τθν 31.12.2013 63.978,89 

  
Αναπόςβεςτθ αξία  

Κατά τθν 01.01.2013 54.143,97 

Κατά τθν 31.12.2013 42.558,59 

 

 

8.           ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

Ο λογαριαςμόσ αναλφεται ωσ εξισ: 

  31.12.2014  31.12.2013 

Εγγυιςεισ ςε Δ.Ε.Θ.  6.469,00  6.469,00 
Εγγυιςεισ ςε τρίτουσ  84,00  84,00 

ΣΥΝΟΛΟ  6.553,00  6.553,00 

     

9. ΡΕΛΑΤΕΣ  

 

 Τα υπόλοιπα των Ρελατϊν και λοιπϊν εμπορικϊν απαιτιςεων αναλφονται ωσ εξισ. 

  31.12.2014  31.12.2013 

Ρελάτεσ εςωτερικοφ  2.503.031,74  1.853.671,54 
Ρελάτεσ εξωτερικοφ  20.901,02  27.890,09 

Σφνολο  2.523.932,76  1.881.561,63 
Μείον :     
Απομειϊςεισ απαιτιςεων                        (760.000,00)                                             (160.000,00)                                            

Σφνολα  
     1.763.932,76  

     
1.721.561,63 
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Το ςφνολο των ανωτζρω απαιτιςεων κεωρείται πωσ είναι βραχυπρόκεςμθσ λιξθσ. Θ εφλογθ 

αξία αυτϊν των βραχυπρόκεςμων χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, δεν 

κακορίηεται ανεξάρτθτα, κακϊσ θ λογιςτικι αξία κεωρείται πωσ προςεγγίηει τθν εφλογθ αξία 

τουσ. 

Θ Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ είςπραξθσ μζρουσ των απαιτιςεϊν τθσ 

προζβθ ςε βεβαίωςθ ςτθ ΔΟΥ απαιτιςεων από πελάτεσ τθσ ζωσ ςιμερα, ςυνολικοφ φψουσ 

2.333.000 ευρϊ περίπου. Μζχρι ςιμερα από τα βεβαιωκζντα υπόλοιπα ζχουν ειςπραχκεί 

μζςω Δ.Ο.Υ. 192.000 ευρϊ περίπου (ποςοςτό 8%). 

Για όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ ζχει πραγματοποιθκεί εκτίμθςθ των ενδείξεων για 

τυχόν απομείωςθ τουσ. 

Οι αναγνωριςκείςεσ από τθν Εταιρεία προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ζχουν ωσ εξισ: 

Ποςά ςε Ευρϊ 31.12.2014   31.12.2013 

Υπόλοιπο ζναρξθσ χριςεωσ 160.000,00 

 

0,00 

Ρρόβλεψθ απομείωςθσ χριςεωσ 600.000,00 

 

160.000,00 

Υπόλοιπο λιξθσ χριςεωσ 760.000,00   160.000,00 

Λαμβάνοντασ υπόψθ το ρυκμό είςπραξθσ των βεβαιωκζντων ςτθ Δ.Ο.Υ. απαιτιςεων, θ 

Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ προζβθ ςε ανακεϊρθςθ τθσ πρόβλεψθσ τθσ ηθμίασ από τθν πικανι 

μθ είςπραξθ των απαιτιςεϊν τθσ κα μετζφερε ςτα ζξοδα τθσ κλειόμενθσ χριςθσ ποςό 

600.000,00 ευρϊ. Κατά τθν εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ πζραν τθσ ανωτζρω ςχθματιςκείςασ 

πρόβλεψθσ δεν υπάρχει επιπλζον κίνδυνοσ επιςφαλειϊν από απαιτιςεισ πελατϊν τθσ. 

10. ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  

Το υπόλοιπο των λοιπϊν  απαιτιςεων αναλφεται ωσ εξισ: 

Λοιπζσ απαιτιςεισ  31.12.2014  31.12.2013 

Δάνεια Ρροςωπικοφ  13.480,00  17.680,00 
Ρροςωπικό λ/ςμοί προσ απόδοςθ  0,00  4.815,72 
Απαιτιςεισ κατά αςφαλιςτικϊν 
οργανιςμϊν 

 
51.669,07  51.669,07 

Φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ  202.410,60  202.410,60 
Ρροκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ 
χριςθσ 

 
225.280,71  169.540,28 

Απαιτιςεισ από Ευρωπαϊκά 
προγράμματα 

 
66.265,81  66.265,81 

Χρεϊςτεσ διάφοροι  214.405,52  144.375,99 
Σφνολο  773.927,18  643.077,47 
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11. ΧΘΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Ο λογαριαςμόσ αναλφεται ωσ εξισ: 

  31.12.2014  31.12.2013 

Ταμείο  406,00  400,00 
Λογαριαςμοί Κατακζςεων Πψεωσ  731.143,16  806.468,01 

  731.549,16  806.868,01 

Τα ταμιακά διακζςιμα και ιςοδφναμα αυτϊν, αντιπροςωπεφουν μετρθτά ςτο ταμείο 

τθσ εταιρείασ και τραπεηικζσ κατακζςεισ ςε λογαριαςμοφσ Πψεωσ ςτο νόμιςμα του 

ευρϊ (€), με μικρι ζντοκθ απόδοςθ κακϊσ εξυπθρετοφν ανάγκεσ πλθρωμισ 

προμθκευτϊν με τθν ζκδοςθ επιταγϊν. 

 

12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ ΟΛΕ ΑΕ αποτελείται από μία μετοχι και ανζρχεται ςε Ευρϊ 

895.400,00. Το μετοχικό κεφάλαιο προζκυψε κατά τθν μετατροπι του νομικοφ 

προςϊπου ςε ανϊνυμθ εταιρεία από τθν Εκτιμθτικι Επιτροπι του άρκρου 9 του Κ.Ν. 

2190/1920 ςτισ 27.6.2001. 

Με τθν αρικμ. 222/05.11.2012 απόφαςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ 

Αναδιαρκρϊςεων και Αποκρατικοποιιςεων, θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 

2996/τ.Β’/2012, αποφαςίςκθκε θ άνευ ανταλλάγματοσ μεταβίβαςθ ςτθν ανϊνυμθ 

εταιρεία με τθν επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου 

(Τ.Α.Ι.ΡΕ.Δ.) Α.Ε.», κατά πλιρθ κυριότθτα, των μετοχϊν που αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 

100% του μετοχικοφ κεφαλαίου των εταιρειϊν, κυριότθτασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, 

που ζχουν περιλθφκεί ςτο Ρρόγραμμα Αποκρατικοποιιςεων του Μεςοπρόκεςμου 

Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, Αϋ 151), όπωσ 

αυτό επικαιροποιικθκε και περιελιφκθ ςτο Ραράρτθμα IV του Ν. 4046/2012 (Αϋ 28), 

μεταξφ των οποίων ανικει και θ Εταιρεία. 

13. ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 

Ο λογαριαςμόσ αναλφεται ωσ εξισ: 

   31.12.2014 31.12.2013 

Τακτικό αποκεματικό   147.046,57 116.347,74 
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Σακτικό αποθεματικό: Σφμφωνα με τον Ελλθνικό εμπορικό νόμο, οι εταιρείεσ πρζπει 

να μεταφζρουν κατ’ ελάχιςτο 5% των ετιςιων κακαρϊν κερδϊν τουσ ςε τακτικό 

αποκεματικό, μζχρισ ότου αυτό το αποκεματικό να ιςοφται με το 1/3 του 

καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Αυτό το αποκεματικό δεν μπορεί να διανεμθκεί 

κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρείασ. 

 

14. ΚΕΔΘ ΕΙΣ ΝΕΟ 

 

Ροςά ςε Ευρϊ 31.12.2014 

 

31.12.2013 

Υπόλοιπο 1/1/ 1.637.409,81 

 

1.462.830,29 

Μερίςματα πλθρωτζα (204.147,22) 

 

(266.077,92) 

Τακτικό Αποκεματικό  (30.698,83) 

 

(40.011,72) 

Κζρδθ χριςεωσ μετά από φόρουσ 336.209,27  

 

480.669,16 

Σφνολα 1.738.773,03 

 

1.637.409,81 

 

15. ΜΕΙΣΜΑΤΑ 

 

Σφμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο (Κ.Ν. 2190/20), οι εταιρίεσ απαιτείται να διακζτουν 

κάκε χρόνο μερίςματα που υπολογίηονται κατ’ ελάχιςτο ςτο 35% των κακαρϊν 

ετιςιων κερδϊν μετά από φόρουσ. Θ υποχρζωςθ αυτι δεν εφαρμόηεται αν 

αποφαςιςκεί από τθ γενικι ςυνζλευςθ με ποςοςτό 70% τουλάχιςτον του 

καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. 

Επιπλζον, δεν μπορεί να διανεμθκεί μζριςμα ςτουσ μετόχουσ, εφόςον τα ίδια 

κεφάλαια τθσ Εταιρείασ, που απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ, είναι ι 

κα είναι μετά τθ διανομι, μικρότερα από το καταβεβλθμζνο κεφάλαιο, πλζον τα μθ 

διανεμόμενα αποκεματικά. 

Με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 43 και 44α του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνφμων 

εταιρειϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 30 ‘Διευκετιςεισ κεμάτων δθμοςίων εςόδων’ του 

Ν. 2579/1998, προβλζπεται ότι οι επιχειριςεισ και οργανιςμοί των οποίων 

αποκλειςτικόσ μζτοχοσ ι με πλειοψθφία μετοχϊν άνω του εξιντα τοισ εκατό 60% 

είναι το Δθμόςιο, ευκζωσ  
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ι μζςω άλλθσ επιχείρθςθσ ι οργανιςμοφ του οποίου αποκλειςτικόσ μζτοχοσ είναι το 

Δθμόςιο και λειτουργοφν με τθν μορφι Α.Ε., υποχρεοφνται να διακζτουν ολόκλθρο 

το προβλεπόμενο από το καταςτατικό τουσ ι από διατάξεισ νόμων μζριςμα ςτουσ 

μετόχουσ. 

Με βάςθ τθ νομοκεςία, θ Εταιρεία υποχρεοφται κάκε χριςθ να διανζμει από τα 

κζρδθ τθσ χριςθσ, μετά τθν αφαίρεςθ του τακτικοφ αποκεματικοφ και του 

αναλογοφντοσ φόρου, το προβλεπόμενο από το νόμο μζριςμα ςτο μοναδικό μζτοχο, 

ςτθν ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ 

του Δθμοςίου (Τ.Α.Ι.ΡΕ.Δ.) Α.Ε.».  

Στθν παροφςα χριςθ θ Εταιρεία δεν εκταμίευςε μερίςματα από τθ διανομι κερδϊν 

τθσ χριςεωσ 2013, που εγκρίκθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθν 

04/12/2015 και εμφανίηονται ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

Το προτεινόμενο από το Δ.Σ. μζριςμα για τθ χριςθ 2014 ανζρχεται ςε 242.018,64 

ευρϊ και τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ετιςιασ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

 

16. ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΙΣ ΡΑΓΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Τo υπόλοιπο των επιχορθγιςεων πάγιων επενδφςεων αναλφεται ωσ εξισ: 

 

  31.12.2014  31.12.2013 

Επιχορθγιςεισ πάγιων επενδφςεων  26.126,38  33.432,00 

 

Οι παραπάνω επιχορθγιςεισ κατά τθν 31.12.2014  αφοροφν εξοπλιςμό Θ/Υ 

προερχόμενο από τα προγράμματα Life & Secur Medoc. 

 

17. ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΡΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΟΥΣ 

 

Με το νόμο 4110/23.1.2013 μεταβλικθκε ο ςυντελεςτισ φόρου ειςοδιματοσ 

ανωνφμων εταιρειϊν για τα ειςοδιματα που κα αποκτιςουν για χριςεισ που 

ξεκινοφν από 1.1.2013 και μετά από 20% που ίςχυε ςε 26%. Δεν υπιρξε ςθμαντικι 
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επίδραςθ επί των αποτελεςμάτων χριςθσ από τθν αναπροςαρμογι των 

αναβαλλόμενων φόρων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4110/23.1.2013. 

Με βάςθ τισ διατάξεισ του αρκρ. 2 Ν.3986/2011 το ΤΑΙΡΕΔ (Μζτοχοσ 100% τθσ ΟΛΕ 

ΑΕ) , κακϊσ και οι Εταιρίεσ των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανικει εξ ολοκλιρου 

ςτο ΤΑΙΡΕΔ απαλλάςςονται από φόρο ειςοδιματοσ.  

Από τθ χριςθ 2014 θ ΟΛΕ ΑΕ απαλλάςςεται από φόρο ειςοδιματοσ με βάςθ τισ 

διατάξεισ του αρκρ. 46 του Ν.4172/2013 και τθσ ΡΟΛ 1044/10-02-2015.  

Κατ εφαρμογι των ανωτζρω θ Εταιρεία διερευνά τθν υποβολι ανακλθτικισ διλωςθσ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ για τα φορολογθτζα κζρδθ τθσ χριςεωσ 2013. 

Στθν κλειόμενθ χριςθ μεταφζρκθκε ςτα αποτελζςματα χριςεωσ, θ αναβαλλόμενθ 

φορολογικι υποχρζωςθ τθσ 31/12/2013 ποςοφ ευρϊ 39.057,17. 

Θ εταιρεία ςτθ χριςθ 2014 υπζβαλλε αρχικι  διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ από 

τθν οποία προζκυψε ποςό για καταβολι ευρϊ 315.365,90, ςτισ 19/08/2015. Στθ 

ςυνζχεια υπζβαλλε τροποποιθτικι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ ςτισ 2/12/2015  

από τθν οποία προκφπτει ποςό για επιςτροφι ςτθν ΟΛΕ Α.Ε. ευρϊ 191.515,70. Μζχρι 

ςιμερα θ εταιρεία δεν ζχει ειςπράξει το ανωτζρω ποςό. 

Θ Εταιρεία ζχει περαιϊςει τισ φορολογικζσ τθσ δθλϊςεισ ζωσ και τθν χριςθ που ζλθξε 

τθν 31.12.2009. Θ διαχειριςτικι χριςθ που ζλθξε τθν 31.12.2010 παραμζνει 

ανζλεγκτθ από τισ φορολογικζσ αρχζσ. Τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31.12.2011, 

31.12.2012, 31.12.2013 και 31.12.2014 θ Εταιρεία εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ ΡΟΛ 

1159/26.7.2011, τθσ ΡΟΛ 1124/18.06.2015 και του αρ.65α του Ν. 4174/2013 ςχετικά 

με τθν λιψθ φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ από Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

18. ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Οι υποχρεϊςεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ προςδιορίςκθκαν μζςω αναλογιςτικισ 

μελζτθσ που ςυντάχκθκε το 2015 για τθ χριςθ 2013. Κρίκθκε ότι λόγω του μικροφ 

αρικμοφ προςωπικοφ θ διαφορά μεταξφ χριςθσ 2013 και 2014 κα είναι μικρι με 

αποτζλεςμα να μθν ςυνταχκεί νζα αναλογιςτικι μελζτθ.   
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Οι πίνακεσ που ακολουκοφν εμφανίηουν τθν ςφνκεςθ τθσ κακαρισ δαπάνθσ για τθ 

ςχετικι πρόβλεψθ που καταχωρικθκε ςτα αποτελζςματα των περιόδων που ζλθξαν 

τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 και τθν κίνθςθ των ςχετικϊν λογαριαςμϊν 

προβλζψεων για αποηθμίωςθ προςωπικοφ που παρουςιάηονται ςτισ ςυνθμμζνεσ 

Καταςτάςεισ Συνολικϊν Εςόδων  τθσ χριςεωσ που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014 και  

2013. 

 

Ρρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ που αναγνωρίςτθκε ςτισ Καταςτάςεισ 

Συνολικϊν Εςόδων χριςεων : 

  31.12.2014  31.12.2013 
Τρζχον κόςτοσ υπθρεςίασ και 
χρθματοοικονομικό κόςτοσ  

 
(0,00)  (17.872,00) 

 

Θ κίνθςθ τθσ ςχετικισ πρόβλεψθσ των χριςεων που ζλθξαν ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014 
και 2013 ζχει ωσ εξισ: 

 

Συντάξεισ και άλλεσ Συνταξιοδοτικζσ Υποχρεϊςεισ - ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

  31.12.2014 31.12.2013 

Ραροφςα αξία μθ χρθματοδοτοφμενων υποχρεϊςεων 98.191,00  98.191,00  

Μθ αναγνωριςμζνθ μεταβατικι υποχρζωςθ     

Άμεςθ αναγνϊριςθ μεταβατικισ υποχρζωςθσ     

Μθ αναγνωριςμζνα αναλογιςτικά κζρδθ /(ηθμίεσ)     

Μθ αναγνωριςμζνο κόςτοσ προχπθρεςίασ     

Κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον Ιςολογιςμό 98.191,00 98.191,00 

      

Ροςά αναγνωριςμζνα ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων     

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 0,00 1.643,00 

Τόκοσ ςτθν υποχρζωςθ 0,00 4.642,52 

Αναγνϊριςθ μεταβατικισ υποχρζωςθσ     

Αναγνϊριςθ αναλογιςτικισ ηθμίασ / (κζρδουσ) 0,00 -24.157,52 

Αναγνϊριςθ κόςτουσ προχπθρεςίασ     

Κανονικό ζξοδο ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων 0,00 -17.872,00 

Κόςτοσ επιπλζον παροχϊν / παροχϊν τερματιςμοφ 

υπθρεςίασ 

    

Κόςτοσ τακτοποίθςθσ/(Κζρδοσ περικοπϊν) από μεταφορζσ 

εργαηομζνων 

    

Λοιπά (Κζρδθ) / Κόςτθ     

Συνολικό ζξοδο ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων 0,00 -17.872,00 

      

Μεταβολζσ ςτθν κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον 

Ιςολογιςμό Ιςολογιςμό 

    

Κακαρι υποχρζωςθ κατά τθν ζναρξθ του ζτουσ / περιόδου 98.191,00 116.063,00 

Ειςφορζσ εργοδότθ     
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Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από τον εργοδότθ     

Σφνολο δαπάνθσ που αναγνωρίςτθκε ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων 

0,00 -17.872,00 

Κακαρι υποχρζωςθ ςτο τζλοσ του ζτουσ / περιόδου 98.191,00 98.191,00 

      

Μεταβολι ςτθν παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ     

Ραροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ ςτθν αρχι τθσ περιόδου 98.191,00  98.191,00  

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ  0,00 116.063,00 

Κόςτοσ τόκου 0,00 1.643,00 

Ειςφορζσ εργαηομζνων 0,00 4.642,52 

Ραροχζσ που πλθρϊκθκαν από τον εργοδότθ     

Ζξοδα     

Επιπλζον πλθρωμζσ ι ζξοδα / (ζςοδα)     

Κόςτοσ προχπθρεςίασ κατά τθν περίοδο     

Αναλογιςτικι ηθμιά / (κζρδοσ) 0,00 -24.157,52 

Ραροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 98.191,00 98.191,00 

 

 

19. ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ  

 

Ο λογαριαςμόσ ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ: 

   
  31.12.2014  31.12.2013 

Ρρομθκευτζσ  143.796,51  217.905,50 
Επιταγζσ πλθρωτζεσ  64.262,23  13.713,18 
Μερίςματα πλθρωτζα  241.078,39  310.886,76 
Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί  58.704,41  56.057,65 
Ριςτωτικά υπόλοιπα πελατϊν  113.760,00  91.299,65 
Μεταβατικοί λογαριαςμοί  10.000,00  10.000,00 
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ  119.132,45  104.263,15 

Σφνολο  750.653,93  804.125,89 

 

20. ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΡΟ ΦΟΟΥΣ ΤΕΛΘ  

 

Οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ από φόρουσ – τζλθ αναλφονται ωσ εξισ:  

 

   31.12.2014 31.12.2013 

Υποχρεϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ   358.267,59 385.421,35 

 

Στο λογαριαςμό εμφανίηεται θ υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ για φόρο ειςοδιματοσ χριςεωσ 
2014 θ οποία αργότερα τροποποιικθκε. Αναλυτικι περιγραφι παρατίκεται ςτθ παράγραφο 
17.  Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ από αναβαλλόμενουσ τόκουσ. 
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21. ΖΣΟΔΑ ΑΡΟ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν αναλφεται ωσ εξισ: 

  31.12.2014  31.12.2013 

Αποκικευςθ  368.110,79  400.243,59 
Διάφορεσ υπθρεςίεσ λιμενικϊν εξυπθρετιςεων    2.282.936,56  2.238.840,81 

  2.651.047,35  2.639.084,40 

 

22. ΜΕΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ 

 

Οι λογαριαςμοί εξόδων ζχουν μεριςκεί ςτο κόςτοσ πωλιςεων και ςτθ λειτουργία 

διοίκθςθσ ωσ εξισ, ςτισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων: 

 
31.12.2014 

 Κόςτοσ 
πωλθκζντων 

Ζξοδα 
διοίκθςθσ 

Ζξοδα 
διάκεςθσ 

Σφνολο 

Αμοιβζσ και ζξοδα 
προςωπικοφ  284.182,93 0,00 2.870,53 287.053,46 
Αμοιβζσ και ζξοδα 
τρίτων 630.838,83 216.790,91 8.561,92 856.191,66 
Ραροχζσ Τρίτων 405.560,05 105.104,43 4.956,20 515.620,68 
Αποςβζςεισ  (Σθμ. 24) 127.196,61 25.305,69 753,37 153.255,67 
Φόροι  - τζλθ 118.766,55 70.876,81 1.915,59 191.558,95 
Διάφορα  ζξοδα 11.720,63 18.609,02 502,95 30.832,60 

 1.578.265,60 436.686,86 19.560,56 2.034.513,02 

 31.12.2013 

 
Κόςτοσ 

πωλθκζντων 
Ζξοδα 

διοίκθςθσ 
Ζξοδα 

διάκεςθσ Σφνολο 

Αμοιβζσ και ζξοδα 
προςωπικοφ  425.814,50 102.067,93 0,00 527.882,43 
Αμοιβζσ και ζξοδα 
τρίτων 675.164,35 90.268,62 2.253,89 767.686,86 
Ραροχζσ Τρίτων 302.497,00 89.702,74 638,94 392.838,68 
Αποςβζςεισ  (Σθμ. 24) 107.734,55 30.092,39 0,00 137.826,94 
Φόροι  - τζλθ 154.530,11 148.261,88 0,00 302.791,99 
Διάφορα  ζξοδα 10.204,47 43.683,99 7.765,50 61.653,96 

 1.675.944,98 504.077,75 10.658,33 2.190.680,86 

 

23. ΛΟΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

 

(α) ΛΟΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 
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Tα ποςά αναλφονται ωσ εξισ:  

  Ρερίοδοσ που ζλθξε τθν 
  31.12.2014  31.12.2013 

Ρροςαυξιςεισ  185.791,04  63.515,96 
Ζςοδα προθγουμζνων χριςεων  239.350,07  335.249,76 
Ζςοδα από προβλζψεισ προθγουμζνων 
χριςεων 

 
5.893,54  25.696,38 

  431.034,65  424.462,10 

 

 (β) ΛΟΙΡΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ: 

 Tα ποςά αναλφονται ωσ εξισ:            

  Ρερίοδοσ που ζλθξε τθν 

  31.12.2014  31.12.2013 

Ζξοδα προθγουμζνων χριςεων  110.617,24  93.344,27 
Ρροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ  600.000,00  0,00 
Λοιπά λειτουργικά ζξοδα  118,01  44.927,39 

  710.735,25  138.271,66 

 

 

24. ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

Tα ποςά αναλφονται ωσ εξισ:  

  Ρερίοδοσ που ζλθξε ςτισ 

  31.12.2014  31.12.2013 

Αποςβζςεισ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων (Σθμ. 6)  109.513,54  124.958,26 
Αποςβζςεισ λογιςμικοφ (Σθμ. 7)  43.742,13  12.868,68 

  153.255,67  137.826,94 

 

 

25. ΚΕΔΘ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΚΕΔΘ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΘ 

 

Ο υπολογιςμόσ των βαςικϊν ανά μετοχι τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ζχει ωσ εξισ: 

  31.12.2014  31.12.2013 

Κακαρό κζρδοσ αποδιδόμενο ςτουσ μετόχουσ  τθσ 
ΟΛΕ  336.209,27  480.669,16 
Μζςοσ ςτακμικόσ αρικμόσ μετοχϊν ςε κυκλοφορία  1  1 

Βαςικά κζρδθ ανά μετοχι  336.209,27  480.669,16 
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26. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

 

(α) Εκκρεμείσ Δικαςτικζσ Τποθζςεισ: Θ Εταιρεία δεν ζχει ςχθματίςει προβλζψεισ για 

διάφορεσ εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ. Θ  Διοίκθςθ κακϊσ και οι Νομικοί Εκπρόςωποι τθσ 

Εταιρείασ εκτιμοφν ότι αυτζσ οι εκκρεμείσ υποκζςεισ αναμζνεται να διευκετθκοφν χωρίσ 

αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτθν χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ ι ςτα αποτελζςματα τθσ 

λειτουργίασ τθσ.  

 

Θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ εξετάηει τισ περιπτϊςεισ 25 ναυαγίων πλοίων, τα οποία ζχουν 

βυκιςτεί ςε προθγοφμενεσ χριςεισ, ωσ προσ τθν δυνατότθτα εφαρμογισ των διατάξεων του 

ΦΕΚ αρ. φφλλου 857 / 1θ Ιουνίου 2007, ςχετικά με τα δικαιϊματα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 

επ’ αυτϊν. Σε κάκε περίπτωςθ που από τθν ζρευνα τθσ διοίκθςθσ προκφψει θ δυνατότθτα 

αποκόμιςθσ οφζλουσ που μπορεί να ειςπραχκεί από πλοιοκτιτεσ, κα προχωριςει ςτισ 

προβλεπόμενεσ από το νόμο τιμολογιςεισ το φψοσ των οποίων δεν μπορεί να υπολογιςτεί 

κατά τθν ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

 

(β) Ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χρήςεισ:. 

Με βάςθ τισ διατάξεισ του αρκρ. 2 Ν.3986/2011 το ΤΑΙΡΕΔ (Μζτοχοσ 100% τθσ ΟΛΕ ΑΕ) , 

κακϊσ και οι Εταιρίεσ των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανικει εξ ολοκλιρου ςτο ΤΑΙΡΕΔ 

απαλλάςςονται από φόρο ειςοδιματοσ.  

Από τθ χριςθ 2014 θ ΟΛΕ ΑΕ απαλλάςςεται από φόρο ειςοδιματοσ με βάςθ τισ διατάξεισ 

του αρκρ. 46 του Ν.4172/2013 και τθσ ΡΟΛ 1044/10-02-2015.  

Κατ εφαρμογι των ανωτζρω θ Εταιρεία διερευνά τθν υποβολι ανακλθτικισ διλωςθσ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ για τα φορολογθτζα κζρδθ τθσ χριςεωσ 2013. 

Στθν κλειόμενθ χριςθ μεταφζρκθκε ςτα αποτελζςματα χριςεωσ, θ αναβαλλόμενθ 

φορολογικι υποχρζωςθ τθσ 31/12/2013 ποςοφ ευρϊ 39.057,17. 

Θ εταιρεία ςτθ χριςθ 2014 υπζβαλλε αρχικι  διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ από τθν 

οποία προζκυψε ποςό για καταβολι ευρϊ 315.365,90, ςτισ 19/08/2015. Στθ ςυνζχεια 

υπζβαλλε τροποποιθτικι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ ςτισ 2/12/2015  από τθν οποία 

προκφπτει ποςό για επιςτροφι ςτθν ΟΛΕ Α.Ε. ευρϊ 191.515,70. Μζχρι ςιμερα θ εταιρεία 

δεν ζχει ειςπράξει το ανωτζρω ποςό. 
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Θ Εταιρεία ζχει περαιϊςει τισ φορολογικζσ τθσ δθλϊςεισ ζωσ και τθν χριςθ που ζλθξε τθν 

31.12.2009. Θ διαχειριςτικι χριςθ που ζλθξε τθν 31.12.2010 παραμζνει ανζλεγκτθ από τισ 

φορολογικζσ αρχζσ. Τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 και 

31.12.2014 θ Εταιρεία εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ ΡΟΛ 1159/26.7.2011, τθσ ΡΟΛ 

1124/18.06.2015 και του αρ.65α του Ν. 4174/2013 ςχετικά με τθν λιψθ φορολογικοφ 

πιςτοποιθτικοφ από Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

Θ Εταιρεία για τθν ανζλεγκτθ φορολογικά χριςθ κακϊσ και για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 

31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013 και 31.12.2014 ζχει ςχθματίςει ςωρευτικά πρόβλεψθ 

για ενδεχόμενο επιβολισ επιπλζον φόρων και προςαυξιςεων ποςοφ € 140.000,00. Ρικανζσ 

διαφορζσ φορολογικϊν ελζγχων ενδζχεται να ζχουν κάποια επίπτωςθ ςτα αποτελζςματα 

και τθν κακαρι κζςθ τθσ Εταιρείασ το ακριβζσ ποςό αυτϊν, παρά τθν ςχθματιςκείςα 

πρόβλεψθ, δεν είναι δυνατό να υπολογιςτεί με ακρίβεια κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ 

των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

 

27. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΘ 

 

(α). Μζλθ Διοίκθςθσ & διευκυντικά ςτελζχθ 

-Συναλλαγζσ με Διευκυντικά ςτελζχθ 

Δεν υπάρχουν Διευκυντικά ςτελζχθ ςτθν Εταιρεία 

 

-Συναλλαγζσ με Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου & 
ςυγγενείσ 
Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ:  

31.12.2014  31.12.2013  

Μιςκοί  34.211,66  38.759,80  
Κόςτοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ  9.184,30  8.777,29  
Αμοιβζσ Μελϊν Δ.Σ. από κζρδθ χριςθσ  -  -  
Ρρόςκετεσ παροχζσ  3.600,82 6.020,71  
Λοιπζσ ςυναλλαγζσ  -  -  
Μακροπρόκεςμεσ παροχζσ:  Δεν υπάρχουν Δεν 

υπάρχουν 
Ραροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία:  
Αποηθμιϊςεισ ςφνταξθσ  -  -  
Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν:  Δεν υπάρχουν Δεν 

υπάρχουν 
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Οι μιςκοί μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακορίηονται με βάςθ τισ διατάξεισ του  

ΦΕΚ 8/16 Ιανουαρίου 2007 όπωσ  αυτζσ  τροποποιικθκαν με  το  Ν.3833/2010  (ΦΕΚ  

40/15.3.2010). 

Οι απαιτιςεισ από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κατά τθν 31.12.2014 

ανζρχονται ςε € 9.558,80 ενϊ οι υποχρεϊςεισ προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου κατά τθν ίδια θμερομθνία ανζρχονται ςε € 276,58 

 

28. ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

 

(ι) Εφλογθ Αξία : Τα ποςά που εμφανίηονται ςτισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ 

οικονομικισ κζςθσ για τα διακζςιμα, τουσ πελάτεσ και τισ λοιπζσ απαιτιςεισ τισ 

προκαταβολζσ, τουσ προμθκευτζσ, και τισ λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ  υποχρεϊςεισ, 

προςεγγίηουν τισ αντίςτοιχεσ εφλογεσ αξίεσ λόγω τθσ βραχυπρόκεςμθσ λιξθσ των 

χρθματοοικονομικϊν αυτϊν μζςων.   

 

(ιι) Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ: Θ μζγιςτθ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, λόγω 

τθσ μθ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων από τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ κατά τθν 

τρζχουςα χριςθ, είναι θ καταχωρθμζνθ αξία των ςτοιχείων αυτϊν όπωσ αναφζρεται 

ςτισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ οικονομικισ κζςθσ. Θ Εταιρεία δεν ζχει ςθμαντικζσ 

ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου ςε μεμονωμζνουσ αντιςυμβαλλόμενουσ. 

 

(ιιι) Κίνδυνοσ  επιτοκίων: Θ Εταιρεία δεν υφίςταται κινδφνουσ από πικανι μεταβολι 

των επιτοκίων αφοφ δεν ζχει τραπεηικά δάνεια. Θ Εταιρεία δεν χρθςιμοποιεί 

παράγωγα ςε χρθματοοικονομικά προϊόντα προκειμζνου να μειϊςει τθν ζκκεςθ τθσ 

ςτον κίνδυνο μεταβολισ των επιτοκίων, κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ του 

ιςολογιςμοφ. Θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ πιςτεφει ότι δεν υφίςτανται ςθμαντικοί 

κίνδυνοι από πικανι μεταβολι των επιτοκίων.  
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(ιν) Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ: Θ Εταιρεία δεν δραςτθριοποιείται διεκνϊσ, οφτε ζχει 

δανειακζσ υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα και ςυνεπϊσ δεν εκτίκεται ςε 

ςυναλλαγματικό κίνδυνο που προκφπτει από διακυμάνςεισ ςε ςυναλλαγματικζσ 

ιςοτιμίεσ. 

 

(ν)  Κίνδυνοσ ευςτότθτασ. Θ αποτελεςματικι διαχείριςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ 

διαςφαλίηεται με τθ διατιρθςθ επαρκϊν χρθματικϊν διακεςίμων και τθν φπαρξθ 

δυνατότθτασ χρθματοδότθςθσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. Θ εταιρικι διαχείριςθ του 

κινδφνου ρευςτότθτασ βαςίηεται ςτθ ςωςτι διαχείριςθ του κεφαλαίου κίνθςθσ και 

των ταμειακϊν ροϊν.  

 

29. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ αποτελείται από μια μετοχι, θ οποία ανικει ςτο 

Ελλθνικό Δθμόςιο. Θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ παρακολουκεί τθν πορεία των ιδίων 

κεφαλαίων.  

1) Από τισ διατάξεισ περί νομοκεςίασ των Ανωνφμων Εταιρειϊν, Κ.Ν. 2190/1920, 

επιβάλλονται περιοριςμοί ςε ςχζςθ με αυτά που ζχουν ωσ εξισ: 

(ι) Θ απόκτθςθ ιδίων μετοχϊν, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ τθσ απόκτθςθσ 

με ςκοπό τθν διανομι τουσ ςτουσ εργαηομζνουσ, δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 10% του καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου και δεν 

μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μείωςθ των ιδίων κεφαλαίων ςε ποςό 

κατϊτερο από το ποςό του μετοχικοφ κεφαλαίου προςαυξθμζνου με τα 

αποκεματικά για τα οποία θ διανομι τουσ απαγορεφεται από τον Νόμο. 

(ιι) Σε περίπτωςθ που το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων τθσ Εταιρείασ, γίνει 

κατϊτερο από το ½ του μετοχικοφ κεφαλαίου το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

υποχρεοφται να ςυγκαλζςει τθν Γενικι Συνζλευςθ, μζςα ςε προκεςμία 

ζξι μθνϊν από τθν λιξθ τθσ χριςθσ, που κα αποφαςίςει τθν λφςθ τθσ 

Εταιρείασ ι τθν υιοκζτθςθ άλλου μζτρου. 
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(ιιι) Πταν το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων τθσ Εταιρείασ, καταςτεί κατϊτερο 

του 1/10 του μετοχικοφ κεφαλαίου και θ Γενικι Συνζλευςθ δεν λαμβάνει 

τα κατάλλθλα μζτρα, θ Εταιρεία μπορεί να λυκεί με δικαςτικι απόφαςθ 

μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον. 

(ιv) Ετθςίωσ, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιςτον των κακαρϊν κερδϊν, προσ 

ςχθματιςμό του Τακτικοφ αποκεματικοφ, το οποίο χρθςιμοποιείται 

αποκλειςτικά προσ εξίςωςθ, προ πάςθσ διανομισ μερίςματοσ, του τυχόν 

χρεωςτικοφ υπολοίπου του λογαριαςμοφ Αποτελζςματα εισ Νζον. Ο 

ςχθματιςμόσ του αποκεματικοφ αυτοφ κακίςταται προαιρετικόσ, όταν το 

φψοσ του φκάςει το 1/3 του μετοχικοφ κεφαλαίου. 

(v) Θ καταβολι ετθςίου μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ ςε μετρθτά, και ςε 

ποςοςτό 35% τουλάχιςτον των κακαρϊν κερδϊν, μετά τθν αφαίρεςθ του 

τακτικοφ αποκεματικοφ και του κακαροφ αποτελζςματοσ από τθν 

επιμζτρθςθ  περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων ςτθν εφλογθ 

αξία τουσ, είναι υποχρεωτικι. Τοφτο δεν ζχει εφαρμογι, αν ζτςι 

αποφαςιςκεί από τθν Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων με πλειοψθφία 

τουλάχιςτον 65% του καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Στθν 

περίπτωςθ αυτι το μθ διανεμθκζν μζριςμα μζχρι τουλάχιςτον ποςοςτοφ 

35% επί των κατά τα ανωτζρω κακαρϊν κερδϊν, εμφανίηεται ςε ειδικό 

λογαριαςμό Αποκεματικοφ προσ κεφαλαιοποίθςθ, εντόσ τετραετίασ με 

τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν που παραδίδονται δωρεάν ςτουσ δικαιοφχουσ 

μετόχουσ. Τζλοσ, με πλειοψθφία τουλάχιςτον 70% του καταβλθμζνου 

μετοχικοφ κεφαλαίου, θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων, μπορεί να 

αποφαςίηει τθν μθ διανομι μερίςματοσ. 

2) H Εταιρεία ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ ςχετικζσ διατάξεισ που επιβάλλονται από 

τθν νομοκεςία ςε ςχζςθ με τα ίδια κεφάλαια. 

30. ΣΘΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Τον Ιοφλιο 2016 τελεςιδίκθςε θ υπόκεςθ του Διμου Ελευςίνασ κατά τθσ ΟΛΕ Α.Ε. με 

τθν οποία καλείται θ εταιρεία να καταβάλει  λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ για φορολογία 

κοινοχριςτων χϊρων τθσ χριςθσ 2004 πλζον των νόμιμων προςαυξιςεων  ςυνολικοφ 

φψουσ € 142.400. Μζχρι τθν θμερομθνία ςυντάξεωσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 
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δεν ζχει αςκθκεί κάποια νομικι ενζργεια από τθν ΟΛΕ Α.Ε. για αναίρεςθ τθσ απόφαςθσ 

αυτισ. 

Οι  ετιςιεσ  οικονομικζσ  καταςτάςεισ  τθσ  Εταιρείασ,  θ  ζκκεςθ  Ελζγχου  του  

Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι και θ Ζκκεςθ διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι 

καταχωρθμζνεσ ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ www.life-ole.gr. 

 

     Ελευςίνα, 31θ Αυγοφςτου 2016 
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ΒΕΒΑΙΩΣΘ 

Βεβαιϊνεται, ότι οι εν λόγω Οικονομικζσ Καταςτάςεισ αποτελοφνται από 62 ςελίδεσ 

και είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου 

Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι που χορθγιςαμε με θμερομθνία 8 Σεπτεμβρίου 2016  

Ακινα, 8 Σεπτεμβρίου 
Οι Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ 
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