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Δθλϊςεισ Μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου
(ςφμφωνα με το άρκρο 4, παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε.:
Λουρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
Χειλαδάκθσ Στυλιανόσ, Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και
Αγραφιϊτθσ Δθμιτριοσ, Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου

βεβαιϊνουμε και δθλϊνουμε, εξ όςων γνωρίηουμε, ότι:
α) oι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. για τθν χριςθ από 1θ
Ιανουαρίου 2012 ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2012, οι οποίεσ καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα
Λογιςτικά Ρρότυπα, απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του
πακθτικοφ, τθν κακαρι κζςθ και τα αποτελζςματα χριςεωσ του εκδότθ.

β) θ ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου απεικονίηει κατά τρόπο αλθκι τθν εξζλιξθ, τισ επιδόςεισ,
και τθ κζςθ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ
εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιγραφισ των κυριότερων κινδφνων και
αβεβαιοτιτων που αντιμετωπίηουν.

Ρεριςτζρι, 24 Απριλίου 2013

Ο Ρρόεδροσ Δ.Σ.

Ζνα Μζλοσ του Δ.Σ.

Ζνα Μζλοσ του Δ.Σ.

Λουρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ

Χειλαδάκθσ Στυλιανόσ

Αγραφιϊτθσ Δθμιτριοσ
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Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι
Ρροσ τουσ Μετόχουσ τθσ Εταιρείασ ΟΡΑΡ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε.
Ζκκεςθ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων
Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ΟΡΑΡ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε, οι
οποίεσ αποτελοφνται από τθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθσ 31 θσ Δεκεμβρίου 2012, τισ
καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ
χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και
μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ.
Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν
καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα 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.
Ευκφνθ του Ελεγκτι
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 Ρρότυπα Ελζγχου. Τα
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.
Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ
κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.

Γνϊμθ
Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε
ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ ΟΡΑΡ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε κατά τθν 31 θ
Δεκεμβρίου 2012 και τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ χριςθ
που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ,
όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Αναφορά επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Θεμάτων
Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων
από τα άρκρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920.

Ακινα, 24 Απριλίου 2013
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ

Κυριάκοσ ιρισ
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 12111
ΡΑΙΣΓΟΥΑΤΕΧΑΟΥΣΚΟΥΡΕΣ
Ανϊνυμθ Ελεγκτικι Εταιρεία
Λεωφ. Κθφιςίασ 268
152 32 Χαλάνδρι
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 113

ΠΡΑΙΓΟΤΩΣΕΡΧΑΟΤΚΟΤΠΕΡ Ανϊνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφιςίασ 268, 15232 Χαλάνδρι
Σ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, www.pwc.gr
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Ετιςια ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ περιόδου από 01.01.2012 ζωσ 31.12.2012
(ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ν. 3556/2007)
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ν. 2190/1920 άρκρο 43α παράγραφοσ 3 & 4, άρκρο 107 παρ. 3 και
άρκρο 136 παρ.2. και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3556/2007 άρκρα 2γ, 6, 7 & 8, κακϊσ και τθν
απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ 7/448/11.10.2007 άρκρο 2 και το Καταςτατικό τθσ
Εταιρίασ, ςασ υποβάλλουμε για τθν κλειόμενθ χριςθ από 01.01.2012 ζωσ 31.12.2012 τθν ετιςια
ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ οποία περιλαμβάνει, τισ ελεγμζνεσ εταιρικζσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ, τισ ςθμειϊςεισ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων και τθν ζκκεςθ ελζγχου των
ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν. Στθν παροφςα ζκκεςθ περιγράφονται ςυνοπτικά πλθροφορίεσ τθσ
εταιρίασ ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ A.E., χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ που ςτοχεφουν ςε μία
γενικι ενθμζρωςθ των μετόχων και του επενδυτικοφ κοινοφ για τθν οικονομικι κατάςταςθ και τα
αποτελζςματα, τθ ςυνολικι πορεία και τισ μεταβολζσ που επιλκαν κατά τθ διάρκεια τθσ κλειόμενθσ
εταιρικισ χριςθσ (01.01.2012 – 31.12.2012), ςθμαντικά γεγονότα τα οποία ζλαβαν χϊρα και τθν
επίδραςθ αυτϊν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ίδιασ περιόδου. Επίςθσ, γίνεται περιγραφι των
κυριότερων κινδφνων και αβεβαιοτιτων που ενδζχεται να αντιμετωπίςει θ Εταιρία ςτο μζλλον και
παρατίκενται οι ςθμαντικότερεσ ςυναλλαγζσ που καταρτίςκθκαν μεταξφ του εκδότθ και των
ςυνδεδεμζνων με αυτόν μερϊν.
Α. Απολογιςμόσ χριςθσ 2012

Εξζλιξθ – Μεταβολζσ οικονομικϊν μεγεκϊν, επιδόςεισ

Για τθ χριςθ 2012, τα οικονομικά μεγζκθ τθσ Εταιρίασ διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ:

1. Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ εταιρίασ για τθ χριςθ 2012 ανιλκε ςτο ποςό των € 31.956 χιλ. ζναντι
€ 29.001 χιλ. τθν αντίςτοιχθ χριςθ 2011, παρουςιάηοντασ αφξθςθ ςε ποςοςτό 10,2%. Θ αφξθςθ
αυτι αναλφεται ωσ εξισ:

Α) Ροςοςτό 4,4% προζρχεται από τθ διεφρυνςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν προσ το δίκτυο τθσ ΟΡΑΡ
Α.Ε., ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ, βάςει τθσ από 22.06.2009 ςφμβαςθσ και του
προςαρτιματόσ τθσ.

Β) Ροςοςτό 3,3% προζρχεται από τα ζςοδα τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου εφαρμογισ τθσ Ενιαίασ
Εταιρικισ Εικόνασ ςτα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε., λόγω τθσ ολοκλιρωςθσ του Ζργου ςτα 921
πρακτορεία ςτθν περιφζρεια Μακεδονίασ και Θράκθσ και υλοποίθςθσ του Ζργου κατά 80% ςτα
ΟΠΑΠ Παροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε.
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1.487 πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. του υπολοίπου του Νομοφ Αττικισ και κατά 55% ςτα 1.045
πρακτορεία τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, Κριτθσ και Β. Αιγαίου.

Γ) Ροςοςτό 2,5% προζρχεται από τθν παροχι ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν Novasports και ΟΤΕ TV
ακλθτικοφ περιεχομζνου ςτουσ χϊρουσ των πρακτορείων του δικτφου τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. Θ παροχι
αυτι γίνεται ςτο πλαίςιο των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν προσ το δίκτυο πωλιςεων τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε.,
που ανζλαβε θ Εταιρεία για ζνα ζτοσ με τθν από 15.11.2012 ςφμβαςθ με τθν Μθτρικι.

2. Το κόςτοσ πωλθκζντων αυξικθκε κατά 9,6% λόγω διερεφνθςθσ των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν
προσ τθν ΟΡΑΡ Α.Ε. (υπθρεςίεσ προσ το δίκτυο, ενιαία εταιρικι εικόνα, κλπ). Συνεπϊσ, τα μικτά
κζρδθ ανιλκαν ςτο ποςό των € 2.367 χιλ. κατά τθν χριςθ 2012, ζναντι € 1.999 χιλ. τθ χριςθ 2011,
παρουςιάηοντασ αφξθςθ ςε ποςοςτό 18,4%. Αυτό οφείλεται ςτθ μεγαλφτερθ αφξθςθ των εςόδων
(10,2%) από τθν αφξθςθ του κόςτουσ πωλθκζντων (9,6%).

3. Τα κζρδθ προ φόρων παρουςίαςαν μείωςθ ςε ποςοςτό 39,6% και διαμορφϊκθκαν ςτο ποςό των
€ 1.648 χιλ. ζναντι € 2.727 χιλ. τθ χριςθ 2011. Ενϊ, θ αφξθςθ των πωλιςεων και των άλλων
λειτουργικϊν εςόδων ιταν μεγαλφτερθ τθσ αφξθςθσ του κόςτουσ παραγωγισ και διοίκθςθσ, θ
μείωςθ των κερδϊν προ φόρων οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν μείωςθ των χρθματοοικονομικϊν
εςόδων κατά 45,6%, εξαιτίασ τθσ ςθμαντικισ μείωςθσ των ταμειακϊν διακεςίμων τθσ Εταιρείασ
μζςα ςτθν χριςθ.

4. Τα κακαρά κζρδθ παρουςίαςαν μείωςθ ςε ποςοςτό 37,4% και ανιλκαν ςτο ποςό των € 1.258 χιλ.
ζναντι € 2.011 χιλ. τθ χριςθ 2011. Θ μείωςθ των κακαρϊν κερδϊν ςε ποςοςτό μικρότερο τθσ
μείωςθσ των κερδϊν προ φόρων, αποτυπϊνει τθν τθ κετικι επίδραςθ του αναβαλλόμενου φόρου
φψουσ € 1.413 χιλ. ςε ςχζςθ με τθ χριςθ του 2011, κατά τθν οποία το αντίςτοιχο ποςό ανιλκε ςτισ
€ 855 χιλ. Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ προκφπτει κατά κφριο λόγο από τθν λογιςτικι διαχείριςθ των
δαπανϊν για τθν υλοποίθςθ του Ζργου εφαρμογισ Ενιαίασ Εταιρικισ Εικόνασ ςτα πρακτορεία τθσ
ΟΡΑΡ Α.Ε.

5. Οι αποςβζςεισ κατά το 2012 αυξικθκαν κατά 79%, ανερχόμενεσ ςτο ποςό των € 1.522 χιλ. ζναντι
€ 852 χιλ. τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου 2011. Θ διαφορά αυτι οφείλεται ςτισ αυξθμζνεσ αγορζσ παγίων
κατά τθ χριςθ του 2011 και του 2012, για τθν υλοποίθςθ του Ζργου εφαρμογισ Ενιαίασ Εταιρικισ
Εικόνασ (ΕΕΕ) ςτα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε.
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Παράγοντεσ δθμιουργίασ αξίασ και μζτρθςθσ επιδόςεων

Θ Εταιρία μετρά τθν αποδοτικότθτά τθσ κάνοντασ χριςθ χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν απόδοςθσ
που χρθςιμοποιοφνται διεκνϊσ:

- ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότθτα Συνολικϊν Απαςχολοφμενων Κεφαλαίων»:
Ο δείκτθσ διαιρεί τα κζρδθ προ φόρων και χρθματοοικονομικϊν αποτελεςμάτων με τα ςυνολικά
απαςχολοφμενα κεφάλαια τθσ Εταιρίασ, τα οποία είναι το άκροιςμα τθσ Κακαρισ Θζςθσ και του
ςυνόλου των δανείων.

- ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτθσ διαιρεί τα κζρδθ μετά από
φόρουσ με τθν κακαρι κζςθ τθσ Εταιρίασ.

- Ρερικϊριο μικτοφ κζρδουσ: Ο δείκτθσ διαιρεί τα μικτά κζρδθ με τισ πωλιςεισ τθσ Εταιρίασ.

Οι παραπάνω δείκτεσ για τθ χριςθ 2012 ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ του 2011 κινικθκαν ωσ εξισ:

ROCE
ROE
Ρερικϊριο Μικτοφ Κζρδουσ

31.12.2012
0,124%
5,45%
7,49%

31.12.2011
-1,27%
8,34%
6,89%

Θ βελτίωςθ του δείκτθ ROCE και του Ρερικωρίου Μικτοφ Κζρδουσ οφείλεται ςτθν προαναφερκείςα
βελτίωςθ των πωλιςεων και των άλλων λειτουργικϊν εςόδων, ενϊ θ πτϊςθ του δείκτθ ROE
οφείλεται ςτθν μείωςθ των κερδϊν μετά από φόρουσ, λόγω τθσ μείωςθσ των χρθματοοικονομικϊν
εςόδων.
ΒΑΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟΧΗ
2012
2011
0,063 €/μτχ
0,101 €/μτχ
Θ μείωςθ των κερδϊν ανά μετοχι οφείλεται, κατά κφριο λόγο, ςτθν ςθμαντικι μείωςθ των
χρθματοοικονομικϊν εςόδων.
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Β. Σθμαντικά γεγονότα κατά τθ χριςθ 2012 και θ επίδραςι τουσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ

Τα παρακάτω γεγονότα επθρζαςαν ςθμαντικά τθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ κατά το 2012. Από αυτά,
τα περιςςότερα αφοροφν ςτθν ετοιμότθτα τθσ Εταιρείασ να παρζχει αυξθμζνεσ υπθρεςίεσ ςτθ
Μθτρικι Εταιρεία. Τα οικονομικά μεγζκθ επθρεάςτθκαν για το ζτοσ 2012 από τθν εκτενζςτερθ
παροχι υπθρεςιϊν με βάςθ τθ ςχετικι ςφμβαςθ (SLA) με τθ Μθτρικι και κυρίωσ από τθν
υλοποίθςθ του Ζργου τθσ εφαρμογισ Ενιαίασ Εταιρικισ Εικόνασ ςτα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε.
Ριο ςυγκεκριμζνα θ Εταιρεία αςχολικθκε με τα εξισ:

1. Βάςει τθσ από 22.06.2009 ςφμβαςθσ με τθν ΟΡΑΡ Α.Ε. και του προςαρτιματόσ τθσ, θ Εταιρία
κατά το ζτοσ 2012 παρείχε το πλιρεσ φάςμα υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ των διαδικαςιϊν για τθν
προμικεια και διανομι εντφπων και υλικϊν ςτα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε., τθν υποςτιριξθ του
δικτφου πωλιςεων, τθν διαχείριςθ τεχνικϊν ζργων, τθν παρακολοφκθςθ και ζλεγχο χορθγιϊν, τθν
διαχείριςθ και αςφάλεια των εγκαταςτάςεων, κακϊσ και λοιπζσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ προσ
τθν ΟΡΑΡ Α.Ε.

2. Κατά τθν διάρκεια του 2012 ολοκλθρϊκθκε το Ζργο τθσ εφαρμογισ Ενιαίασ Εταιρικισ Εικόνασ ςτα
921 πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. ςτθν περιφζρεια Μακεδονίασ και Θράκθσ, υλοποιικθκε κατά 80%
ςτα 1.487 πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. του υπολοίπου του Νομοφ Αττικισ και κατά 55% ςτα 1.045
πρακτορεία τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, Κριτθσ και Β. Αιγαίου.
Γ. Περιγραφι των κυριοτζρων κινδφνων και αβεβαιοτιτων

Στθ ςυνζχεια παρακζτουμε τουσ κυριότερουσ κινδφνουσ και τισ αβεβαιότθτεσ ςτισ οποίεσ
ενδεχομζνωσ να εκτεκεί θ Εταιρία.

1. υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ
Πλεσ οι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ υλοποιικθκαν κυρίωσ εντόσ Ελλάδοσ. Μικρό μζροσ των
ςυναλλαγϊν ζγιναν με τθν ΟΡΑΡ Κφπρου LTD με βάςθ ςυναλλαγισ το Ευρϊ. Ωσ εκ τοφτου θ
Εταιρεία δεν αντιμετωπίηει ςυναλλαγματικό κίνδυνο.

2. Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ
Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ κα μποροφςε να προκφψει ςτθν περίπτωςθ που κάποιο χρθματοπιςτωτικό
ίδρυμα εκδθλϊςει αδυναμία να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ςε ςχζςθ με τθν επζνδυςθ των
διακεςίμων τθσ Εταιρείασ ςε προκεςμιακζσ κατακζςεισ.
ΟΠΑΠ Παροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε.
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3. Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ
Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ δεν υφίςταται για τθν Εταιρεία, αφοφ θ επζνδυςθ των διακεςίμων τθσ,
κακϊσ και ο ςφντομοσ χρόνοσ αποπλθρωμισ των απαιτιςεων τθσ, κατά κφριο λόγο από τθν
Μθτρικι, ςε ςυνδυαςμό με τθν ορκολογικι οικονομικι διαχείριςθ, εξαςφαλίηουν τθν διατιρθςθ
τθσ ρευςτότθτασ ςε ικανοποιθτικά επίπεδα.

4. Κίνδυνοσ ταμειακϊν ροϊν και κίνδυνοσ μεταβολϊν εφλογθσ αξίασ λόγω μεταβολϊν των
επιτοκίων
Δεν υφίςταται ςχετικόσ κίνδυνοσ. Θ μοναδικι δανειακι επιβάρυνςθ τθσ Εταιρίασ, όπωσ αυτι
προκφπτει από το Ιδιωτικό Συμφωνθτικό μεταξφ τθσ ΟΡΑΡ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. και Εμπορικισ Leasing
Α.Ε. τθσ 31.7.2007, ςφμφωνα με το οποίο θ Εταιρία απζκτθςε 45 φορτθγά προκειμζνου για τθν
ομαλι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθν από 22.6.2009 ςφμβαςθ
με τθν ΟΡΑΡ Α.Ε. (SLA), ζχει προκακοριςμζνεσ και προςυμφωνθμζνεσ ταμειακζσ ροζσ.

5. Κίνδυνοσ από τισ επιπτϊςεισ τθσ αρνθτικισ οικονομικισ ςυγκυρίασ ςτθν ελλθνικι οικονομία
Το ζτοσ 2013 είναι μια δφςκολθ περίοδοσ για τθν ελλθνικι οικονομία, με τθν οικονομικι κρίςθ να
επθρεάηει αρνθτικά το ςφνολο ςχεδόν των επιχειριςεων. Θ οικονομικι κρίςθ, των τελευταίων ετϊν,
ζχει οδθγιςει ςε περιοριςμζνθ, για τα δεδομζνα τθσ αγοράσ, κάμψθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ
μθτρικισ εταιρίασ, θ οποία δεν κρίνεται ςθμαντικι, ϊςτε να επθρεάςει τθν ομαλι λειτουργία τθσ
ΟΡΑΡ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε., τθσ οποίασ οι δραςτθριότθτεσ είναι ςυνυφαςμζνεσ με τθν ΟΡΑΡ Α.Ε.
Δ. Παράκεςθ ςθμαντικϊν ςυναλλαγϊν του εκδότθ με ςυνδεδεμζνα προσ αυτόν μζρθ

Στουσ παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηεται το ςφνολο των ςυναλλαγϊν τθσ Εταιρείασ με τα
ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Διεκνζσ Λογιςτικό Ρρότυπο 24:
Δ1. υναλλαγζσ Εταιρείασ με ςυνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ:
Εταιρεία
ΟΡΑΡ Α.Ε. (Ζςοδα από
παροχι υπθρεςιϊν)
ΟΡΑΡ Α.Ε. (Ζςοδα από
ςφμβαςθ Εφαρμογισ Ε.Ε.Ε)
ΟΡΑΡ Α.Ε. (Μακροπρόκεςμεσ
Υποχρεϊςεισ)
ΟΡΑΡ Α.Ε. (Βραχυπρόκεςμεσ
Υποχρεϊςεισ)
ΟΡΑΡ ΚΥΡΟΥ LTD
φνολο

Ζςοδα

Ζξοδα

Τποχρεϊςεισ

Απαιτιςεισ

29.789.356,47

1.083.624,58

-

10.154.403,98

1.780.938,74

-

-

-

-

-

29.933.871,53

-

-

-

2.662.810,32

-

32.364,00

-

-

-

31.602.659,21

1.083.624,58

32.596.681,85

10.154.403,98
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1. Θ ΟΡΑΡ Α.Ε. ςτθν τρζχουςα περίοδο απζδωςε ςτθν ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. ποςό
€ 29.789.356,47. Το ποςό αυτό αφορά ςτισ διενεργθκείςεσ για τθν ΟΡΑΡ Α.Ε.: α) δαπάνεσ
μιςκοδοςίασ και λοιπζσ δαπάνεσ εργαηομζνων, ςυμβοφλων, ςυνεργατϊν κλπ, β) δαπάνεσ αγορϊν
και διανομισ αναλωςίμων για τα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. και γ) αμοιβζσ τθσ ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ
ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ και αναλϊςιμα, όπωσ αυτζσ προβλζπονται με τθν από
22.06.2009 ςφμβαςθ μεταξφ των δφο Εταιριϊν. Αναφορικά με τθ ςφμβαςθ με τθν ΟΡΑΡ Α.Ε. για τθν
εφαρμογι τθσ νζασ Ενιαίασ Εταιρικισ Εικόνασ ςτα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε., θ ΟΡΑΡ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Α.Ε. αναγνϊριςε κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2012 ζςοδο ποςοφ € 1.780.938,74.

2. Κατά τθ χριςθ 2012 το ποςό των Μακροπρόκεςμων και Βραχυπρόκεςμων Υποχρεϊςεων τθσ
ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. προσ τθν Μθτρικι διαμορφϊκθκε ςτα € 29.933.871,53 και
€ 2.662.810,32 αντίςτοιχα.

Οι μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ προσ τθν Μθτρικι απορρζουν
από τθν από 15.01.2005 ςφμβαςθ για τθν εφαρμογι τθσ νζασ Ενιαίασ Εταιρικισ Εικόνασ ςτα
πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. Το ζργο αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ επομζνων χριςεων.

3. Θ ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. ςτθ χριςθ 2012 απζδωςε ςτθν ΟΡΑΡ Α.Ε.: α) ποςό € 8.595,63
που κατζβαλε θ μθτρικι Εταιρεία για κοινόχρθςτα του ζκτου ορόφου του κτιρίου (Ρανεπιςτθμίου
25) ςτο οποίο ςτεγάηονταν Διευκφνςεισ τθσ κυγατρικισ ςφμφωνα με τθν από 30.07.2009 ςχετικι
ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, β) ποςό € 50.000 για παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. προσ τθν
ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. ςφμφωνα με τθν από 22.06.2009 μεταξφ τουσ ςφμβαςθ και
αφοροφν υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ, διαδικαςίεσ προμθκειϊν, διαχειριςτικϊν
ςυςτθμάτων κλπ, γ) ποςό € 1.025.028,95 που κατζβαλε θ ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. ςτθ
μθτρικι για κοινζσ δαπάνεσ (ςτα κτίρια Λ. Κθφιςοφ 62, Ρεριςτζρι και Κωλζτθ & Καβάλασ
Θεςςαλονίκθ), ςφμφωνα με τθν από 22.06.2009 μεταξφ τουσ ςφμβαςθ.

4. Θ ΟΡΑΡ ΚΥΡΟΥ ΛΤΔ ςτθν τρζχουςα περίοδο απζδωςε ςτθν ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε.
ποςό € 32.364,00 που αφορά ςτθν πϊλθςθ αναλωςίμων υλικϊν για τα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ
ΚΥΡΟΥ ΛΤΔ.

ΟΠΑΠ Παροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε.
Οικονομικζσ καταςτάςεισ για την χρήςη από 1η Ιανουαρίου ζωσ 31η Δεκεμβρίου 2012

13

Δ2. υναλλαγζσ και υπόλοιπα με μζλθ του Δ.. και Διευκυντικά τελζχθ:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΚΑ ΣΕΛΕΧΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

Μιςκοί & λοιπζσ παροχζσ
Bonus
Λοιπζσ αποηθμιϊςεισ
Κόςτοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
φνολο

01.01 - 31.12.2012
1.371.581,09
227.953,02
1.599.534,11

01.01 - 31.12.2012
84.056,39
84.056,39

Ε. Εκτιμιςεισ για τθν εξζλιξθ των δραςτθριοτιτων του εκδότθ κατά το 2013

Οι ςτόχοι τθσ Εταιρείασ για το ζτοσ 2013 είναι:

1. Ολοκλιρωςθ του μεγαλυτζρου μζρουσ του Ζργου τθσ εφαρμογισ Ενιαίασ Εταιρικισ Εικόνασ ςτα
πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. Το πρϊτο εξάμθνο του 2013 κα ολοκλθρωκεί το Ζργο τθσ εφαρμογισ
Ενιαίασ Εταιρικισ Εικόνασ ςτα 1.487 πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. του υπολοίπου του Νομοφ Αττικισ
και ςτα 1.045 πρακτορεία τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ, Κριτθσ και Β. Αιγαίου. Επίςθσ, αναμζνεται να
δθμοςιευτεί Τεφχοσ Διακιρυξθσ Ανοικτοφ Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ Αναδόχου ι
Αναδόχων που κα αναλάβει/ουν τθν προμικεια, καταςκευι, μεταφορά και εγκατάςταςθ ειδϊν
γραφειακοφ εξοπλιςμοφ, εξοπλιςμοφ ειδϊν προβολισ και ςιμανςθσ μεταλλικϊν επενδφςεων ςτισ
όψεισ των περίπου 1.000 πρακτορείων Δυτικισ Μακεδονίασ, Θεςςαλίασ, Ανατολικισ Στερεάσ (εκτόσ
Αττικισ), Εφβοιασ και Νιςων Ν. Αιγαίου.

2. Συνεχισ βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και τθσ υποςτιριξθσ προσ τθν ΟΡΑΡ Α.Ε. και το
δίκτυο πωλιςεων π.χ. εντατικοποίθςθ επιςκζψεων πωλιςεων των πρακτορείων, διαχείριςθσ
τεχνικϊν ζργων και ελζγχου χορθγιϊν, κτλ. Στο πλαίςιο αυτό εντάςςεται θ ςυνεχισ εξζλιξθ των
διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων ISO 9001, ISO 1401 και SA 8000.

3. Βελτιςτοποίθςθ του κόςτουσ παροχισ υπθρεςιϊν και των διαδικαςιϊν υποςτιριξθσ.

4. Ανάλθψθ νζων ζργων και διεφρυνςθ των υποςτθρικτικϊν διαδικαςιϊν για νζεσ δραςτθριότθτεσ,
κατόπιν ανάκεςθσ από τθν μθτρικι.

ΟΠΑΠ Παροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε.
Οικονομικζσ καταςτάςεισ για την χρήςη από 1η Ιανουαρίου ζωσ 31η Δεκεμβρίου 2012
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ΣΤ. Αρικμόσ και ονομαςτικι αξία μετοχϊν

Πλεσ οι μετοχζσ που ζχουν εκδοκεί από τθν Εταιρεία είναι κοινζσ μετοχζσ.
Ο ςυνολικόσ εγκεκριμζνοσ αρικμόσ κοινϊν μετοχϊν ιταν 20.000.000 ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2012 με
ονομαςτικι αξία € 1 ανά μετοχι. Πλεσ οι εκδοκείςεσ μετοχζσ είναι πλιρωσ εξοφλθμζνεσ. Δεν
υπιρχαν μεταβολζσ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ κατά τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31θ
Δεκεμβρίου 2012.

Ρεριςτζρι, 24 Απριλίου 2013

-OΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΟΡΟΥΛΟΣ

ΟΠΑΠ Παροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε.
Οικονομικζσ καταςτάςεισ για την χρήςη από 1η Ιανουαρίου ζωσ 31η Δεκεμβρίου 2012
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Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΟΡΑΡ
Υπθρεςιϊν Α.Ε. ςτισ 24 Απριλίου 2013 και είναι αναρτθμζνεσ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ ΟΡΑΡ ΑΕ.
www.opap.gr

Επιςθμαίνεται ότι τα δθμοςιευκζντα ςτον τφπο ςυνοπτικά οικονομικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ
που προκφπτουν από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτοχεφουν ςτο να παράςχουν ςτον αναγνϊςτθ
μία γενικι ενθμζρωςθ για τθν οικονομικι κατάςταςθ και τα αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ, αλλά δεν
παρζχουν τθν ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ οικονομικισ κζςθσ και των αποτελεςμάτων των
χρθματοοικονομικϊν επιδόςεων και των ταμειακϊν ροϊν τθσ Εταιρείασ ςφμφωνα με τα Διεκνι
Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ).

ΟΠΑΠ Παροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε.
Οικονομικζσ καταςτάςεισ για την χρήςη από 1η Ιανουαρίου ζωσ 31η Δεκεμβρίου 2012
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Α. Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ
Ποςά ςε Ευρϊ
θμείωςθ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
Μθ Κυκλοφοριακά τοιχεία Ενεργθτικοφ
Ενςϊματεσ Ακινθτοποιιςεισ
Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ
Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ
φνολο Μθ Κυκλοφοριακϊν τοιχείων Ενεργθτικοφ

5.1
5.2
5.3
5.4

16.280.186,46
1,46
2.805.512,12
65.492,51
19.151.192,55

8.366.570,42
1,45
1.392.628,97
58.056,00
9.817.256,83

Κυκλοφοριακά τοιχεία Ενεργθτικοφ
Αποκζματα
Λοιπζσ Απαιτιςεισ από Συνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ
Λοιπζσ Απαιτιςεισ
Λοιπά Κυκλοφοριακά ςτοιχεία Ενεργθτικοφ
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
φνολο Κυκλοφοριακϊν Περιουςιακϊν τοιχείων

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

724.308,25
10.154.403,98
5.339.462,68
1.554.324,93
25.793.663,46
43.566.163,30

475.184,93
6.831.661,26
1.874.432,38
35.820,52
65.426.976,38
74.644.075,47

62.717.355,85

84.461.332,31

5.10
5.10
5.10

20.000.000,00
363.267,17
2.717.036,28
23.080.303,45

20.000.000,00
300.192,06
3.821.893,12
24.122.085,18

5.11

435.432,77

797.590,05

5.12

658.423,75

503.216,84

5.13

29.933.871,53

51.122.435,47

5.14

1.200.000,00
32.227.728,05

1.275.000,00
53.698.242,35

5.15
5.16

2.342.376,83
1.037.472,74

2.250.062,73
885.761,15

5.11

362.157,28

333.614,61

5.13

1.004.507,18

916.381,15

5.13

2.662.810,32

2.255.185,13

7.409.324,35

6.641.004,77

φνολο Τποχρεϊςεων

39.637.052,40

60.339.247,13

φνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεϊςεων

62.717.355,85

84.461.332,31

φνολο Ενεργθτικοφ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Κδια κεφάλαια αποδιδόμενα ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποκεματικά
Αποτελζςματα Εισ Νζον
φνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ
Μακροπρόκεςμεσ Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ
Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν
υπθρεςία
Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ προσ
Συνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ
Ρροβλζψεισ
φνολο Μακροπροκζςμων Τποχρεϊςεων
Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ
Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Τρζχουςεσ Φορολογικζσ Υποχρεϊςεισ
Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ ςτθν Επόμενθ
Χριςθ
Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ προσ Συνδεδεμζνεσ
Εταιρείεσ
φνολο Βραχυπροκζςμων Τποχρεϊςεων

Οι ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων
ΟΠΑΠ Παροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε.
Οικονομικζσ καταςτάςεισ για την χρήςη από 1η Ιανουαρίου ζωσ 31η Δεκεμβρίου 2012
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Β. Κατάςταςθ υνολικοφ Ειςοδιματοσ
Ποςά ςε Ευρϊ
Ζςοδα από Συνδεδεμζνεσ Επιχειριςεισ
Ζςοδα
υνολικά Ζςοδα

θμείωςθ
5.17
5.17

H ΕΣΑΙΡΕΙΑ
01.01 - 31.12.2012
31.602.659,21
353.042,32
31.955.701,53

01.01 - 31.12.2011
29.001.401,39
29.001.401,39

Κόςτοσ Ρωλθκζντων
Μικτό Κζρδοσ

5.18

(29.588.966,92)
2.366.734,61

(27.002.664,76)
1.998.736,62

Άλλα λειτουργικά ζςοδα
Ζξοδα διάκεςθσ
Ζξοδα διοίκθςθσ
Ζξοδα Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ
Άλλα λειτουργικά ζξοδα

5.19
5.18
5.18

86.252,16
(457,94)
(2.376.597,43)
(46.318,98)

63.791,12
(132,96)
(2.347.770,73)
(35.392,63)

29.612,42

(320.768,58)

1.727.351,46
(109.246,11)

3.176.810,74
(129.264,32)

1.647.717,77

2.726.777,84

(1.802.382,63)
1.412.883,13

(1.570.379,29)
855.086,68

1.258.218,27

2.011.485,23

5.19

Λειτουργικό Αποτζλεςμα
Χρθματοοικονομικά Ζςοδα
Χρθματοοικονομικά Ζξοδα

5.20
5.21

Κζρδθ προ φόρων
Φόροσ ειςοδιματοσ
Αναβαλλόμενοσ Φόροσ Ειςοδιματοσ
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ
μετά από φόρουσ

5.22
5.22

Οι ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων

ΟΠΑΠ Παροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε.
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Γ. Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων
Ποςά ςε ευρϊ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Κατανεμθμζνα ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ
Μετοχικό
κεφάλαιο

Τπζρ Σο
Άρτιο

Προτεινόμενα
Μερίςματα

Λοιπά
αποκεματικά

Αποτελζςματα εισ
νζον

Σφνολο

20.000.000,00

-

-

126.116,06

2.984.483,90

23.110.599,96

-

-

-

-

2.011.485,23

2.011.485,23

-

-

-

-

2.011.485,23

2.011.485,23

Διανομι μεριςμάτων

-

-

-

-

(1.000.000,00)

(1.000.000,00)

Τακτικό Αποκεματικό

-

-

-

174.076,00

(174.076,00)

-

20.000.000,00

-

-

300.192,06

3.821.893,13

24.122.085,19

20.000.000,00

-

-

300.192,06

3.821.893,13

24.122.085,19

-

-

-

-

1.258.218,27

1.258.218,27

-

-

-

-

1.258.218,27

1.258.218,27

Διανομι μεριςμάτων

-

-

-

-

(2.300.000,00)

(2.300.000,00)

Τακτικό Αποκεματικό

-

-

-

63.075,11

(63.075,11)

-

20.000.000,00

-

-

363.267,17

2.717.036,28

23.080.303,45

Τπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τθν 1θ
Ιανουαρίου 2011
Κακαρά Αποτελζςματα Ρεριόδου 01.0131.12.2011
υνολικά υγκεντρωτικά Ζςοδα Περιόδου

Τπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τθν 31θ
Δεκεμβρίου 2011
Τπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τθν 1θ
Ιανουαρίου 2012
Κακαρά Αποτελζςματα Ρεριόδου 01.0131.12.2012
υνολικά υγκεντρωτικά Ζςοδα Περιόδου

Τπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τθν 31θ
Δεκεμβρίου 2012

Οι ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων

ΟΠΑΠ Παροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε.
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Δ. Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν
Ροςά ςε Ευρϊ

H ΕΣΑΙΡΕΙΑ
01.01 - 31.12.2012

Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Κζρδθ προ φόρων
Πλζον / μείον προςαρμογζσ για:
Αποςβζςεισ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων
Αποςβζςεισ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ
Απομειϊςεισ
Ρροβλζψεισ επιςφαλϊν απαιτιςεων
Λοιπζσ Ρροβλζψεισ
Ζςοδα από χρθςιμοποίθςθ προβλζψεων Ρροθγουμζνων
Χριςεων
Κζρδθ / (ηθμιζσ) από πϊλθςθ ενςϊματων παγίων
ςτοιχείων
Ζςοδα τόκων
Ζξοδα τόκων

01.01 - 31.12.2011

1.647.717,77

2.726.777,84

1.521.007,93
498,99
127.709,78
(75.000,00)

851.634,58
258,51
123.211,26
26.125,00

-

-

-

(41.142,72)

(1.727.351,46)
109.246,11

(3.176.810,74)
129.264,32

Πλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν κεφαλαίου κίνθςθσ ι που
ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:
(Αφξθςθ) / μείωςθ αποκεμάτων
(249.123,32)
(Αφξθςθ) / μείωςθ εμπορικϊν απαιτιςεων
(2.814.311,22)
(Αφξθςθ) / μείωςθ λοιπϊν απαιτιςεων
(2.033.797,60)
Αφξθςθ / (μείωςθ) υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν)
(20.600.498,61)
Αφξθςθ / (μείωςθ) φορολογικϊν υποχρεϊςεων
(3.673.446,11)

(46.833,59)
(1.574.973,52)
258.043,29
(1.152.355,34)
30.561,65

(Μείον):
Καταβεβλθμζνοι χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα
Καταβεβλθμζνοι φόροι
φνολο εκροϊν από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (α)

(1.284,08)
(1.262.679,17)
(29.031.310,99)

(902,81)
(1.440.836,76)
(3.287.979,03)

(9.434.624,04)
(499,00)
0,04
1.547.200,58

(4.989.203,39)
(258,53)
110.882,10
2.832.737,00

(7.887.922,42)

(2.045.842,82)

(2.300.000,00)
(80.464,90)
(333.614,61)

(1.000.000,00)
(106.880,29)
(307.324,23)

(2.714.079,51)

(1.414.204,52)

(39.633.312,92)

(6.748.026,37)

65.426.976,38
25.793.663,46

72.175.002,75
65.426.976,38

Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Αγορζσ ενςϊματων παγίων
Αγορζσ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Ρωλιςεισ ενςϊματων ςτοιχείων
Τόκοι που ειςπράχκθκαν
φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από επενδυτικζσ
δραςτθριότθτεσ (β)
Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ
Μερίςματα πλθρωκζντα ςε μετόχουσ τθσ μθτρικισ
Τόκοι πλθρωκζντεσ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων
Ρλθρωμζσ κεφαλαίου χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων
φνολο εκροϊν από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (γ)
Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και
ιςοδφναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου

Οι ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων
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1. Πλθροφορίεσ για τθν Εταιρεία
1.1 Γενικζσ πλθροφορίεσ
Οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ζχουν
προετοιμαςτεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.) όπωσ αυτά
ζχουν αναπτυχκεί και δθμοςιευκεί από τθν Επιτροπι Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASB).

Θ Εταιρία ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ είναι Ελλθνικι Ανϊνυμθ Εταιρεία
καταχωρθμζνθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ) με αρικμό 5873501000 (Ρρϊθν Α. Μ.Α.Ε.
57177/01/ΔΤ/Β/04/23 2009). Ζδρα τθσ Εταιρείασ είναι ο Διμοσ Ρεριςτερίου του Νομοφ Αττικισ.

Οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 (ςυμπεριλαμβανομζνων και
των ςυγκριτικϊν ςτοιχείων τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2011) εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό
Συμβοφλιο τθν 24θ Απριλίου 2013. Σφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, δεν επιτρζπονται προςκικεσ ςτισ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ μετά τθν ζγκριςι τουσ.

1.2 Φφςθ δραςτθριοτιτων
Οι βαςικοί τομείσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιείται θ Εταιρεία είναι οι εξισ:
1. Θ παροχι πλιρουσ φάςματοσ υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ με τισ διάφορεσ επιχειρθςιακζσ
λειτουργίεσ και ανάγκεσ τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. και θ υποςτιριξθ ι/και ο ςυντονιςμόσ του δικτφου πωλιςεων
και ειδικότερα των πρακτορείων τθσ.
2. Θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ Εταιρίασ και τισ δράςεισ τθσ
ΟΡΑΡ Α.Ε.
3. Θ διοργάνωςθ δραςτθριοτιτων ακλθτικοφ και πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, ςυνεδρίων και εκκζςεισ
ςχετικϊν με τισ δράςεισ τθσ Εταιρείασ και τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε., κακϊσ και θ παροχι ςυναφϊν υπθρεςιϊν.
4. Θ παροχι υπθρεςιϊν και θ διοργάνωςθ δραςτθριοτιτων ακλθτικοφ και πολιτιςτικοφ περιεχομζνου,
ςυμπεριλαμβανομζνων των αναγκαίων προσ τοφτο τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων,
κακϊσ και θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για κζματα ακλθτικοφ τουριςμοφ, τεχνικϊν και
λοιπϊν αναπτυξιακϊν ζργων και θ παροχι ςυναφϊν υπθρεςιϊν.
5. Θ διαμόρφωςθ ενιαίασ εταιρικισ εικόνασ των πρακτορείων τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε., με τον κατάλλθλο
τεχνολογικό εξοπλιςμό και τθ βελτίωςθ τθσ εν γζνει υποδομισ των πρακτορείων.
6. Θ ζκδοςθ, διάκεςθ και διαχείριςθ-διακίνθςθ ειςιτθρίων για ακλθτικζσ, πολιτιςτικζσ και λοιπζσ
δραςτθριότθτεσ αναψυχισ.
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7. Θ ανάπτυξθ και καταςκευι ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων και υποδομϊν, κακϊσ και θ εν γζνει
εκμετάλλευςι τουσ.
8. Θ εκμετάλλευςθ τθσ υπάρχουςασ και τθσ μελλοντικισ υποδομισ τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε., κακϊσ και των
ςθμείων πϊλθςθσ των υπθρεςιϊν και προϊόντων τθσ, για διαφιμιςθ και προϊκθςθ προϊόντων,
πϊλθςθ ακλθτικϊν και άλλων παρεμφερϊν ειδϊν, κακϊσ επίςθσ και θ παροχι χρθματοοικονομικϊν
και άλλων υπθρεςιϊν.
9. Θ ζρευνα, προϊκθςθ και εν γζνει αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ του αντικειμζνου τθσ ακλθτικισ
αγοράσ, κακϊσ και θ εκπόνθςθ πάςθσ φφςεωσ οικονομικϊν, οικονομοτεχνικϊν, τεχνικϊν και
εμπορικϊν μελετϊν.
10. Θ εκμετάλλευςθ, διαχείριςθ και πϊλθςθ δικαιωμάτων των ακλθτικϊν ανϊνυμων εταιρειϊν,
ςωματείων και οιουδιποτε άλλου ακλθτικοφ φορζα και εν γζνει αξιοποίθςι τουσ με κάκε πρόςφορο
μζςο.
11. Θ καταςκευι, επιςκευι αποκατάςταςθ και ςυντιρθςθ πάςθσ φφςεωσ οικοδομικϊν ζργων που
προάγουν τουσ ςκοποφσ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και θ επίβλεψθ πάςθσ φφςεωσ εργαςιϊν, που
αποςκοποφν ςτθν υλοποίθςθ των ζργων αυτϊν.

2. Πλαίςιο κατάρτιςθσ οικονομικϊν καταςτάςεων
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. τθν 31θ Δεκεμβρίου 2012 που καλφπτουν
περίοδο από 1θ Ιανουαρίου ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2012, ζχουν ςυνταχκεί, ςφμφωνα με τα Διεκνι
Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Ραρουςίαςθσ (ΔΡΧΑ). Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ
τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ και τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ (going concern).

Θ ςφνταξθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων ςε ςυμφωνία με τα ΔΡΧΑ απαιτεί τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων
κρίςιμων λογιςτικϊν εκτιμιςεων. Επίςθσ, απαιτεί από τθ Διοίκθςθ να αςκιςει τθν κρίςθ τθσ ςτθ
διαδικαςία εφαρμογισ των ακολουκοφμενων λογιςτικϊν αρχϊν. Τα πεδία τα οποία εμπεριζχουν
υψθλότερο βακμό κρίςεωσ ι περιπλοκότθτασ, ι πεδία ςτα οποία οι εκτιμιςεισ και παραδοχζσ είναι
ςθμαντικζσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, αποκαλφπτονται ςτισ ςθμειϊςεισ 2.2 και 2.3.

2.1 Αλλαγζσ ςτισ λογιςτικζσ αρχζσ
Θ Εταιρεία ζχει υιοκετιςει όλα τα νζα πρότυπα και τισ διερμθνείεσ, θ εφαρμογι των οποίων ζγινε
υποχρεωτικι για τισ χριςεισ που άρχιςαν τθν 1θ Ιανουαρίου 2012.
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2.1.1 Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ

Συγκεκριμζνα νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί και είναι
υποχρεωτικά για λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ χριςθσ ι
μεταγενζςτερα. Θ εκτίμθςθ τθσ Εταιρείασ ςχετικά με τθν επίδραςθ από τθν εφαρμογι αυτϊν των νζων
προτφπων, τροποποιιςεων και διερμθνειϊν παρατίκεται παρακάτω.

Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικζσ για τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ

ΔΠΧΑ 7 (Σροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ»
Μεταβιβάςεισ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων
Θ παροφςα τροποποίθςθ παρζχει τισ γνωςτοποιιςεισ για μεταβιβαςμζνα χρθματοοικονομικά περιουςιακά
ςτοιχεία

που

δεν

ζχουν

αποαναγνωριςτεί

εξ’

ολοκλιρου,

κακϊσ

και

για

μεταβιβαςμζνα

χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν αποαναγνωριςτεί εξ’ ολοκλιρου, αλλά για τα οποία θ
Εταιρία ζχει ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ. Ραρζχει, επίςθσ, κακοδιγθςθ για τθν εφαρμογι των απαιτοφμενων
γνωςτοποιιςεων. Θ τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.

Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικζσ από περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά από 1 Ιανουαρίου 2013

ΔΠΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα»
(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2015)
Το ΔΡΧΑ 9 αποτελεί τθν πρϊτθ φάςθ ςτο ζργο του ΣΔΛΡ (Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων) για
τθν αντικατάςταςθ του ΔΛΡ 39 και αναφζρεται ςτθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν
περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων. Το ΣΔΛΡ ςτισ επόμενεσ φάςεισ του ζργου
κα επεκτείνει το ΔΡΧΑ 9 ζτςι ϊςτε να προςτεκοφν νζεσ απαιτιςεισ για τθν απομείωςθ τθσ αξίασ και τθ
λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ. Θ Εταιρεία βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΡΧΑ 9 ςτισ
οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Το ΔΡΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοςτεί νωρίτερα από τθν Εταιρεία διότι δεν
ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Μόνο όταν υιοκετθκεί, θ Εταιρεία κα αποφαςίςει εάν κα
εφαρμόςει το ΔΡΧΑ 9 νωρίτερα από τθν 1 Ιανουαρίου 2015.

ΔΛΠ 12 (Σροποποίθςθ) «Φόροι ειςοδιματοσ»
(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2013)
Θ τροποποίθςθ του ΔΛΡ 12 παρζχει μια πρακτικι μζκοδο για τθν επιμζτρθςθ των αναβαλλόμενων
φορολογικϊν υποχρεϊςεων και αναβαλλόμενων φορολογικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων όταν επενδυτικά
ΟΠΑΠ Παροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε.
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ακίνθτα επιμετρϊνται με τθ μζκοδο εφλογθσ αξίασ ςφμφωνα με το ΔΛΡ 40 «Επενδφςεισ ςε ακίνθτα». Θ
τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει εφαρμογι ςτθν Εταιρεία.

ΔΠΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ Εφλογθσ Αξίασ»
(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2013)
Το ΔΡΧΑ 13 παρζχει νζεσ οδθγίεσ ςχετικά με τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ και τισ απαραίτθτεσ
γνωςτοποιιςεισ. Οι απαιτιςεισ του προτφπου δεν διευρφνουν τθ χριςθ των εφλογων αξιϊν αλλά
παρζχουν διευκρινίςεισ για τθν εφαρμογι τουσ ςε περίπτωςθ που θ χριςθ τουσ επιβάλλεται υποχρεωτικά
από άλλα πρότυπα. Το ΔΡΧΑ 13 παρζχει ακριβι οριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ, κακϊσ και οδθγίεσ αναφορικά
με τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ και τισ απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ, ανεξάρτθτα από το πρότυπο με
βάςθ το οποίο γίνεται χριςθ των εφλογων αξιϊν. Επιπλζον, οι απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ ζχουν
διευρυνκεί και καλφπτουν όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία και τισ υποχρεϊςεισ που επιμετροφνται ςτθν
εφλογθ αξία και όχι μόνο τα χρθματοοικονομικά.

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνεσ απογφμνωςθσ υπαίκριων ορυχείων κατά το ςτάδιο τθσ παραγωγισ»
(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2013)
Αυτι θ διερμθνεία παρζχει κακοδιγθςθ για τθ λογιςτικοποίθςθ των δαπανϊν τθσ απομάκρυνςθσ των
ςτείρων υπερκείμενων («απογφμωνςθ») κατά το ςτάδιο τθσ παραγωγισ ενόσ ορυχείου. Βάςει αυτισ τθσ
διερμθνείασ, οι μεταλλευτικζσ οικονομικζσ οντότθτεσ πικανϊσ να χρειαςτεί να διαγράψουν ςτα
αποτελζςματα εισ νζον τθσ ζναρξθσ τθσ περιόδου τισ ιδθ κεφαλαιοποιθμζνεσ δαπάνεσ απογφμνωςθσ των
ορυχείων οι οποίεσ δεν μποροφν να αποδοκοφν ςε ζνα αναγνωρίςιμο ςυςτατικό ενόσ αποκζματοσ
μεταλλεφματοσ (“ore body”). Θ διερμθνεία ζχει εφαρμογι μόνο ςε δαπάνεσ υπαίκριων ορυχείων και όχι ςε
υπόγεια ορυχεία ι ςε δραςτθριότθτεσ εξόρυξθσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου. Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν
Εταιρεία.

ΔΛΠ 1 (Σροποποίθςθ) «Παρουςίαςθ Οικονομικϊν Καταςτάςεων»
(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 2012)
Αυτι θ τροποποίθςθ απαιτεί από τισ οικονομικζσ οντότθτεσ να διαχωρίςουν τα ςτοιχεία που
παρουςιάηονται ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα ςε δφο ομάδεσ, με βάςθ το αν αυτά ςτο μζλλον είναι
πικανό να μεταφερκοφν ςτα αποτελζςματα χριςεωσ ι όχι.
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ΔΛΠ 19 (Σροποποίθςθ) «Παροχζσ ςε Εργαηομζνουσ»
(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2013)
Αυτι θ τροποποίθςθ επιφζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ του κόςτουσ των
προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν και των παροχϊν εξόδου από τθν υπθρεςία (κατάργθςθ τθσ
μεκόδου του περικωρίου), κακϊσ και ςτισ γνωςτοποιιςεισ όλων των παροχϊν ςε εργαηομζνουσ. Οι
βαςικζσ αλλαγζσ αφοροφν κυρίωσ ςτθν αναγνϊριςθ των αναλογιςτικϊν κερδϊν και ηθμιϊν, ςτθν
αναγνϊριςθ του κόςτουσ προχπθρεςίασ/περικοπϊν, ςτθν επιμζτρθςθ του εξόδου ςυντάξεων, ςτισ
απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ, ςτο χειριςμό των εξόδων και των φόρων που ςχετίηονται με τα
προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν, κακϊσ και ςτθ διάκριςθ μεταξφ βραχυπρόκεςμων και
μακροπρόκεςμων παροχϊν.

ΔΠΧΑ 7 (Σροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ»
(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2013)
Το ΣΔΛΡ δθμοςίευςε αυτι τθν τροποποίθςθ προκειμζνου να ςυμπεριλάβει επιπλζον πλθροφόρθςθ θ
οποία κα βοθκιςει τουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων μίασ οικονομικισ οντότθτασ να
αξιολογιςουν τθν επίδραςθ ι τθν πικανι επίδραςθ που κα ζχουν οι ςυμφωνίεσ για διακανονιςμό
χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ
για ςυμψθφιςμό που ςχετίηεται με αναγνωριςμζνα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και
υποχρεϊςεισ, ςτθν οικονομικι κζςθ τθσ οικονομικισ οντότθτασ.

ΔΛΠ 32 (Σροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Παρουςίαςθ»
(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2014)
Αυτι θ τροποποίθςθ ςτισ οδθγίεσ εφαρμογισ του ΔΛΡ 32 παρζχει διευκρινιςεισ ςχετικά με κάποιεσ
απαιτιςεισ για τον ςυμψθφιςμό χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων ςτθν
κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ.

Ομάδα προτφπων ςχετικά με ενοποίθςθ και από κοινοφ ςυμφωνίεσ
(εφαρμόηονται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2014)
Το ΣΔΛΡ δθμοςίευςε πζντε νζα πρότυπα ςχετικά με ενοποίθςθ και τισ από κοινοφ ςυμφωνίεσ: ΔΡΧΑ 10,
ΔΡΧΑ 11, ΔΡΧΑ 12, ΔΛΡ 27 (Τροποποίθςθ), ΔΛΡ 28 (Τροποποίθςθ). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόηονται ςτισ
ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2014. Επιτρζπεται θ πρόωρθ
εφαρμογι τουσ μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοςτοφν και τα πζντε αυτά πρότυπα. Ο Πμιλοσ βρίςκεται ςτθ
διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ των νζων προτφπων ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του.
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Οι κυριότεροι όροι των προτφπων είναι οι εξισ:

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»
Το ΔΡΧΑ 10 αντικακιςτά ςτο ςφνολό τουσ τισ οδθγίεσ αναφορικά με τον ζλεγχο και τθν ενοποίθςθ, που
παρζχονται ςτο ΔΛΡ 27 και ςτο SIC 12. Το νζο πρότυπο αλλάηει τον οριςμό του ελζγχου ωσ κακοριςτικοφ
παράγοντα προκειμζνου να αποφαςιςτεί εάν μια οικονομικι οντότθτα κα πρζπει να ενοποιείται. Το
πρότυπο παρζχει εκτεταμζνεσ διευκρινίςεισ που υπαγορεφουν τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ κατά τουσ
οποίουσ μία οικονομικι οντότθτα (επενδυτισ) μπορεί να ελζγχει μία άλλθ οικονομικι οντότθτα
(επζνδυςθ). Ο ανακεωρθμζνοσ οριςμόσ του ελζγχου εςτιάηει ςτθν ανάγκθ να υπάρχει ταυτόχρονα το
δικαίωμα (θ δυνατότθτα να κατευκφνονται οι δραςτθριότθτεσ που επθρεάηουν ςθμαντικά τισ αποδόςεισ)
και οι μεταβλθτζσ αποδόςεισ (κετικζσ, αρνθτικζσ ι και τα δφο) προκειμζνου να υπάρχει ζλεγχοσ. Τα νζο
πρότυπο παρζχει επίςθσ διευκρινίςεισ αναφορικά με ςυμμετοχικά δικαιϊματα και δικαιϊματα άςκθςθσ
βζτο (protective rights), κακϊσ επίςθσ και αναφορικά με ςχζςεισ πρακτόρευςθσ / πρακτορευομζνου.

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινοφ υμφωνίεσ»
Το ΔΡΧΑ 11 παρζχει μια πιο ρεαλιςτικι αντιμετϊπιςθ των από κοινοφ ςυμφωνιϊν 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.

ΔΠΧΑ 12 «Γνωςτοποίθςθ ςυμμετοχισ ςε άλλεσ οικονομικζσ 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). Μία οικονομικι οντότθτα ζχει τθ
δυνατότθτα να προβεί ςε κάποιεσ ι όλεσ από τισ παραπάνω γνωςτοποιιςεισ χωρίσ να είναι υποχρεωμζνθ
να εφαρμόςει το ΔΡΧΑ 12 ςτο ςφνολό του, ι το ΔΡΧΑ 10 ι 11 ι τα τροποποιθμζνα ΔΛΡ 27 ι 28.
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ΔΛΠ 27 (Σροποποίθςθ) «Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»
Το Ρρότυπο αυτό δθμοςιεφκθκε ταυτόχρονα με το ΔΡΧΑ 10 και ςε ςυνδυαςμό, τα δφο πρότυπα
αντικακιςτοφν το ΔΛΡ 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ». Το τροποποιθμζνο ΔΛΡ
27 ορίηει το λογιςτικό χειριςμό και τισ απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ αναφορικά με τισ ςυμμετοχζσ ςε
κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ όταν μία οικονομικι οντότθτα ετοιμάηει ατομικζσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ. Ραράλλθλα, το Συμβοφλιο μετζφερε ςτο ΔΛΡ 27 όρουσ του ΔΛΡ 28 «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ
επιχειριςεισ» και του ΔΛΡ 31 «Συμμετοχζσ ςε Κοινοπραξίεσ» που αφοροφν τισ ατομικζσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ.

ΔΛΠ 28 (Σροποποίθςθ) «Επενδφςεισ ςε υγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ»
Το ΔΛΡ 28 «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ» αντικακιςτά το ΔΛΡ 28 «Επενδφςεισ
ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ». Ο ςκοπόσ αυτοφ 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
προκφπτει από τθ δθμοςίευςθ του ΔΡΧΑ 11.

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Σροποποίθςθ) «Ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, από κοινοφ
ςυμφωνίεσ και γνωςτοποίθςθ ςυμμετοχισ ςε άλλεσ οικονομικζσ οντότθτεσ: Οδθγίεσ μετάβαςθσ»
(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2013)
H τροποποίθςθ ςτισ οδθγίεσ μετάβαςθσ των ΔΡΧΑ 10, 11 και 12 παρζχει διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ
οδθγίεσ μετάβαςθσ ςτο ΔΡΧΑ 10 και περιορίηει τισ απαιτιςεισ για παροχι ςυγκριτικισ πλθροφόρθςθσ ςτισ
γνωςτοποιιςεισ του ΔΡΧΑ 12 μόνο για τθν περίοδο που προθγείται άμεςα τθσ πρϊτθσ ετιςιασ περιόδου
κατά τθν οποία εφαρμόηεται το ΔΡΧΑ 12. Συγκριτικι πλθροφόρθςθ για γνωςτοποιιςεισ ςχετικά με
ςυμμετοχζσ ςε μθ ενοποιοφμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ (structured entities) δεν απαιτείται. Οι
τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Σροποποίθςθ) «Εταιρείεσ Επενδφςεων»
(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2014)
Θ τροποποίθςθ του ΔΡΧΑ 10 ορίηει μία εταιρεία επενδφςεων και παρζχει μία εξαίρεςθ από τθν ενοποίθςθ.
Ρολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιεσ εταιρείεσ που πλθροφν τον οριςμό των εταιρειϊν επενδφςεων
εξαιροφνται από τθν ενοποίθςθ των περιςςότερων κυγατρικϊν τουσ, οι οποίεσ λογιςτικοποιοφνται ωσ
επενδφςεισ ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, παρόλο που αςκείται ζλεγχοσ. Οι τροποποιιςεισ ςτο
ΔΡΧΑ 12 ειςάγουν τισ γνωςτοποιιςεισ που χρειάηεται να παρζχει μια εταιρεία επενδφςεων. Οι
τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
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Σροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμιμα του προγράμματοσ ετιςιων βελτιϊςεων για το
2011 του ΔΛΠ (υμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων)

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςτα ΔΡΧΑ ωσ
επακόλουκο των αποτελεςμάτων του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του ΣΔΛΡ που δθμοςιεφτθκε τον
Μάιο 2012. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ εφαρμόηονται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι
μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2013 και δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

ΔΛΠ 1 «Παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων»
Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ για τθ ςυγκριτικι
πλθροφόρθςθ όταν μια οικονομικι οντότθτα ςυντάςςει ζναν επιπλζον ιςολογιςμό είτε (α) όπωσ απαιτείται
από το ΔΛΡ 8 «Λογιςτικζσ πολιτικζσ, μεταβολζσ των λογιςτικϊν εκτιμιςεων και λάκθ» είτε (β) εκελοντικά.

ΔΛΠ 16 «Ενςϊματα πάγια»
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ τα ανταλλακτικά και ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ ςυντιρθςθσ ταξινομοφνται ωσ
ενςϊματα πάγια και όχι ωσ αποκζματα όταν πλθροφν τον οριςμό των ενςϊματων παγίων, δθλαδι όταν
χρθςιμοποιοφνται για περιςςότερεσ από μία περίοδο.

ΔΛΠ 32 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Παρουςίαςθ»
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ ο φόροσ ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με τθ διανομι αναγνωρίηεται ςτα
αποτελζςματα και ο φόροσ ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με τα ζξοδα ςυναλλαγϊν απευκείασ ςτθν κακαρι
κζςθ αναγνωρίηεται ςτθν κακαρι κζςθ, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 12.

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά»
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τισ απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ για τα περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ
των τομζων ςτθν ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά, ςφμφωνα με το ΔΡΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείσ».

2.2 Κρίςεισ
Κατά τθ διαδικαςία εφαρμογισ των λογιςτικϊν πολιτικϊν τθσ Εταιρείασ, κρίςεισ, πζραν αυτϊν που
περιλαμβάνουν εκτιμιςεισ, διενεργοφνται από τθ Διοίκθςθ και επθρεάηουν τα ποςά που αναγνωρίηονται
ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι ςθμαντικότερεσ κρίςεισ ςχετίηονται με:
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Τθν ανακτθςιμότθτα των ειςπρακτζων λογαριαςμϊν:
Θ Διοίκθςθ, εξετάηει κατ’ ζτοσ τθν ανακτθςιμότθτα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται ςτουσ
ειςπρακτζουσ λογαριαςμοφσ, ςε ςυνδυαςμό και με εξωτερικι πλθροφόρθςθ, (βάςεισ δεδομζνων
αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ πελατϊν, νομικοί,) προκειμζνου να αποφαςίςει για τθν
ανακτθςιμότθτα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται ςτουσ ειςπρακτζουσ λογαριαςμοφσ.

Τθν κατθγοριοποίθςθ των επενδφςεων:
Θ Διοίκθςθ αποφαςίηει κατά τθν απόκτθςθ μιασ επζνδυςθσ, εάν αυτι κα κατθγοριοποιθκεί ωσ
διακρατοφμενθ ωσ τθ λιξθ, κατεχόμενθ για εμπορικοφσ ςκοποφσ, αποτιμϊμενθ ςτθν εφλογθ αξία μζςω
των αποτελεςμάτων ι διακζςιμθ προσ πϊλθςθ. Για τισ επενδφςεισ που χαρακτθρίηονται ωσ
διακρατοφμενεσ ωσ τθ λιξθ, θ Διοίκθςθ εξετάηει εάν πλθροφνται τα κριτιρια του ΔΛΡ 39. Θ εταιρία
κατθγοριοποιεί τισ επενδφςεισ ωσ κατεχόμενεσ για εμπορικοφσ ςκοποφσ εάν αυτζσ ζχουν αποκτθκεί κυρίωσ
για τθ δθμιουργία βραχυπρόκεςμου κζρδουσ. Θ κατθγοριοποίθςθ των επενδφςεων ωσ αποτιμϊμενεσ ςτθν
εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θ Διοίκθςθ παρακολουκεί
τθν απόδοςθ αυτϊν των επενδφςεων. Πταν δεν κατθγοριοποιοφνται ωσ κατεχόμενεσ για εμπορικοφσ
ςκοποφσ αλλά υπάρχουν διακζςιμεσ και αξιόπιςτεσ εφλογεσ αξίεσ και οι μεταβολζσ ςτισ εφλογεσ αξίεσ
περιλαμβάνονται ςτο κζρδοσ ι ςτθ ηθμιά ςτουσ λογαριαςμοφσ τθσ Διοίκθςθσ, κατθγοριοποιοφνται ωσ
αποτιμϊμενεσ ςτθν εφλογθ αξία μζςω των ςυνολικϊν εςόδων. Πλεσ οι άλλεσ επενδφςεισ
κατθγοριοποιοφνται ωσ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ.

Τθν κατθγοριοποίθςθ των μιςκϊςεων που ςυνάπτονται, ωσ λειτουργικϊν ι χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων:
Θ διοίκθςθ εξετάηει ανεξάρτθτα από το νομικό τφπο τθσ ςφμβαςθσ αν μεταβιβάηονται ουςιαςτικά όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφζλθ που ςχετίηονται με το μιςκωμζνο περιουςιακό ςτοιχείο.

2.3 Εκτιμιςεισ και παραδοχζσ
Συγκεκριμζνα ποςά που περιλαμβάνονται ι επθρεάηουν τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και τισ ςχετικζσ
αποκαλφψεισ κα πρζπει να εκτιμθκοφν, απαιτϊντασ από τθ Διοίκθςθ να χρθςιμοποιιςει παραδοχζσ
αναφορικά με τισ αξίεσ ι τισ ςυνκικεσ οι οποίεσ δεν μποροφν να είναι γνωςτζσ με βεβαιότθτα κατά τθ
ςτιγμι προετοιμαςίασ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. Μία «κρίςιμθ λογιςτικι εκτίμθςθ» είναι εκείνθ που
ςυνδυάηει ςθμαντικότθτα ςτθν απεικόνιςθ τθσ χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ και των
αποτελεςμάτων τθσ και απαιτεί από τθ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ πιο δφςκολεσ, υποκειμενικζσ ι ςφνκετεσ
κρίςεισ, ενϊ ςυχνά υπάρχει ανάγκθ εκτιμιςεων ςχετικά με τθν επίδραςθ γεγονότων τα οποία κεωροφνται
ωσ ενδογενϊσ αβζβαια. Θ Εταιρεία αποτιμά τζτοιεσ κρίςεισ ςε μία ςυνεχι βάςθ, ςτθριηόμενθ ςε ιςτορικά
ςτοιχεία και εμπειρία, ςε ςυμβουλζσ ειδικϊν, ςε τάςεισ και μεκόδουσ οι οποίεσ κεωροφνται εφλογεσ ςε
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ςχζςθ με τισ περιςτάςεισ, κακϊσ και ςε προβλζψεισ αναφορικά με το πϊσ αυτζσ ενδζχεται να μεταβλθκοφν
ςτο μζλλον. Επίςθσ, ςτθ ςθμείωςθ υπ’ αρικ. 3 «Σφνοψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν», γίνεται αναφορά
ςτισ λογιςτικζσ αρχζσ που ζχουν επιλεχκεί από τισ προτεινόμενεσ αποδεκτζσ εναλλακτικζσ.

Προβλζψεισ
Οι επιςφαλείσ απαιτιςεισ παρουςιάηονται ςτο ποςό που πικανολογείται ότι κα ειςπραχκεί βάςει ιςτορικισ
εμπειρίασ τθσ υπερθμερίασ των πελατϊν. Από τθ ςτιγμι που αναγνωρίηεται ότι ςυγκεκριμζνο ποςό είναι
υποκείμενο ςε κίνδυνο πάνω και πζρα από τον κανονικό πιςτωτικό κίνδυνο (π.χ. χαμθλι πιςτολθπτικι αξία
πελάτθ, αμφιςβιτθςθ για τθν φπαρξθ ι το φψοσ τθσ απαίτθςθσ ), διενεργείται πρόβλεψθ ι διαγράφεται ο
λογαριαςμόσ, αν τα γεγονότα δείχνουν ότι ο λογαριαςμόσ δεν μπορεί να ειςπραχκεί. Δεν υπάρχει ςχετικό
κονδφλι ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ τρζχουςασ χριςεωσ.

Φόροι ειςοδιματοσ
Θ Εταιρία υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ από τισ φορολογικζσ αρχζσ τθσ Ελλάδασ. Για τον κακοριςμό των
προβλζψεων για φόρουσ ειςοδιματοσ απαιτοφνται ςθμαντικζσ εκτιμιςεισ. Υπάρχουν πολλζσ ςυναλλαγζσ
και υπολογιςμοί για τουσ οποίουσ ο ακριβισ κακοριςμόσ του φόρου είναι αβζβαιοσ κατά τθ ςυνικθ
πορεία των εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ. Θ εταιρία αναγνωρίηει υποχρεϊςεισ για αναμενόμενα κζματα
φορολογικοφ ελζγχου βαςιηόμενθ ςε εκτιμιςεισ για το ποςό των επιπλζον φόρων που ενδεχομζνωσ κα
οφείλονται. Πταν το τελικό αποτζλεςμα από τουσ φόρουσ των υποκζςεων αυτϊν, διαφζρει από το ποςό το
οποίο είχε αρχικά αναγνωριςκεί ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, οι διαφορζσ επιδροφν ςτο φόρο
ειςοδιματοσ και ςτισ προβλζψεισ για αναβαλλόμενθ φορολογία τθσ περιόδου κατά τθν οποία τα ποςά
αυτά οριςτικοποιοφνται.

Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ
Θ Εταιρεία είναι δυνατό να εμπλακεί ςε δικαςτικζσ διαμάχεσ και αξιϊςεισ κατά τθ ςυνικθ πορεία τθσ
λειτουργίασ τθσ. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ζχει τθν άποψθ ότι οποιοιδιποτε διακανονιςμοί επιτευχκοφν δε
κα επθρεάςουν ςθμαντικά τθ χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ όπωσ αυτι παρουςιάηεται τθν 31
Δεκεμβρίου 2012. Ωςτόςο, ο προςδιοριςμόσ ενδεχόμενων υποχρεϊςεων ςυνδεμζνων με δικαςτικζσ
διαμάχεσ και αξιϊςεισ είναι μία ςφνκετθ διαδικαςία, που απαιτεί κρίςεισ αναφορικά με το αποτζλεςμα και
τθν εφαρμογι νόμων και ρυκμίςεων. Αλλαγι ςτισ κρίςεισ ι ςτθν εφαρμογι μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα
τθν αφξθςθ ι τθ μείωςθ των ενδεχόμενων υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ ςτο μζλλον.
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Ωφζλιμθ ηωι αποςβζςιμων ςτοιχείων
Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εξετάηει τισ ωφζλιμεσ ηωζσ των αποςβζςιμων ςτοιχείων ςε κάκε χριςθ. Τθν 31θ
Δεκεμβρίου 2012 θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εκτιμά ότι οι ωφζλιμεσ ηωζσ αντιπροςωπεφουν τθν
αναμενόμενθ χρθςιμότθτα των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ. Τα πραγματοποιθκζντα αποτελζςματα,
ωςτόςο, είναι πικανό να διαφζρουν λόγω βακμιαίασ απαξίωςθσ.

Εφλογθ αξία χρθματοοικονομικϊν μζςων
Θ Διοίκθςθ χρθςιμοποιεί τεχνικζσ αποτίμθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων όπου δεν
είναι διακζςιμεσ τιμζσ από ενεργό αγορά. Λεπτομζρειεσ των παραδοχϊν οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται
αναλφονται ςτισ ςθμειϊςεισ οι οποίεσ αφοροφν ςε χρθματοοικονομικά μζςα. Για τθν εφαρμογι των
τεχνικϊν αποτίμθςθσ, θ Διοίκθςθ χρθςιμοποιεί εκτιμιςεισ και παραδοχζσ οι οποίεσ είναι όςο το δυνατό
πιο πικανά, ςυνεπείσ με τισ υπάρχουςεσ πλθροφορίεσ όπου οι ςυμμετζχοντεσ κα χρθςιμοποιοφςαν ϊςτε
να αποτιμιςουν ζνα χρθματοοικονομικό μζςο. Ππου οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν υπάρχουν, θ Διοίκθςθ
χρθςιμοποιεί τισ καλφτερεσ δυνατζσ εκτιμιςεισ για τισ παραδοχζσ οι οποίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν. Οι
εκτιμιςεισ αυτζσ είναι πικανό να διαφζρουν από τισ πραγματικζσ τιμζσ κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ
των οικονομικϊν καταςτάςεων.

2.4 Ανακατάταξθ κονδυλίων ςυγκριτικισ Οικονομικισ Πλθροφόρθςθσ
Οριςμζνα κονδφλια τθσ χριςθσ 2011 ζχουν αναταξινομθκεί για λόγουσ καλφτερθσ ςυγκριτικισ
πλθροφόρθςθσ (βλ. ςθμείωςθ 5.9).

3. φνοψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν
Οι ςθμαντικότερεσ λογιςτικζσ αρχζσ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθ ςφνταξθ των Οικονομικϊν
Καταςτάςεων ςυνοψίηονται κατωτζρω. Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ
χρθςιμοποιοφνται για τθ ςφνταξθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. Αν και αυτζσ οι εκτιμιςεισ ςτθρίηονται
ςτθ καλφτερθ δυνατι γνϊςθ τθσ Διοίκθςθσ για τα τρζχοντα γεγονότα, τα πραγματικά αποτελζςματα
μπορεί να διαφζρουν ςε ςχζςθ με αυτζσ τισ εκτιμιςεισ. Οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε
Ευρϊ.

3.1 Αναγνϊριςθ εςόδων και εξόδων
Ζςοδα αναγνωρίηονται όταν είναι πικανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφζλθ κα ειςρεφςουν ςτθν Εταιρεία
και το ποςό μπορεί να μετρθκεί αξιόπιςτα. Τα ζςοδα μετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία του λθφκζντοσ
τιμιματοσ και απεικονίηονται κακαρά από Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ, επιςτροφϊν και εκπτϊςεων. Το
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ποςό των εςόδων κεωρείτε αξιόπιςτα μετριςιμο όταν όλα τα ενδεχόμενα που ςυνδζονται με τθν πϊλθςθ
ζχουν επιλυκεί.

Ζςοδα: Τα ζςοδα περιλαμβάνουν παροχι υπθρεςιϊν, κακαρι από Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ, εκπτϊςεισ
και επιςτροφζσ. Θ αναγνϊριςθ των εςόδων γίνεται ωσ εξισ:

- Παροχι υπθρεςιϊν: Τα ζςοδα από ςυμβάςεισ κακοριςμζνου τιμιματοσ αναγνωρίηονται ανάλογα με το
ςτάδιο τθσ ολοκλιρωςισ τουσ κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων. Κάτω από
αυτιν τθν πρακτικι, τα ζςοδα γενικότερα αναγνωρίηονται βάςει του κόςτουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
που υλοποιικθκε ςε ςχζςθ με το ςυνολικό κόςτοσ που απαιτεί θ παρεχόμενθ υπθρεςία. Πταν το
αποτζλεςμα τθσ ςυναλλαγισ δεν μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα, ζςοδα αναγνωρίηονται μόνο ςτθν ζκταςθ
που τα αναγνωριςκζντα ζξοδα είναι ανακτιςιμα. Το ποςό που ςυνδζεται με μεταγενζςτερθ παροχι
υπθρεςιϊν, αναβάλλεται και αναγνωρίηεται ςτθ διάρκεια τθσ περιόδου που κα παραςχεκεί θ υπθρεςία.
Αυτό το αναβαλλόμενο ζςοδο, περιλαμβάνεται ςτισ «Λοιπζσ υποχρεϊςεισ» ςτθν Κατάςταςθ
Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ.
- Ζςοδα από τόκουσ: Τα ζςοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται βάςει χρονικισ αναλογίασ και με τθν 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. Στθν ςυνζχεια λογίηονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο
επί τθσ απομειωμζνθσ (νζασ λογιςτικισ) αξίασ.

Ζξοδα: Τα ζξοδα αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα ςε δεδουλευμζνθ βάςθ. Τα ζξοδα από τόκουσ
αναγνωρίηονται ςε δεδουλευμζνθ βάςθ.

3.2 Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ
Τα πάγια ςτοιχεία του ενεργθτικοφ (ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ) απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ ςτισ αξίεσ κτιςεωσ τουσ, μείον, τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και ηθμίεσ απομείωςθσ. Το κόςτοσ
κτιςεωσ περιλαμβάνει όλεσ τισ άμεςα καταλογιςμζνεσ δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ των ςτοιχείων.
Μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ καταχωροφνται ςε επαφξθςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ των ενςωμάτων παγίων ι ωσ
ξεχωριςτό πάγιο μόνον κατά τθν ζκταςθ που οι δαπάνεσ αυτζσ αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ
που αναμζνεται να ειςρεφςουν από τθν χριςθ του παγίου ςτοιχείου και το κόςτοσ τουσ μπορεί να
επιμετρθκεί αξιόπιςτα. Το κόςτοσ επιςκευϊν και ςυντθριςεων καταχωρείται ςτα αποτελζςματα όταν
πραγματοποιοφνται.
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Κατά τθν πϊλθςθ ενςωμάτων ακινθτοποιιςεων, οι διαφορζσ μεταξφ του τιμιματοσ που λαμβάνεται και
τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ καταχωροφνται ωσ κζρδθ ι ηθμίεσ ςτα αποτελζςματα. Οι επιςκευζσ και
ςυντθριςεισ καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ περιόδου που αφοροφν.

Οι αποςβζςεισ των ςτοιχείων των ενςωμάτων παγίων (πλθν οικοπζδων τα οποία δεν αποςβζνονται)
υπολογίηονται με τθν ςτακερι μζκοδο μζςα ςτθν ωφζλιμθ ηωι τουσ που ζχει ωσ εξισ:
Κτίρια
Ακινθτοποιιςεισ ςε ακίνθτα τρίτων

20 ζτθ
Ανάλογα με τα εναπομείναντα ζτθ τθσ μιςκϊςεωσ

Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ
Μεταφορικά μζςα
Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ

5-8 ζτθ
5 ζτθ
5-10 ζτθ

Αγορζσ ενςϊματων ακινθτοποιιςεων φψουσ ζωσ 1.200,00 € αποςβζνονται άμεςα κατά τθ χριςθ κτιςεωσ
τουσ.

Οι υπολειμματικζσ αξίεσ και οι ωφζλιμεσ ηωζσ των ενςωμάτων παγίων υπόκεινται ςε επανεξζταςθ ςε κάκε
θμερομθνία τθσ Κατάςταςθσ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ. Πταν οι λογιςτικζσ αξίεσ των ενςωμάτων
ακινθτοποιιςεων υπερβαίνουν τθν ανακτιςιμθ αξία τουσ, θ διαφορά (απομείωςθ) καταχωρείται άμεςα ωσ
ζξοδο ςτα αποτελζςματα.

3.3 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Στα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία ςυμπεριλαμβάνονται οι άδειεσ λογιςμικοφ.

Λογιςμικό: Οι άδειεσ λογιςμικοφ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ μείον τισ αποςβζςεισ. Οι αποςβζςεισ
διενεργοφνται με τθν ςτακερι μζκοδο κατά τθν διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ των ςτοιχείων αυτϊν θ οποία
κυμαίνεται από 1 ζωσ 3 χρόνια.

3.4 Απομείωςθ Αξίασ Περιουςιακϊν τοιχείων
Τα αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν απροςδιόριςτθ ωφζλιμθ ηωι δεν αποςβζνονται και
υπόκεινται ςε ζλεγχο απομείωςθσ ετθςίωσ. Τα λοιπά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ υπόκεινται ςε ζλεγχο
απομείωςθσ ετθςίωσ όταν κάποια γεγονότα καταδεικνφουν ότι θ λογιςτικι αξία μπορεί να μθν είναι
ανακτιςιμθ. Θ ανακτιςιμθ αξία είναι το μεγαλφτερο ποςό μεταξφ τθσ κακαρισ τιμισ πϊλθςθσ και τθσ
αξίασ λόγω χριςθσ. Κακαρι αξία πϊλθςθσ κεωρείται το ποςό από τθν πϊλθςθ ενόσ ςτοιχείου του
ενεργθτικοφ ςτα πλαίςια μιασ αμφοτεροβαροφσ ςυναλλαγισ ςτθν οποία τα μζρθ ζχουν πλιρθ γνϊςθ και
προςχωροφν οικειοκελϊσ, μετά από τθν αφαίρεςθ κάκε πρόςκετου άμεςου κόςτουσ διάκεςθσ του
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ςτοιχείου ενεργθτικοφ, ενϊ αξία χριςθσ βαςίηεται ςε αποτίμθςθ τθσ παροφςασ αξίασ μελλοντικϊν
ταμειακϊν ροϊν, κακϊσ είναι θ παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν που
αναμζνεται να ειςρεφςουν ςτθν επιχείρθςθ από τθ χριςθ ενόσ ςτοιχείου ενεργθτικοφ και από τθν διάκεςθ
του ςτο τζλοσ τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ του.

Για ςκοποφσ ελζγχου απομείωςθσ, τα ςτοιχεία του Ενεργθτικοφ ομαδοποιοφνται ςτο χαμθλότερο επίπεδο
Μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν (cash-generating units). Ωσ αποτζλεςμα, οριςμζνα ςτοιχεία
Ενεργθτικοφ εξετάηονται αυτόνομα, ενϊ κάποια άλλα ςε επίπεδο μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν.
Θ ηθμία λόγο μείωςθσ τθσ αξίασ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ αναγνωρίηεται από τθν επιχείρθςθ, όταν θ
λογιςτικι αξία των ςτοιχείων αυτϊν (ι τθσ Μονάδασ Δθμιουργίασ Ταμειακϊν οϊν) είναι μεγαλφτερθ από
το ανακτιςιμο ποςό τουσ. Θ ηθμία απομείωςθσ χρεϊνεται pro rata ςε όλα τα ςτοιχεία τθσ Μονάδασ
Δθμιουργίασ Ταμειακϊν οϊν. Πλα τα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ εξετάηονται ςε επόμενεσ περιόδουσ
κακϊσ ενδείξεισ που οδιγθςαν ςε αναγνϊριςθ ηθμίασ απομείωςθσ ςτο παρελκόν μπορεί να μθν
υφίςτανται πλζον.

3.5 Μιςκϊςεισ
Θ εταιρία ςυνάπτει ςυμφωνίεσ, που εμπεριζχουν ςυναλλαγζσ που δεν ζχουν τον νομικό τφπο μιασ
μίςκωςθσ, αλλά τθσ εκχωρείται το δικαίωμα χριςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων (ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ)
ζναντι μιασ ςειράσ πλθρωμϊν.

Θ εκτίμθςθ για το εάν μία ςυμφωνία περιζχει ςτοιχείο μίςκωςθσ πραγματοποιείται κατά τθν ζναρξθ τθσ
ςυμφωνίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα διακζςιμα ςτοιχεία και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ. Μετά τθν ζναρξθ
τθσ ςυμφωνίασ πραγματοποιείται επαναξιολόγθςθ τθσ, για το εάν περιζχει ςτοιχείο μίςκωςθσ, όταν
ςυμβαίνει κάποιο από τα παρακάτω:

α) υπάρχει μεταβολι ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ κι αν θ μεταβολι απλά ανανεϊνει ι παρατείνει τθ
ςυμφωνία,
β) αςκείται δικαίωμα ανανζωςθσ ι ςυμφωνείται μια παράταςθ, εκτόσ κι αν όροσ τθσ ανανζωςθσ ι τθσ
παράταςθσ αρχικά είχε περιλθφκεί ςτθ μιςκωτικι περίοδο,
γ) υπάρχει μια μεταβολι ςτο κατά πόςο θ εκπλιρωςθ εξαρτάται από ζνα κακοριςμζνο περιουςιακό
ςτοιχείο και
δ) υπάρχει ςθμαντικι αλλαγι ςτο περιουςιακό ςτοιχείο.
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Εάν μια ςυμφωνία επαναξιολογείται, θ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ για μιςκϊςεισ εφαρμόηεται από τθν
θμερομθνία που θ μεταβολι ςτισ ςυνκικεσ ςυνεπάγεται επαναξιολόγθςθ για τα (α), (γ) ι (δ), και από τθν
θμερομθνία τθσ ανανζωςθσ ι τθσ παράταςθσ για τθν περίπτωςθ (β).

Η Εταιρία ωσ μιςκωτισ
Θ ιδιοκτθςία ενόσ μιςκωμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου μεταβιβάηεται ςτο μιςκωτι εάν μεταβιβάηονται ςε
αυτόν ουςιαςτικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφζλθ που ςχετίηονται με το μιςκωμζνο περιουςιακό ςτοιχείο
ανεξάρτθτο με τον νομικό τφπο τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ το περιουςιακό ςτοιχείο
αναγνωρίηεται ςτθν εφλογθ αξία του ι εάν είναι χαμθλότερθ, ςτθν παροφςα αξία των ελάχιςτων
καταβολϊν μιςκωμάτων ςυμπεριλαμβανομζνων και επιπλζον καταβολϊν εάν υπάρχουν, που καλφπτονται
από το μιςκωτι. Ζνα αντίςτοιχο ποςό αναγνωρίηεται ωσ υποχρζωςθ από τθ χρθματοδοτικι μίςκωςθ
ανεξαρτιτωσ εάν μερικζσ από τισ καταβολζσ μιςκωμάτων αποδίδονται προκαταβολικά κατά τθν ζναρξθ τθσ
μίςκωςθσ.

Θ μεταγενζςτερθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τα οποία ζχουν αποκτθκεί με
ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, π.χ. θ χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ απόςβεςθσ και ο προςδιοριςμόσ
τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του, είναι ίδια με αυτι που εφαρμόηεται ςε ςυγκρίςιμα αποκτϊμενα, εκτόσ ςυμβάςεων
μίςκωςθσ, περιουςιακά ςτοιχεία. Θ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ αντίςτοιχθσ υποχρζωςθσ αφορά ςτθ
ςταδιακι μείωςι τθσ, με βάςθ τισ ελάχιςτεσ καταβολζσ των μιςκωμάτων μείον τισ χρθματοοικονομικζσ
επιβαρφνςεισ, οι οποίεσ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο ςτα χρθματοοικονομικά ζξοδα. Οι χρθματοοικονομικζσ
επιβαρφνςεισ κατανζμονται ςτθ διάρκεια τθσ μιςκωτικισ περιόδου και αντιπροςωπεφουν ζνα ςτακερό
περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλθτου υπολοίπου τθσ υποχρζωςθσ.

Πλεσ οι υπόλοιπεσ μιςκϊςεισ αντιμετωπίηονται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Οι καταβολζσ ςτισ ςυμβάςεισ
λειτουργικισ μίςκωςθσ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο ςτα ςυνολικά ζςοδα με τθ ευκεία μζκοδο (ςυςχετιςμόσ
εςόδου χριςθσ και εξόδου). Οι ςχετιηόμενεσ δαπάνεσ, όπωσ θ ςυντιρθςθ και θ αςφάλιςθ, αναγνωρίηονται
ωσ ζξοδο όταν πραγματοποιοφνται.

Η Εταιρία ωσ εκμιςκωτισ
Οι μιςκϊςεισ ςτισ οποίεσ θ Εταιρία δε μεταβιβάηει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τισ ωφζλειεσ του
περιουςιακοφ ςτοιχείου κατατάςςονται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Αρχικά άμεςα κόςτθ που βαρφνουν
τουσ εκμιςκωτζσ ςτθ διαπραγμάτευςθ και ςυμφωνία μιασ λειτουργικισ μίςκωςθσ προςτίκενται ςτθ
λογιςτικά αξία του μιςκωμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου και αναγνωρίηονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
μίςκωςθσ ωσ ζςοδα μίςκωςθσ.
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3.6 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ περιλαμβάνουν ταμειακά και χρθματοοικονομικά μζςα.
Χρθματοοικονομικό μζςο είναι κάκε ςφμβαςθ που δθμιουργεί ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο
ενεργθτικοφ ςε μία επιχείρθςθ και μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ ι ζνα ςυμμετοχικό τίτλο ςε μια
άλλθ επιχείρθςθ. Τα χρθματοοικονομικά μζςα εκτόσ από χρθματοοικονομικά μζςα αντιςτάκμιςθσ,
μποροφν να χωριςκοφν ςτισ κάτωκι κατθγορίεσ: δάνεια και απαιτιςεισ, χρθματοοικονομικά ςτοιχεία
αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία τουσ μζςω τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςθσ, διακζςιμα για πϊλθςθ
χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και επενδφςεισ κατεχόμενεσ ωσ τθν λιξθ. Τα χρθματοοικονομικά
μζςα ταξινομοφνται ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ από τθ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ,
ανάλογα με το ςκοπό για τον οποία αποκτικθκαν. Ο χαρακτθριςμόσ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων
ενεργθτικοφ επανεκτιμάται ςτο τζλοσ κάκε θμερομθνίασ δθμοςίευςθσ κατά τθν οποία είναι διακζςιμθ θ
επιλογι κατθγορίασ ι λογιςτικοφ χειριςμοφ.

Συνικεισ αγοραπωλθςίεσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ, αναγνωρίηονται κατά τθν
θμερομθνία τακτοποίθςισ τουσ. Πλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ τα οποία δεν ζχουν
ταξινομθκεί ωσ αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία τουσ μζςω τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςθσ,
αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ πλζον τα κόςτθ τθσ ςυναλλαγισ.

Θ Εταιρεία εξετάηει αν ζνα ςυμβόλαιο εμπεριζχει ενςωματωμζνο παράγωγο κατά τθ ςφναψθ τθσ
ςυμφωνίασ. Το ενςωματωμζνο παράγωγο διαχωρίηεται από το βαςικό ςυμβόλαιο και λογιςτικοποιείται ωσ
παράγωγο, όταν θ ανάλυςθ καταδεικνφει ότι όλα τα οικονομικά χαρακτθριςτικά και οι κίνδυνοι του
παραγϊγου δεν ςχετίηονται άμεςα με το βαςικό ςυμβόλαιο.

Διακοπι αναγνϊριςθσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ επζρχεται από τθ ςτιγμι όπου το
δικαίωμα λιψθσ ταμειακϊν ροϊν από τθν επζνδυςθ ζχει λιξει ι ζχει μεταφερκεί.

Θ Εταιρεία εξετάηει ςε

κάκε

θμερομθνία δθμοςίευςθσ οικονομικϊν καταςτάςεων αν ζνα

χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ ι ομάδα χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ζχει υποςτεί
απομείωςθ.

Δάνεια και απαιτιςεισ
Ρεριλαμβάνουν μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ με ςτακερζσ ι προςδιοριςμζνεσ
πλθρωμζσ, τα οποία δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργζσ αγορζσ. Ρροκφπτουν όταν θ Εταιρεία παρζχει
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χριματα, αγακά ι υπθρεςίεσ απευκείασ ςε χρεϊςτεσ χωρίσ τθν πρόκεςθ να εμπορευκεί τισ
δθμιουργθκείςεσ απαιτιςεισ.

Τα δάνεια και οι απαιτιςεισ αποτιμϊνται μεταγενζςτερα ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ τουσ βάςει τθσ μεκόδου
του πραγματικοφ επιτοκίου, μείον ηθμίεσ απομείωςθσ. Κάκε μεταβολι ςτθν αξία όταν διακόπτεται θ
αναγνϊριςθ, ι απομειϊνεται ι κατά τθ διαδικαςία απόςβεςισ, αναγνωρίηεται απευκείασ ςτθν Κατάςταςθ
Αποτελεςμάτων Χριςθσ. Το αναπόςβεςτο κόςτοσ υπολογίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ κάκε προεξόφλθςθ ι
ανταμοιβι κατά τθν εξαγορά και περιλαμβάνει αμοιβζσ οι οποίεσ είναι αναπόςπαςτο μζροσ του
πραγματικοφ επιτοκίου και του κόςτουσ τθσ ςυναλλαγισ.

Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ απομειϊνονται όταν υπάρχουν αντικειμενικζσ ενδείξεισ ότι θ Εταιρεία δεν κα
είναι ςε κζςθ να ειςπράξει όλα τα ποςά ςφμφωνα με τουσ αρχικοφσ όρουσ είςπραξθσ. Το ποςό που
καταγράφεται ςτα αποτελζςματα προςδιορίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ τθσ καταγραμμζνθσ αξίασ του
ςτοιχείου του ενεργθτικοφ και τθσ παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν.

Τα Δάνεια και οι απαιτιςεισ περιλαμβάνονται ςτο κυκλοφοροφν ενεργθτικό, εκτόσ από εκείνα με λιξθ
μεγαλφτερθ των 12 μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ. Τα τελευταία
ςυμπεριλαμβάνονται ςτα μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ.

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία τουσ μζςω τθσ κατάςταςθσ
αποτελεςμάτων χριςθσ
Ρρόκειται για χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, που ικανοποιοφν οποιαδιποτε από τισ παρακάτω
προχποκζςεισ:
- Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που κατζχονται για εμπορικοφσ ςκοποφσ (ςυμπεριλαμβάνονται
τα παράγωγα, εκτόσ από εκείνα που είναι κακοριςμζνα και αποτελεςματικά μζςα αντιςτάκμιςθσ, αυτά
που αποκτϊνται ι δθμιουργοφνται με ςκοπό τθν πϊλθςθ ι τθν επαναγορά και τζλοσ αυτά που αποτελοφν
μζροσ ενόσ χαρτοφυλακίου από αναγνωριςμζνα χρθματοοικονομικά μζςα).
- Κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ ορίηεται από τθν επιχείρθςθ ωσ ςτοιχείο που αποτιμάται ςτθν εφλογθ αξία,
με αναγνϊριςθ των μεταβολϊν ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ.

Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ, τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτιν
τθν κατθγορία αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία και οι μεταβολζσ καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα τθσ
χριςεωσ. Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που ζχουν αρχικά χαρακτθριςκεί ωσ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία
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αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία τουσ μζςω τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςθσ μπορεί μεταγενζςτερα
να μθν επαναταξινομοφνται.

Θ Εταιρεία δεν κατείχε επενδφςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ.

Διακζςιμα για πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
Ρεριλαμβάνει μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία είτε προςδιορίηονται ςε
αυτιν τθν κατθγορία, είτε δεν μποροφν να ενταχκοφν ςε κάποια από τισ άλλεσ κατθγορίεσ.

Τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ
και τα ςχετικά κζρδθ ι ηθμιζσ καταχωροφνται ςε αποκεματικό των ιδίων κεφαλαίων κακαρά φόρων, μζχρι
τα ςτοιχεία αυτά πωλθκοφν ι χαρακτθριςκοφν ωσ απομειωμζνα.

Κατά τθν πϊλθςθ ι όταν χαρακτθριςκοφν ωσ απομειωμζνα, τα κζρδθ ι οι ηθμιζσ μεταφζρονται ςτα
αποτελζςματα. Ηθμιζσ απομείωςθσ που ζχουν αναγνωριςκεί ςτα αποτελζςματα δεν αντιςτρζφονται μζςω
αποτελεςμάτων.

Σε κάκε θμερομθνία τθσ Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ θ Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν
αντικειμενικζσ ενδείξεισ που να οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του
ενεργθτικοφ ζχουν υποςτεί απομείωςθ. Για μετοχζσ εταιρειϊν που ζχουν ταξινομθκεί ωσ
χρθματοοικονομικά ςτοιχεία διακζςιμα προσ πϊλθςθ, τζτοια ζνδειξθ ςυνιςτά θ ςθμαντικι ι
παρατεταμζνθ μείωςθ τθσ εφλογθσ αξίασ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ κτιςεωσ. Αν ςτοιχειοκετείται απομείωςθ,
θ ςωρευμζνθ ςτα ίδια κεφάλαια ηθμιά που είναι θ διαφορά μεταξφ κόςτουσ κτιςεωσ και εφλογθσ αξίασ,
μεταφζρεται ςτα αποτελζςματα.

Θ Εταιρεία δεν κατείχε επενδφςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ.

Επενδφςεισ κατεχόμενεσ ωσ τθν λιξθ
Ρεριλαμβάνει μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία με πάγιεσ ι προςδιοριςμζνεσ
πλθρωμζσ και ςυγκεκριμζνθ λιξθ και τα οποία θ Εταιρεία ζχει τθν πρόκεςθ και τθν δυνατότθτα να τα
διακρατιςει ωσ τθν λιξθ τουσ.

Οι κατεχόμενεσ μζχρι τθ λιξθ επενδφςεισ αποτιμϊνται μεταγενζςτερα ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ τουσ βάςει
τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου. Το αναπόςβεςτο κόςτοσ είναι το ποςό το οποίο αρχικά
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αναγνωρίςκθκε μείον κεφαλαιακζσ πλθρωμζσ, πλζον ι μείον ςωρευτικζσ αποςβζςεισ με τθ χριςθ
πραγματικοφ επιτοκίου ςτθ διαφορά μεταξφ του αρχικά αναγνωριςκζντοσ ποςοφ και του ποςοφ
ωρίμανςθσ και μείον κάκε πρόβλεψθ απομείωςθσ. Ο υπολογιςμόσ περιλαμβάνει όλεσ τισ πλθρωκείςεσ ι
λθφκείςεσ αμοιβζσ μεταξφ των μερϊν του ςυμβολαίου. Επιπρόςκετα, αν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ ότι
θ επζνδυςθ ζχει απομειωκεί, το χρθματοοικονομικό μζςο αποτιμάται ςτθν παροφςα αξία των
εκτιμϊμενων ταμειακϊν ροϊν. Κάκε μεταβολι ςτθν αξία τθσ επζνδυςθσ αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ
αποτελεςμάτων χριςεωσ.
Θ Εταιρεία δεν κατείχε επενδφςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ.

Εφλογεσ αξίεσ
Οι εφλογεσ αξίεσ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ που είναι διαπραγματεφςιμα ςε ενεργείσ
αγορζσ προςδιορίηονται από τισ τρζχουςεσ τιμζσ ηιτθςθσ. Για τα μθ διαπραγματεφςιμα ςτοιχεία οι εφλογεσ
αξίεσ προςδιορίηονται με τθν χριςθ τεχνικϊν αποτίμθςθσ όπωσ ανάλυςθ πρόςφατων ςυναλλαγϊν,
ςυγκρίςιμων

ςτοιχείων

που

διαπραγματεφονται

και

προεξόφλθςθ

ταμειακϊν

ροϊν.

Οι

μθ

διαπραγματεφςιμοι ςε ενεργό αγορά ςυμμετοχικοί τίτλοι που ζχουν ταξινομθκεί ςτθν κατθγορία
Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία και των οποίων θ εφλογθ αξία δεν είναι δυνατόν να
προςδιοριςτεί με αξιοπιςτία αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ.

3.7 Αποκζματα
Τα αποκζματα απεικονίηονται ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ κόςτουσ κτιςθσ και κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ
αξίασ. Το κόςτοσ κακορίηεται βάςει τθσ μεκόδου πρϊτθσ ειςαγωγισ-πρϊτθσ εξαγωγισ (FIFO).

3.8 Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ταμειακϊν διακεςίμων
Τα διακζςιμα και ιςοδφναμα διακεςίμων περιλαμβάνουν τα μετρθτά ςτθν τράπεηα και ςτο ταμείο κακϊσ
επίςθσ και τισ βραχυπρόκεςμεσ επενδφςεισ υψθλισ ρευςτότθτασ όπωσ τα προϊόντα τθσ αγοράσ χριματοσ
και τισ τραπεηικζσ κατακζςεισ με χρονικό ορίηοντα τριϊν μθνϊν ι λιγότερο. Τα προϊόντα τθσ αγοράσ
χριματοσ είναι χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω τθσ
κατάςταςθσ αποτελεςμάτων.

3.9 Κδια κεφάλαια
Το μετοχικό κεφάλαιο προςδιορίηεται από τθν ονομαςτικι αξία των μετοχϊν που ζχουν εκδοκεί. Οι κοινζσ
μετοχζσ χαρακτθρίηονται ωσ Κδια Κεφάλαια.
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Θ διαφορά υπζρ το άρτιο περιλαμβάνει όλα τα επιπρόςκετα ποςά που λιφκθκαν κατά τθν ζκδοςθ
μετοχικοφ κεφαλαίου. Ζξοδα τα οποία πραγματοποιικθκαν για τθν ζκδοςθ μετοχϊν εμφανίηονται μετά
τθν αφαίρεςθ του ςχετικοφ φόρου ειςοδιματοσ, ςε μείωςθ τθσ διαφοράσ υπζρ το άρτιο.

Ρρονομιοφχεσ μετοχζσ οι οποίεσ ζχουν χαρακτθριςτικά υποχρζωςθσ αναγνωρίηονται ςτθν Κατάςταςθ
Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ ωσ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ, κακαρι από κόςτθ ςυναλλαγϊν. Οι
πλθρωμζσ μεριςμάτων επί μετοχϊν ολοκλθρωτικά αναγνωριηόμενεσ ωσ υποχρζωςθ, καταχωροφνται ωσ
δαπάνθ τόκου ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ.

Τα ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν μζςων τα οποία α) δθμιουργοφν υποχρζωςθ ςτθν Εταιρεία και β)
δίνουν δικαίωμα ςτον κάτοχό τουσ να τα μετατρζψει ςε ςτοιχεία τθσ Κακαρισ Θζςθσ, αναγνωρίηονται
ξεχωριςτά και ταξινομοφνται ωσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ, χρθματοοικονομικά ςτοιχεία
ενεργθτικοφ και ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ.

Τα ζξοδα τα οποία ςχετίηονται με τθν ζκδοςθ μετοχϊν για τθν απόκτθςθ επιχειριςεων περιλαμβάνονται
ςτο κόςτοσ κτιςεωσ τθσ επιχειριςεωσ που αποκτάται.

Κατά τθν απόκτθςθ ιδίων μετοχϊν, το καταβλθκζν τίμθμα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςχετικϊν
δαπανϊν, απεικονίηεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κανζνα κζρδοσ ι ηθμία δεν αναγνωρίηεται ςτθν
κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ από τθν αγορά, πϊλθςθ, ζκδοςθ ι διαγραφι ιδίων μετοχϊν.

3.10 Φορολογία ειςοδιματοσ & αναβαλλόμενοσ φόροσ
Θ επιβάρυνςθ τθσ περιόδου με φόρουσ ειςοδιματοσ αποτελείται από τουσ τρζχοντεσ φόρουσ και τουσ
αναβαλλόμενουσ φόρουσ, 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 ςτον λογαριαςμό
των αποτελεςμάτων τθσ περιόδου, εκτόσ του φόρου εκείνου που αφορά ςυναλλαγζσ που καταχωρικθκαν
απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια, ςτθν οποία περίπτωςθ καταχωρείται απευκείασ, κατά ανάλογο τρόπο, ςτα
ίδια κεφάλαια.

Οι τρζχοντεσ φόροι ειςοδιματοσ περιλαμβάνουν τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ι και απαιτιςεισ προσ
τισ δθμοςιονομικζσ αρχζσ που ςχετίηονται με τουσ πλθρωτζουσ φόρουσ επί του φορολογθτζου
ειςοδιματοσ τθσ περιόδου και οι τυχόν πρόςκετοι φόροι ειςοδιματοσ που αφοροφν προθγοφμενεσ
χριςεισ. Οι τρζχοντεσ φόροι επιμετροφνται ςφμφωνα με τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ και τουσ
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φορολογικοφσ νόμουσ που εφαρμόηονται ςτισ διαχειριςτικζσ περιόδουσ με τισ οποίεσ ςχετίηονται,
βαςιηόμενα ςτο φορολογθτζο κζρδοσ για το ζτοσ. Πλεσ οι αλλαγζσ ςτα βραχυπρόκεςμα φορολογικά
ςτοιχεία του ενεργθτικοφ ι τισ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται ςαν μζροσ των φορολογικϊν εξόδων ςτθν
κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ.

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ προςδιορίηεται με τθν μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ που προκφπτει από
τισ προςωρινζσ διαφορζσ μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και τθσ φορολογικισ βάςθσ των ςτοιχείων του
ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων. Θ αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ αναγνωρίηεται ςτο βακμό
όπου είναι πικανό ότι κα τακτοποιθκεί με μελλοντικό φορολογθτζο ειςόδθμα. Αναβαλλόμενθ φορολογικι
υποχρζωςθ αναγνωρίηεται για όλεσ τισ φορολογθτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ.

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ αποτιμϊνται με βάςθ τουσ φορολογικοφσ
ςυντελεςτζσ που αναμζνεται να εφαρμοςτοφν ςτθν περίοδο κατά τθν οποία κα διακανονιςτεί θ απαίτθςθ
ι θ υποχρζωςθ, χωρίσ προεξόφλθςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ (και
φορολογικοφσ νόμουσ) που ζχουν τεκεί ςε ιςχφ ι ουςιαςτικά ιςχφουν μζχρι τθν θμερομθνία του τθσ
Κατάςταςθσ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ.

Οι περιςςότερεσ αλλαγζσ ςτισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται
ςαν ζνα κομμάτι των φορολογικϊν εξόδων ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ. Μόνο αλλαγζσ ςτισ
αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με αλλαγζσ ςε ςτοιχεία του
ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων καταλογιςμζνα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ, αναγνωρίηονται απευκείασ
ςτθν κακαρι κζςθ.

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ επιςκοποφνται κατά τθν θμερομθνία τθσ Κατάςταςθσ
Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ και μειϊνονται ςτθν ζκταςθ όπου δεν είναι πλζον πικανό ότι επαρκι
φορολογθτζα κζρδθ κα είναι διακζςιμα ϊςτε να επιτρζψουν τθν ωφζλεια από τθ χριςθ μζρουσ ι του
ςυνόλου των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων.
Θ Εταιρεία αναγνωρίηει προθγοφμενθ μθ αναγνωριςκείςα αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ κατά τθν
θμερομθνία τθσ Κατάςταςθσ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ ςτο βακμό που γίνεται πικανό ότι μελλοντικά
φορολογθτζα κζρδθ κα επιτρζψουν τθν ανάκτθςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων.
3.11 Προβλζψεισ, ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ
Ρροβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν θ Εταιρεία ζχει παροφςεσ νομικζσ ι τεκμαιρόμενεσ υποχρεϊςεισ ωσ
αποτζλεςμα παρελκόντων γεγονότων, είναι πικανι θ εκκακάριςι τουσ μζςω εκροϊν πόρων και θ εκτίμθςθ
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του ακριβοφσ ποςοφ τθσ υποχρζωςθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί με αξιοπιςτία. Ο χρόνοσ εκκακάριςθσ
τθσ υποχρζωςθσ μπορεί να παραμζνει αβζβαιοσ. Δεν διενεργοφνται προβλζψεισ για μελλοντικζσ
λειτουργικζσ ηθμιζσ. Πταν μζροσ ι το ςφνολο τθσ απαιτοφμενθσ δαπάνθσ για διακανονιςμό μίασ
πρόβλεψθσ αναμζνεται να διακανονιςκεί από άλλο μζροσ, ο διακανονιςμόσ αναγνωρίηεται μόνο όταν είναι
ουςιαςτικά βζβαιο ότι κα λθφκεί όταν θ Εταιρεία διακανονίςει τθν υποχρζωςθ και απεικονίηεται ωσ
ξεχωριςτι απαίτθςθ. Το ποςό που αναγνωρίηεται κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν πρζπει να υπερβαίνει το ποςό
τθσ πρόβλεψθσ. Θ δαπάνθ που ςχετίηεται με μία πρόβλεψθ παρουςιάηεται ςτθν κατάςταςθ
αποτελεςμάτων χριςεωσ, κακαρι από το ποςό που αναγνωρίηεται ωσ διακανονιςμόσ τρίτου. Στισ
περιπτϊςεισ όπου θ χρονικι αξία του χριματοσ είναι ςθμαντικι, το ποςό τθσ πρόβλεψθσ είναι θ παροφςα
αξία των δαπανϊν που αναμζνονται να απαιτθκοφν για το διακανονιςμό τθσ υποχρζωςθσ. Ο ςυντελεςτισ
προεξόφλθςθσ αντικατοπτρίηει τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ αναφορικά με τθν διαχρονικι αξία του
χριματοσ κακϊσ και τουσ ςχετιηόμενουσ με τθν υποχρζωςθ κινδφνουσ. Πταν χρθςιμοποιείται
προεξόφλθςθ, το ςωρευτικό ποςό τθσ πρόβλεψθσ αυξάνεται κάκε περίοδο για να αποδϊςει τθ χρονικι
μεταβολι. Αυτό το ποςό αναγνωρίηεται ωσ κόςτοσ δανειςμοφ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςεωσ.

Οι προβλζψεισ επιςκοποφνται κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ κάκε Κατάςταςθσ Χρθματοοικονομικισ
Θζςθσ και προςαρμόηονται προκειμζνου να αντανακλοφν τισ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ. Αν δεν είναι πλζον
πικανό ι απομακρφνεται το ενδεχόμενο εκκακάριςθσ τθσ υποχρζωςθσ μζςω εκροϊν πόρων, θ πρόβλεψθ
αναςτρζφεται.

Στισ περιπτϊςεισ όπου θ ενδεχόμενθ εκροι πόρων ωσ αποτζλεςμα τρζχουςασ υποχρζωςθσ δεν είναι
πικανι ι το ποςό δεν μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα τότε καμία υποχρζωςθ δεν αναγνωρίηεται ςτισ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ εκτόσ και αν προζκυψαν από ςυνζνωςθ επιχειριςεων. Αυτζσ οι ενδεχόμενεσ
υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται κατά τον κακοριςμό τθσ κατανομισ τθσ αξίασ εξαγοράσ ςε απαιτιςεισ και
υποχρεϊςεισ που εξαγοράςκθκαν κατά τθ ςυνζνωςθ επιχειριςεων. Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν
αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται, εκτόσ αν θ πικανότθτα εκροϊν
πόρων οι οποίοι ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ.

Ρικανζσ χρθματικζσ ροζσ οικονομικϊν οφελϊν προσ τθν Εταιρεία οι οποίεσ δεν ικανοποιοφν τα κριτιρια
αναγνϊριςθσ μιασ απαίτθςθσ κεωροφνται ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ. Οι ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν
αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι οικονομικϊν
οφελϊν είναι πικανι.
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3.12 Χρθματοοικονομικζσ Τποχρεϊςεισ
Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ περιλαμβάνουν δάνεια και υπεραναλιψεισ, εμπορικζσ
και λοιπζσ υποχρεϊςεισ και υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ. Ρεριλαμβάνονται ςτισ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ υπό τουσ τίτλουσ: «Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ», «Βραχυπρόκεςμεσ Δανειακζσ
υποχρεϊςεισ» «Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ ςτθν Επόμενθ Χριςθ» και
«Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ».

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται όταν θ Εταιρεία γίνεται ςυμβαλλόμενο μζροσ ςε
ςχετικι ςφμβαςθ και διακόπτεται θ αναγνϊριςθ όταν θ υποχρζωςθ λιγει, ακυρϊνεται ι εκπλθρϊνεται.
Πλοι οι τόκοι αναγνωρίηονται ωσ δαπάνεσ υπό τον τίτλο «Χρθματοοικονομικά Ζξοδα» τθσ κατάςταςθσ
αποτελεςμάτων χριςεωσ.

Οι υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από χρθματοοικονομικζσ μιςκϊςεισ μετροφνται ςτθν αρχικι αξία μείον
το κεφαλαιουχικό ςτοιχείο των πλθρωμϊν των μιςκωμάτων

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία και αποτιμϊνται
μεταγενζςτερα ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ τουσ μείον τισ πλθρωμζσ.

Κζρδθ και ηθμίεσ από τθν διακοπι αναγνϊριςθσ κακϊσ και από τθ διαδικαςία απόςβεςθσ, καταχωροφνται
ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ.

Πταν υπάρχουςα υποχρζωςθ ανταλλάςςεται από άλλον ι τον ίδιο δανειςτι με διαφορετικοφσ όρουσ, ι οι
όροι τθσ τρζχουςασ υποχρζωςθσ μεταβάλλονται ςθμαντικά, αυτι θ αλλαγι χειρίηεται ωσ διαγραφι τθσ
αρχικισ υποχρζωςθσ και αναγνωρίηεται ωσ νζα υποχρζωςθ. Οποιαδιποτε διαφορά ςτα ςωρευμζνα ποςά
αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ.

Σραπεηικά δάνεια
Τα δάνεια καταχωροφνται ωσ υποχρεϊςεισ τθν θμερομθνία που ειςπράττονται τα κεφάλαια. Τα ζξοδα
ζκδοςθσ δανείου περιλαμβάνονται ςτα αποτελζςματα εκμετάλλευςθσ. Σε θμερομθνίεσ μεταγενζςτερεσ τθσ
Κατάςταςθσ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ τα δάνεια εμφανίηονται με το ονομαςτικό απλιρωτο ποςό. Τα
ζξοδα των τόκων αναγνωρίηονται όταν καταβάλλονται και κατά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ ςτο
βακμό που αυτά τα ζξοδα είναι δεδουλευμζνα και δεν ζχουν καταβλθκεί. Τα δάνεια χωρίηονται ςε
μακροπρόκεςμα, αν λιγουν ςε περιςςότερο από ζνα ζτοσ και ςε βραχυπρόκεςμα αν λιγουν ςε ζνα ζτοσ ι
λιγότερο.
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3.13 Κόςτοσ παροχϊν αποχϊρθςθσ
Θ εταιρία δεν ζχει ενεργοποιιςει κάποιο ειδικό πρόγραμμα παροχϊν προσ τουσ εργαηομζνουσ τθσ, με το
οποίο να δεςμεφεται για παροχζσ ςε περιπτϊςεισ αποχωριςεων για το ςφνολο των εργαηομζνων τθσ.
Ιςχφει και ζχει ενεργοποιθκεί θ ςυμβατικι υποχρζωςθ με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, όπωσ προκφπτει
από το νόμο 2112/20, για παροχι ενόσ εφάπαξ ποςοφ κατά τθ ςτιγμι τθσ ςυνταξιοδότθςθσ.

4. Διανομι μεριςμάτων
Θ διανομι μεριςμάτων ςτουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ αναγνωρίηεται ωσ υποχρζωςθ υπό τον τίτλο «Λοιπζσ
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ» τθν θμερομθνία κατά τθν οποία θ διανομι εγκρίνεται από τθν Γενικι
Συνζλευςθ των μετόχων.
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5. θμειϊςεισ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
5.1 Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ
Θ

μεταβολι

των

ενςϊματων

ακινθτοποιιςεων,

όπωσ

αυτι

απεικονίηεται

ςτθν

Κατάςταςθ

Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ αναλφεται ωσ εξισ:
Οικόπεδα &
Κτίρια
Λογιςτικι αξία τθν 31
Δεκεμβρίου 2010
Ρροςκικεσ
Αποςβζςεισ
Μειϊςεισ Ραγίων
Μειϊςεισ Αποςβζςεων
Λογιςτικι αξία τθν 31
Δεκεμβρίου 2011
Ρροςκικεσ
Αποςβζςεισ
Μειϊςεισ Ραγίων
Μειϊςεισ Αποςβζςεων
Λογιςτικι αξία τθν 31
Δεκεμβρίου 2012

Μεταφορικά
μζςα &
μθχ/κόσ
εξοπλιςμόσ

Μεταφορικά
μζςα χρθμ/κισ
μίςκωςθσ

Ζπιπλα και
Λοιπόσ
εξοπλιςμόσ

φνολο

426.162,47

131.172,75

1.380.883,04

2.360.522,74

4.298.741,00

6.273,99
(25.356,91)
-

(27.543,15)
(127.447,50)
57.708,12

(338.175,44)
-

4.982.929,40
(460.559,08)
-

4.989.203,39
(851.634,58)
(127.447,50)
57.708,12

407.079,55

33.890,22

1.042.707,60

6.882.893,06

8.366.570,43

(25.566,04)
-

(15.885,90)
-

(338.175,44)
-

9.434.624,04
(1.141.380,55)
-

9.434.624,04
(1.521.007,93)
-

381.513,51

18.004,32

704.532,16

15.176.136,55

16.280.186,54

Μζχρι το τζλοσ του Δ’ τριμινου του 2012 είχε ολοκλθρωκεί το Ζργο τθσ εφαρμογισ Ενιαίασ Εταιρικισ
Εικόνασ ςτα πρακτορεία του Διμου τθσ Ακινασ και ςτα πρακτορεία ςτθν περιφζρεια Μακεδονίασ και
Θράκθσ (ςυνολικά 1415 πρακτορεία). Επίςθσ, υλοποιικθκε το Ζργο κατά 80% ςτα 1.487 πρακτορεία τθσ
ΟΡΑΡ Α.Ε. ςτο υπόλοιπο του Νομοφ Αττικισ και κατά 55% ςτα 1.045 πρακτορεία τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ,
Κριτθσ και Β. Αιγαίου.

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρθ επί των παγίων τθσ Εταιρείασ.
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5.2 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
Θ μεταβολι των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων, όπωσ αυτι απεικονίηεται ςτθν Κατάςταςθ
Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ αναλφεται ωσ εξισ:
Αςϊματεσ ακιν/ςεισ
1,42
258,53
(258,51)
1,44
499,00
(498,99)
1,45

Λογιςτικι αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 2010
Ρροςκικεσ
Αποςβζςεισ
Λογιςτικι αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 2011
Ρροςκικεσ
Αποςβζςεισ
Λογιςτικι αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 2012

5.3 Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ όπωσ προκφπτουν από τισ ςχετικζσ προςωρινζσ φορολογικζσ
διαφορζσ ζχουν ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012

31.12.2011

Απαίτθςθ

Τποχρζωςθ

Απαίτθςθ

Τποχρζωςθ

Άυλα Ρεριουςιακά Στοιχεία

-

-

-

-

Ενςϊματεσ Ακινθτοποιιςεισ

-

516.721,73

-

320.511,31

249.638,28

98.427,40

-

2.029,91

131.684,75

-

100.643,37

-

-

-

15.000,00

-

5.986.774,31

-

10.224.487,09

-

87.086,55

-

159.518,01

-

72.431,46

-

66.722,92

-

-

3.106.954,38

-

8.851.201,46

6.527.615,35

3.722.103,51

10.566.371,39

9.173.742,68

Μθ Κυκλοφοριακά τοιχεία

Κυκλοφοριακά Περιουςιακά τοιχεία
Λοιπά Κυκλοφοριακά ςτοιχεία
Ενεργθτικοφ
Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ
Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ
λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία
Ρροβλζψεισ
Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ
προσ Συνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ
Μακροπρόκεςμεσ Δανειακζσ
Υποχρεϊςεισ
Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ
Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ
πλθρωτζεσ ςτθν Επόμενθ Χριςθ
Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ
προσ Συνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ
φνολο

Ο ςυντελεςτισ φόρου ειςοδιματοσ ςτον οποίο υπόκειται θ Εταιρεία για το 2012 και το 2011 είναι ίςοσ με
20%.
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Ο ςυμψθφιςμόσ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων λαμβάνει χϊρα όταν
υπάρχει από πλευράσ εταιρίασ εφαρμόςιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τζτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι
φόροι ειςοδιματοσ αφοροφν ςτθν ίδια φορολογικι αρχι. Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ επί
φορολογικϊν ηθμιϊν αναγνωρίηονται ςτο βακμό που τα ςχετικά φορολογικά οφζλθ μζςω μελλοντικϊν
φορολογθτζων κερδϊν είναι πικανά.

Επιπλζον πλθροφόρθςθ ςχετικά με το φόρο ειςοδιματοσ παρζχεται ςτθ ςθμείωςθ 5.22.

5.4 Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ
Οι λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ, αναλφονται ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ
Δοςμζνεσ Εγγυιςεισ Ενοικίων
φνολο λοιπϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
65.492,51
65.492,51

31.12.2011
58.056,00
58.056,00

5.5 Αποκζματα
Θ ανάλυςθ των αποκεμάτων ζχει ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ
Αναλϊςιμα υλικά
φνολο αποκεμάτων

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
724.308,25
724.308,25

31.12.2011
475.184,93
475.184,93

Τα αποκζματα αποτελοφνται, κυρίωσ, από αναλϊςιμα υλικά για τα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. και
δευτερευόντωσ από κικεσ δελτίων νζου τφπου, τα οποία βάςει τθσ 22.06.2009 ςφμβαςθσ με τθν Μθτρικι
διαχειρίηεται και διανζμει θ Εταιρία ςτα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε.

Θ Εταιρία δεν ζχει ενεχυριαςμζνα αποκζματα.
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5.6 Απαιτιςεισ από υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ
Οι απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα:
Ροςά ςε Ευρϊ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012

31.12.2011

10.154.403,98

6.831.661,26

-

-

10.154.403,98

6.831.661,26

31.12.2012

31.12.2011

Απαιτιςεισ από Συνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ (ΟΡΑΡ Α.Ε.)

10.154.403,98

6.831.661,26

φνολο

10.154.403,98

6.831.661,26

Απαιτιςεισ από Συνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ (ΟΡΑΡ Α.Ε.)
Μείον: Ρροβλζψεισ απομείωςθσ
Κακαρζσ Απαιτιςεισ από υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ
Οι εφλογεσ αξίεσ των Απαιτιςεων είναι οι παρακάτω:

Οι απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ ςυνικωσ είναι ειςπράξιμεσ εντόσ 30-45 θμερϊν.

φνολο
απαιτιςεων
2012
2011

Απαιτιςεισ μθ
κακυςτερθμζνεσ και μθ
υποκείμενεσ ςε πρόβλεψθ

10.154.403,98
6.831.661,26

Απαιτιςεισ κακυςτερθμζνεσ
< 3 ΜΗΝΕ

- 6 ΜΗΝΕ

- 12 ΜΗΝΕ

> 12 ΜΗΝΕ

-

-

-

-

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012

31.12.2011

10.154.403,98
6.831.661,26

Θ αναμενόμενθ είςπραξθ του ςυνόλου των απαιτιςεων παρατίκεται παρακάτω:
Ροςά ςε Ευρϊ
Αναμενόμενοσ χρόνοσ είςπραξθσ:
Λιγότερο από 3 μινεσ
φνολο

10.154.403,98
10.154.403,98

6.831.661,26
6.831.661,26
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5.7 Λοιπζσ απαιτιςεισ
Οι λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012

31.12.2011

482.335,13

37.095,06

Απαιτιςεισ Από Ελλθνικό Δθμόςιο

3.467.995,52

2.390,40

Ρροκαταβολζσ ςε προμθκευτζσ

1.301.429,22

1.772.765,66

87.702,81

62.181,26

-

-

5.339.462,68

1.874.432,38

31.12.2012

31.12.2011

482.335,13

37.095,06

Απαιτιςεισ Από Ελλθνικό Δθμόςιο

3.467.995,52

2.390,40

Ρροκαταβολζσ ςε προμθκευτζσ

1.301.429,22

1.772.765,66

87.702,81

62.181,26

5.339.462,68

1.874.432,38

Ρελάτεσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ απαιτιςεισ

Λοιπζσ απαιτιςεισ
Μείον: Ρροβλζψεισ απομείωςθσ
Κακαρζσ Λοιπζσ Απαιτιςεισ
Οι εφλογεσ αξίεσ των Λοιπϊν Απαιτιςεων είναι οι παρακάτω:

Ρελάτεσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ απαιτιςεισ

Λοιπζσ απαιτιςεισ
φνολο

Στο πλαίςιο του ζργου τθσ διαμόρφωςθσ νζασ Ενιαίασ Εταιρικισ Εικόνασ ςτα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε.
αλλά και τθσ υποςτιριξθσ των διαδικαςιϊν τθσ Μθτρικισ, θ εταιρία προζβθ κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ
2012 ςε υπογραφι ςχετικϊν ςυμβάςεων με προμθκευτζσ. Σε εφαρμογι των όρων αυτϊν των ςυμβάςεων,
θ Εταιρία κατζβαλε προκαταβολζσ, οι οποίεσ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2012, ανζρχονταν ςτο ποςό των
€ 1.301.429,22.

Το κονδφλι Ρελάτεσ και Λοιπζσ Εμπορικζσ Απαιτιςεισ περιλαμβάνει απαίτθςθ ποςοφ €432.316,41 το οποίο
αφορά τθν παροχι ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν Novasports και ΟΤΕ TV ακλθτικοφ περιεχομζνου ςτουσ
χϊρουσ των πρακτορείων του δικτφου τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. βάςθ τθσ από 15.11.2012 ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Το κονδφλι Απαιτιςεισ Από Ελλθνικό Δθμόςιο περιλαμβάνει απαίτθςθ ΦΡΑ ποςοφ € 3.465.605,12 που
προζκυψε από τθν επιςτροφι από τθν Εταιρεία προσ τθν ΟΡΑΡ Α.Ε. ποςοφ € 19.000.000 πλζον του
αναλογοφντοσ ΦΡΑ ςε εκτζλεςθ τθσ από 5/15.03.2012 (Θζμα 4ο) απόφαςθσ του Δ.Σ. τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. Το
ποςό τθσ επιςτροφισ αποτελεί τθν εκτίμθςθ του πλεονάςματοσ από το ςυνολικό ποςό των € 56.119.787,44
που διατζκθκε αρχικά από τθν Μθτρικι ςτθν Εταιρεία για τθν υλοποίθςθ του Ζργου Διαμόρφωςθσ Ενιαίασ
Εταιρικισ Εικόνασ ςτα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε., βάςει τθσ από 15.01.2005 ςφμβαςθσ (βλ. ςθμείωςθ 5.9).
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5.8 Λοιπά κυκλοφοριακά ςτοιχεία Ενεργθτικοφ
Τα λοιπά Κυκλοφοριακά ςτοιχεία Ενεργθτικοφ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
1.550.040,63
4.284,30
1.554.324,93

Ρροπλθρωκζντα ζξοδα
Δεδουλευμζνα ζςοδα
φνολο

31.12.2011
30.419,48
5.401,04
35.820,52

Θ Εταιρεία, το Δ’ τρίμθνο του 2012 κατζβαλε ςυνολικό κόςτοσ € 1.531.712,49 που αφορά ςτθν από
15.10.2012 ςφμβαςθ με τθν εταιρεία ΜΟΥΛΤΙΤΣΟΙΣ ΑΕΕ με αντικείμενο τθν παροχι ςυνδρομθτικϊν
υπθρεςιϊν Novasports ακλθτικοφ περιεχομζνου ςτουσ χϊρουσ των πρακτορείων του δικτφου τθσ ΟΡΑΡ
Α.Ε. για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ.

5.9 Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ταμειακϊν διακεςίμων
Τα λοιπά Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ταμειακϊν διακεςίμων αναλφονται ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011
22.698,06
19.454,17
78.257,40
197.091,21
25.692.708,00
65.210.431,00
25.793.663,46
65.426.976,38

Διακζςιμα ςτο ταμείο
Βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ κατακζςεισ
Κατακζςεισ προκεςμίασ
φνολο

Με τθν από 5/15.03.2012 (Θζμα 4ο) απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. εγκρίκθκε θ επιςτροφι από τθν
ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. ςτθν Μθτρικι ποςοφ € 19.000.000 πλζον του αναλογοφντοσ ΦΡΑ. Το
ποςό αυτό, με βάςθ τον απολογιςμό δαπανϊν του Ζργου Διαμόρφωςθσ Ενιαίασ Εταιρικισ Εικόνασ ςτα
πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. και τθν ςχετικι πρόβλεψθ δαπανϊν για τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ ςτο ςφνολο των
πρακτορείων, αποτελεί το πλεονάηον από το ςυνολικό ποςό των € 56.119.787,44 που διατζκθκε από τθν
Μθτρικι ςτθν Εταιρεία από τισ 15.01.2005 ζωσ τθν 31.12.2007 για τθν υλοποίθςθ του ωσ άνω Ζργου, ςε
εκτζλεςθ τθσ από 15.01.2005 ςφμβαςθσ. Θ ςθμαντικι μείωςθ των ταμειακϊν διακεςίμων τθσ Εταιρείασ,
οφείλεται ςτθν καταβολι του ωσ άνω ποςοφ το Β’ τρίμθνο του 2012 προσ τθν Μθτρικι. Αντίςτοιχα,
μειϊκθκε και θ υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ προσ τθν Μθτρικι που απορρζει από τθν από 15.01.2005
ςφμβαςθ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου Διαμόρφωςθσ νζασ Ενιαίασ Εταιρικισ Εικόνασ ςτα πρακτορεία τθσ
ΟΡΑΡ Α.Ε.

Το μζςο ςτακμιςμζνο επιτόκιο των τραπεηικϊν κατακζςεων είχε ωσ εξισ:
Κατακζςεισ EUR

01.01 – 31.12.2012
4,03%

01.01 – 31.12.2011
4,85%
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Οι βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ κατακζςεισ και οι κατακζςεισ προκεςμίασ είναι άμεςα διακζςιμεσ, χωρίσ
περιοριςμοφσ.

5.10 Κδια κεφάλαια
i)

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται τθν 31.12.2012 ςε € 20.000.000,00 διαιρεμζνο ςε
20.000.000 μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ € 1,00. H ΟΡΑΡ Α.Ε. ζχει καταβάλει είκοςι εκατομμφρια ευρϊ
(20.000.000,00) και ζχει λάβει 20.000.000 ονομαςτικζσ μετοχζσ, αξίασ € 1,00. Πλεσ οι μετοχζσ είναι ιςότιμεσ
για τθ λιψθ μερίςματοσ και επιςτροφι κεφαλαίου και αντιπροςωπεφουν μία ψιφο ςτθ Γενικι Συνζλευςθ
των μετόχων τθσ ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ.

ii)

Αποκεματικά

Τα αποκεματικά τθσ Εταιρείασ αφοροφν τθν υποχρεωτικι ςωρευτικι κράτθςθ επί των κερδϊν τθσ κάκε
χριςθσ για ςχθματιςμό του τακτικοφ αποκεματικοφ.
Το τακτικό αποκεματικό είναι ποςό ίςο με το 5% τουλάχιςτον των ετιςιων κακαρϊν κερδϊν που
προςτίκενται κάκε χρόνο. Θ υποχρζωςθ ςχθματιςμοφ παφει όταν ανζλκει κατ’ ελάχιςτο ςτο 1/3 του
καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Το ποςό αυτό δεν είναι διακζςιμο για διανομι. Θ ανάλυςθ των
αποκεματικϊν ζχει ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ
Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2010
Μεταβολζσ κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ
Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2011
Μεταβολζσ κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ
Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2012

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Σακτικό αποκεματικό
126.116,06
174.076,00
300.192,06
63.075,11
363.267,17

5.11 Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Σφμφωνα με το από 31.7.2007 Ιδιωτικό Συμφωνθτικό μεταξφ τθσ ΟΡΑΡ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. και Εμπορικισ
Leasing Α.Ε., θ Εταιρία απζκτθςε 45 φορτθγά προκειμζνου για τθν ομαλι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν
τθσ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθν από 22.6.2009 ςφμβαςθ με τθν ΟΡΑΡ Α.Ε. (SLA).
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Θ μελλοντικι ελάχιςτθ καταβολι μιςκωμάτων ζχει ωσ εξισ:
Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
θ

Μελλοντικι ελάχιςτθ καταβολι μιςκωμάτων τθν 31 Δεκεμβρίου 2012
< 1 χρόνο
1<5 χρόνια
Ρλθρωμζσ μιςκωμάτων
413.731,80
456.254,24
Ζκπτωςθ (μελλοντικζσ χρθματοοικονομικζσ
(51.574,52)
(20.821,47)
χρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων)
Κακαρι παροφςα αξία
362.157,28
435.432,76

Ποςά ςε Ευρϊ
>5 χρόνια
φνολο
869.986,04
-

(72.395,99)

-

797.590,04

5.12 Τποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία
Θ εταιρία δεν ζχει ενεργοποιιςει κάποιο ειδικό πρόγραμμα παροχϊν προσ τουσ εργαηομζνουσ τθσ, με το
οποίο να δεςμεφεται για παροχζσ ςε περιπτϊςεισ αποχωριςεων για το ςφνολο των εργαηομζνων τθσ.
Ιςχφει και ζχει ενεργοποιθκεί θ ςυμβατικι υποχρζωςθ με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία, όπωσ προκφπτει
από το νόμο 2112/20, για παροχι ενόσ εφάπαξ ποςοφ κατά τθ ςτιγμι τθσ ςυνταξιοδότθςθσ.
Θ κίνθςθ τθσ κακαρισ υποχρζωςθσ, όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτθν Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ
τθσ Εταιρίασ για τισ χριςεισ 2011 και 2012 αναλφεται ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
φνολο

θ

358.524,36
123.211,26
21.481,22
144.692,48
503.216,84
127.709,78
27.497,13
155.206,91

θ

658.423,75

31 Δεκεμβρίου 2010
Ρλθρωμζσ
Κόςτοσ υπθρεςίασ
Κόςτοσ κεφαλαίου
Απόςβεςθ μθ αναγνωριςμζνων αναλογιςτικϊν ηθμιϊν/κερδϊν
Τερματικζσ παροχζσ
υνολικό κόςτοσ ςτθν Κ..Ε.
θ
31 Δεκεμβρίου 2011
Ρλθρωμζσ
Κόςτοσ υπθρεςίασ
Κόςτοσ κεφαλαίου
Απόςβεςθ μθ αναγνωριςμζνων αναλογιςτικϊν ηθμιϊν/κερδϊν
Τερματικζσ παροχζσ
υνολικό κόςτοσ ςτθν Κ..Ε.
31 Δεκεμβρίου 2012

Οι βαςικζσ αναλογιςτικζσ υποκζςεισ που ζγιναν ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 είναι:
Επιτόκιο προεξόφλθςθσ
Αναμενόμενο ποςοςτό αυξιςεων ςτουσ μιςκοφσ
Μζςθ τιμι ετϊν μζχρι τθν ςυνταξιοδότθςθ
Ρλθκωριςμόσ

2012
4,70%
3,20%
24,61
2,00%

2011
5,30%
3,70%
24,64
2,00%
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5.13 Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ - Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ προσ υνδεδεμζνεσ
Εταιρείεσ - Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ προσ υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ
Ακολουκεί ανάλυςθ των λοιπϊν βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων:
Ροςά ςε Ευρϊ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012

31.12.2011

Δεδουλευμζνα ζξοδα

71.587,36

1.335,85

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ

932.919,82

915.045,30

φνολο Λοιπϊν Βραχυπρόκεςμων Τποχρεϊςεων

1.004.507,18

916.381,15

Ζςοδα επόμενθσ περιόδου

2.662.810,32

2.255.185,13

φνολο Λοιπϊν Βραχυπρόκεςμων Τποχρεϊςεων προσ
υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ

2.662.810,32

2.255.185,13

Ζςοδα επόμενων περιόδων

29.933.871,53

51.122.435,47

φνολο Λοιπϊν Μακροπρόκεςμων Τποχρεϊςεων προσ
υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ

29.933.871,53

51.122.435,47

φνολο Λοιπϊν Τποχρεϊςεων

33.601.189,03

54.294.001,74

Κατά τθ χριςθ 2012 το ποςό των Μακροπρόκεςμων και Βραχυπρόκεςμων Υποχρεϊςεων τθσ ΟΡΑΡ
ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. προσ τθν Μθτρικι διαμορφϊκθκε ςτα € 29.933.871,53 και € 2.662.810,32 αντίςτοιχα. Οι
μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ προσ τθν Μθτρικι απορρζουν από τθν
από 15.01.2005 ςφμβαςθ για τθν εφαρμογι τθσ νζασ Ενιαίασ Εταιρικισ Εικόνασ ςτα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ
Α.Ε.. Οι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ παρουςιάηουν ςθμαντικι μείωςθ ςε ςχζςθ με το 2011, λόγω τθσ
επιςτροφισ € 19.000.000 ςτθν Mθτρικι, κατόπιν τθσ από 5/15.03.2012 (Θζμα 4ο) απόφαςθσ του Δ.Σ. τθσ
ΟΡΑΡ Α.Ε. (βλ. ςθμείωςθ 5.9).

5.14 Προβλζψεισ
Οι προβλζψεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ
Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2010
Μεταβολζσ κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ
Χρθςιμοποιικθκαν μζςα ςτθ χριςθ
Αναςτροφι προβλζψεων
Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2011
Μεταβολζσ κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ
Χρθςιμοποιικθκαν μζςα ςτθ χριςθ
Αναςτροφι προβλζψεων
Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2012

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
φνολο
1.148.875,00
126.125,00
1.275.000,00
100.000
(175.000,00)
1.200.000,00
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Το ποςό των προβλζψεων φψουσ € 1.200.000,00 αφορά ςτθν κάλυψθ φορολογικϊν διαφορϊν για τισ
ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ. Για τα αποτελζςματα χριςθσ 2011 είχε διενεργθκεί πρόβλεψθ φψουσ
€ 100 χιλ που αφοροφςε τον αναμενόμενο φορολογικό ζλεγχο για τθν περίοδο 1.1.2011 – 31.12.2011, θ
οποία και αναςτράφθκε. Για τα αποτελζςματα χριςθσ 2012 ζχει διενεργθκεί πρόβλεψθ φψουσ € 100 χιλ.,
ϊςτε να καλφψει και τον αναμενόμενο ζλεγχο για τθν περίοδο 1.1.2012 – 31.12.2012 (βλ. ςθμείωςθ 5.23).

5.15 Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Θ ανάλυςθ των υπολοίπων των προμθκευτϊν και των λοιπϊν ςυναφϊν υποχρεϊςεων ζχει ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ
Ρρομθκευτζσ
Επιταγζσ Ρλθρωτζεσ
φνολο

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
2.339.073,20
3.303,63
2.342.376,83

31.12.2011
2.246.852,22
3.210,51
2.250.062,73

Προι και ςυνκικεσ των ανωτζρω υποχρεϊςεων:
1. Οι Ρρομθκευτζσ δεν επιφζρουν δαπάνθ τόκου και τακτοποιοφνται ςε τακτικι βάςθ.
2. Οι επιταγζσ πλθρωτζεσ δεν επιφζρουν δαπάνθ τόκου και τακτοποιοφνται ςε τακτικι βάςθ.
3. Δεν υπάρχουν ενζχυρα επί των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ για εξαςφάλιςθ των
πιςτωτϊν τθσ.
5.16 Σρζχουςεσ φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ
Οι υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012

31.12.2011

Υποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ

796.941,80

439.604,42

Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ
Υποχρεϊςεισ από Ραρακρατοφμενουσ Φόρουσ

240.530,94

286.439,22
159.717,51

1.037.472,74

885.761,15

φνολο
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5.17 Ζςοδα
Οι πωλιςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται κατ’ είδοσ, ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ
Ζςοδα ςυμβάςεωσ με ΟΡΑΡ Α.Ε. για τθν εφαρμογι Ενιαίασ
Εταιρικισ εικόνασ
Ζςοδα βάςει τθσ από 22.06.2009 ςφμβαςθσ με τθν ΟΡΑΡ Α.Ε.
Ζςοδα από πωλιςεισ αναλωςίμων ςτθν ΟΡΑΡ Κφπρου LTD
Ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν ςτα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε.
φνολο

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
01.01 - 31.12.2012

01.01 - 31.12.2011

1.780.938,74

803.065,06

29.789.356,47

28.164.298,33

32.364,00

34.038,00

353.042,32

-

31.955.701,53

29.001.401,39

Αναφορικά με τθ ςφμβαςθ με τθν ΟΡΑΡ Α.Ε. για τθν εφαρμογι τθσ νζασ Ενιαίασ Εταιρικισ εικόνασ ςτα
πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε., θ ΟΡΑΡ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. αναγνϊριςε κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2012, ζςοδο
ποςοφ € 1.780.938,74. Το ποςό αυτό ιςοφται με τα ζξοδα που πραγματοποίθςε θ Eταιρία ςτο πλαίςιο του
ςυγκεκριμζνου ζργου. Αναφορικά με τθν από 22.06.2009 ςφμβαςθ με τθν ΟΡΑΡ Α.Ε. (SLA), θ ΟΡΑΡ
ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. αναγνϊριςε κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2012, ζςοδο ποςοφ € 29.789.356,47. Το ποςό
αυτό ιςοφται με τα ζξοδα που πραγματοποίθςε θ εταιρία ςτα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου ζργου ςυν τθν
προκακοριςμζνθ προμικεια, όπωσ αυτι προβλζπεται από τθν εν λόγω ςφμβαςθ. Επιπλζον, βάςει τθσ από
15.11.2012 ςφμβαςθσ με τθν Μθτρικι, θ Εταιρεία αναγνϊριςε ζςοδο € 353.042,32 από τθν παροχι
ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν Novasports και ΟΤΕ TV ακλθτικοφ περιεχομζνου ςτουσ χϊρουσ των
πρακτορείων του δικτφου τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε.

5.18 Κόςτοσ πωλθκζντων, ζξοδα διάκεςθσ και ζξοδα διοίκθςθσ
Το κόςτοσ πωλθκζντων αναλφεται κατ’ είδοσ, ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
01.01 - 31.12.2012

01.01 - 31.12.2011

Αναλϊςιμα Υλικά

6.813.272,17

6.967.967,85

Κόςτοσ εργατικϊν

17.319.675,55

16.365.123,53

197.459,44

245.273,70

Ραροχζσ τρίτων

2.216.645,94

1.172.413,77

Φόροι και τζλθ

11.489,32

17.827,17

Λοιπά διάφορα ζξοδα

1.550.698,56

1.467.519,94

Αποςβζςεισ παγίων

1.479.725,94

766.538,80

29.588.966,92

27.002.664,76

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων

φνολο
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Τα ζξοδα διάκεςθσ αναλφονται κατ’ είδοσ ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ
Ζξοδα προβολισ και διαφιμιςθσ
φνολο

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
01.01 - 31.12.2012
01.01 - 31.12.2011
457,94
132,96
457,94
132,96

Τα ζξοδα διοίκθςθσ αναλφονται κατ’ είδοσ ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
01.01 - 31.12.2012

01.01 - 31.12.2011

Κόςτοσ εργατικϊν

889.289,94

853.243,86

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων

368.733,04

269.186,81

Ραροχζσ τρίτων

1.038.974,33

997.110,11

Φόροι και τζλθ

6.889,81

74.423,60

Λοιπά διάφορα ζξοδα

30.929,31

68.452,05

Αποςβζςεισ παγίων

41.781,00

85.354,30

2.376.597,43

2.347.770,73

φνολο

5.19 Λοιπά λειτουργικά ζςοδα και ζξοδα
Τα λοιπά ζςοδα και ζξοδα εκμετάλλευςθσ αναλφονται ωσ εξισ:
Λοιπά λειτουργικά ζςοδα:
Ροςά ςε Ευρϊ
Ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν
Λοιπά
φνολο

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
01.01 - 31.12.2012
21.514,19
64.737,97
86.252,16

01.01 - 31.12.2011
16.758,66
47.032,46
63.791,12

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
01.01 - 31.12.2012
46.318,98
46.318,98

01.01 - 31.12.2011
5.406,94
3.860,69
26.125,00
35.392,63

Λοιπά λειτουργικά ζξοδα:
Ροςά ςε Ευρϊ
Λοιπά
Ζξοδα προθγοφμενων χριςεων
Ρρόβλεψθ Επίδικων Υποκζςεων
Ζκτακτεσ ηθμιζσ από διαγραφι παγίων
φνολο
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5.20 Χρθματοοικονομικά ζςοδα
Τα χρθματοοικονομικά ζςοδα αναλφονται ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ
Τόκοι τραπεηϊν και ςυναφι ζςοδα
Κρατοφμενεσ μζχρι τθν λιξθ επενδφςεισ
φνολο

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
01.01 - 31.12.2012
01.01 - 31.12.2011
1.727.351,46
3.176.810,74
1.727.351,46
3.176.810,74

5.21 Χρθματοοικονομικά ζξοδα
Στα χρθματοοικονομικά αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ περιλαμβάνονται οι τόκοι που προκφπτουν από τθν
χρθματοδοτικι μίςκωςθ ςφμφωνα με το από 31.7.2007 Ιδιωτικό Συμφωνθτικό μεταξφ τθσ ΟΡΑΡ
ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. και τθσ Εμπορικισ Leasing Α.Ε., κακϊσ και το κόςτοσ κεφαλαίου ςυνταξιοδοτικϊν
προγραμμάτων.
Ροςά ςε Ευρϊ
Τόκοι τραπεηϊν και ςυναφι ζςοδα
Τόκοι χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ
Κόςτοσ κεφαλαίου ςυνταξιοδοτικϊν προγραμμάτων
φνολο

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
01.01 - 31.12.2012
01.01 - 31.12.2011
1.284,08
902,81
80.464,90
106.880,29
27.497,13
21.481,22
109.246,11
129.264,32

5.22 Φόροσ ειςοδιματοσ / Αναβαλλόμενοσ Φόροσ
Κατά τθ χριςθ 2012 προζκυψε ζςοδο αναβαλλόμενου φόρου ποςοφ € 1.412.883,13 που οφείλεται κατά
κφριο λόγο ςτθν λογιςτικι διαχείριςθ των δαπανϊν και εςόδων που προζκυψαν από τθν υλοποίθςθ του
‘Ζργου εφαρμογισ τθσ νζασ Ενιαίασ Εταιρικισ Εικόνασ ςτα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε.

Θ ςχζςθ μεταξφ του φόρου που αναγνωρίςτθκε ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ, επί των
κερδϊν προ φόρων και το κεωρθτικό ποςό που κα προζκυπτε χρθςιμοποιϊντασ τον ςτακμιςμζνο μζςο
ςυντελεςτι φόρου, επί των κερδϊν τθσ χριςεωσ, παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα:
Ροςά ςε Ευρϊ
Κζρδθ προ φόρων
υντελεςτήσ Φόρου
Δαπάνθ Φόρου
Φόροσ επί των φορολογικϊν αναμορφϊςεων τθσ χριςθσ
Ρροβλζψεισ και Δαπάνεσ πρόςκετων φορολογικϊν υποχρεϊςεων
Πραγματικι Δαπάνθ Φόρου
Αναλφεται ςε:
Σρζχον Φόροσ Ειςοδιματοσ
Αναβαλλόμενοσ Φόροσ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.2012
01.01-31.12.2011
1.647.717,77
2.726.777,84
20%
20%
329.543,55
545.355,57
23.688,78
28.566,18
36.267,17
141.370,86
389.499,50
715.292,61
1.802.382,63
(1.412.883,13)

1.570.379,29
(855.086,68)
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Θ ανάλυςθ του αναβαλλόμενου φόρου ςτθν Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ ζχει ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
θ

Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου

01.01 - 31.12.2012

01.01 - 31.12.2011

(263.845,51)

(101.621,55)

Απαιτιςεισ

249.638,28

-

Λοιπζσ Απαιτιςεισ

(96.467,03)

10.000,00

31.041,38

28.938,50

981,71

6.264,78

(15.000,00)

5.225,00

1.506.534,30

906.279,95

1.412.883,13

855.086,68

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω
ςυνταξιοδότθςθσ
Επίδραςθ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων ςε ενςϊματα
πάγια
Ρροβλζψεισ
Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ και Βραχυπρόκεςμεσ
Υποχρεϊςεισ προσ Συνδεδεμζνεσ Εταιρίεσ
φνολο αναβαλλόμενου φόρου

Στισ 11 Ιανουαρίου 2013 ψθφίςτθκε από τθ Βουλι των Ελλινων το νομοςχζδιο του Υπουργείου
Οικονομικϊν με τίτλο «υκμίςεισ ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ, ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ
Υπουργείου Οικονομικϊν και λοιπζσ διατάξεισ» ςφμφωνα με το οποίο αυξάνεται ο ςυντελεςτισ
φορολόγθςθσ από 20% ςε 26% με ιςχφ από το οικονομικό ζτοσ 2014 (χριςθ 2013). Για τον υπολογιςμό του
φόρου ειςοδιματοσ χριςθσ 2012 και του αναβαλλόμενου φόρου χρθςιμοποιικθκε ςυντελεςτισ 20%. Με
τθν εφαρμογι του φορολογικοφ ςυντελεςτι 26% για τον υπολογιςμό του αναβαλλόμενου φόρου και για
τθν χριςθ 2012, το ποςό κα διαμορφωνόταν ςτα € 1.836.748,07.

5.23 Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ – υποχρεϊςεισ και δεςμεφςεισ

Πλθροφορίεσ ςχετικά με ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ
Α. Οι ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ τθσ Εταιρείασ ζχουν ωσ εξισ:
Εταιρεία

Ανζλεγκτεσ Φορολογικζσ Χριςεισ

ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε.

2010 - 2012

Θ Εταιρεία ζχει ελεγχκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ μζχρι και τθ χριςθ του 2009. Κατά ςυνζπεια
ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ αποτελοφν οι χριςεισ 2010 ζωσ 2012.

Για τον φορολογικό ζλεγχο των χριςεων 2011 και 2012 θ Εταιρεία, ςτα πλαίςια τθσ ανακεϊρθςθσ του Ν.
2238/1994 περί Ζκκεςθσ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ από ανεξάρτθτουσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ,
ανζκεςε τθν διενζργεια ειδικοφ φορολογικοφ ελζγχου ςτουσ τακτικοφσ ελεγκτζσ τθσ.
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Ο ανωτζρω ζλεγχοσ για τθν περίοδο 1.1.2011 – 31.12.2011 ολοκλθρϊκθκε εντόσ των πλαιςίων που ορίηει ο
νόμοσ, μζςα ςτο 2012. Από τον ωσ άνω ζλεγχο, για τθν ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. προζκυψε φόροσ
λογιςτικϊν διαφορϊν φψουσ € 36 χιλ. Επιςθμαίνεται ότι για τα αποτελζςματα χριςθσ 2011 είχε
διενεργθκεί ςχετικι πρόβλεψθ φψουσ € 100 χιλ, θ οποία και αναςτράφθκε. Για τα αποτελζςματα χριςθσ
2012 ζχει διενεργθκεί πρόβλεψθ φψουσ € 100 χιλ., ϊςτε να καλφψει και τον αναμενόμενο ζλεγχο για τθν
περίοδο 1.1.2012 – 31.12.2012.

Ο ανωτζρω ζλεγχοσ για τθν περίοδο 1.1.2012 – 31.12.2012 αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ των
πλαιςίων που ορίηει ο νόμοσ, δθλαδι εντόσ του 2013.

Β. Υποχρεϊςεισ για απρόβλεπτα γεγονότα:
Κατά τθ χριςθ 2012 δεν υπιρχαν απαιτιςεισ τρίτων ζναντι τθσ ΟΡΑΡ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. που να αφοροφν ςε
αγωγζσ που κατατζκθκαν ζναντι τθσ Εταιρείασ. Κατόπιν τοφτου, θ εταιρεία δεν ζχει ςχθματίςει ςχετικι
πρόβλεψθ.

Δεςμεφςεισ
Α. Τθν 31θ Δεκεμβρίου 2012, θ ΟΡΑΡ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΕ αποτελεί αντιςυμβαλλόμενο μζροσ ςε ςφμβαςθ
λειτουργικϊν μιςκϊςεων μεταφορικϊν μζςων και ακινιτων.

Οι μελλοντικζσ ελάχιςτεσ πλθρωμζσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ είναι:
Ροςά ςε Ευρϊ
Λιγότερο από 1 ζτοσ
Από 2-5 ζτθ
Ρεριςςότερο από 5 ζτθ
φνολο

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
248.820,00
392.995,00
641.815,00

31.12.2011
223.316,00
521.643,33
744.959,33

Β. Τθν 31θ Δεκεμβρίου 2012, θ ΟΡΑΡ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. αποτελεί αντιςυμβαλλόμενο μζροσ ςε ςυμβάςεισ
που αφοροφν τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρίασ, όπωσ αυτζσ διαμορφϊκθκαν βάςει τθσ από
22.06.2009 ςφμβαςθσ μεταξφ των ΟΡΑΡ Α.Ε. και ΟΡΑΡ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε.
Οι μελλοντικζσ ελάχιςτεσ πλθρωμζσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ είναι:
Ροςά ςε Ευρϊ
Λιγότερο από 1 ζτοσ
Από 1-5 ζτθ
Ρεριςςότερο από 5 ζτθ
φνολο

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011
6.973.288,61
7.684.747,68
105.850,00
6.973.288,61
7.790.597,68
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5.24 υναλλαγζσ με υνδεμζνεσ Εταιρείεσ
Ωσ Συνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ, πζραν των εταιρειϊν του Ομίλου, νοοφνται οι επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ
ςυμμετζχει με μεγάλο ποςοςτό θ μθτρικι Εταιρεία, οι επιχειριςεισ που ανικουν ςτουσ μεγάλουσ μετόχουσ
τθσ μθτρικισ, οι επιχειριςεισ τισ οποίεσ ελζγχουν τα μζλθ του Δ.Σ. και τα διευκυντικά ςτελζχθ τθσ
Εταιρείασ, κακϊσ και τα κοντινά μζλθ τθσ οικογζνειασ αυτϊν.

Τα ποςά των εςόδων και εξόδων ςωρευτικά από τθν ζναρξθ τθσ χριςθσ 2012 και τα υπόλοιπα των
απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ ςτθ λιξθ τθσ εν λόγω χριςθσ που ζχουν προκφψει από
ςυναλλαγζσ τθσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ ορίηονται από το ΔΛΡ 24, κακϊσ και τα ςυγκριτικά τουσ
μεγζκθ, ζχουν ωσ εξισ:
υναλλαγζσ με υνδεδεμζνα Μζρθ
31.12.2012

31.12.2011

ΟΡΑΡ Α.Ε.
ΟΡΑΡ ΚΥΡΟΥ LTD
ΟΡΑΡ Α.Ε. (Ζςοδα από ςφμβαςθ Εφαρμογισ Ε.Ε.Ε)
φνολο

29.789.356,47
32.364,00
1.780.938,74
31.602.659,21

28.164.298,33
34.038,00
803.065,06
29.001.401,39

Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ
ΟΡΑΡ Α.Ε.
φνολο

29.933.871,53
29.933.871,53

51.122.435,47
51.122.435,47

Λοιπζσ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ
ΟΡΑΡ Α.Ε.
φνολο

2.662.810,32
2.662.810,32

2.255.185,13
2.255.185,13

Λιψθ υπθρεςιϊν
ΟΡΑΡ Α.Ε.
φνολο

1.083.624,58
1.083.624,58

1.035.460,66
1.035.460,66

10.154.403,98
10.154.403,98

6.831.661,26
6.831.661,26

Παροχι υπθρεςιϊν

Ειςπρακτζα
ΟΡΑΡ Α.Ε.
φνολο

1. Θ ΟΡΑΡ Α.Ε. ςτθν τρζχουςα περίοδο απζδωςε ςτθν ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. ποςό
€ 29.789.356,47. Το ποςό αυτό αφορά ςτισ διενεργθκείςεσ για τθν ΟΡΑΡ Α.Ε.: α) δαπάνεσ μιςκοδοςίασ και
λοιπζσ δαπάνεσ εργαηομζνων, ςυμβοφλων, ςυνεργατϊν κλπ, β) δαπάνεσ αγορϊν και διανομισ
αναλωςίμων για τα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. και γ) αμοιβζσ τθσ ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. για τισ
παραπάνω υπθρεςίεσ και αναλϊςιμα, όπωσ αυτζσ προβλζπονται με τθν από 22.06.2009 ςφμβαςθ μεταξφ
των δφο Εταιριϊν. Αναφορικά με τθ ςφμβαςθ με τθν ΟΡΑΡ Α.Ε. για τθν εφαρμογι τθσ νζασ Ενιαίασ
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Εταιρικισ Εικόνασ ςτα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε., θ ΟΡΑΡ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. αναγνϊριςε κατά τθ διάρκεια
τθσ χριςθσ 2012 ζςοδο ποςοφ € 1.780.938,74.

2. Κατά τθ χριςθ 2012 το ποςό των Μακροπρόκεςμων και Βραχυπρόκεςμων Υποχρεϊςεων τθσ ΟΡΑΡ
ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. προσ τθν Μθτρικι διαμορφϊκθκε ςτα € 29.933.871,53 και € 2.662.810,32
αντίςτοιχα.

Οι μακροπρόκεςμεσ και βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ προσ τθν Μθτρικι απορρζουν από
τθν από 15.01.2005 ςφμβαςθ για τθν εφαρμογι τθσ νζασ Ενιαίασ Εταιρικισ Εικόνασ ςτα πρακτορεία τθσ
ΟΡΑΡ Α.Ε. και θ οποία αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ επομζνων χριςεων.

3. Θ ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. ςτθ χριςθ 2012 απζδωςε ςτθν ΟΡΑΡ Α.Ε.: α) ποςό € 8.595,63 που
κατζβαλε θ μθτρικι Εταιρεία για κοινόχρθςτα του ζκτου ορόφου του κτιρίου (Ρανεπιςτθμίου 25) ςτο οποίο
ςτεγάηονταν θ κυγατρικι ςφμφωνα με τθν από 30.07.2009 ςχετικι ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, β) ποςό
€ 50.000 για παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. προσ τθν ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. ςφμφωνα
με τθν από 22.06.2009 μεταξφ τουσ ςφμβαςθ και αφοροφν υποςτιριξθ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ,
διαδικαςίεσ προμθκειϊν, διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων κλπ, γ) ποςό € 1.025.028,95 που κατζβαλε θ ΟΡΑΡ
ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. ςτθ μθτρικι για κοινζσ δαπάνεσ (ςτα κτίρια Λ. Κθφιςοφ 62, Ρεριςτζρι και Κωλζτθ
& Καβάλασ Θεςςαλονίκθ), ςφμφωνα με τθν από 22.06.2009 μεταξφ τουσ ςφμβαςθ.

4. Θ ΟΡΑΡ ΚΥΡΟΥ ΛΤΔ ςτθν τρζχουςα περίοδο απζδωςε ςτθν ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. ποςό
€ 32.364,00 που αφορά ςτθν πϊλθςθ αναλωςίμων υλικϊν για τα πρακτορεία τθσ ΟΡΑΡ ΚΥΡΟΥ ΛΤΔ.

5.25 υναλλαγζσ με διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ Διοικιςεωσ
Οι αμοιβζσ των μελϊν του Δ.Σ. και θ μιςκοδοςία των Διευκυντϊν τθσ Εταιρείασ, αναλφονται ςε:
Ροςά ςε Ευρϊ
Μιςκοί & άλλεσ βραχυπρόκεςμεσ εργαςιακζσ παροχζσ
Κόςτοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Αμοιβζσ Δ.Σ. & Λοιπζσ Ραροχζσ
φνολο

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011
1.371.581,09
890.044,32
227.953,02
131.375,40
84.056,39
89.305,34
1.683.590,50
1.110.725,06
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5.26 Παροχζσ ςτο προςωπικό
Οι παροχζσ προσ το προςωπικό τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:
Ροςά ςε Ευρϊ
Μιςκοί και θμερομίςκια
Ζξοδα Κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Αποηθμιϊςεισ τερματιςμοφ υπθρεςίασ
Λοιπζσ Ραροχζσ ςε εργαηόμενουσ
φνολο
Ροςό που χρεϊκθκε ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ
φνολο

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011
13.976.214,41
13.244.504,16
3.795.018,22
3.641.947,05
3.301,38
306.721,70
208.704,92
18.081.255,71
17.095.156,13
18.081.255,71
17.095.156,13
18.081.255,71
17.095.156,13

Το προςωπικό τθσ Εταιρείασ αναλφεται ωσ εξισ:

Μιςκωτοί
Με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου
φνολο

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2011
655
660
18
16
673
676

5.27 Παράγοντεσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου
Στθ ςυνζχεια παρακζτουμε τουσ κυριότερουσ κινδφνουσ και τισ αβεβαιότθτεσ ςτισ οποίεσ ενδεχομζνωσ να
εκτεκεί θ Εταιρία.

Α. υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ
Πλεσ οι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ υλοποιικθκαν κυρίωσ εντόσ Ελλάδοσ. Μικρό μζροσ των ςυναλλαγϊν
ζγιναν με τθν ΟΡΑΡ Κφπρου LTD με βάςθ ςυναλλαγισ το Ευρϊ. Ωσ εκ τοφτου θ Εταιρεία δεν αντιμετωπίηει
ςυναλλαγματικό κίνδυνο.
Β. Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ
Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ κα μποροφςε να προκφψει ςτθν περίπτωςθ που κάποιο χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα
εκδθλϊςει αδυναμία να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ςε ςχζςθ με τθν επζνδυςθ των διακεςίμων
τθσ Εταιρείασ ςε προκεςμιακζσ κατακζςεισ.

Γ. Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ
Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ δεν υφίςταται για τθν Εταιρεία, αφοφ θ επζνδυςθ των διακεςίμων τθσ, κακϊσ και ο
ςφντομοσ χρόνοσ αποπλθρωμισ των απαιτιςεων τθσ, κατά κφριο λόγο από τθν Μθτρικι, ςε ςυνδυαςμό με
τθν ορκολογικι οικονομικι διαχείριςθ, εξαςφαλίηουν τθν διατιρθςθ τθσ ρευςτότθτασ ςε ικανοποιθτικά
επίπεδα.
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Θ ωρίμανςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθν 31θ Δεκεμβρίου των ετϊν 2012 και 2011
αντίςτοιχα για τθν Εταιρεία αναλφεται ωσ εξισ:
Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ
θ
Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31
Δεκεμβρίου 2012
Υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ
Τρζχουςεσ Φορολογικζσ & Αςφαλιςτικζσ
Υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
φνολο

Ροςά ςε ευρϊ
θ
Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31
Δεκεμβρίου 2011
Υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικϊν
μιςκϊςεων
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ
Τρζχουςεσ Φορολογικζσ &
Αςφαλιςτικζσ Υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
φνολο

Βραχυπρόκεςμεσ

Μακροπρόκεςμεσ

Εντόσ 6 μθνϊν

6 ζωσ 12 μινεσ

1 ζωσ 5 ζτθ

Πάνω από 5 ζτθ

177.362,68
2.342.376,83

184.794,60
-

435.432,76
9.977.957,18
-

19.955.914,36
-

1.037.472,74

-

-

-

3.534.461,92
7.091.674,17

898.711,83
1.083.506,43

10.413.389,94

19.955.914,36

Βραχυπρόκεςμεσ

Μακροπρόκεςμεσ

Εντόσ 6 μθνϊν

6 ζωσ 12 μινεσ

1 ζωσ 5 ζτθ

Πάνω από 5 ζτθ

163.384,58

170.230,03

797.590,04

-

2.250.062,73

-

17.040.811,82
-

34.081.623,65
-

885.761,15

-

-

-

2.398.848,28
5.698.056,74

772.718,00
942.948,03

17.838.401,86

34.081.623,65

Δ. Κίνδυνοσ ταμειακϊν ροϊν και κίνδυνοσ μεταβολϊν εφλογθσ αξίασ λόγω μεταβολϊν των επιτοκίων
Δεν υφίςταται ςχετικόσ κίνδυνοσ. Θ μοναδικι δανειακι επιβάρυνςθ τθσ Εταιρίασ, όπωσ αυτι προκφπτει
από το Ιδιωτικό Συμφωνθτικό μεταξφ τθσ ΟΡΑΡ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Α.Ε. και Εμπορικισ Leasing Α.Ε. τθσ 31.7.2007,
ςφμφωνα με το οποίο θ Εταιρία απζκτθςε 45 φορτθγά προκειμζνου για τθν ομαλι εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεϊν τθσ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθν από 22.6.2009 ςφμβαςθ με τθν ΟΡΑΡ Α.Ε. (SLA), ζχει
προκακοριςμζνεσ και προςυμφωνθμζνεσ ταμειακζσ ροζσ.

Ε. Κίνδυνοσ από τισ επιπτϊςεισ τθσ αρνθτικισ οικονομικισ ςυγκυρίασ ςτθν ελλθνικι οικονομία
Το ζτοσ 2013 είναι μια δφςκολθ περίοδοσ για τθν ελλθνικι οικονομία, με τθν οικονομικι κρίςθ να
επθρεάηει αρνθτικά το ςφνολο ςχεδόν των επιχειριςεων. Θ οικονομικι κρίςθ των τελευταίων ετϊν, ζχει
οδθγιςει ςε περιοριςμζνθ, για τα δεδομζνα τθσ αγοράσ, κάμψθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ μθτρικισ
εταιρίασ, θ οποία δεν κρίνεται ςθμαντικι, ϊςτε να επθρεάςει τθν ομαλι λειτουργία τθσ ΟΡΑΡ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Α.Ε., τθσ οποίασ οι δραςτθριότθτεσ είναι ςυνυφαςμζνεσ με τθν ΟΡΑΡ Α.Ε.
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5.28 Οψιγενι γεγονότα
Στισ 11 Ιανουαρίου 2013 ψθφίςτθκε από τθ Βουλι των Ελλινων το νομοςχζδιο του Υπουργείου
Οικονομικϊν με τίτλο «υκμίςεισ ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ, ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ
Υπουργείου Οικονομικϊν και λοιπζσ διατάξεισ» ςφμφωνα με το οποίο:

1. Αυξάνεται ο ςυντελεςτισ φορολόγθςθσ από 20% ςε 26% με ιςχφ από το οικονομικό ζτοσ 2014 (χριςθ
2013). Για τον υπολογιςμό του φόρου ειςοδιματοσ χριςθσ 2012 και των φόρων επόμενων χριςεων
(αναβαλλόμενοσ φόροσ) χρθςιμοποιικθκε ςυντελεςτισ 20%.

2. Μειϊνεται ο ςυντελεςτισ παρακράτθςθσ ςτα μερίςματα ι κζρδθ που κεφαλαιοποιοφν ι διανζμουν
θμεδαπζσ Α.Ε., Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. και ςυνεταιριςμοί από 25% ςε 10%. Με τθν παρακράτθςθ εξαντλείται θ
φορολογικι υποχρζωςθ. Θ διάταξθ ιςχφει για διανεμόμενα κζρδθ που εγκρίνονται από Γενικζσ
Συνελεφςεισ ι άλλο αρμόδιο όργανο από 1.1.2014 και μετά.

3. Τον Μάρτιο του 2013 επιδόκθκαν ςτθν Εταιρεία και ςτθν ΟΡΑΡ Α.Ε. δφο αγωγζσ εργαηομζνων. Οι
ςυνολικζσ αξιϊςεισ ζναντι τθσ Εταιρείασ και τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. ανζρχονται ςτο ποςό των € 5.800.744
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
Στθν παροφςα φάςθ δεν είναι δυνατι θ εκτίμθςθ ευδοκίμθςθσ ι μθ των αγωγϊν αυτϊν.

Ρεριςτζρι, 24 Απριλίου 2013

Ο Ρρόεδροσ Δ.Σ.

Ζνα Μζλοσ του Δ.Σ.

Ο Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ

Κωνςταντίνοσ Λουρόπουλοσ
Α.Δ.Τ: ΑΒ 590026

Χειλαδάκθσ Στυλιανόσ
Α.Δ.Τ: Μ 950895

Νικόλαοσ Κεςτςόγλου
Α.Δ.Τ: Σ 151069

ΟΠΑΠ Παροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε.
Οικονομικζσ καταςτάςεισ για την χρήςη από 1η Ιανουαρίου ζωσ 31η Δεκεμβρίου 2012

64

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΧΡΗΗ 2012

ΟΠΑΠ Παροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε.
Οικονομικζσ καταςτάςεισ για την χρήςη από 1η Ιανουαρίου ζωσ 31η Δεκεμβρίου 2012

65

