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Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο
Προς τοσς Μετότοσς της Εταιρείας « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ
ΕΜΠΟΡΙΟΤ - ΟΠΕ Α.Ε.»
Διζαγωγή
Δπηζθνπήζακε

ηε

ζπλεκκέλε

ζπλνπηηθή

θαηάζηαζε

ρξεκαηννηθνλνκηθήο

ζέζεο

ηεο

«ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ – ΟΠΔ Α.Δ.» ηεο 30εο Ηνπλίνπ
2011 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο
θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο
επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή
πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3556/2007. Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο
ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν «ΓΛΠ»
34). Γηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο.
Δύπορ Δπιζκόπηζηρ
Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410
«Δπηζθφπεζε ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αλεμάξηεην
ειεγθηή ηεο νληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε
δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ
επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα
απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα
νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ
δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ.
ςμπέπαζμα
Με βάζε ηελ επηζθφπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί,
απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34.
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Αναθοπά επί άλλων νομικών και κανονιζηικών θεμάηων
Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο
πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε
ζπλεκκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε.

Αζήλα, 29 Ηνπιίνπ 2011

Κσλζηαληίλνο Λ. Σάθεο
Αξ Μ ΟΔΛ 14881
πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Μ ΟΔΛ 125
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Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
εκ.

Δλεξγεηηθό
Με θπθινθνξηαθά ζηνηρεία
Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γηαζέζηκεο πξνο πώιεζε επελδύζεηο
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο

30/6/2011

Κπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Πξνθαηαβνιέο Δθζέζεσλ
Απαηηήζεηο από Γεκόζην
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο
Λνγ.δηαρ.πξνθαηαβνιώλ & πηζηώζεσλ
Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
Απαηηήζεηο από Γηαθνξέο εμόδσλ ππό δηαθαλνληζκό
Σακεηαθά δηαζέζηκα & ηακεηαθά ηζνδύλακα

6.1
6.2
6.3
6.4

7.939.099,08
89.520,08
12.471,14
14.018,81
8.055.109,11

8.138.358,77
218.741,20
12.471,14
14.018,81
8.383.589,92

6.5
6.6
6.6
6.6
6.6
6.7
6.7
6.7
6.8

1.955.091,87
247.403,00
2.475.818,75
693.962,53
90.476,79
5.213,77
398.000,00
0,00
885.398,89
6.751.365,60

2.509.675,75
331.791,68
2.475.818,75
897.612,07
5.716,39
196.370,15
0,00
906,57
2.072.103,42
8.489.994,78

14.806.474,71

16.873.584,70

623.797,00
774.200,79
6.048.209,05
12.743,74
-8.255.875,34

623.797,00
792.112,49
6.101.427,17
12.743,74
-7.995.785,88

-796.924,76
581.014,90

-465.705,48
581.014,90

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
Ίδηα Κεθάιαηα & Τπνρξεώζεηο
Ίδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Αλαπξνζαξκνγή ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
Γηθαηώκαηα Κ.Δ.Γ. επί ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
Λνηπά απνζεκαηηθά
Απνηέιεζκα εηο λένλ
ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ απνδηδόκελα ζηνπο
κεηόρνπο

ΟΠΔ Α.Δ.
31/12/2010

6.9
6.9
6.9
6.9
6.9

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο
Τπνρξέσζε αζθαιηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ εξγαδνκέλσλ
Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ ζε πάγην ελεξγεηηθό
Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

6.10
6.10
6.10
6.10

1.276.002,37
-170.949,35
336.674,38
34.866,21
1.476.593,61

1.171.287,82
-65.231,62
581.014,90
46.373,73
1.733.444,83

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο
Πξνθαηαβνιέο Δθζεηώλ
Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

6.11
6.11
6.11
6.11
6.11
6.12
6.12

5.729.390,55
721.587,36
99.374,53
124.542,96
226.136,89
7.217.280,53
8.493,04
14.126.805,86

6.396.742,59
714.225,23
165.300,70
134.327,96
349.290,77
7.232.960,53
612.997,57
15.605.845,35

15.603.399,47
14.806.474,71

17.339.290,18
16.873.584,70

ύλνιν Τπνρξεώζεωλ
ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ & Τπνρξεώζεωλ
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Δλδηάκεζε Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ
ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ
Κύθινο εξγαζηώλ
Κόζηνο Πσιήζεσλ
Μηθηά θέξδε
(% επί ακηγνύο θύθινπ εξγαζηώλ)
Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο

ΟΠΔ Α.Δ.
εκ.
6.13
6.14

1/1-30/6/2011
4.446.862,95
-2.470.791,40
1.976.071,55
44,44%

1/1-30/6/2010
5.553.118,55
-2.741.039,04
2.812.079,51
50,64%

6.15
6.16
6.15

391.825,23
-2.622.815,43
-80.561,26

1.095.222,90
-3.311.827,60
-304.988,85

-6.647,52
-0,14%

627.665,65
9,44%

-328.832,39

-337.179,69

-335.479,91
-6,93%

290.485,96
4,37%

Κέξδε/δεκίεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκ.θαη απνζβέζεσλ
(% επί ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ)
Απνζβέζεηο
Κέξδε/δεκίεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
(% επί ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ)
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ
(% επί ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ)

6.17
6.17
6.17

4.260,63
0,00
0,00
-331.219,28
-6,85%

7.096,76
0,00
-1.690,37
295.892,35
4,45%

Μείνλ θόξνη
Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α)
(% επί ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ)

6.18

0,00
-331.219,28
-6,85%

0,00
295.892,35
4,45%

-331.219,28

295.892,35

Καηαλέκνληαη ζε:
Μεηόρνπο Δηαηξείαο

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα κεηά από
θόξνπο (Α) + (Β)

0,00

0,00

-331.219,28

295.892,35

Αξηζκόο κεηνρώλ (ηεκάρηα)
Μέζνο ζηαζκηθόο αξηζκόο κεηνρώλ (ηεκάρηα)
Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά

212.900
212.900
-1,56 €

212.900
212.900
1,39 €

6.19
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Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
ΚΙΝΗΗ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Τπόινηπα 1/1/2010 θαηά Γ.Π.Υ.Α.
Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ ρξήζεο 2010
Απόζβεζε Αλαπξνζαξκνγώλ Παγίσλ
Τπόινηπα 31/12/2010
Τπόινηπα 1/1/2011 θαηά Γ.Π.Υ.Α.
Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ πεξηόδνπ 1/130/6/2011
Απόζβεζε Αλαπξνζαξκνγώλ Παγίσλ
Τπόινηπα 30/6/2011

ΜΔΣΟΥΙΚΟ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ

ΛΟΙΠΑ
ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΑ

ΑΠΟΘ/ΚΟ
ΑΝΑΠΡ/ΓΗ
ΠΑΓΙΩΝ
820.342,25

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
ΑΠΟΣΔΛ/ΣΑ ΔΙ
Κ.Δ.Γ. ΔΠΙ
ΝΔΟ
ΑΚΙΝΗΣΟΤ
6.207.863,40
-9.170.300,86
1.039.848,99
6.207.863,40
-8.130.451,87
-106.436,23
134.665,99
6.101.427,17
-7.995.785,88

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

623.797,00

12.743,74

623.797,00

12.743,74

623.797,00

12.743,74

820.342,25
-28.229,76
792.112,49

623.797,00

12.743,74

792.112,49

6.101.427,17

-7.995.785,88

-465.705,48

623.797,00

12.743,74

623.797,00

12.743,74

792.112,49
-17.911,70
774.200,79

6.101.427,17
-53.218,12
6.048.209,05

-331.219,28
-8.327.005,16
71.129,82
-8.255.875,34

-331.219,28
-796.924,76
0,00
-796.924,76
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-1.505.554,47
1.039.848,99
-465.705,48
0,00
-465.705,48
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Δλδηάκεζε Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ

Ο.Π.Δ. Α.Δ.
εκ.
Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε πξν θόξωλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Σξαπεδηθά θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο
ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) /αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)
Μείνλ:
Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθώλ) θόξσλ
Σξαπεδηθά θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ
παγίσλ
Μείσζε / (αύμεζε) καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από έπελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ γηα αγνξά παγίσλ
(Μείσζε)/ αύμεζε καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα &
ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο
πεξηόδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ
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30/6/2011

30/6/2010

-331.219,28

295.892,35

328.832,39
165.188,01
-326,12

337.179,69
-638.625,60
383,00

-249.277,11
24.097,89

-172.684,35
27.462,58

484.009,42
-1.478.713,37

-279.430,44
3.160.209,50

0,00
-24.097,89

0,00
-27.462,58

-1.081.506,06

2.702.924,15

-351,58

-315,88

0,00
0,00
4.260,63

0,00
1.030,00
7.096,76

3.909,05

7.810,88

0,00
0,00
-109.107,52

0,00
0,00
-156.800,00

-109.107,52

-156.800,00

-1.186.704,53

2.553.935,03

2.072.103,42

1.107.094,03

885.398,89

3.661.029,06
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Δλδηάκεζνο πλνπηηθόο (Γεκνζηεπκέλνο) Ιζνινγηζκόο
Ο.Π.Δ. Α.Δ.
30/6/2011

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
Ιδιοτρηζιμοποιούμενα ενζώμαηα πάγια ζηοιτεία
Άσλα περιοσζιακά ζηοιτεία
Λοιπά μη κσκλοθορούνηα περιοσζιακά ζηοιτεία
Πελάηες και Λοιπές Απαιηήζεις
Λοιπά κσκλοθορούνηα περιοσζιακά
Ταμειακά Διαθέζιμα και ηαμειακά ιζοδύναμα

31/12/2010

7.939.099,08
89.520,08
26.489,95
5.770.276,15
95.690,56
885.398,89

8.138.358,77
218.741,20
26.489,95
6.215.804,82
202.086,54
2.072.103,42

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

14.806.474,71

16.873.584,70

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ
Μεηοτικό Κεθάλαιο
Λοιπά ζηοιτεία Καθαρής Θέζης μεηότων Εηαιρείας

623.797,00
-1.420.721,76

623.797,00
-1.089.502,48

-796.924,76

-465.705,48

Μακροπρόθεζμες Υποτρεώζεις
Επιτορηγήζεις Παγίων
Λοιπές βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις

1.139.919,23
336.674,38
14.126.805,86

1.152.429,93
581.014,90
15.605.845,35

Σύνολο Υποτρεώζεων (β)

15.603.399,47

17.339.290,18

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (γ) = (α) + (β)

14.806.474,71

16.873.584,70

Σύνολο Καθαρής Θέζης μεηότων Εηαιρείας (α)
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εκεηώζεηο επί ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο
1

Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Ο ΟΠΔ είλαη αλψλπκνο εηαηξεία πνπ αξρηθά ζπζηήζεθε κε ηελ επσλπκία Οξγαληζκφο Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ
Α.Δ. κε ην Ν.528/1977 θαη ηψξα νλνκάδεηαη κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ηδξπηηθνχ Νφκνπ Διιεληθφο
Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ Α.Δ. κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ΟΠΔ (Α.Δ.).
Γηα ηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξείαο κε ην εμσηεξηθφ ε επσλπκία νξίδεηαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα σο εμήο: HELLENIC
FOREIGN TRADE BOARD (HEPO SA).
Ο ΟΠΔ είλαη θνηλσθειήο νξγαληζκφο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο.
Σειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο ε νπνία αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.
Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη γηα πελήληα ρξφληα απφ ηελ ζχζηαζή ηεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί .
Ζ έδξα ηνπ ΔΟΔΔ είλαη ζηελ νδφ Μαξίλνπ Αληχπα 86-88 ζηελ Ζιηνχπνιε.
Ο ΑΡ.Μ.Α.Δ. ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη 2987/01/Β/86/2986 θαη αξκφδηα αξρή είλαη ε Ννκαξρία Αζελψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ν Κεληξηθφο Σνκέαο, Γ/λζε ΑΔ, Σκήκα 6ν.
Ζ δηεχζπλζε ηνπ Οξγαληζκνχ ζην δηαδίθηπν είλαη www.hepo.gr.
Με απφθαζε ηνπ Γ. κπνξνχλ λα ηδξχνληαη γξαθεία ηνπ νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ.

1.1

Γηνηθεηηθό πκβνύιην

Ζ εμέιημε ηεο ζχλζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν έρεη σο εμήο:

ΠΔΡΙΟΓΟ

01/01/2011 – 02/05/2011

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΥΟΛΔΒΑ
ΥΡΗΣΗΝΑ ΑΚΔΛΛΑΡΗΓΖ
ΔΛΔΝΖ ΑΛΒΑΝΟΤ
ΒΑΗΛΔΗΟ ΘΩΜΑΪΓΖ
ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ
ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΠΑΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ
ΑΡΣΔΜΗ ΑΓΑΠΗΓΟΤ

ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΜΔΛΟ
ΜΔΛΟ
ΜΔΛΟ
ΜΔΛΟ
ΜΔΛΟ – ΔΚΠ.ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ
ΜΔΛΟ – ΔΚΠ.ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ
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Ο νξηζκφο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ΚΤΑ ζηηο 2/5/2011 θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ
117/03-05-2011.
ΠΔΡΙΟΓΟ

03/05/2011 – 15/06/2011

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΥΟΛΔΒΑ
ΥΡΗΣΗΝΑ ΑΚΔΛΛΑΡΗΓΖ
ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ
ΔΛΔΝΖ ΑΛΒΑΝΟΤ
ΒΑΗΛΔΗΟ ΘΩΜΑΪΓΖ
ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΠΑΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ
ΑΡΣΔΜΗ ΑΓΑΠΗΓΟΤ

ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΜΔΛΟ
ΜΔΛΟ
ΜΔΛΟ
ΜΔΛΟ – ΔΚΠ.ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ
ΜΔΛΟ – ΔΚΠ.ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ

Ο νξηζκφο λένπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα πιήξσζε θελήο ζέζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ΚΤΑ ηελ
1/6/2011 θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 182/16-06-2011.
ΠΔΡΙΟΓΟ

16/06/2011 – 26/07/2011

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΥΟΛΔΒΑ
ΥΡΗΣΗΝΑ ΑΚΔΛΛΑΡΗΓΖ
ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ
ΔΛΔΝΖ ΑΛΒΑΝΟΤ
ΒΑΗΛΔΗΟ ΘΩΜΑΪΓΖ
ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ
ΣΤΛΗΑΝΟ ΘΔΟΓΟΤΛΗΓΖ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΠΑΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ
ΑΡΣΔΜΗ ΑΓΑΠΗΓΟΤ

ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΜΔΛΟ
ΜΔΛΟ
ΜΔΛΟ
ΜΔΛΟ
ΜΔΛΟ – ΔΚΠ.ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ
ΜΔΛΟ – ΔΚΠ.ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ

εκεηψλνπκε φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζεο δελ έρεη απνζηαιεί ζηνλ Οξγαληζκφ θάπνην
έγγξαθν ζρεηηθά κε ηε δεισζείζα παξαίηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ.
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1.2

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ - ΟΠΔ
Α.Δ.

Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (Ο.Π.Δ) Α.Δ είλαη κε θεξδνζθνπηθφο δεκφζηνο Οξγαληζκφο
πνπ επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ
Γξαζηεξηνπνηείηαη εδψ θαη 33 ρξφληα κε επηηπρία ζε ζέκαηα πξνψζεζεο εμαγσγψλ θαη ελίζρπζεο ηεο
εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. ην πιαίζην απηφ ν ΟΠΔ έρεη αλαπηχμεη θαη πξνζθέξεη
νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο κάξθεηηλγθ σο θνξέαο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ζην εμσηεξηθφ θαη πξφζθαηα θαη
ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο
πλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρνπο Οξγαληζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζπκκεηέρεη σο πιήξεο κέινο ζε Γηεζλείο θαη
Δπξσπατθέο Δλψζεηο Οξγαληζκψλ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ γηα αιιεινελεκέξσζε, αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ,
ράξαμε θνηλήο πνιηηηθήο θαη αμηνπνίεζε δηεζλψλ θαη θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ (GEPSI, COMMITE DE
LIAISON, WETFEG, ETPO)
Γηαζέηεη «αληέλεο» πιεξνθφξεζεο γηα μέλεο αγνξέο θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα Γξαθεία Οηθνλνκηθψλ θαη
Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ησλ Διιεληθψλ Πξεζβεηψλ αλά ηνλ θφζκν.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεψλ ηνπ ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο Διιεληθνχο θιαδηθνχο ζπλδέζκνπο, ηα
Δπηκειεηήξηα θαη ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο θαζψο θαη κε ηα Γξαθεία ΟΔΤ.
Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (Ο.Π.Δ) Α.Δ. είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο θνξέαο ηεο πνιηηείαο πνπ
έρεη σο απνζηνιή:


Σελ πινπνίεζε ηεο Δζληθήο Πνιηηηθήο γηα ηηο εμαγσγέο θαη γεληθφηεξα γηα ην εμσηεξηθφ εκπφξην



Σελ πξνώζεζε θαη αλάπηπμε εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ



Σελ ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εμαγσγηθήο δξάζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.



Σελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα εμαγσγψλ



Σνλ ζρεδηαζκό ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο εμσζηξέθεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο

σξεχεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ηα νπνία είηε παξάγεη, είηε ιακβάλεη, πξνθεηκέλνπ
λα γίλνπλ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο εγρψξηαο αγνξάο ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα εμσζηξέθεηα.

2

Αξρέο ζύληαμεο ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο
(α) Βάζη ζύνηαξηρ ηηρ οικονομικήρ πληποθόπηζηρ: Ζ ζπλνπηηθή ελδηάκεζε νηθνλνκηθή
πιεξνθφξεζε ηνπ Οξγαληζκνχ κε εκεξνκελία 30 Ηνπλίνπ 2011 θαιχπηεη ηνπο έμη κήλεο έσο ηελ 30
Ηνπλίνπ 2011 θαη έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν («ΓΛΠ») 34 «Δλδηάκεζεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο».
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπλνπηηθήο
ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο είλαη ζπλεπείο κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2010.
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Ζ ζπλνπηηθή ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πξέπεη λα αλαγλσζηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εηήζηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ
www.hepo.gr.
Ζ ζπλνπηηθή ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε έρεη ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ
θφζηνπο, εθηφο απφ ηα γήπεδα, ηα νηθφπεδα, ηηο εγθαηαζηάζεηο δεμακελψλ θαη ηα δηαζέζηκα πξνο
πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ εχινγε αμία. Οη ζπλεκκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (εθεμήο ΓΠΥΑ), πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθαξκφδνληαο ην ΓΠΥΑ
1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ» κε εκεξνκελία κεηάβαζεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006.

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα απαηηεί άζθεζε
θξίζεο απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαζψο επίζεο θαη εθηηκήζεηο ζηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ
ινγηζηηθψλ αξρψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ. Οη εθηηκήζεηο απηέο
βαζίδνληαη ζηελ αληίιεςε ησλ γεγνλφησλ θαη ελεξγεηψλ απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηα
πξαγκαηηθά γεγνλφηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο.
(γ)

Δθαπμογή νέων λογιζηικών απσών: Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινχζεζε ν Οξγαληζκφο, γηα ηε
ζχληαμε ηεο ζπλνπηηθήο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ηεο 30.6.2011, είλαη ζπλεπείο κε απηέο
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ
31.12.2010, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα λέα πξφηππα θαη νη λέεο Γηεξκελείεο, πνπ εθδφζεθαλ απφ ην
πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε
εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή πεξίνδν.

Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ ςποσπεωηικέρ για ηην ηπέσοςζα οικονομική πεπίοδο


ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ»
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε
ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ
ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ
λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα
κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηε
γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα
κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Οξγαληζκφ.



ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε»
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα
δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή
δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ
ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα
πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο
θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη
επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ.
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ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο»
Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Οξγαληζκφ.



ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ,
Διάρηζην Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο»
Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη
ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή
νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ
δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Οξγαληζκφ.

Σποποποιήζειρ ζε ππόηςπα πος αποηελούν ένα ημήμα ηος ππογπάμμαηορ εηήζιων βεληιώζεων για ηο
2010 ηος ΓΛΠ (ςμβούλιο Γιεθνών Λογιζηικών Πποηύπων)
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ
σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ
δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην 2010. Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ.


ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ
ηκήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη
ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ)
ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ
απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ
βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ.



ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.



ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ
ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο.



ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.



ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε
ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε
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επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ
απφ ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε.


ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ»
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο
επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ.

Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ ςποσπεωηικέρ από πεπιόδοςρ πος ξεκινούν ηην ή μεηά από 1
Ιανοςαπίος 2012


ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο
επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα
ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ο Οξγαληζκφο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία
εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Οξγαληζκφ δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν
φηαλ πηνζεηεζεί, ν Οξγαληζκφο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2013.



ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012)
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ
επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο
ζε αθίλεηα». Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.



ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2011)
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ αιιά γηα ηα
νπνία ν Οξγαληζκφο έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.

ειίδα 16 απφ 37

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΟΠΔ Α.Δ.
Δνδιάμεζερ ςνοπηικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ ηηρ 30ηρ Ιοςνίος 2011
Για ηην πεπίοδο 1 Ιανοςαπίος - 30 Ιοςνίος 2011
(Σα ποζά είναι ζε Δςπώ, εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά)

3

Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ είλαη νη αθφινπζεο:
3.1

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Σα νηθφπεδα θαη ηα θηήξηα απνηηκψληαη ζην ηεθκαξηφ θφζηνο, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ
πξνβιέςεηο απνκείσζεο ηνπο. Σα κεραλήκαηα, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα έπηπια θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο
απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ ηνπο θφζηνο, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ πξνβιέςεηο απνκείσζήο
ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα πνπ ζπλδένληαη άκεζα ζηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία θηήζεο ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ ή αλαγλσξίδνληαη σο
μερσξηζηά πάγηα, φπσο θξίλεηαη θαηάιιειν, κφλν φηαλ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ηθαλνπνηεζνχλ. Οη δαπάλεο νη
νπνίεο δελ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Όια ηα ππφινηπα έμνδα ησλ επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ, θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο
ρξήζεο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.
Όπσο αλαιχεηαη εθηεηακέλα ζηελ εκείσζε 6.1, ε Δηαηξεία πξνέβε ζηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ
γεπέδνπ θαη ηνπ θηεξίνπ πνπ ηδηνρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006 (εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ)
θαη νη εχινγεο απηέο αμίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ηεθκαξηφ θφζηνο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ.
Σν ζπγθεθξηκέλν θηήξην είλαη θηηζκέλν επί νηθνπέδνπ ην νπνίν θαηά έλα κέξνο αλήθεη ζηνλ ΟΠΔ θαη ην ππφινηπν
έρεη παξαρσξεζεί γηα απξνζδηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία Γεκνζίνπ (ΚΔΓ). Γεδνκέλνπ
φηη είλαη αδχλαηνο, θαη νπζηαζηηθά ιαλζαζκέλνο ν πεξηνξηζκφο κφλν κέξνπο ηεο αμίαο, επηιέρζεθε ην κέξνο ηεο
ππεξαμίαο πνπ αθνξά ην αθίλεην επί ηνπ νηθνπέδνπ ηεο ΚΔΓ λα εκθαλίδεηαη δηαθεθξηκέλα ζε ινγαξηαζκφ ηεο
Καζαξήο Θέζεο, σο δηθαηψκαηα ΚΔΓ. Πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη ζχγρπζε, θαη ην ζχλνιν ησλ
αλαπξνζαξκνγψλ εκθαλίδεηαη ζε δηαθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Καζαξήο Θέζεο.
Δθηφο ησλ γεπέδσλ θαη ησλ θηεξίσλ θαλέλα πάγην δελ είλαη κεγαιχηεξν ηεο αμίαο θηήζεο ηνπ. Οη αλαπξνζαξκνγή
ησλ αμηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πνιχ κηθξφ κέξνο θαη θαη’ νπζία θαηέγξαςε ηελ δηαθνξά ησλ πνζνζηψλ
απφζβεζεο. Ο Οξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο.
Σν θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ελφο παγίνπ δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ή φηαλ δελ αλακέλνληαη
πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπο. Σα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
δηαγξαθή ελφο παγίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία δηαγξάθεηαη ην ελ ιφγσ
πάγην.
Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν κε ζπληειεζηέο νη νπνίνη πξνζεγγίδνπλ ηηο σθέιηκεο
δηάξθεηεο δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ.

Οη ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο:
Δίδνο παγίνπ
Κηήξηα
Μεραλήκαηα – Σερληθέο Δγθαηαζηάαζεηο
Μεηαθνξηθά κέζα
Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο
Δμνπιηζκφο γξαθείσλ, έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

Δηήζηνο πληειεζηήο
Απόζβεζεο
2,5%
6,7% - 10%
15%
20% - 30%
10% - 25%

Ο ζπληειεζηήο απφζβεζεο πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ παγίσλ. εκεηψλεηαη φηη εηδηθά ηα πάγηα πνπ
παξαιακβάλνληαη κεηά απφ ρξήζε ηνπο ζε καθξνρξφληεο εθζέζεηο θαη ινηπέο δξάζεηο έρνπλ ζεκαληηθά
απνκεησζεί αμηαθά, γεγνλφο πνπ απνηηκάηαη θαη θαηαγξάθεηαη θαηά ηελ θαηαγξαθή ηνπο.
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Με ηελ εμαίξεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο, ηα νπνία ειέγρνληαη γηα
απνκείσζε ζε εηήζηα βάζε, νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία
ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε. Ζ δεκία απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, θαηά ην πνζφ ην
νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε. Ζ αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία
κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο, κεησκέλε κε ηα έμνδα πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο.
Ζ εχινγε αμία κεησκέλε κε ηα έμνδα πψιεζεο, είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηε πψιεζε ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε
θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε θαζαξή παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ
αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ πξφζνδν πνπ
αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο
πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ νκαδνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν γηα ην
νπνίν νη ηακεηαθέο ξνέο δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ μερσξηζηά. Εεκίεο απνκείσζεο πνπ έρνπλ ινγηζηεί ζε
πξνεγνχκελα ρξφληα, αληηινγίδνληαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο φηη νη ππνζέζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ έρνπλ κεηαβιεζεί. ε απηέο ηηο πεξηζηάζεηο, ν
ζρεηηθφο αληηινγηζκφο κεηαθέξεηαη ζηα έζνδα. Σα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθηφο απφ ηελ
ππεξαμία, ηα νπνία επηδέρνληαη απνκείσζεο, ειέγρνληαη γηα απνκείσζε θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
3.2

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σα αζψκαηα πάγηα ζηνηρεία απνηεινχληαη απφ ηα θφζηε ινγηζκηθνχ πνπ αγνξάδεηαη ή παξάγεηαη εζσηεξηθά, θαη
ηηο δηάθνξεο άδεηεο. Σα πξνεξρφκελα απφ εμσηεξηθή αγνξά αζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο. Ζ
απφζβεζε ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν κε ζπληειεζηέο νη νπνίνη
πξνζεγγίδνπλ ηηο σθέιηκεο δηάξθεηεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Οη ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη
εμήο:
Δηήζηνο πληειεζηήο
Απόζβεζεο
30%- 35%

Δίδνο παγίνπ
Λνγηζκηθφ

ηελ πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο δελ είλαη δπλαηφ λα δηαρσξηζηεί, ην αλσηέξσ θφζηνο πξνζαπμάλεη ηελ αμία ηνπ
πιηθνχ πνπ ην πεξηιακβάλεη, φπσο ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη εηδηθά κεραλήκαηα.
3.3

Γηαζέζηκεο πξνο πώιεζε επελδύζεηο

Οη επελδχζεηο ζε εηαηξείεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ είηε ζαλ ζπγαηξηθέο είηε ζαλ ζπγγελείο ή ζαλ
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Οη δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε
επελδχζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αξρηθφ θφζηνο απφθηεζεο θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ελδείμεηο απνκείσζεο
απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ηα πξνθχπηνληα θέξδε θαη δεκίεο θαηαρσξνχληαη απ’ επζείαο ζε
δηαθεθξηκέλν θνλδχιη ηεο θαζαξήο ζέζεο.
3.4

Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο

Οη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ α) ηηο απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ ε πξνζεζκία εηζπξάμεσο ιήγεη
κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο θαη β) δνζκέλεο εγγπήζεηο δειαδή πνζά πνπ θαηαβάιινληαη σο εγγχεζε θαη
ε επηζηξνθή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο.
3.5

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
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νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο
ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.
Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο πξνο ηηο
δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο
πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Οη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο
πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην θνξνινγεηέν
θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο
ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία
φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε
ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί
ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο
πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξήζε.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
Οη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ
έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Μφλν απηέο νη κεηαβνιέο
ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη
θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη
έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Ζ Γηνίθεζε αλαιχνληαο ηελ θχζε ηνπ Οξγαληζκνχ, ηηο πεγέο εζφδσλ ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηα θαηέιεμε ζηελ
πεπνίζεζε φηη δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ζρεκαηηζκνχ πξφβιεςεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ηφζν ιφγσ ησλ
ζσξεπκέλσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ φζν θαη ηεο αδπλακίαο απφ ίδηνπο πφξνπο
πξαγκαηνπνίεζεο θεξδψλ.
Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΟΠΔ είλαη ν Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, ην Π.Γ.Δ., ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα
πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. θαη ινηπέο πεγέο. Γηα ην ζχλνιν ησλ επηρνξεγήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη απνινγηζκφο, ν
νπνίνο ζηηο ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη πιενλαζκαηηθφο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηβιέπνπζα αξρή ηνπ
αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο, επαπμάλεη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Οη ινηπέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη
πνιχ πεξηνξηζκέλεο θαη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κφλν κηθξφ κέξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ.
3.6

Απνζέκαηα

Λφγσ ηνπ εηδηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Οξγαληζκνχ δελ δηαηεξνχληαη απνζέκαηα. Τιηθά πνπ κπνξνχλ λα
απνζεθεχνληαη φπσο επηρεηξεκαηηθά δψξα θαη ινηπφ πξνσζεηηθφ πιηθφ θαηαγξάθνληαη σο έμνδα επνκέλσλ
ρξήζεσλ θαη πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο ηεο δξάζεο ζηελ νπνία δηαηίζεληαη.
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3.7

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο Απαηηήζεηο

Οη εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία ζπκπίπηεη ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε ηελ νλνκαζηηθή αμία, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκίεο
απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ν
Οξγαληζκφο δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν
πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα.
Δηδηθά φκσο γηα ηα άηνθα δάλεηα δηάξθεηαο άλσ ηνπ έηνπο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ, ηα νπνία
δίδνληαη βάζεη εηδηθνχ θαλνληζκνχ, πξαγκαηνπνηείηαη πξνεμφθιεζε κε πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην απηφ ησλ
Δ.Γ.Δ.Γ., δεδνκέλνπ φηη ν Οξγαληζκφο δελ εκθαλίδεη δαλεηαθή επηβάξπλζε.
Γελ θαηαγξάθνληαη δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ έλαληη ηξίησλ, αιιά απιά αλαθνηλψλνληαη θαηά ηηο
πεξηφδνπο πνπ πθίζηαληαη.
3.8

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

Πξφθεηηαη γηα ην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη επελδχζεηο πνπ απνθηψληαη κε
ζθνπφ ηελ ξεπζηνπνίεζή ηνπο ζην άκεζν κέιινλ. Κέξδε ή δεκίεο απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ζηνηρείσλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
3.9

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Σα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν θαζψο επίζεο
θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο ηα πξντφληα ρξήκαηνο θαη νη ηξαπεδηθέο.
3.10 Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλνπλ θνλδχιηα ησλ νπνίσλ ε πξνζεζκία εμφθιεζεο ιήγεη κεηά απφ
δηάξθεηα ελφο έηνπο, ή δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί επ’ αθξηβψο ν ρξφλνο απφδνζήο ηνπο, φπσο ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ππνρξεψζεηο απφ δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο ηξίησλ θαηά ηνπ ΟΠΔ, αιιά δελ
έρεη εθδνζεί αθφκα ηειεζίδηθε απφθαζε.
ηελ θαηεγνξία απηή έρνπλ θαηαγξαθεί θαη νη επηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ, δεδνκέλνπ φηη είλαη
αλαβαιιφκελα έζνδα ηα νπνία φκσο κεηαθέξνληαη ζην απνηέιεζκα αλαινγηθά κε ηηο απνζβέζεηο ησλ
αληίζηνηρσλ παγίσλ. Ζ παξνπζίαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ ζεσξήζεθε επρεξέζηεξε.
3.11 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
Οη παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.
Ζ εηαηξεία δελ έρεη επίζεκα ή αλεπίζεκα ελεξγνπνηήζεη θαλέλα εηδηθφ πξφγξακκα παξνρψλ πξνο ηνπο
εξγαδνκέλνπο ηεο.
Σα ελ ηζρχ πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ηνλ ρξφλν αθππεξέηεζεο ηνπο. Βάζεη απηψλ:


Λακβάλνπλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ ηελ απνδεκίσζε φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Ν.2112/1920, φπσο
πεξηνξίδεηαη απφ ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν πνπ ηζρχεη, θαη ην Ν.Γ.3026/1954, θαζψο θαη ηελ επηπιένλ παξνρή
γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ
ηελ πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΟΠΔ.



Λακβάλνπλ απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηνπ Απνηακηεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ ην πνζφ πνπ
πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ αζθαιηζηεξίνπ. Σφζν απφ ηελ αλσηέξσ ζπιινγηθή ζχκβαζε, φζν θαη
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απφ ην θαζ’ απηφ απνηακηεπηηθφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΟΠΔ, απνξξέεη ε
ππνρξέσζε ηνπ Οξγαληζκνχ γηα θάιπςε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο ηεο
Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο Γηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζσξεπκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαγξάθεηαη ζηηο καθξνρξφληεο ππνρξεψζεηο.
3.12 Πξνβιέςεηο γηα ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Οξγαληζκφο έρεη παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαξηή ππνρξέσζε σο
απνηέιεζκα πξνγελέζηεξσλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηεο µέζσ εθξνήο πφξσλ θαη µία αμηφπηζηε
εθηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία
ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηελ παξνχζα αμία ηνπ εμφδνπ πνπ αλακέλεηαη λα
ρξεηαζηεί γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο.
Αλ ε επίδξαζε ηεο ρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, νη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη
πξνεμνθιψληαο ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο µε έλαλ ζπληειεζηή πξν θφξσλ ν νπνίνο
αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, θαη φπνπ θξίλεηαη
απαξαίηεην, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη ζπγθεθξηκέλα µε ηελ ππνρξέσζε.
Δλδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη φηαλ µηα
εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή.
3.13 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ
Έζνδα: Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ, ησλ
πσινπκέλσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξά απφ θφξνπο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Σα έζνδα
αλαγλσξίδνληαη θαηά ην πνζφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα εηζξεχζνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ζηνλ Οξγαληζκφ θαη
κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:









Δπηρνξεγήζεηο Σα έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην κέηξν πνπ θαιχπηνληαη απφ
αληίζηνηρεο δαπάλεο. Οη επηρνξεγήζεηο γηα πάγηα ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη σο αλαβαιιφκελν έζνδν
ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη κεηαθέξεηαη ζηα έζνδα αλαινγηθά κε ηελ απφζβεζε ηνπ
επηρνξεγνχκελνπ παγίνπ.
Παξνρή ππεξεζηώλ Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ππάξρεη
απφδεημε ηεο δηεπζέηεζεο ηεο ππεξεζίαο, ην πνζφ ηνπ εζφδνπ, ηα ζρεηηθά έμνδα θαη ην ζηάδην
νινθιήξσζεο κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα θαη φηαλ είλαη πηζαλφ φηη ν πειάηεο ζα εμνθιήζεη ηελ
ππνρξέσζή ηνπ γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο.
Πσιήζεηο αγαζώλ Σα έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηά ηελ
αθαίξεζε ησλ κεηψζεσλ - εθπηψζεσλ θαη ηνπ αλαινγνχληα ΦΠΑ.
Έζνδα από ηόθνπο Σα έζνδα ηφθσλ αλαγλσξίδνληαη µε βάζε ηελ ινγηζηηθή αξρή ηνπ
δεδνπιεπµέλνπ. Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ ησλ ηφθσλ αθνξά θπξίσο ηφθνπο απφ θαηαζέζεηο ηξαπεδψλ.
Μεξίζκαηα Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.
Έζνδα από ηελ εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ Σα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ ινγίδνληαη κε
βάζε ηελ αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ.

Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Σα έμνδα απφ ηφθνπο
αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Σξαπεδηθά έμνδα φπσο εκβαζηηθά, πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο ηεο
αληίζηνηρεο δξάζεο.
3.14 Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ο Οξγαληζκφο είλαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ε πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ εθθεχγεη ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ
επηδηψμεψλ ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμνπλ, ζα ηα αλαγλσξίζεη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία φπνπ ε δηαλνκή ζα εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.
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Γηαρείξηζε θηλδύλσλ

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ: Λφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ν Οξγαληζκφο εθηίζεηαη ζε
δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξεπζηφηεηα, ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ηζνηηκίαο
ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ, θαζψο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, κε ηελ επξεία έλλνηα. Απηνί νη θίλδπλνη
παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο. Ο Οξγαληζκφο έρεη αλαπηχμεη κία δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ
θηλδχλσλ απηψλ. Αλαιπηηθφηεξα έλαληη ησλ θηλδχλσλ πξαγκαηνπνηνχληαη:
 Κίνδςνορ Ρεςζηόηηηαρ: Ο Οξγαληζκφο αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο
δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο, κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ
δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί. Ο Οξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηνλ Σξαπεδηθφ Γαλεηζκφ ζε έθηαθηε πεξίπησζε
γηα ηελ θάιπςε βξαρπρξφλησλ αλαγθψλ ξεπζηφηεηαο, ελψ θαηά πάγηα ηαθηηθή δεκηνπξγεί εζσηεξηθέο
ηακεηαθέο ξνέο, κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο απζηεξνχ πξνγξάκκαηνο πιεξσκψλ. Ζ πξφζθαηξε ηζρλή
ξεπζηφηεηα νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο θαζπζηεξήζεηο απφδνζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα ήδε
απνπιεξσζέληα πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ζηε κεηάζεζε απνπιεξσκήο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο,
θπξίσο ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο πνπ εκθαλίδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειιεληθήο αγνξάο.
Δπίζεο ζηελ κε θάιπςε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο, σο νθεηιφηαλ.
 Κίνδςνορ από ηιρ διακςμάνζειρ ηηρ ιζοηιμίαρ ηων ξένων νομιζμάηων: Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ
είλαη εθηεζεηκέλεο ζε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ζηνλ θίλδπλν ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ θαηά
θχξην ιφγν, αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ λνκηζκάησλ, δεδνκέλνπ φηη πξαγκαηνπνηνχληαη ελέξγεηεο πξνψζεζεο
ζε έλα κεγάιν πιήζνο ρσξψλ. Ο επεξεαζκφο ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οξγαληζκνχ αληηκεησπίδεηαη ελ κέξεη
κε ηελ απνδνρή απφ ηνπο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζπκβάζεσλ ζε επξψ, ελψ ην λφκηζκα ηεο ρψξαο δξάζεο είλαη δηαθνξεηηθφ.
 Δπισειπημαηικόρ Κίνδςνορ: Ο Οξγαληζκφο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηελ γεληθφηεξε δήηεζε γηα πξνσζεηηθέο
ελέξγεηεο ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ζηελ θηινζνθία ησλ παξαγφλησλ ηφζν ησλ θπβεξλεηηθψλ φζν θαη ηνπ
επξχηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα γηα εμσζηξέθεηα, ήηνη ηελ ηάζε γηα αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζην
εμσηεξηθφ κε ηελ δηελέξγεηα πσιήζεσλ πξνο ηεο αγνξέο απηέο.
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πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε

5

Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηηο επηηαγέο ηνπ ΓΛΠ 24 εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ θαησηέξσ
πίλαθα, ελψ αλαιχνληαη ακέζσο κεηά:

Καηεγνξία
α) Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
β) Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
γ) Απαηηήζεηο
δ) Τπνρξεψζεηο
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζ.ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο
δηνίθεζεο
ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζ.ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
δ) Τπνρξ. πξνο δηεπζ.ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

30/6/2011
0,00
0,00
0,00
0,00

30/6/2010
0,00
0,00
0,00
0,00

83.345,52
0,00
0,00

169.960,90
0,00
1.976,50

Οη ακνηβέο θαη νη ινηπέο ρξεκαηηθέο παξνρέο πξνο ηα Γηεπζπληηθά ηειέρε θαη ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο
αλαιχνληαη σο εμήο:

1)
2)
3)
4)

Καηεγνξία
Ακνηβέο
Γ/λσλ χκβνπινο
Πξνεδξείν Γ..
Γεληθή Γηεχζπλζε
Δθπξφζσπνη Δξγαδνκέλσλ κέιε Γ..

1/1-30/6/2011

Έμνδα Παξάζηαζεο
1) Γ/λσλ χκβνπινο
2) Λνηπά κέιε Γ..
3) Δθπξφζσπνη Δξγαδνκέλσλ κέιε Γ..
ύλνιν Ακνηβώλ θαη ινηπώλ Παξνρώλ

1/1-30/6/2010

9.655,02
5.375,00
21.396,00
43.249,50
79.675,52

36.777,90
5.375,00
65.652,00
54.805,00
162.609,90

1.577,50
1.550,00
542,50
3.670,00
83.345,52

3.000,00
3.227,00
1.124,00
7.351,00
169.960,90

Οη ππνρξεψζεηο πξνο ηα Γηεπζπληηθά ηειέρε θαη ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο Αλαιχνληαη σο εμήο:

Καηεγνξία
1)
2)
3)
4)

1/1-30/6/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Γ/λσλ χκβνπινο
Πξνεδξείν Γ..
Λνηπά κέιε Γ..
Δθπξφζσπνη Δξγαδνκέλσλ κέιε Γ..

Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε εθηφο ησλ αλσηέξσ εθηεζέλησλ.
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Αλαιύζεηο επί ησλ θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
6.1

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Σα ελζψκαηα πάγηα αλαιχνληαη σο εμήο:
Γήπεδα Οηθνπεδα
Κόζηνο Κηήζεο
1/1/2010
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Πξνζαξκνγέο
ύλνιν 31/12/10
σξεπκέλεο Απνζβ.
1/1/2010
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Πξνζαξκνγέο
ύλνιν 31/12/10
Αλαπόζβεζηε Αμία
31/12/2010

ύλνιν 30/6/2011
σξεπκέλεο Απνζβ.
1/1/2011
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Πξνζαξκνγέο
ύλνιν 30/6/2011
Αλαπόζβεζηε Αμία
30/6/2011

Μεηαθνξηθά Μέζα

Έπηπια θαη
Λνηπόο
Δμνπιηζκόο

ύλνιν

3.030.000,00

5.058.768,19

423.067,59

5.840,00

3.357.250,15
315,88

3.030.000,00

5.058.768,19

423.067,59

5.840,00

3.357.566,03

0,00

271.013,66
133.882,73

220.995,18
23.090,77

5.839,99
0,00

2.823.117,09
258.943,62

0,00

404.896,39

244.085,95

5.839,99

3.082.060,71

3.320.965,92
415.917,12
0,00
0,00
3.736.883,04

3.030.000,00

4.653.871,80

178.981,64

0,01

275.505,32

8.138.358,77

Γήπεδα Οηθνπεδα
Κόζηνο Κηήζεο
1/1/2011
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Πξνζαξκνγέο

Κηίξηα

Μερ/ηα Σερληθέο
Δγθ/ζηάζεηο

Κηίξηα

Μερ/ηα Σερληθέο
Δγθ/ζηάζεηο

Μεηαθνξηθά Μέζα

Έπηπια θαη
Λνηπόο
Δμνπιηζκόο

11.874.925,93
315,88
0,00
0,00
11.875.241,81

ύλνιν

3.030.000,00

5.058.768,19

423.067,59

5.840,00

3.357.566,03
351,58

11.875.241,81
351,58
0,00
0,00

3.030.000,00

5.058.768,19

423.067,59

5.840,00

3.357.917,61

11.875.593,39

0,00

404.896,39
66.941,38

244.085,95
11.525,34

5.839,99
0,00

3.082.060,71
121.144,55

3.736.883,04
199.611,27
0,00
0,00

0,00

471.837,77

255.611,29

5.839,99

3.203.205,26

3.936.494,31

3.030.000,00

4.586.930,42

167.456,30

0,01

154.712,35

7.939.099,08

Οη ζπλνιηθέο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο γηα ηελ αγνξά παγίσλ, νη νπνίεο αλήιζαλ γηα ην α’ εμάκελν 2011 ζε €
351,58, έλαληη € 315,88 γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 2010, αλαιχνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαη ηελ επφκελε
παξάγξαθν.
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εκεηψλεηαη φηη γηα ην θηήξην ηνπ ΟΠΔ ζηελ Ζιηνχπνιε, ην νπνίν αλήθεη θαηά έλα κέξνο ζηνλ Οξγαληζκφ θαη
ην ππφινηπν ζηελ Κ.Δ.Γ. πξαγκαηνπνηήζεθε εθηίκεζε ζχκθσλε κε ηα Δπξσπατθά Δθηηκεηηθά Πξφηππα 2003,
απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, ε νπνία παξαιήθζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2008. Βάζεη απηήο εθηηκήζεθε ε αμία
ηνπ Κηεξίνπ θαη ηνπ Οηθνπέδνπ θαηά ηελ 31/12/2007, ελψ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη αλαγσγή ζηελ 31/12/2006
θαη ζηελ 1/1/2006. Ο Οξγαληζκφο αλαπξνζάξκνζε ηηο αμίεο βάζεη απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ.
Απνγξαθή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο πξαγκαηνπνηείηαη αλά έηνο. Γίλεηαη πιήξεο θαηαγξαθή ησλ
πιηθψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ή έρνπλ θαηαζηξαθεί, θαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο Γηεπζχλζεσο,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαηαζηξνθήο.

6.2

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο:
Λνγηζκηθά
Πξνγξάκκαηα

ύλνιν

Κφζηνο Κηήζεο 1/1/2010
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Μεηαθνξέο
ύλνιν 31/12/2010

776.557,59

σξεπκέλεο Απνζβ. 1/1/2010
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Πξνζαξκνγέο
ύλνιν 31/12/2010

299.374,14
258.442,25

557.816,39

299.374,14
258.442,25
0,00
0,00
557.816,39

Αλαπόζβεζηε Αμία 31/12/2010

218.741,20

218.741,20

776.557,59

Λνγηζκηθά
Πξνγξάκκαηα

776.557,59
0,00
0,00
0,00
776.557,59

ύλνιν

Κφζηνο Κηήζεο 1/1/2011
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Μεηαθνξέο
ύλνιν 30/6/2011

776.557,59

σξεπκέλεο Απνζβ. 1/1/2011
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Πξνζαξκνγέο
ύλνιν 30/6/2011

557.816,39
129.221,12

687.037,51

557.816,39
129.221,12
0,00
0,00
687.037,51

Αλαπόζβεζηε Αμία 30/6/2011

89.520,08

89.520,08

776.557,59

776.557,59
0,00
0,00
0,00
776.557,59

εκεηψλεηαη φηη ινγηζκηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνπο αγνξαδφκελνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο δελ
δηαρσξίδνληαη αμηαθά απφ ην θφζηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θαηά πάγηα ηαθηηθή.
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6.3

Γηαζέζηκεο πξνο πώιεζε επελδύζεηο

Ζ εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζηηο θαηψηεξν εηαηξείεο, γηα ηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη νη αμίεο θηήζεο θαη ε γελφκελεο
πξνζαξκνγέο.
ΔΠΩΝΤΜΙΑ
ΠΡΟΜΑΥΩΝ Α.Δ.
ΔΛΔΑ
ΚΔΣΑ ΑΣΣΗΚΖ

ΑΞΙΑ
ΚΣΗΗ
85.080,59
2.934,70
11.250,00
99.265,29

%
ΤΜ/ΥΗ
1,50%
7,70%
7,50%

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ
-85.080,59
-1.713,56
0,00
-86.794,15

ΑΞΙΑ
30/6/2011
0,00
1.221,14
11.250,00
12.471,14

Γηα ηηο ζπκκεηνρέο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία κεηαβνιή ζηελ πεξίνδν 1/1/2011 -30/6/2011.

6.4

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο

Οη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζε:
Δγγπήζεηο Δλνηθίσλ
Δγγπήζεηο πξνο εηαηξείεο παξνρψλ
Δγγπήζεηο πξνο Πξνκεζεπηέο
Παξαθξάηεζε εγγχεζεο απφ Πειάηεο

6.5

30/6/2011
6.270,98
4.527,83
1.320,00
1.900,00
14.018,81

31/12/2010
6.270,98
4.527,83
1.320,00
1.900,00
14.018,81

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο αλαιχνληαη ζε:
Απαηηήζεηο απφ Πειάηεο
Πξνβιέςεηο Δπηζθαιψλ Πειαηψλ
Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα ζε Καζπζηέξεζε
Πξνβιέςεηο Γξακκαηίσλ Δηζπξαθηέσλ
Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο
Πξνβιέςεηο Δπηηαγψλ Δηζπξαθηέσλ
Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε
Δπηηαγέο ζθξαγηζκέλεο
Πξνβιέςεηο Δπηηαγψλ ζε Καζπζηέξεζε

30/6/2011
1.755.795,13
-396.241,36
17.534,42
-17.534,42
595.538,10
0,00
127.784,92
406.500,00
-534.284,92
1.955.091,87

31/12/2010
2.645.964,31
-415.324,15
17.534,42
-17.534,42
279.035,59
0,00
127.784,92
406.500,00
-534.284,92
2.509.675,75

Οη απαηηήζεηο ηεο πεξηφδνπ θπκάλζεθαλ πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
Ο Οξγαληζκφο ειέγρεη αλά εμεηαδφκελε πεξίνδν ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ γηα ελδερφκελεο επηζθάιεηεο.
ρεκαηίδεη δε πξφβιεςε γηα ηηο απαηηήζεηο ζε αλνηθηφ ππφινηπν απφ πειάηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη
ζε δξάζε ηνπ Οξγαληζκνχ γηα πεξίνδν άλσ ησλ δχν εηψλ πξν ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ, ελψ αμηνπνηεί θαη
θάζε δηαζέζηκε πιεξνθνξία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ επηζθάιεηαο. Απφ ηνλ έιεγρν
ησλ απαηηήζεσλ θαηά ην α’ εμάκελν 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε επηπιένλ πξφβιεςε πνζνχ € 58.762,51 πνπ αθνξά
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θαηά θχξην ιφγν πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ απφ ρξεψζηεο, γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ
επφκελε παξάγξαθν.

6.6

Υξεώζηεο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο

Οη πξνθαηαβνιέο εθζέζεσλ αλαιχνληαη ζε:

Πξνθαηαβνιέο γηα εθζέζεηο

30/6/2011
247.403,00

31/12/2010
331.791,68

Σν αλσηέξσ θνλδχιη αθνξά ηελ πξνπιεξσκή πνζψλ γηα ηε δέζκεπζε ρψξνπ γηα πεξίπηεξα ζε εθζέζεηο ηνπ
εμσηεξηθνχ.
Οη απαηηήζεηο απφ ην Γεκφζην αλαιχνληαη ζε:
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
Πξφγξακκα INTERREG
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο
Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο

30/6/2011
0,00
2.276.218,75
199.600,00
0,00
2.475.818,75

31/12/2010
0,00
2.276.218,75
199.600,00
0,00
2.475.818,75

Οη απαηηήζεηο απφ ην πξφγξακκα INTERREG αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν δξάζεηο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί θαη απνπιεξσζεί νη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, απφ ηε ρξήζε 2006. Παξά
ηε ζπλερείο δηαβεβαηψζεηο απφδνζεο ησλ πνζψλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, κε ηελ επαλέληαμε ησλ
απαηηήζεσλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο δελ έρεη απνδνζεί ζηνλ Οξγαληζκφ απμάλνληαο
ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. Ζ απαίηεζε απφ πξνγξάκκαηα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο αθνξά ην
πξφγξακκα αλαβάζκηζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνδνκήο ηνπ Οξγαληζκνχ, ε νπνία νινθιεξψζεθε θαηά ηε ρξήζε
2008.
Οη Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζε:
Πξνθαηαβνιέο Πξνκεζεπηψλ
Πξνθαηαβνιέο Πξνζσπηθνχ
Υξεκαηηθέο Γηεπθνιχλζεηο Πξνζσπηθνχ
Γάλεηα Πξνζσπηθνχ
Παξαθξάηεζε Φφξνπ απφ Διι.Γεκφζην
Υξεκαηηθέο Γηεπθνιχλζεηο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
Υξεψζηεο θνλδπιίσλ ΤΠΔΘΟ
Λνηπνί Υξεψζηεο Γηάθνξνη
Λνηπνί Υξεψζηεο Δμσηεξηθνχ
Πξνβιέςεηο γηα Λνηπνχο Υξεψζηεο
Απαηηήζεηο απφ δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο
Πξνβιέςεηο γηα δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο

30/6/2011
401.815,25
52.270,13
13.352,09
27.890,14
7.944,53
11.432,62
1.078,43
486.970,08
22.444,73
-331.235,47
36.352,75
-36.352,75
693.962,53

31/12/2010
272.416,75
67.321,60
8.057,09
41.993,37
5.161,05
5.312,62
1.078,43
744.254,48
22.444,73
-270.428,05
36.352,75
-36.352,75
897.612,07

Οη αλσηέξσ ινγαξηαζκνί δελ επηδέρνληαη επηπιένλ αλαιχζεσο. Αλαθέξνπκε κφλν φηη ν Οξγαληζκφο ειέγρεη αλά
πεξίνδν ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ γηα ελδερφκελεο επηζθάιεηεο. ρεκάηηζε δε πξφβιεςε ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε
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γηα απαηηήζεηο ζε αλνηθηφ ππφινηπν απφ ρξεψζηεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ θηλεζεί γηα πεξίνδν άλσ ησλ δχν εηψλ
πξν ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ.

Οη ινγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ αλαιχνληαη ζε:
30/6/2011
90.476,79

Λνγ/κνί δηαρ/ζεσο πξνθαηαβνιψλ & πηζηψζεσλ

31/12/2010
5.716,39

Σν αλσηέξσ ππφινηπν πεξηιακβάλεη πνζά πνπ δηαρεηξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν Οηθνλνκηθνί Δκπνξηθνί
Τπάιιεινη (ΟΔΤ) Διιεληθψλ Πξεζβεηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, γηα ηα νπνία
απνδίδνπλ ηκεκαηηθά ινγαξηαζκφ θαηά ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. Ζ κεγάιε αχμεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ
ηξέρνπζα πεξίνδν νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη φιεο νη δξάζεηο βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο
ζα εθθαζαξηζηνχλ κε ηε ιήμε ησλ δξάζεσλ.

6.7

Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνύ

Σα έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ θαηά αηηία δεκηνπξγίαο ηνπο αλαιχνληαη ζε:
Γηνηθεηηθέο - Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο
Έμνδα Δθζέζεσλ
Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα

30/6/2011
0,00
607,98
4.605,79
5.213,77

31/12/2010
12.922,58
53.924,03
129.523,54
196.370,15

Ζ γέλεζε ελφο εμφδνπ γηα ηνλ Οξγαληζκφ πξνυπνζέηεη ηελ θαηάιιειε έγθξηζε θαη ηνλ αληίζηνηρν ζθνπφ.
Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε δπλαηφηεηα κεξηζκνχ ησλ εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ρξνληθά ηελ επφκελε ρξήζε, κε
θξηηήξην ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δξάζεο.

Σα έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα αθνξνχλ αλαινγία ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ δελ έρεη εηζπξαρζεί έσο
30.6.2011 θαη αλαιχνληαη ζε:
30/6/2011
398.000,00

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα

31/12/2010
0,00

Οη απαηηήζεηο απφ δηαθνξέο εμφδσλ ππφ δηαθαλνληζκφ αλαιχνληαη ζε:

Απαηηήζεηο απφ δηαθνξέο εμφδσλ ππφ δηαθαλνληζκφ

30/6/2011
0,00

31/12/2010
906,57

Σν αλσηέξσ θνλδχιη αθνξά ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ηηκνινγεζέλησλ εμφδσλ ηφζν ζε
εχξνο παξνρψλ, φζν θαη ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε. Οη πξνθχπηνπζεο δηαθνξέο απαηηνχληαη απφ
ηνπο αληίζηνηρνπο πξνκεζεπηέο. Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηαθηνπνηήζεθε ε απαίηεζε ηεο πξνεγνχκελεο
ρξήζεο απφ ηελ ING A.E.
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6.8

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα αλαιχνληαη ζε:
30/6/2011
21.302,35
864.096,54
885.398,89

Σακείν
Καηαζέζεσο Όςεσο

31/12/2010
26.142,96
2.045.960,46
2.072.103,42

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηφζν ηεο 30/6/2011 φζν θαη ηεο 31/12/2010 είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξα ησλ
εηζπξαγκέλσλ επηρνξεγήζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ αθφκα πξαγκαηνπνηεζεί
ζρεηηθέο δαπάλεο θαη εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 6.12 ησλ παξφλησλ ζεκεηψζεσλ. Σν έιιεηκκα
απηφ έρεη πξνθιεζεί ζηαδηαθά απφ ηελ κεησκέλε επηρνξήγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ απφ
κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ. ρεηηθή ελεκέξσζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ην αξκφδην Τπνπξγείν.

6.9

Ίδηα Κεθάιαηα

Σα Ίδηα Κεθάιαηα αλαιχνληαη ζε:
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην απφ ΠΔ
Αλαπξνζαξκνγή Παγίσλ ΟΠΔ
Απνηέιεζκα εηο Νέν
Απνζεκαηηθφ ΓΠΥΑ

30/6/2011
623.797,00
12.743,74
774.200,79
-2.782.843,13
-5.473.032,21
-6.845.133,81

31/12/2010
623.797,00
12.743,74
792.112,49
-2.522.753,67
-5.473.032,21
-6.567.132,65

6.048.209,05
-796.924,76

6.101.427,17
-465.705,48

Γηθαηψκαηα ΚΔΓ επί Παξαρσξεκέλσλ Αθηλήησλ

Σα Ίδηα Κεθάιαηα απφ ηε ρξήζε 2008 θαηέζηεζαλ αξλεηηθά, αθφκα θαη κεηά ηελ πεξίιεςε ησλ δηθαησκάησλ
ηεο ΚΔΓ επί ησλ Παξαρσξεκέλσλ Αθηλήησλ. Βάζεη ηνπ Ηδξπηηθνχ Νφκνπ ηνπ Οξγαληζκνχ φπσο ηζρχεη, επί ηνπ
Ο.Π.Δ. δελ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 47 – 50 ηνπ Κ.Ν.2190/1920.

6.10 Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο έρεη σο εμήο:
Τπφινηπν Έλαξμεο Πεξηφδνπ
Απφδνζε ζε ππαιιήινπο θαηά ηε Υξήζε
Δπηπιένλ πξφβιεςε Υξήζεο (Βάζεη Αλαιπηηθψλ Τπνινγηζκψλ)
Αληηινγηζκφο πξνβιέςεσλ πξνεγ. ρξήζεσλ γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο

30/6/2011
1.171.287,82
-97.600,00
202.314,55
0,00
1.276.002,37

31/12/2010
1.800.459,39
-412.000,00
0,00
-217.171,57
1.171.287,82

Οη αλσηέξσ πξνβιέςεηο αθνξνχλ ζηελ απνδεκίσζε ηνπ [ξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Ν.2112/1920, φπσο πεξηνξίδεηαη απφ ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν πνπ ηζρχεη θαη ην
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Ν.Γ.3026/1954, θαζψο θαη ηελ επηπιένλ παξνρή γηα ηελ απνρψξεζε ηνπο πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ
ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΟΠΔ.

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ΟΠΔ πξνο ην επελδπηηθφ πξφγξακκα ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη σο
εμήο:
Τπφινηπν ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ Έλαξμεο Πεξηφδνπ
Πιένλ
Καηαβνιέο Αζθαιίζηξσλ
Σφθνη - Μεξίζκαηα
Μείνλ
Καηαβνιή Παξνρψλ πξνο Γηθαηνχρνπο
Υαξηφζεκν Αζθαιίζηξσλ
Φφξνη - Υαξηφζεκν Μεξηζκάησλ
Γηαρεηξηζηηθά Έμνδα Πξνγξάκκαηνο

πλνιηθή Τπνρξέσζε Βάζεη Αλαινγηζηηθήο Μειέηεο
Απαίηεζε/(Τπνρξέσζε) ΟΠΔ από ην Αζθαιηζηηθό Πξόγξακκα

30/6/2011
177.191,76

31/12/2010
1.385.022,06

97.696,55
1.270,07

679.975,64
27.765,02

211.182,15
0,00
0,00
0,00
64.976,23

1.891.034,66
0,00
4.731,16
19.805,14
177.191,76

-105.973,12

111.960,14

-170.949,35

-65.231,62

Αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, ην ππφινηπν ηνπ αζθαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο βάζεη ηεο
ζρεηηθήο αλαινγηζηηθήο κειέηεο δηακνξθψλεη απαίηεζε, ε νπνία νθείιεηαη ζηε καδηθή απνρψξεζε ππαιιήισλ
ηφζν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε φζν θαη ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Ζ ζρεηηθή αλαινγηζηηθή κειέηε
θνηλνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξεία ζηνλ Οξγαληζκφ.

Οη επηρνξεγήζεηο παγίσλ αλαιχνληαη σο εμήο:
30/6/2011
0,00
336.674,38
336.674,38

Δπηρνξήγεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ
Δπηρνξήγεζε γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ

31/12/2010
9.026,70
571.988,20
581.014,90

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δελ εηζπξάρζεθε επηρνξήγεζε γηα ηελ αγνξά παγίσλ, ελψ δελ έρεη απνδνζεί θαη ην
ππφινηπν επηρνξήγεζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ χςνπο € 199.600,00. Ζ
αληίζηνηρε απαίηεζε πεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη απαηηήζεηο απφ ην δεκφζην. Δπηπιένλ, εληφο ηεο πεξηφδνπ
απνζβέζηεθε πιήξσο, κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Α., ε επηρνξήγεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ πνζνχ € 953.778,43.
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Οη Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
30/6/2011
12.373,73
4.000,00
18.492,48
34.866,21

Πξφβιεςε απφ δηθαζηηθή δηεθδίθεζε πξνκεζεπηή
Γηαθνξά απφδνζεο πξνο ην ΗΚΑ
Πξφβιεςε απφ δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ππαιιήινπ

31/12/2010
12.373,73
4.000,00
30.000,00
46.373,73

Ζ πξφβιεςε απφ δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο πξνκεζεπηή, αθνξά πξνκεζεπηή γηα ηνλ νπνίν έρεη ηειεζηδίθσο θξηζεί
ππνρξέσζε ηνπ Οξγαληζκνχ, αιιά απφ ηελ λνκηθή ππεξεζία θξίλεηαη ειάρηζηα πηζαλφ λα θαηαβιεζεί, θαζψο ε
αληίδηθνο εηαηξεία δελ ππάξρεη πιένλ.
Ζ κείσζε ηεο πξφβιεςεο απφ δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο ππαιιήινπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε,
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη εληφο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ έγηλε εμψδηθνο ζπκβηβαζκφο κέξνπο ηεο απαίηεζεο,
ελψ παξακέλεη ππφινηπν πξφβιεςεο, θαζψο εθθξεκεί λέα αγσγή θαηά ηνπ Οξγαληζκνχ.

6.11 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Οη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζε:

30/6/2011
5.729.390,55
721.587,36
99.374,53
124.542,96
6.674.895,40

Πξνκεζεπηέο
Πξνθαηαβνιέο εθζεηψλ
Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε
Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί

31/12/2010
6.396.742,59
714.225,23
165.300,70
134.327,96
7.410.596,48

εκεηψλεηαη φηη ε κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απφδνζε εληφο
ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ νθεηιψλ ηεο EXPO 2010.

Οη Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:
30/6/2011
2.241,42
187.626,87
110,43
4.601,68
31.556,49
226.136,89

Οθεηιφκελεο ακνηβέο πξνζσπηθνχ
Γηθαηνχρνη ακνηβψλ
Γηθαηνχρνη Υξεκαηηθψλ Δγγπήζεσλ
Λνπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Λνηπνί ινγαξηαζκνί ππφ ηαθηνπνίεζε

31/12/2010
0,00
318.112,07
110,43
2.509,28
28.558,99
349.290,77

εκεηψλεηαη φηη νη ινηπνί ινγαξηαζκνί ππφ ηαθηνπνίεζε αθνξνχλ αδηεπθξίληζηεο θαηαζέζεηο νη νπνίεο ηελ
πξνεγνχκελε ρξήζε εκθαλίδνληαλ αθαηξεηηθά ησλ απαηηήζεσλ.
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6.12 Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνύ
Σα έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο:
Πξνγξάκκαηα ΤΠ.ΔΞ.
Πξνεηζπξαγκέλα Έζνδα απφ Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα
Έζνδα γηα ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο επφκελεο ρξήζεο

30/6/2011
4.399.827,02
2.817.453,51
0,00
7.217.280,53

31/12/2010
4.399.827,02
2.817.453,51
15.680,00
7.232.960,53

Οη κε απνξξνθεκέλεο επηρνξεγήζεηο πξνθχπηνπλ αλαιπηηθά απφ ηελ αληηδηαζηνιή ησλ εζφδσλ κε ηα
πξαγκαηνπνηεζέληα επηιέμηκα έμνδα.
Σα έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα αλαιχνληαη σο εμήο:
30/6/2011
0,00
3.527,50
0,00
4.965,54
0,00
8.493,04

Ακνηβέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο
Ακνηβέο θαη Έμνδα Σξίησλ
Παξνρέο Σξίησλ
Γηάθνξα Έμνδα
Σφθνη & ζπλαθή έμνδα

31/12/2010
2.640,05
523.108,99
19.196,61
68.029,92
22,00
612.997,57

6.13 Κύθινο εξγαζηώλ
Σν ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ αθνξά ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ε
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ Διιεληθνχο Φνξείο ή απ’ επζείαο απφ ην Γεκφζην. εκεηψλεηαη φηη ην Διιεληθφ
Γεκφζην ππνρξενχηαη ζηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ γηα κηζζνδνζία. Ζ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θάζε ηνκέα
δξάζεο ηνπ Οξγαληζκνχ κε παξάιιειε παξάζεζε ηνπ αληίζηνηρσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαηαγξάθεηαη
θαησηέξσ.
εκεηψλεηαη φηη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα Γηνηθεηηθά Έμνδα, δεδνκέλεο ηεο
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ ηνλ ηαθηηθφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, έζνδν ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θχθιν
εξγαζηψλ.
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ΠΗΓΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
ΓΡΑΔΙ Α
ΔΞΑΜΗΝΟ 2011

ΔΚΘΔΔΙ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ
ΑΠΟΣΟΛΔ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
ΔΙ -ΚΔΚ
ΔΜΠΟΡΙΚΑ
ΚΔΝΣΡΑ &
ΔΜΠ.ΓΡΑΦΔΙΑ

ΓΑΠΑΝΔ
ΔΩ 30/6/11

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗ
Η ΣΑΚΣΙΚΟ

ΔΟΓΑ ΑΠΌ
ΔΠΙΥΟΡΗΓ ΔΟΓΑ ΑΠΌ
ΦΟΡΔΙ
ΗΗ Π.Γ.Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜ
ΑΣΩΝ

1.517.694,73

ΛΟΙΠΑ
ΔΟΓΑ

1.473.717,82

14.657,25

40.452,00

783.572,53

668.292,10

3.122,09

6.402,00

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ
ΟΠΔ - ΔΠΙΥΟΡ.
ΔΠΙΥ. -ΓΙΑΦΟΡΑ
ΔΞΟΓΑ
ΓΙΟΙΚ.&
ΛΔΙΣ.ΔΞΟΓΑ

2.703.376,69

1.462.000,00

ΤΝΟΛΑ

5.174.168,09

1.462.000,00

ΤΝΟΛΟ
ΔΟΓΩΝ

1.473.717,82

795.999,03

396.085,86
2.188.863,92

795.999,03

396.085,86

-43.976,91

40.452,00

25.794,75

1.464.291,13

680.718,60

6.402,00

3.279,91

0,00

0,00

0,00

-151.744,80

1.858.085,86
4.842.948,81

-845.290,83

151.744,80

0,00

ΓΙΑΦΟΡΑ

-331.219,28

ΠΗΓΕ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
ΔΡΑΕΙ Α
ΕΞΑΜΗΝΟ 2010

ΔΚΘΔΔΙ

ΕΟΔΑ ΑΠΌ
ΔΑΠΑΝΕ ΕΩ
ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΕΠΙΥΟΡΗΓΗ ΕΟΔΑ ΑΠΌ
ΦΟΡΕΙ
30/6/10
ΛΟΙΠΑ ΕΟΔΑ
ΣΑΚΣΙΚΟ
Η Π.Δ.Ε ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΩΝ
1.193.608,68

1.055.198,80

155.753,10

ΤΝΟΛΟ
ΕΟΔΩΝ

1.210.951,90

ΔΙΑΦΟΡΑ

17.343,22

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ
ΑΠΟΣΟΛΔ

14.723,43

57.303,00

57.303,00

42.579,57

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

752.298,87

910.191,04

930.274,48

1.840.465,52

1.088.166,65

2.992,02

6.322,00

10.829,23

17.151,23

14.159,21

0,00

-12,00

1.287.000,00

525.428,42

0,00

-15.832,46

946.566,56

2.242.566,56

-1.375.940,26

1.102.319,66

6.655.438,21

295.892,35

ΔΙ -ΚΔΚ
ΔΜΠΟΡΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ
& ΔΜΠ.ΓΡΑΦΔΙΑ

12,00

EXPO ΑΝΓΚΑΗ

761.571,58

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ
ΟΠΔ - ΔΠΙΥΟΡ.
ΔΠΙΥ. -ΓΙΑΦΟΡΑ
ΔΞΟΓΑ

15.832,46

1.227.000,00

ΓΙΟΙΚ.&
ΛΔΙΣ.ΔΞΟΓΑ

3.618.506,82

1.296.000,00

ΤΝΟΛΑ

6.359.545,86

2.523.000,00

60.000,00

0,00

2.089.014,84
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6.14 Κόζηνο πσιήζεσλ
Σν Κφζηνο Πσιήζεσλ ζπληίζεηαη απφ:
30/6/2011
743,66
303.629,46
1.348.130,21
75.783,87
731.345,30
11.158,90
2.470.791,40

Ακνηβέο θαη Έμνδα Πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη Έμνδα Σξίησλ
Παξνρέο Σξίησλ
Φφξνη - Σέιε
Γηάθνξα Έμνδα
Σξαπεδηθά Έμνδα

30/6/2010
55.760,88
665.352,05
962.270,48
167.642,55
866.995,42
23.017,66
2.741.039,04

εκεηψλεηαη φηη ηα έμνδα θφξσλ αθνξνχλ ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο ηε δαπάλε γηα ΦΠΑ, ε νπνία δελ
ζπκςεθίδεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ.

6.15 Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα / έμνδα
Σα άιια Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο αλαιχνληαη ζε:
Δπηζηξνθή Φφξσλ απφ ην Δμσηεξηθφ
πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο
Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ
Έζνδα Πξνεγνπκέλσλ Υξήζεσλ απφ Δθζέζεηο
Αρξεζηκνπνίεηεο Πξνβιέςεηο Πξνεγνχκελσλ Υξήζεσλ
Αρξεζηκνπνίεηεο Πξνβιέςεηο Δμφδνπ απφ ηελ Τπεξεζία
Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έζνδα

30/6/2011
16.253,38
326,12
244.340,52
735,08
122.271,18
0,00
7.898,95
391.825,23

30/6/2010
155.753,10
0,00
167.277,96
4.330,50
650.071,60
113.585,79
4.203,95
1.095.222,90

Ζ επηζηξνθή θφξσλ απφ ην εμσηεξηθφ αθνξά είζπξαμε αλαινγνχληνο ΦΠΑ απφ Γηεζλείο Δθζέζεηο 2008-2009.
Σα έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ αθνξνχλ ζε κείσζε ηεο πξφβιεςεο βάζεη
ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο πνπ εζηάιε απφ ηε δηαρεηξίζηξηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία.
Σα έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία θαηά ην α’ εμάκελν 2010 αθνξνχλ
αλαινγία εμακήλνπ πξνζαξκνγήο ησλ πξνβιέςεσλ βάζεη ηνπ Ν.Γ. 3026/1954 θαη Ν.2112/1920, κε πεξηνξηζκφ
ζην αλψηαην φξην φπνπ απηφ πθίζηαηαη, γηα ην ζχλνιν ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ, φπσο ινγίζζεθε ζην ηέινο
ηεο ρξήζεο 2010.
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Σα άιια Έμνδα Δθκεηάιιεπζεο αλαιχνληαη ζε:
Φνξνινγηθά Πξφζηηκα θαη Πξνζαπμήζεηο
Αζθαιηζηηθά Πξφζηηκα θαη Πξνζαπμήζεηο
πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο
Έμνδα Πξνεγνπκέλσλ Υξήζεσλ γηα Λεηηνπξγηθά Έμνδα
Έμνδα Πξνεγνπκέλσλ Υξήζεσλ γηα Δθζέζεηο
Πξνβιέςεηο γηα Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο

30/6/2011
896,47
0,00
0,00
5.480,09
5.593,51
68.591,19
80.561,26

30/6/2010
2.667,52
175.566,57
383,00
971,27
368,69
125.031,80
304.988,85

Καηά ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, θαη δεδνκέλεο ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, θξίζεθε απφ κέξνπο
ηεο Γηνίθεζεο αλαγθαία ε ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνξεία ησλ πειαηψλ. Απνηέιεζκα ήηαλ
ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο πξνβιέςεσο ζηηο ρξήζεηο απηέο. Σν πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ θαηά ην α’
εμάκελν 2010 αθνξά αλαινγία ηεο ζπλνιηθήο πξφβιεςεο πνπ επηβάξπλε ην απνηέιεζκα ηεο πξνεγνχκελεο
ρξήζεο 2010. ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ππνινγίζηεθε ππφινηπν πξφβιεςεο γηα απαηηήζεηο ζε αλνηθηφ ππφινηπν
απφ πειάηεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ θηλεζεί γηα πεξίνδν άλσ ησλ δχν εηψλ πξν ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ.

6.16 Έμνδα δηνίθεζεο
Σα έμνδα δηνίθεζεο αλαιχνληαη ζε:
Ακνηβέο θαη Έμνδα Πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη Έμνδα Σξίησλ
Παξνρέο Σξίησλ
Φφξνη - Σέιε
Γηάθνξα Έμνδα
Σξαπεδηθά Έμνδα
Απνζβέζεηο Παγίσλ
Πξφβιεςε Απνδεκίσζεο Πξνζσπηθνχ
Σεθκαξηνί Σφθνη Γαλείσλ Πξνζσπηθνχ
Έμνδα Δλζσκαησκέλα ζε Γξάζεηο ηνπ ΟΠΔ

30/6/2011
1.730.618,39
241.306,51
105.846,77
3.292,45
51.712,29
12.936,59
328.832,39
218.868,00
-675,96
-69.922,00
2.622.815,43

30/6/2010
2.468.202,26
282.244,28
117.857,52
1.009,13
100.889,80
4.444,92
337.179,69
0,00
0,00
0,00
3.311.827,60

6.17 Δπελδπηηθά έζνδα θαη έμνδα
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα αθνξνχλ πηζησηηθνχο ηφθνπο ηξαπεδψλ εζσηεξηθνχ θαη αλαιχνληαη ζε:
Σφθνη θαηαζέζεσλ ηξαπεδψλ εζσηεξηθνχ
Σφθνη ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ πειαηψλ
Σφθνη θαηαζέζεσλ ηξαπεδψλ ΤΠΔΘΟ

ειίδα 35 απφ 37

30/6/2011
4.235,08
0,00
25,55
4.260,63

30/6/2010
4.743,61
2.353,15
0,00
7.096,76
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Σα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (έμνδα) αλαιχνληαη ζε:

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα

30/6/2011
0,00
0,00

30/6/2010
1.690,37
1.690,37

Καηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ζπκκεηνρήο
"ΓΗΠΔΚ ΑΔ", ζην Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (ΔΒΔΘ). Σν ππφινηπν ηεο
ζπκκεηνρήο πνζφ € 3.380,74 επηβάξπλε ην απνηέιεζκα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ην νπνίν επηκεξίζηεθε θαη’
αλαινγία ζην α’ εμάκελν 2010.

6.18 Φόξνη
Ο Οξγαληζκφο ηφζν γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν φζν θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε, δελ είρε ηελ ππνρξέσζε απφδνζεο
θάπνηνπ θφξνπ εθηφο ησλ εκκέζσλ, νη νπνίνη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο δαπάλεο. Φνξνινγηθά κεηαθέξνληαη
δεκηέο, νη νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη λα ζπκςεθηζζνχλ ζην άκεζν κέιινλ.
εκεηψλεηαη φηη γηα κέξνο ησλ άκεζσλ θφξσλ πθίζηαηαη απαιιαγή.

6.19 Κέξδε αλά κεηνρή
30/6/2011
Κέξδε (δεκίεο) κεηά από θόξνπο
Αξηζκόο κεηνρώλ (ηεκάρηα)
Μέζνο ζηαζκηθόο αξηζκόο κεηνρώλ (ηεκάρηα)
Βαζηθά Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή

-331.219,28
212.900
212.900
-1,56 €

30/6/2010
295.892,35
212.900
212.900
1,39 €

Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε δηαλνκήο, δεδνκέλνπ φηη ε Καζαξή Θέζε ηνπ Οξγαληζκνχ κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο
ππεξαμίαο ηνπ κέξνπο ηνπ θηηξίνπ πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ηελ Κ.Δ.Γ. είλαη αξλεηηθή.

6.20 Δγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο
Οη εγγπήζεηο θαη νη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ ππέξ ηξίησλ θαη απφ ηξίηνπο ελζσκαηψλνληαη ζε
εγγπεηηθέο επηζηνιέο, νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο:
Καηεγνξία Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
Τπέξ Σξίησλ
πκκεηνρήο ζε Γηαγσληζκνχο
Καιήο Δθηειέζεσο

Από Σξίηνπο
Καιήο Δθηειέζεσο
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30/6/2011

31/12/2010

880,44
1.184.839,11
1.185.719,55

880,44
1.563.079,41
1.563.959,85

1.807.574,44

878.838,44
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Γελ πθίζηαληαη άιιεο εγγπήζεηο νη νπνίεο λα έρνπλ ιεθζεί ή δνζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαη λα κελ έρνπλ ιάβεη
ηε κνξθή εγγπεηηθήο επηζηνιήο.

6.21 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο
Γελ πθίζηαληαη ζεκαληηθνχ χςνπο ελδερφκελεο απαηηήζεηο, ελψ απηέο πνπ ππάξρνπλ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν
δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ έλαληη πξνκεζεπηψλ.
Ζ Ννκηθή Τπεξεζία γλσκνδνηεί γηα ην ζχλνιν ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ, θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ή
πξνζαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο.
Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη νη θνξνινγηθέο δειψζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ, γηα ηηο ρξήζεηο 2007-2010 θαζψο θαη γηα ηελ
εμεηαδφκελε πεξίνδν, δελ έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν
επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη νξηζηηθνπνηεζνχλ. Ζ
έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ έρεη
γίλεη νπνηαδήπνηε πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε
ρξήζε 2009 νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ 2002-2006, απφ ηνλ νπνίν δελ πξνέθπςε θακία
θνξνινγηθή δηαθνξά.

6.22 Μεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα
Απφ ηελ 30/6/2011 θαη έσο εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζπλέβεζαλ ηα εμήο γεγνλφηα, κε
αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα:
Καηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011 θαη κέρξη εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο, νη εηζξνέο ηνπ Οξγαληζκνχ
απφ επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ηα ινηπά πξνγξάκκαηα ήηαλ ζεκαληηθά
κεησκέλεο, ελψ απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ δελ ππήξρε θακία εηζξνή. Ζ πξαθηηθή απηή έρεη
νδεγήζεη ζηελ φμπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ.
Δπηηαγέο ζθξαγηζκέλεο χςνπο € 366.500 εηζπξάρηεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηηο 5/7/2011. Γηα ην πνζφ απηφ είρε ζρεκαηηζηεί ζε πξνεγνχκελε ρξήζε ηζφπνζε πξφβιεςε ε νπνία
αληηινγίζηεθε θαηά ηελ είζπξαμε θαη σθέιεζε ηα απνηειέζκαηα. Οη αλσηέξσ επηηαγέο θαζψο θαη ε ζρεηηθή
πξφβιεςε πεξηιακβάλνληαη θαηά ηελ 30.6.2011 ζηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο.

Ηιηνύπνιε, 26/07/2011
Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Γηεπζπληήο
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ

Αιθηβηάδεο Καιακπόθεο

Βαζίιεο Λπξηληδήο

ειίδα 37 απφ 37

