
 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

Σων Μετόχων τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΤΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ» ΟΠΕ Α.Ε. , ΝΟΜΟ 

4242/2014(ΜΑΕ 2987/01/Β/86/2986) ςτθν ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ 
 
 
Με απόφαςθ του Εκκακαριςτι τθσ εταιρείασ,  (ΦΕΚ Σεφχοσ Βϋ691/19.3.2014)  και ςφμφωνα 
με τον Ιδρυτικό Νόμο τθσ εταιρείασ, τον 528/77, όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί, το 
Καταςτατικό αυτισ (ΦΕΚ 1145/96, τεφχοσ δεφτερο 44136/ΔΕΚΟ/1795/23.12.96), όπωσ αυτό 
ζχει τροποποιθκεί και τον Νόμο 4242/2014 για τθ κζςθ τθσ εταιρείασ ςε εκκακάριςθ, 
καλοφνται οι μζτοχοι του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ» (ΟΠΕ) Α.Ε., 
όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο άρκρο 4 του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, ςτθν Σακτικι Γενικι 
υνζλευςθ, τθν 22θ Δεκεμβρίου 2014, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12:00, ςτα γραφεία τθσ 
εταιρείασ, ςτθν Ηλιοφπολθ (Μαρίνου Αντφπα 86-88) προσ ςυηιτθςθ  και λιψθ αποφάςεων 
ςτα παρακάτω κζματα: 

 
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 
1. Τποβολι και ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων, ςφμφωνα με τα 

Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ, τθσ Εταιρικισ 
Χριςθσ 1/1 – 31/12/2013, τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Δ.. και τθσ επ’ αυτϊν 
Ζκκεςθσ Ελζγχου των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν τθσ Εταιρείασ. 
 

2. Απαλλαγι των μελϊν του Δ.. και των ελεγκτϊν από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ 
επί του ιςολογιςμοφ και γενικά, τθσ διαχείριςθσ, τθσ παραπάνω χριςθσ. 

 
3. Επικφρωςθ τθσ εκλογισ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν για το ζτοσ 2014 από τθν Ζκτακτθ 

Γενικι υνζλευςθ τθσ 20θσ /3/2014   
 

4. Οριςμόσ Ορκωτοφ Ελεγκτι χριςθσ 2014. 
 

5. Λιψθ Απόφαςθσ για διαγραφι παραγραμμζνων απαιτιςεων ζωσ 31/12/2008. 
 

6. Λιψθ Απόφαςθσ για διαγραφι απαιτιςεων μικροποςϊν.  
 

7. Ανακοινϊςεισ  - Διάφορα κζματα 
 
 
Ακινα, 28 Νοεμβρίου 2014 
 

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟ Δ. ΚΟΤΛΟΧΕΡΗ 

 



Διεύθυνση Έδρας: Μαρίνου Αντύπα 86-88,  163 46 Ηλιούπολη

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων  Εταιρειών: 2987/01/Β/86/2986 31.12.2013 31.12.2012

Αρμόδια Νομαρχία: Αθηνών / Κεντρικός Τομέας / Δ/νση ΑΕ / Τμήμα 6ο Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 121909199000 (Ζημίες) / Κέρδη χρήσεως προ φόρων (1.188.184,49) 2.255.292,24

Ημερομηνία Σύνταξης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 30/4/2014 Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Κωνσταντίνος Λ. Τάκης Αποσβέσεις 165.234,71 201.030,33

Ελεγκτικές Εταιρείες: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Προβλέψεις 445.267,96 (14.327,75)

Τύπος Εκθεσης Ελέγχου : Αρνητική Γνώμη Λοιπές μη ταμιακές λειτουργικές δραστηριότητες (640,75) (557,75)

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας www.hepo.gr Ζημίες από εκποίηση/διαγραφή παγίων 6.583,79 0,26

Σύνθεση Διοίκησης Εταιρείας: Νικόλαος Κουλοχέρης, Εκκαθαριστής Πιστωτικοί  τόκοι και συναφή έσοδα (52.527,64) (3.310,73)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.799,95 44.567,03

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (8.861,80) (31.327,32)

Λειτουργικό κέρδος  προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (623.328,27) 2.451.366,31

(Αύξηση) /μείωση σε:

31.12.2013 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μείωση / (Αύξηση) Απαιτήσεων 40.388,86 1.546.565,45

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 7.436.281,21 7.605.404,93 (Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών) 349.824,30 (3.124.543,79)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,12 0,14

(Μείωση) / Αύξηση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 

συνταξιοδότησης (737.318,25) (1.268.031,73)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 18.400,93 19.420,93 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα (8.004,95) (15.428,03)

Πελάτες και Λοιπές  Απαιτήσεις 3.521.870,59 4.083.672,95

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά 923.800,55 920.591,85 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (355.110,04) (2.861.438,10)

Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 713.312,36 1.702.635,79

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.613.665,76 14.331.726,59 Σύνολο εισροών  από λειτουργικές δραστηριότητες (978.438,31) (410.071,79)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Μετοχικό Κεφάλαιο 623.797,00 623.797,00 Αγορές ενσώματων  και άϋλων παγίων στοιχείων (2.694,76) (10.882,79)

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (3.892.413,36) (2.704.228,87) Πωλήσεις  ενσώματων  παγίων στοιχείων  -  -

(Μείωση) / Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 1.020,00 (4.180,98)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (α) (3.268.616,36) (2.080.431,87) Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 4.231,64 3.310,73

Προβλέψεις / Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 853.657,60 4.080.117,45 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες 2.556,88 (11.753,04)

Επιχορηγήσεις Παγίων 74.717,35 82.021,15

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 14.953.907,17 12.250.019,86 Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 15.882.282,12 16.412.158,46 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  -  -

Εισπράξεις επιχορηγήσεων για αγορά παγίων  -  -

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β) 12.613.665,76 14.331.726,59 (Μείωση)/αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (13.442,00) 3.360,52

Σύνολο εισροών  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (13.442,00) 3.360,52

Καθαρή αύξηση  χρηματικών  διαθεσίμων (989.323,43) (418.464,31)

                      Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρηματικά διαθέσιμα  έναρξης χρήσης 1.702.635,79 2.121.100,10

31.12.2013 31.12.2012

Κύκλος Εργασιών 11.484.563,84 13.053.681,16 Χρηματικά διαθέσιμα λήξης χρήσης 713.312,36 1.702.635,79

Μικτό Κέρδος 920.653,36 4.649.439,14

Κέρδη/(Zημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτ/των (EBIT) (1.182.616,18) 2.296.548,54

Κέρδη/(Zημίες) προ φόρων (1.188.184,49) 2.255.292,24

Φόρος Εισοδήματος/ έσοδο (έξοδο)  -  - 31.12.2013 31.12.2012

Καθαρά Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους (Α) (1.188.184,49) 2.255.292,24

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β)  -  - Καθαρή θέση έναρξης 1/1/2013 και 1/1/2012, αντίστοιχα (2.080.431,87) (4.335.724,11)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (1.188.184,49) 2.255.292,24

(Ζημίες) / Κέρδη χρήσης (1.188.184,49) 2.255.292,24

Αριθμός Μετοχών (τεμάχια) 212.900 212.900

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά Μετοχή - βασικά (σε ευρώ) -5,58 10,59 Καθαρή θέση λήξης  χρήσης (3.268.616,36) (2.080.431,87)

Κέρδη/(Zημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των

και αποσβέσεων (EBITDA) (1.017.381,47) 2.497.578,87

Βασίλης Λυριντζής

Α.Δ.Τ.  ΑΗ 054798

Ηλιούπολη, 30/04/2014

Α.Δ.Τ.  Ξ 474211

Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 2151 Α' Τάξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΟΠΕ  Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονoμικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

(ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ο Εκκαθαριστής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Νικόλαος Κουλοχέρης

     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι οι ίδιες μ’ αυτές που τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Κατα στάσεων της  
31/12/2012. 
2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.  
3. Για τις εκκρεμείς επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, έχουν διενεργηθεί  επαρκείς προβλέψεις 
από την Εταιρεία όπως παρατίθενται αναλυτικά και στη Σημείωση 6.21 των Οικονομικών Καταστάσεων.   
4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στις 31/12/2013 ανέρχεται στα 32 άτομα. Στις 31/12/2012 ο αντίστοιχος αρι θμός  
προσωπικού στην Εταιρεία ήταν 37 άτομα.  
5.  Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 - 2010. Για τις χρήσεις 2011-2012 διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος από Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 82 παρ. 5 του Ν.2238/1994, και η Εταιρεία έλαβε Έκθεση Φορολογ ικής Συμμόρφωσης  
με τύπο "Συμπέρασμα Με Επιφύλαξη" και  "Αδυναμία Έκφρασης Συμπεράσματος", αντίστοιχα.  Ο φορολογικός  έλεγχος  για τη χρήση 2 013 από 
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, βρίσκεται σε εξέλιξη. Ανάλυση παρατίθεται στη Σημείωση 6.21 των Οικονομικών Καταστάσεων.  
6.  Δεν υπάρχουν συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις.  
7. Οι αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, και οι λοιπές χρηματικές παροχές των Διευθυντικών στελεχών και μελών της 
Διοίκησης ανέρχονται για τη χρήση 2013 σε € 147.712,77 ολοσχερώς καταβλημένες κατά την  31/12/2013. Για την αντίστοιχη χρήση 2012 οι αμοιβές και 
οι λοιπές παροχές ανέρχονταν σε €  157.674,85 εκ των οποίων € 12.810,50 οφείλονταν κατά την 31/12/2012.   
8. Βάση για Αρνητική Γνώμη Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή :  Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 
έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας ( Going Concern). Όπως επεξηγείται στη Σημείωση 6.22, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.4242/2014 "Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 50/Τεύχος Α/28.02.2014),  ο Ελληνικός 
Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση από 31/3/2014, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο παρών Νόμος και 
το άρθρο 49 του Κωδ. Ν.2190/1920, και ως εκ τούτου η παραδοχή της συνέχισης δραστηριότητας δεν είναι κατάλληλη.  
 

http://www.hepo.gr/


 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ   

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ  ΔΜΠΟΡΙΟΤ  ΟΠΔ  Α.Δ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή 

Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(«ΓΠΥΑ») γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2013. 

 

 

 

 

 
ΑΡ. Γ.Δ.Μ.Η. : 121909199000 

 

ΑΡ. Μ.Α.Δ. : 2987/01/Β/86/2986 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ο Δθθαζαξηζηήο 

 

 
Ο Γηεπζπληήο 

Οηθνλνκηθώλ  Τπεξεζηώλ 

 

 

 

 

 

 

Νηθόιανο Κνπινρέξεο  Βαζίιεο Λπξηληδήο 

 

 

 



ΔΛΛΗΝΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΙΜΟ  ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ  ΔΜΠΟΡΙΟΤ  ΟΠΔ  Α.Δ. 

Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ ηηρ 31
ηρ

 Γεκεμβπίος 2013 

36
η
 Δηαιπική Υπήζη (1 Ιανοςαπίος - 31 Γεκεμβπίος 2013) 

(Σα ποζά είναι  ζε Δςπώ, εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

Δνεργηηικό Σημ.

Μη κσκλοθοριακά ζηοιτεία 31/12/2013 31/12/2012

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 6.1 7.436.281,21 7.605.404,93

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.2 0,12 0,14

Γηαζέζηκεο πξνο πώιεζε επελδύζεηο 6.3 1.221,14 1.221,14

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 6.4 17.179,79 18.199,79

7.454.682,26 7.624.826,00

Κσκλοθοριακά περιοσζιακά ζηοιτεία

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 6.5 466.061,78 1.273.253,95

Πξνθαηαβνιέο Δθζέζεσλ 6.6 46.874,30 116.817,03

Απαηηήζεηο από Γεκόζην 6.6 2.475.818,75 2.503.520,07

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 6.6 528.832,54 189.535,43

Λνγ.δηαρ.πξνθαηαβνιώλ & πηζηώζεσλ 6.6 4.283,22 546,47

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 6.7 621.207,42 777.895,90

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 6.7 302.593,13 142.695,95

Σακεηαθά δηαζέζηκα & ηακεηαθά ηζνδύλακα 6.8 713.312,36 1.702.635,79

5.158.983,50 6.706.900,59

Σύνολο Δνεργηηικού 12.613.665,76 14.331.726,59

Ίδια Κεθάλαια & Υποτρεώζεις

Ίδια Κεθάλαια 

Μεηνρηθό Κεθάιαην 6.9 623.797,00 623.797,00

Αλαπξνζαξκνγή ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 6.9 694.363,93 720.475,56

Γηθαηώκαηα Κ.Δ.Γ. επί ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 6.9 5.782.118,45 5.888.554,69

Λνηπά απνζεκαηηθά 6.9 12.743,74 12.743,74

Απνηέιεζκα εηο λένλ 6.9 (10.381.639,48) (9.326.002,86)

Σύνολο Ηδίων Κεθαλαίων αποδιδόμενα ζηοσς 

μεηότοσς (3.268.616,36) (2.080.431,87)581.014,90

Μακροπρόθεζμες Υποτρεώζεις

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο 6.10 791.683,87 864.620,71

Τπνρξέσζε αζθαιηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ εξγαδνκέλσλ 6.10 0,00 3.138.523,01

Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ ζε πάγην ελεξγεηηθό 6.10 74.717,35 82.021,15

Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 6.10 61.973,73 76.973,73

928.374,95 4.162.138,60

Βρατσπρόθεζμες Υποτρεώζεις

Πξνκεζεπηέο 6.11 3.213.120,25 2.740.654,46

Τπνρξέσζε αζθαιηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ εξγαδνκέλσλ 6.11 3.153.004,48 798.300,72

Πξνθαηαβνιέο Δθζεηώλ 6.11 589.280,29 535.807,89

Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 6.11 22.398,65 163.973,23

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 6.11 28.175,34 72.462,79

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 6.11 130.443,78 132.737,99

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 6.12 7.540.500,29 7.715.195,99

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 6.12 276.984,09 90.886,79

14.953.907,17 12.250.019,86

Σύνολο Υποτρεώζεων 15.882.282,12 16.412.158,46

Σύνολο Ηδίων Κεθαλαίων & Υποτρεώζεων 12.613.665,76 14.331.726,59

ΟΠΔ Α.Δ.
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Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο  

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Κύθινο εξγαζηώλ 6.13 11.484.563,84 13.053.681,16

Κόζηνο Πσιήζεσλ 6.14 (10.563.910,48) (8.404.242,02)

Μικηά κέρδη 920.653,36 4.649.439,14

(% επί ακηγνύο θύθινπ εξγαζηώλ) 8,02% 35,62%

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 6.15 249.484,56 281.293,11

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 6.16 (1.780.562,51) (2.465.681,92)

Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο 6.15 (572.191,59) (168.501,79)

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA) -1.017.381,47 2.497.578,87

(% επί ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ) -8,67% 18,73%

Απνζβέζεηο (165.234,71) (201.030,33)

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (EBIT) (1.182.616,18) 2.296.548,54

(% επί ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ) -10,08% 17,22%

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 6.17 4.231,64 3.310,73

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 6.17 (9.799,95) (44.567,03)

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 6.17 0,00 0,00

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (1.188.184,49) 2.255.292,24

(% επί ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ) -10,13% 16,91%

Μείνλ θόξνη 6.18 0,00 0,00

Κέρδη/(ζημίες) μεηά από θόροσς (Α) (1.188.184,49) 2.255.292,24

(% επί ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ) -10,13% 16,91%

Λοιπά Σσνολικά Έζοδα μεηά από θόροσς 

(Β) 0,00 0,00
Σσγκενηρωηικά Σσνολικά Έζοδα μεηά από 

θόροσς (Α) + (Β) (1.188.184,49) 2.255.292,24

Καηανέμονηαι ζε:

Μεηότοσς Δηαιρείας (1.188.184,49) 2.255.292,24

Αξηζκόο κεηνρώλ (ηεκάρηα) 212.900 212.900

Μέζνο ζηαζκηθόο αξηζκόο κεηνρώλ (ηεκάρηα) 212.900 212.900

Κέξδε (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-

βαζηθά 6.19 -5,58 € 10,59 €

ΣΤΟΗΦΔΗΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖΣ ΣΥΝΟΛΗΚΟΥ 

ΔΗΣΟΓΖΜΑΤΟΣ Σημ.

ΟΠΔ Α.Δ.
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

ΚΙΝΗΗ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
ΜΔΣΟΥΙΚΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ

ΛΟΙΠΑ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙ

ΚΑ

ΑΠΟΘ/ΚΟ 

ΑΝΑΠΡ/ΓΗ

 ΠΑΓΙΩΝ

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣ

Α Κ.Δ.Γ. ΔΠΙ 

ΑΚΙΝΗΣΟΤ

ΑΠΟΣΔΛ/ΣΑ 

ΔΙ ΝΔΟ

ΤΝΟΛΟ 

ΙΓΙΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Τπφινηπα 1/1/2012 θαηά Γ.Π.Υ.Α. 623.797,00 12.743,74 756.298,96 5.994.990,93 (11.723.554,74) (4.335.724,11)
Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ ρξήζεο 

2012 2.255.292,24 2.255.292,24

623.797,00 12.743,74 756.298,96 5.994.990,93 (9.468.262,50) (2.080.431,87)

Απφζβεζε Αλαπξνζαξκνγψλ Παγίσλ (35.823,40) (106.436,24) 142.259,64 0,00

Τπφινηπα 31/12/2012 623.797,00 12.743,74 720.475,56 5.888.554,69 (9.326.002,86) (2.080.431,87)

Τπφινηπα 1/1/2013 θαηά Γ.Π.Υ.Α. 623.797,00 12.743,74 720.475,56 5.888.554,69 (9.326.002,86) (2.080.431,87)
Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ ρξήζεο 

2013 (1.188.184,49) (1.188.184,49)

623.797,00 12.743,74 720.475,56 5.888.554,69 (10.514.187,35) (3.268.616,36)

Απφζβεζε Αλαπξνζαξκνγψλ Παγίσλ (26.111,63) (106.436,24) 132.547,87 0,00

Τπόινηπα 31/12/2013 623.797,00 12.743,74 694.363,93 5.782.118,45 (10.381.639,48) (3.268.616,36)
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ  

εκ. 31/12/2013 31/12/2012

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε πξν θόξσλ (1.188.184,49) 2.255.292,24

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 165.234,71 201.030,33

Πξνβιέςεηο 445.267,96 (14.327,75)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (640,75) (557,75)

Εεκίεο απφ εθπνίεζε/δηαγξαθή παγίσλ 6.583,79 0,26

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) 

επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (61.389,44) (34.638,05)

Σξαπεδηθά θαη ζπλαθή έμνδα 9.799,95 44.567,03
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 

ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 40.388,86 1.546.565,45

(Μείσζε) /αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 349.824,30 (3.124.543,79)

(Μείσζε) /αχμεζε ππνρξέσζεο παξνρψλ ζην

πξνζσπηθφ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο (737.318,25) (1.268.031,73)

Μείνλ:

Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθψλ) θφξσλ 0,00 0,00

Σξαπεδηθά θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (8.004,95) (15.428,03)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) (978.438,31) (410.071,79)

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (2.694,76) (10.882,79)

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ 

παγίσλ 0,00 0,00

Μείσζε / (αχμεζε) καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ 1.020,00 (4.180,98)

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 4.231,64 3.310,73

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από έπελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β) 2.556,88 (11.753,04)

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 0,00 0,00

Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ γηα αγνξά παγίσλ 0,00 0,00

(Μείσζε)/αχμεζε καθξηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (13.442,00) 3.360,52

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) (13.442,00) 3.360,52
Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

& ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) (989.323,43) (418.464,31)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 

πεξηόδνπ 1.702.635,79 2.121.100,10

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 713.312,36 1.702.635,79

Ο.Π.Δ. Α.Δ.
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Προς τοσς Μετότοσς  της Εταιρείας « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ 
ΕΜΠΟΡΙΟΤ - ΟΠΕ  Α.Ε.» 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ 

ΔΜΠΟΡΙΟΤ – ΟΠΔ Α.Δ.», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 

κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηνπ Δθθαζαξηζηή γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ο Δθθαζαξηζηήο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ν εθθαζαξηζηήο 

θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ 

έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά 

απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ 

έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ 

θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ 

θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηάξηηζε θαη εχινγε 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο 

ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ 

απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Βάζε γηα Αξλεηηθή Γλώκε 

 Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 έρνπλ ζπληαρζεί κε 

βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Going Concern). πσο επεμεγείηαη ζηε εκείσζε 6.22, 
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ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4242/2014 "Δληαίνο θνξέαο εμσζηξέθεηαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 50/Σεχρνο Α/28.02.2014), ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ Α.Δ. 

ιχεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε απφ 31/3/2014, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν παξψλ Νφκνο 

θαη ην άξζξν 49ηνπ Κσδ. Ν.2190/1920, θαη σο εθ ηνχηνπ ε παξαδνρή ηεο ζπλέρηζεο δξαζηεξηφηεηαο δελ 

είλαη θαηάιιειε.  

 

Αξλεηηθή Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε 

γηα Αξλεηηθή Γλψκε’, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ 

ΔΜΠΟΡΙΟΤ – ΟΠΔ Α.Δ.» θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο 

ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δθθαζαξηζηή κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α 

θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

Ζιηνχπνιε 2 Ηνπλίνπ 2014 

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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εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  

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 πιένλ 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 θαη ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. Σειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο ε νπνία 

αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη εδψ θαη 35 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 ρψξαο, θαζψο θαη κε ηα Γξαθεία ΟΔΤ.  

Δίλαη 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 

 Σν 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 ηνπ γηα εμσζηξέθεηα.  

Οη αλσηέξσ ζηφρνη νκαδνπνηνχληαη θαηά θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ζε έμη ηνκείο: 

1. Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

2. Γηνξγάλσζε επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ 

3. Γηελέξγεηα νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο 
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4. Πξσηνβνπιίεο πξνψζεζεο Διιεληθψλ πξντφλησλ 

5. Διιεληθφ ηλζηηηνχην ζπζθεπαζίαο  

6. Κέληξν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίζηεθε γηα πελήληα ρξφληα απφ ηελ ζχζηαζή ηεο, δπλάκελε λα παξαηαζεί κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

Ζ έδξα ηνπ ΟΠΔ είλαη ζηελ νδφ Μαξίλνπ Αληχπα 86-88 ζηελ Ζιηνχπνιε.   

Ζ δηεχζπλζε ηνπ Οξγαληζκνχ ζην δηαδίθηπν είλαη www.hepo.gr. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4242/2014 (ΦΔΚ 50/Σεχρνο Α/28.02.2014), ν Διιεληθφο 

Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ Α.Δ. ιχεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε απφ 31/3/2014, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν παξψλ Νφκνο θαη ην άξζξν 49ηνπ Κσδ. Ν.2190/1920.  

1.1 Γηνηθεηηθό πκβνύιην - Δθθαζαξηζηέο 

Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο είρε σο εμήο: 

 

ΠΔΡΙΟΓΟ 01/01/2013 –31/12/2013 

ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..& Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΥΡΗΣΗΝΑ ΑΚΔΛΛΑΡΗΓΖ  ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

ΔΛΔΝΖ ΑΛΒΑΝΟΤ ΜΔΛΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΘΩΜΑΪΓΖ  ΜΔΛΟ 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ 

ΣΤΛΗΑΝΟ ΘΔΟΓΟΤΛΗΓΖ ΜΔΛΟ 

ΑΡΣΔΜΗ ΑΓΑΠΗΓΟΤ ΜΔΛΟ – ΔΚΠ. ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

Με ηελ ππ' αξηζκ. 10932/ΓΗΟΔ 225 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΦΔΚ 

691/Σεχρνο Β/19.03.2014), νξίζηεθε  Δθθαζαξηζηήο ηεο "Διιεληθφο Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ 

Α.Δ. (ΟΠΔ Α.Δ.)" ν θ. Νηθφιανο Κνπινρέξεο, Γηθεγφξνο Αζελψλ. 

1.2 Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Δθθαζαξηζηή. 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ν Οξγαληζκφο πινπνίεζε ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

 Γέθα δηεζλείο εθζέζεηο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ χςνπο 1.261.255 επξψ. ε απηέο έιαβαλ κέξνο 

173  εθζέηεο κε 5.238 η.κ.  

              Οη Γηεζλείο Δθζέζεηο απηέο ήηαλ :  

 HONG KONG FUR & FASHION FAIR 

 C.P.M. ΑΝΟΗΞΖ 

 COSMOPROF  BOLOGNA 

 HOST 

 SALONE  INTERN. DEL MOBILE 

 HOTEL   SHOW DUBAI 

 C.P.M. ΦΘΗΝΟΠΩΡΟΤ 

 ΚΤΠΡΟΤ 

http://www.hepo.gr/
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 INDEX 

 INTERCHARM ΜΟΥΑ 

 Γεθαηξείο  δηεζλείο εθζέζεηο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ χςνπο 1.447.323 επξψ. ε απηέο έιαβαλ 

κέξνο 166 εθζέηεο κε 4.236 η.κ.  

            Οη Γηεζλείο Δθζέζεηο απηέο ήηαλ : 

  THE BIG 5 SHOW SAUDI ARABIA 

  MOSBUILD 

  AGRA 

  BULGARIA  BUILD WEEK 

  CONSTRUCTEXPO  ANTREPRENOR 

  PROJECT  QATAR 

  W.F.E.S. 

  BIG 5 SHOW DUBAI 

  PROJECT  IRAQ 

  INDAGRA  FARM 

  LIBYA BUILD 

  BAKU BUILD 

  BATIMAT 

 Γεθαελλέα  δηεζλείο εθζέζεηο ηξνθίκσλ-πνηψλ χςνπο 3.110.921 επξψ. ε απηέο έιαβαλ κέξνο  432 

εθζέηεο κε 6.059 η.κ.  

            Οη Γηεζλείο Δθζέζεηο απηέο ήηαλ : 

   GULFOOD 

   FRUITLOGISTICA 

   I.F.E. LONDON 

   PRODEXPO 

   ANUGA 

   PROWEIN 

   P.L.M.A. 

   VINEXPO 

   SIAL CANADA 

   SUMMER FANCY FOOD 

   INTERWINE CHINA 

   SIAL CHINA 

   TOP WINE CHINA 

   SIAL BRAZIL 

   FINE FOOD 

   FOODEX SAUDI ARABIA 

   ALIMENTA 

   INTERFOOD 

   E.S.E. 

 Σξεηο επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο ζε Ηνξδαλία-. Αξαβία, Βέιγην θαη Πνισλία. ηηο απνζηνιέο 

απηέο ζπκκεηείραλ 40 επηρεηξήζεηο. 

 Οινθιήξσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΒΗΣΔΛ ην πξφγξακκα πξνβνιήο ειαηνιάδνπ GREAT 

OLIVE OIL. 

 Οινθιήξσζε ηελ ηέηαξηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβνιήο θξαζηνχ ζε ηξίηεο ρψξεο (Β. Ακεξηθή 

θαη Κίλα). 

 Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε ην εηήζην πξφγξακκα πξνβνιήο λσπψλ πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο.  

 Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε ην εηήζην πξφγξακκα πξνβνιήο θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ. 

 Γηνξγάλσζε ην ζπλέδξην εμαγσγψλ θαη έθζεζεο πξντφλησλ εμσζηξέθεηαο ζην πιαίζην ηνπ 

εθζεζηαθνχ γεγνλφηνο MADE IN GREECE  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εθζεζηαθφ θέληξν 

METROPOLITAN EXPO. 
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 Οινθιήξσζε κε επηηπρία κηα ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε φιε ηελ ρψξα, σο εμήο: 

Α)  εκηλάξην γηα δηεζλέο εκπφξην θαη εμαγσγέο ζηελ πξάμε. 

Σν παξαπάλσ ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Αζήλα, Υίν, Μπηηιήλε, Λεηβαδηά, Άκθηζζα, 

Σξίπνιε, Άξηα ,Πξέβεδα, Ζγνπκελίηζα θαη Υαιθίδα. 

 

Β)  εκηλάξην αγγιηθψλ. 

Σν ζεκηλάξην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Ζξάθιεην, Λάξηζα, Πάηξα θαη Σξίπνιε. 

 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ ν Οξγαληζκφο ζπκκεηείρε ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο ζρεηηθέο κε 

ηελ εμσζηξέθεηα. 

1.3 Δμέιημε Απαζρνινύκελνπ Πξνζσπηθνύ ηνπ Οξγαληζκνύ. 

Ζ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οξγαληζκνχ εκθαλίδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ 
31/12/2013 31/12/2012 

Ανξίζηνπ Υξφλνπ 32 37 

ύλνιν  32 37 

 

1.4 Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο. 

Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη νη θάησζη αξηζκνδείθηεο. εκεηψλεηαη φηη έρνπλ παξαιεθζεί νη αξηζκνδείθηεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε, δεδνκέλνπ φηη o ΟΠΔ δελ έρεη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο.  

2013 2012

χλνιν παγίσλ -2,22% -2,44%

χλνιν ππνρξεψζεσλ -3,23% -21,26%

χλνιν ελεξγεηηθνχ/χλνιν Τπνρξ. -7,90% 8,13%

2013 2012

χλνιν θχθινπ εξγαζηψλ -12,02% 0,75%

Κέξδε (δεκίεο) πξν θφξσλ -47,32% 158,28%

Α) ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΙΙΜΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 1/1-31/12/2012

Β) ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
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Α) ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ -36,35% -108,41%

Δλεξγεηηθνχ -9,42% 15,74%

Β) ΠΔΡΙΘΩΡΙΩΝ

Μηθηνχ θέξδνπο 8,02% 35,62%

Κεξδψλ/(δεκηψλ) πξν θφξσλ -10,35% 17,28%

Γ) ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ

Γεληθή ξεπζηφηεηα 0,34 0,55

ΓΔΙΚΣΔ
2013 2012

 

 

2 Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

(α) Βάζη ζύνηαξηρ ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων: Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην 

έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) 

θαη εξκελεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε 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. 

 

(β) Ππώηη Δθαπμογή ηων Γιεθνών Πποηύπων Υπημαηοοικονομικήρ Αναθοπάρ: Αξρήο γελνκέλεο 

απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2006, ν Οξγαληζκφο ζπληάζζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΠΥΑ, φπσο πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθδφζεθαλ απφ ην 

πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Σν ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ» 

ηέζεθε ζε ηζρχ γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2004. Ο Οξγαληζκφο 

απνθάζηζε λα εθαξκφζεη ηα ΓΠΥΑ απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2006 βάζεη ησλ επηηαγψλ ηνπ Ν.3429/2005 

γηα ηηο ΓΔΚΟ. πλεπψο, ν ηζνινγηζκφο κε εκεξνκελία 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2006 είλαη ν ηζνινγηζκφο 

κεηάβαζεο ζε ΓΠΥΑ ηνπ Οξγαληζκνχ.  

 

Ο Οξγαληζκφο εθάξκνζε ην ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ» ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ απηνχ, 

εθαξκφζηεθαλ νη παξαθάησ εμαηξέζεηο: 

 

 Ο Οξγαληζκφο επέιεμε λα απνηηκήζεη ην νηθφπεδν θαη ην θηίξην ηνπ ζε εχινγεο αμίεο, νη νπνίεο 

θαη απνηέιεζαλ ην ηεθκαξηφ θφζηνο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ. Ζ 

ηδηνκνξθία ηεο ζπληδηνθηεζίαο επί ησλ γεπέδσλ θαη ηνλ θηηξίσλ ηνπ Οξγαληζκνχ κε ηελ 

Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ (ΚΔΓ) αλαιχεηαη ζε επφκελν κέξνο ησλ παξφλησλ 

ζεκεηψζεσλ. 
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 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πξφβιεςεο απνδεκίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα απνρψξεζε απφ ηελ 

ππεξεζία, ππνινγίζζεθε βάζεη ηνπ Ν.Γ. 3026/1954 θαη Ν.2112/1920 κε πεξηνξηζκφ ζην 

αλψηαην φξην φπνπ απηφ πθίζηαηαη. Δπίζεο ην πνζφ πξνζαπμάλεηαη κε ηηο παξνρέο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ πιινγηθή χκβαζε εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Έσο 

πξηλ ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ, ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο πεξηειάκβαλε κφλν ηα άηνκα πνπ 

αλακελφηαλ λα αθππεξεηεζνχλ θαηά ηελ επφκελε ρξήζε. 

 Αλαγλσξίζζεθε ε ππνρξέσζε πξνο αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, ε νπνία ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ ζσξεπκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο αλαινγηζηηθήο 

εθηίκεζεο ηεο ππνρξέσζεο απφδνζεο πξνο ηνπο ππαιιήινπο θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 Γηα κηθξφ κέξνο ησλ παγίσλ ηνπ Οξγαληζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε επαλεθηίκεζε ηεο 

αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο θαη θαηαγξάθεθαλ νη αληίζηνηρεο 

δηαθνξέο ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ. Ζ θαηαγξαθή θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν νθείιεηαη ζηηο 

πνιηηηθέο πνπ ζα εθαξκφζεη ν Οξγαληζκφο κεηά ηελ κεηάβαζε. 

 Οη εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ κε βάζε ηα ΓΠΥΑ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ δελ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο πνπ εθαξκφζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα 

πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα θαηά ηελ εκεξνκελία απηή (κεηά απφ ηηο εγγξαθέο 

πξνζαξκνγήο πνπ θαηαρσξήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίζνπλ νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο 

ινγηζηηθέο αξρέο), εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππήξραλ ζαθείο ελδείμεηο φηη νη 

εθηηκήζεηο απηέο ήηαλ ιαλζαζκέλεο. 

 

(γ) Δθαπμογή νέων λογιζηικών απσών: Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινχζεζε ν Οξγαληζκφο, γηα ηε 

ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2013, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

31.12.2013, 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 1.1.2013. 

Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

  
 Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 ή 

κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  

Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ ςποσπεωηικέρ για ηην ηπέσοςζα οικονομική σπήζη 2013 

 ΓΛΠ 1  (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ- Παξνπζίαζε  ησλ  

ζηνηρείσλ  ησλ  ινηπώλ  ζπλνιηθώλ  εζόδσλ» 

Ζ θχξηα αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο λα νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Λνηπψλ πλνιηθψλ 

Δζφδσλ ζε δχν νκάδεο, ψζηε λα θαίλεηαη αλ απηά είλαη δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα ζηα θέξδε ή ηηο 

δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε πεξίνδν. Ζ ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κφλν ηελ παξνπζίαζε θαη δελ 

έρεη θακία επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο –  Αλαβαιιόκελνο  θόξνο:  Αλάθηεζε  

ππνθείκελσλ  πεξηνπζηαθώλ  ζηνηρείσλ» 

Σν ΓΛΠ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα απνηηκά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ ζρεηίδεηαη κε 

έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κέζσ ρξήζεο ή κέζσ πψιεζεο. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη 

ππνθεηκεληθφ λα εθηηκεζεί θαηά πφζν ε αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ή κέζσ 
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πψιεζεο, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΛΠ 40 

«Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα». Ζ ηξνπνινγία παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα κε ηελ 

εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο. H ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ ηξνπνπνίεζε ην ΓΛΠ 19 θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή πνπ 

επηηξέπεη ζε κηα εηαηξεία λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ-«κέζνδνο πεξηζσξίνπ»). Οη 

εηαηξείεο πιένλ ζα αλαθέξνπλ απηέο ηηο αιιαγέο φηαλ απηέο ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο νδεγήζεη 

ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ έιιεηκκα ή πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηελ 

θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Δπίζεο, απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην 

θφζηνο ππεξεζίαο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο 

επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 19 απαηηεί 

αλαδξνκηθή εθαξκνγή, ελψ δελ αλακέλεηαη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

 ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο –  νβαξόο  ππεξπιεζσξηζκόο  θαη  άξζε  θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληώλ  γηα  

πηνζεηνύληεο  γηα  πξώηε  θνξά» 

Σελ 20.12.2010 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην 

ΓΠΥΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία κία εηαηξία πνπ γηα πξψηε θνξά εθαξκφδεη ηα ΓΠΥΑ θαη ην 

ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα είλαη λφκηζκα ππεξπιεζσξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη αλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο νη ζπλζήθεο πιεζσξηζκνχ έρνπλ «νκαινπνηεζεί». Αλ νη 

ζπλζήθεο έρνπλ «νκαινπνηεζεί», δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο εμαίξεζεο λα απνηηκήζεη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ δηαζέηεη πξηλ ηελ «νκαινπνίεζε» ηνπ λνκίζκαηνο, 

ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία  κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αμία 

απηή σο ην ηεθκαξηφ θφζηνο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηνλ ηζνινγηζκφ έλαξμεο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ε εκεξνκελία «νκαινπνίεζεο» ηνπ λνκίζκαηνο ηνπνζεηείηαη θαηά ηε ζπγθξηηηθή πεξίνδν, ε 

εηαηξία δχλαηαη λα παξνπζηάζεη σο ζπγθξηηηθή κία πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ. Δπίζεο 

θαηαξγνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (1.1.2004 θαη 25.10.2002) πνπ νξίδεη ην πξφηππν 

αλαθνξηθά κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε παχζε αλαγλψξηζεο θαη ηελ απνηίκεζε 

ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Οη εκεξνκελίεο 

απηέο αληηθαζίζηαληαη απφ ηε θξάζε «εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ». 

Ζ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο-Κξαηηθά 

Γάλεηα» 

Σελ 13.3.2012 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηξνπνπνίεζε ζην 

ΓΠΥΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ, κία εηαηξία δελ ζα πξέπεη 

λα εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ 9 (ή ΓΛΠ 39) θαη ΓΛΠ 20 αλαθνξηθά κε ηα 

πθηζηάκελα, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, δάλεηα πνπ έρεη ιάβεη απφ ην θξάηνο θαη θαηά 

ζπλέπεηα δελ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη σο θξαηηθή ρνξεγία ην φθεινο απφ ην γεγνλφο φηη ην 

δάλεην έρεη ρνξεγεζεί κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο αγνξάο. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ην ελ ιφγσ δάλεην δελ είρε αλαγλσξηζηεί θαη απνηηκεζεί πξηλ ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ θαηά 

ηξφπν ζπλεπή κε ηα ΓΠΥΑ, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα ζεσξήζεη σο ινγηζηηθή ηνπ αμία θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο ηε ινγηζηηθή αμία πνπ είρε ην δάλεην κε βάζε ηα πξνεγνχκελα 

ινγηζηηθά πξφηππα. Ωζηφζν, κία εηαηξία πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ δχλαηαη λα 

εθαξκφζεη αλαδξνκηθά ηα ΓΠΥΑ 9 (ή ΓΛΠ 39) θαη ΓΛΠ 20 γηα ηα θξαηηθά δάλεηα πνπ 
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ρνξεγήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο κεηάβαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απαηηνχκελε 

πιεξνθφξεζε πθίζηαλην θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ δαλείσλ απηψλ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε  Δύινγεο  Αμίαο» 

Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο 

απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ 

αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο 

επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο 

αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. 

Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφηππν δελ έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

 ΔΓΓΠΥΑ 20 «Κόζηνο   απνθάιπςεο  ζηε  θάζε  ηεο  παξαγσγήο  ζε  νξπρείν  επηθαλείαο» 

Ζ δηεξκελεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ην θφζηνο (striping cost) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα απνκάθξπλζεο άρξεζησλ πιηθψλ ζε εμνξπθηηθέο εξγαζίεο επηθάλεηαο, γηα λα 

απνθηεζεί πξφζβαζε ζε κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα.  

Σποποποιήζειρ ζε ππόηςπα πος αποηελούν ένα ημήμα ηος ππογπάμμαηορ εηήζιων βεληιώζεων 

ηος ΓΛΠ (ςμβούλιο Γιεθνών Λογιζηικών Πποηύπων) 

Σν ΓΛΠ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ (IFRSs 2010-2012 Cycle), 

εμέδσζε ηνλ Μάην ηνπ 2012 ηξνπνπνηήζεηο ζε 5 πθηζηάκελα πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 

έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.  Οη θαησηέξσ 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 1 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο κία νηθνλνκηθή 

νληφηεηα κπνξεί λα επηιέμεη λα εθαξκφζεη ην ΓΛΠ 23 είηε ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο είηε απφ 

κία πξνγελέζηεξε εκεξνκελία. 

 ΓΛΠ 1   «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ 

κηα νληφηεηα παξνπζηάδεη θαη ηξίην Ηζνινγηζκφ είηε γηαηί απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 είηε 

εζεινληηθά. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο 

πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ επηπιένλ ζπγθξηηηθή 

πιεξνθφξεζε, ψζηε λα εμεγεζεί θαιχηεξα ε επίπησζε απφ ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ. 

 ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα Πάγηα» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο θαη ηα αληαιιαθηηθά κπνξεί λα 

ηαμηλνκεζνχλ σο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φρη σο απνζέκαηα, αλ ζπλαληνχλ ηνλ νξηζκφ 

ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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 ΓΛΠ 32  «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε δηαλνκέο 

πξνο ηνπο κεηφρνπο θαη κε ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ θαζαξήο ζέζεο. 

 ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ πιεξνθφξεζεο ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

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

Ιανοςαπίος 2014 και δεν έσοςν εθαπμοζηεί νωπίηεπα από ηην Δηαιπεία 

Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, αιιά είλαη 

ππνρξεσηηθά γηα  πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. Ο Οξγαληζκφο 

δελ έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΑ 7  

(Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο-πκςεθηζκόο  

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  πεξηνπζηαθώλ  ζηνηρείσλ  θαη  ρξεκαηννηθνλνκηθώλ  ππνρξεώζεσλ» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014. 

Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 αθνξά ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

ζπκςεθηζκφ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ππνρξέσζεο θαη ζην ΓΠΥΑ 7 ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο.  

 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. 

Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Σν ΓΠΥΑ 9 πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 39. Σα κέξε ηνπ ΓΠΥΑ 9 πνπ εθδφζεθαλ ην 

Ννέκβξην 2009 θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 αληηθαζηζηνχλ ηα κέξε ηνπ ΓΛΠ 39 πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν Ννέκβξην ηνπ 2013, ην ΓΛΠ πξφζζεζε ζην ΓΠΥΑ 9 ηηο 

απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. ε  επφκελε θάζε ηνπ έξγνπ ζα 

πξνζηεζνχλ νη λέεο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Ο 

Οξγαληζκφο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπ θαηαζηάζεηο. Ο Οξγαληζκφο δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα δηφηη απηφ δελ 

έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα 

εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. 

 ΓΠΥΑ 7  (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»  

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. 

Ζ εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Σελ 16.12.2011, ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ΓΠΥΑ 7 κε  ηελ νπνία  πξνζηέζεθαλ ζην πξφηππν γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε κεηάβαζε 

ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ επξσπατθή Έλσζε. Ο Οξγαληζκφο 
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εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο. 

3 Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

νη αθφινπζεο: 

3.1.          Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Σα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα 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 

απνκείσζεο 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, φπνπ 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. ια ηα ππφινηπα έμνδα ησλ επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ, θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα 

ηεο ρξήζεο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

πσο αλαιχεηαη εθηεηακέλα ζηελ εκείσζε 6.1, ν Οξγαληζκφο πξνέβε ζηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ 

γεπέδνπ θαη ηνπ θηηξίνπ 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 θηίξην 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 θηηξίσλ θαλέλα πάγην δελ είλαη κεγαιχηεξν ηεο αμίαο θηήζεο ηνπ. Ζ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ αμηψλ 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 πψιεζε 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 

Δηήζηνο πληειεζηήο 

Απόζβεζεο 

Κηίξηα  2,5% 

Μεραλήκαηα – Σερληθέο Δγθαηαζηάζεηο 6,7% - 10% 

Μεηαθνξηθά κέζα 15% 

Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 20% - 30% 

Δμνπιηζκφο γξαθείσλ, έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο  10% - 25% 
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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 ζεκαληηθή 

απνκείσζε ηεο αμίαο θηήζεο, γεγνλφο πνπ απνηηκάηαη θαη θαηαγξάθεηαη ζηα βηβιία ηνπ Οξγαληζκνχ. 

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 ηελ 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 ινγηζκηθψλ πνπ αγνξάδνληαη ή παξάγνληαη 

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: 

 

 

Δίδνο παγίνπ 

Δηήζηνο πληειεζηήο 

Απόζβεζεο 

Λνγηζκηθφ 30%- 35% 

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 

Πξφθεηηαη γηα 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. 
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3.5.          Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο 

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ρξήζε, αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ 

απεπζείαο 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 

ρξήζεο 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 ρξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελνη ζην 

θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. ιεο 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 ηε 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 ζηε ρξήζε 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 ρξήζε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

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 φηαλ νη κεηαβνιέο 

ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 

ηφηε ε ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απεηθνλίδεηαη 

αληηζηνίρσο ζε ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

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. 
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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. 

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.            Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν θαζψο 

επίζεο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο, φπσο ηα πξντφληα ρξήκαηνο. 

3.10. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

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 
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θαη 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.  

Ήδε απφ ην Γεθέκβξην 2011, δηεθφπε ην ππάξρνλ απνηακηεπηηθφ ζπκβφιαην, θαη θαηαγξάθεθε απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία, ε ζπλνιηθή ππνρξέσζε ηνπ Οξγαληζκνχ γηα 

θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ κέζσ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο ζην ππάξρνλ θαηά ηελ 31.12.2011 

πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ε ιεμηπξφζεζκε ππνρξέσζε ηνπ γηα θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζε πξνζσπηθφ πνπ 

απνρψξεζε έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2011. Ζ θαηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο ππνρξέσζεο ξπζκίζηεθε, κε 

εηδηθή γηα ην ζθνπφ απηφ ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ελφο εθάζηνπ δηθαηνχρνπ, θαη εμεδφζε 

απφ ηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή ζρεηηθή πξφζζεηε πξάμε Νν 13380 ηελ 1/2/2012, ηξνπνπνηψληαο 

αλάινγα ην ππ’ αξηζκ. 2670/8 αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Ζ απνπιεξσκή ξπζκίζηεθε ππφ κνξθή 

δφζεσλ θαη θαηαγξάθεθε ηφζν ζηηο βξαρπρξφληεο φζν θαη 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. 
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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. 

4 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 ζηε κε θάιπςε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ησλ 

δαπαλψλ κηζζνδνζίαο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, 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. 

 

 

 

 

 



ΔΛΛΗΝΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΙΜΟ  ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ  ΔΜΠΟΡΙΟΤ  ΟΠΔ  Α.Δ. 

Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ ηηρ 31
ηρ

 Γεκεμβπίος 2013 

36
η
 Δηαιπική Υπήζη (1 Ιανοςαπίος - 31 Γεκεμβπίος 2013) 

(Σα ποζά είναι  ζε Δςπώ, εκηόρ εάν αναθέπεηαι διαθοπεηικά) 

ειίδα 25 απφ 39 

5 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηηο επηηαγέο ηνπ ΓΛΠ 24 εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ θαησηέξσ 

πίλαθα, ελψ αλαιχνληαη ακέζσο κεηά: 

Καηεγνξία 31/12/2013 31/12/2012

α) Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 0,00 0,00

β) Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ          0,00 0,00

γ) Απαηηήζεηο 0,00 0,00

δ) Τπνρξεψζεηο 0,00 0,00

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζ.ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο 

δηνίθεζεο 147.712,77 154.674,85

ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζ.ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00 0,00

δ) Τπνρξ. πξνο δηεπζ.ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00 12.810,50

 

Οη ακνηβέο, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, θαη νη ινηπέο ρξεκαηηθέο παξνρέο πξνο ηα 

Γηεπζπληηθά ηειέρε θαη ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

Καηεγνξία 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Ακνηβέο

1) Πξφεδξνο & Γ/λσλ χκβνπινο 61.472,76 75.188,58

2) Γεληθή Γηεχζπλζε 49.528,57 41.069,09

3) Δθπξφζσπνη Δξγαδνκέλσλ κέιε Γ.. 27.124,44 28.944,68

138.125,77 145.202,35

Έμνδα Παξάζηαζεο

1) Πξφεδξνο & Γ/λσλ χκβνπινο 7.200,00 9.000,00

2) Λνηπά κέιε Γ.. 1.736,00 2.325,00

3) Δθπξφζσπνη Δξγαδνκέλσλ κέιε Γ.. 651,00 1.147,50

9.587,00 12.472,50

ύλνιν Ακνηβώλ θαη ινηπώλ Παξνρώλ 147.712,77 157.674,85

 

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

Καηεγνξία 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

1) Γ/λσλ χκβνπινο 0,00 0,00

2) Πξνεδξείν Γ.. 0,00 7.228,17

3) Λνηπά κέιε Γ.. 0,00 5.582,33

4) Δθπξφζσπνη Δξγαδνκέλσλ κέιε Γ.. 0,00 0,00

0,00 12.810,50

 

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

6.1.     Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Σα ελζψκαηα πάγηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

Γήπεδα - 

Οηθνπεδα Κηίξηα

Μερ/ηα - 

Σερληθέο 

Δγθ/ζηάζεηο

Μεηαθν-

ξηθά Μέζα

Έπηπια θαη 

Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνη-

ήζεηο ππό 

εθηέιεζε ύλνιν

Κόζηνο Κηήζεο 

1/1/2012 3.030.000,00 5.054.387,00 423.067,59 5.840,00 3.183.823,97 0,00 11.697.118,56

Πξνζζήθεο 10.882,79 10.882,79

Μεηψζεηο -15.992,61 -15.992,61

Πξνζαξκνγέο 0,00

ύλνιν 31/12/2012 3.030.000,00 5.054.387,00 423.067,59 5.840,00 3.178.714,15 0,00 11.692.008,74

σξεπκέλεο 

Απνζβ. 1/1/2012 0,00 534.397,97 266.385,68 5.839,99 3.094.942,19 0,00 3.901.565,83

Πξνζζήθεο 133.882,76 21.811,68 45.335,89 201.030,33

Μεηψζεηο -15.992,35 -15.992,35

Πξνζαξκνγέο 0,00

ύλνιν 31/12/2012 0,00 668.280,73 288.197,36 5.839,99 3.124.285,73 0,00 4.086.603,81

Αλαπόζβεζηε Αμία 

31/12/2012 3.030.000,00 4.386.106,27 134.870,23 0,01 54.428,42 0,00 7.605.404,93

 

Γήπεδα - 

Οηθνπεδα Κηίξηα

Μερ/ηα - 

Σερληθέο 

Δγθ/ζηάζεηο

Μεηαθν-

ξηθά Μέζα

Έπηπια θαη 

Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνη-

ήζεηο ππό 

εθηέιεζε ύλνιν

Κόζηνο Κηήζεο 

1/1/2013 3.030.000,00 5.054.387,00 423.067,59 5.840,00 3.178.714,15 0,00 11.692.008,74

Πξνζζήθεο 2.694,76 2.694,76

Μεηψζεηο -14.747,47 -2.016.096,20 -2.030.843,67

Πξνζαξκνγέο 0,00

ύλνιν 31/12/2013 3.030.000,00 5.054.387,00 408.320,12 5.840,00 1.165.312,71 0,00 9.663.859,83

σξεπκέλεο 

Απνζβ. 1/1/2013 0,00 668.280,73 288.197,36 5.839,99 3.124.285,73 0,00 4.086.603,81

Πξνζζήθεο 133.882,76 12.680,27 18.671,68 165.234,71

Μεηψζεηο -14.465,37 -2.009.794,53 -2.024.259,90

Πξνζαξκνγέο 0,00

ύλνιν 31/12/2013 0,00 802.163,49 286.412,26 5.839,99 1.133.162,88 0,00 2.227.578,62

Αλαπόζβεζηε Αμία 

31/12/2013 3.030.000,00 4.252.223,51 121.907,86 0,01 32.149,83 0,00 7.436.281,21
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Οη ζπλνιηθέο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο γηα ηελ αγνξά παγίσλ, νη νπνίεο αλήιζαλ γηα ην 2013 ζε € 2.694,76, 

έλαληη € 10.882,79  γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 2012, αλαιχνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα. εκεηψλεηαη φηη 

απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ πξνζζεθψλ ηεο ρξήζεο 2013, πνζφ € 1.558 αθνξά πάγηα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ 

επηρνξεγνχκελν πξφγξακκα θαη θαηαρσξήζεθαλ ζηα πάγηα κε ηζφπνζε αχμεζε ησλ απνζεκαηηθψλ 

επηζηξεθφκελσλ παγίσλ. 

Γηα ην θηίξην 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 Κηηξίνπ 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 Γηνηθήζεσο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαηαζηξνθήο. 

6.2.     Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

Λνγηζκηθά 

Πξνγξάκκαηα

Κφζηνο Κηήζεο 1/1/2012 776.557,59

Πξνζζήθεο -

Μεηψζεηο -

Μεηαθνξέο -

ύλνιν 31/12/2012 776.557,59

σξεπκέλεο Απνζβ. 1/1/2012 776.557,45

Πξνζζήθεο

Μεηψζεηο -

Μεηαθνξέο -

ύλνιν 31/12/2012 776.557,45

Αλαπόζβεζηε Αμία 31/12/2012 0,14
 

Λνγηζκηθά 

Πξνγξάκκαηα

Κφζηνο Κηήζεο 1/1/2013 776.557,59

Πξνζζήθεο -

Μεηψζεηο -52.847,64

Μεηαθνξέο -

ύλνιν 31/12/2013 723.709,95

σξεπκέλεο Απνζβ. 1/1/2013 776.557,45

Πξνζζήθεο -

Μεηψζεηο -52.847,62

Πξνζαξκνγέο -

ύλνιν 31/12/2013 723.709,83

Αλαπόζβεζηε Αμία 31/12/2013 0,12
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εκεηψλεηαη φηη ινγηζκηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνπο αγνξαδφκελνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο δελ 

δηαρσξίδνληαη αμηαθά απφ ην θφζηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θαηά πάγηα ηαθηηθή. 

6.3.     Γηαζέζηκεο πξνο πώιεζε επελδύζεηο 

Ζ εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζηηο θαησηέξσ εηαηξείεο, γηα ηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη νη αμίεο θηήζεο θαη νη 

γελφκελεο πξνζαξκνγέο. 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ

% 

ΤΜ/ΥΗ

ΑΞΙΑ 

ΚΣΗΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ

ΑΞΙΑ 

31/12/2013

ΠΡΟΜΑΥΩΝ Α.Δ. 1,50% 85.080,59 -85.080,59 0,00

ΔΛΔΑ 7,70% 2.934,70 -1.713,56 1.221,14

ΚΔΣΑ ΑΣΣΗΚΖ 7,50% 11.250,00 -11.250,00 0,00

99.265,29 -98.044,15 1.221,14
 

Δληφο ηεο ρξήζεο 2013 δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θακία κεηαβνιή. 

6.4.     Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

Οη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζε: 

31/12/2013 31/12/2012

Δγγπήζεηο Δλνηθίσλ 1.880,00 3.200,00

Δγγπήζεηο πξνο εηαηξείεο παξνρψλ 4.379,79 4.379,79

Δγγπήζεηο πξνο Πξνκεζεπηέο 1.620,00 1.320,00

Παξαθξάηεζε εγγχεζεο απφ Πειάηεο 1.900,00 1.900,00

Δγγπήζεηο Δθζεκάησλ 7.400,00 7.400,00

17.179,79 18.199,79
 

6.5.     Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο αλαιχνληαη ζε: 

31/12/2013 31/12/2012

Απαηηήζεηο απφ Πειάηεο 1.513.105,04 1.879.912,27

Πξνβιέςεηο Δπηζθαιψλ Πειαηψλ -1.118.983,96 -635.462,05

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα ζε Καζπζηέξεζε 17.534,42 17.534,42

Πξνβιέςεηο Γξακκαηίσλ Δηζπξαθηέσλ -17.534,42 -17.534,42

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο 71.940,70 28.803,73

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 149.274,92 148.574,92

Δπηηαγέο ζθξαγηζκέλεο 40.000,00 40.000,00

Πξνβιέςεηο Δπηηαγψλ ζε Καζπζηέξεζε -189.274,92 -188.574,92

466.061,78 1.273.253,95
 

Ο Οξγαληζκφο ειέγρεη αλά ρξήζε ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ γηα ελδερφκελεο επηζθάιεηεο. ρεκαηίδεη δε 

πξφβιεςε γηα ηηο απαηηήζεηο, ζε αλνηθηφ ππφινηπν απφ πειάηεο θαη εθζέηεο, νη νπνίνη 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 εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαηά ην 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε επηπιένλ 

πξφβιεςε πνζνχ € 484.221,91  πνπ αθνξά θαηά θχξην ιφγν πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ απφ εθζέηεο 

θαη επίδηθεο απαηηήζεηο, θαη έρεη επηβαξχλεη ηζφπνζα ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο. 
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ηελ αλσηέξσ πξφβιεςε πεξηιακβάλεηαη θαη πνζφ πνπ αλακέλεη λα κελ εηζπξάμεη, γηα πειάηεο-εθζέηεο νη 

νπνίνη απφ πιεξνθνξίεο έρνπλ αλαζηείιεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ή ππάξρνπλ βάζηκεο ππφλνηεο φηη ε 

είζπξαμε δελ ζα είλαη εθηθηή. 

6.6. Υξεώζηεο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 

Οη πξνθαηαβνιέο εθζέζεσλ αλαιχνληαη ζε: 

31/12/2013 31/12/2012

Πξνθαηαβνιέο γηα εθζέζεηο 46.874,30 116.817,03
 

Σν αλσηέξσ θνλδχιη αθνξά ηελ πξνπιεξσκή πνζψλ γηα ηε δέζκεπζε ρψξνπ γηα πεξίπηεξα ζε εθζέζεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

Οη απαηηήζεηο απφ ην Γεκφζην αλαιχνληαη ζε: 

31/12/2013 31/12/2012

Πξφγξακκα INTERREG 2.276.218,75 2.276.218,75

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 199.600,00 199.600,00

Λνηπά Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα 0,00 27.701,32

2.475.818,75 2.503.520,07
 

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 ηηο 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 θαηά ηελ 31/12/2012 απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο αθνξά ην πξφγξακκα αλαβάζκηζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνδνκήο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ε νπνία νινθιεξψζεθε θαηά ηε ρξήζε 2008 θαη εηζπξάρζεθε εληφο ηεο ρξήζεο 2013. 

Οη Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζε: 

31/12/2013 31/12/2012

Πξνθαηαβνιέο Πξνζσπηθνχ 22.584,35 25.452,92

Υξεκαηηθέο Γηεπθνιχλζεηο Πξνζσπηθνχ 9.577,50 6.392,50

Γάλεηα Πξνζσπηθνχ 15.211,04 16.111,04

Παξαθξάηεζε Φφξνπ απφ Διι.Γεκφζην 37.212,19 34.820,40

Υξεκαηηθέο Γηεπθνιχλζεηο Διεπζ. Δπαγγ. ΟΠΔ 0,00 2.500,00

Υξεψζηεο θνλδπιίσλ ΤΠΔΘΟ 1.078,43 1.078,43

Λνηπνί Υξεψζηεο Γηάθνξνη 663.159,09 289.187,31

Λνηπνί Υξεψζηεο Δμσηεξηθνχ 22.444,73 22.444,73

Πξνβιέςεηο γηα Λνηπνχο Υξεψζηεο -242.434,79 -208.451,90

Απαηηήζεηο απφ δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο 36.352,75 36.352,75

Πξνβιέςεηο γηα δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο -36.352,75 -36.352,75

528.832,54 189.535,43
 

ηηο ρξεκαηηθέο δηεπθνιχλζεηο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ ΟΠΔ πεξηιακβάλνληαη νη θαηαβιεζείζεο ακνηβέο 

έλαληη ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ πξνο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νη νπνίεο ζα 

εθθαζαξηζηνχλ κε ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ηνπ ΚΒ. 

Οη απαηηήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ απφ ινηπνχο ρξεψζηεο απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε, θαζψο εληφο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ηηκνινγήζεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ πξνθαηαβνιέο γηα ηελ 
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πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ, νη νπνίεο εηζπξάηηνληαη εληφο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεηαη 

θαη ρξεσζηηθφ πνζφ ΦΠΑ € 79.136,71. 

Αλαθέξνπκε θαη εδψ φηη ν Οξγαληζκφο ειέγρεη αλά πεξίνδν ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ γηα ελδερφκελεο 

επηζθάιεηεο. ρεκάηηζε δε πξφβιεςε ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε γηα απαηηήζεηο ζε αλνηθηφ ππφινηπν απφ 

ρξεψζηεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ θηλεζεί γηα πεξίνδν άλσ ησλ δχν εηψλ πξν ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ, 

χςνπο € 33.982,89 κε ηζφπνζε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο.  

Οη ινγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιψλ & πηζηψζεσλ αλαιχνληαη ζε: 

31/12/2013 31/12/2012

Λνγ/κνί δηαρ/ζεσο πξνθαηαβνιψλ & πηζηψζεσλ 4.283,22 546,47
 

Σν αλσηέξσ ππφινηπν πεξηιακβάλεη πνζά πνπ δηαρεηξίδνληαη ηφζν ην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ φζν θαη  

Οηθνλνκηθνί Δκπνξηθνί Τπάιιεινη (ΟΔΤ) Διιεληθψλ Πξεζβεηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

δξάζεσλ, γηα ηα νπνία απνδίδνπλ ηκεκαηηθά ινγαξηαζκφ θαηά ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. 

6.7.   Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνύ  

Σα έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ θαηά αηηία δεκηνπξγίαο ηνπο αλαιχνληαη ζε: 

31/12/2013 31/12/2012

Γηνηθεηηθέο - Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο 11.956,47 9.036,50

Έμνδα Δθζέζεσλ 574.144,00 678.134,49

Δπηρεηξεκαηηθψλ Απνζηνιψλ 1.985,08 0,00

Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα 33.121,87 90.724,91

621.207,42 777.895,90
 

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 αλαιχνληαη ζε: 

31/12/2013 31/12/2012

300.000,00 137.195,95

Έζνδα θεθαιαίσλ εηζπξαθηέα 2.593,13 5.500,00

302.593,13 142.695,95

Έζνδα επηρνξεγήζεσλ εηζπξαθηέα

 

Σα έζνδα επηρνξεγήζεσλ εηζπξαθηέα αθνξνχλ ζε αλαινγία ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηξέρνπζαο 

ρξήζεο πνπ εηζπξάρζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο επφκελεο ρξήζεο 2014. 

6.8.   Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα αλαιχνληαη ζε: 
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31/12/2013 31/12/2012

Σακείν 36.810,54 19.073,14

Καηαζέζεσο ςεσο 676.501,82 1.683.562,65

713.312,36 1.702.635,79
 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηφζν ηεο 31/12/2013 φζν θαη ηεο 31/12/2012 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: 

31/12/2013 31/12/2012

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 623.797,00 623.797,00

Απνζεκαηηθφ Κεθάιαην απφ ΠΔ 12.743,74 12.743,74

Αλαπξνζαξκνγή Παγίσλ ΟΠΔ 694.363,93 720.475,56

Απνηέιεζκα εηο Νέν -4.908.607,27 -3.852.970,65

Απνζεκαηηθφ ΓΠΥΑ -5.473.032,21 -5.473.032,21

-9.050.734,81 -7.968.986,56

Γηθαηψκαηα ΚΔΓ επί Παξαρσξεκέλσλ Αθηλήησλ 5.782.118,45 5.888.554,69

-3.268.616,36 -2.080.431,87
 

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. 

Ζ ζεκαληηθή κείσζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, νθείιεηαη ζηε κεησκέλε 

ρξεκαηνδφηεζε ηφζν ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ, φζν θαη ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, θαζψο εληφο ηεο ρξήζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξάζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΠΔΠ ΑΣΣΗΚΖ θφζηνπο € 995.521,79 γηα ηηο 

νπνίεο δελ έρεη εηζπξαρζεί  επηρνξήγεζε κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(βι. αλαιπηηθφ πίλαθα ζε εκείσζε 6.13). Δπίζεο εληφο ηεο ρξήζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηπιένλ 

πξνβιέςεηο γηα ηελ θάιπςε ελδερφκελσλ επηζθαιεηψλ απφ εκπνξηθέο απαηηήζεηο πνζφ € 518.204,80.  

6.10. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο έρεη σο εμήο:  

31/12/2013 31/12/2012

Τπφινηπν Έλαξμεο Πεξηφδνπ 864.620,71 966.947,84

Απφδνζε ζε ππαιιήινπο θαηά ηε Υξήζε -45.000,00 -25.400,00

Αληηινγηζκφο πξνβιέςεσλ πξνεγ. ρξήζεσλ γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο -27.936,84 -76.927,13

791.683,87 864.620,71
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Τπνρξέσζε αζθαιηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ εξγαδνκέλσλ 

Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ΟΠΔ πξνο ην αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αθνξά ην καθξνπξφζεζκν κέξνο ηεο ζπκβαηηθήο θαη λνκηθήο ππνρξέσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ λα 

θαηαβάιιεη ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ («εξγαδνκέλνπο» θαη «πξψελ εξγαδνκέλνπο»), ηηο νθεηιφκελεο 

κηζζνινγηθέο παξνρέο πνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηέο έσο 30.12.2011, ζε ζπλέρεηα ηεο δηαθνπήο θαη πξφσξεο 

ιήμεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ-απνηακηεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ίζρπε έσο ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία.  

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ηακεηαθή δηεπθφιπλζε ηνπ Οξγαληζκνχ, ζπκθσλήζεθε κεηαμχ Οξγαληζκνχ θαη 

εξγαδνκέλσλ ε ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηεο θάζε παξνρήο, γηα ηνπο κελ «εξγαδνκέλνπο» ζε 10 δφζεηο, εθ ησλ 

νπνίσλ ε πξψηε θαηαβιεηέα ηελ 30.12.2011 θαη νη ππφινηπεο θαηαβιεηέεο αλά έηνο αξρήο γελνκέλεο απφ 

30.6.2012, γηα ηνπο δε «πξψελ εξγαδνκέλνπο» ζε 3 δφζεηο θαηαβιεηέεο κε ηελ ίδηα σο άλσ πεξηγξαθφκελε 

ηκεκαηηθή θαηαβνιή. Ο δηαθαλνληζκφο θαηαβνιήο γίλεηαη απνδεθηφο απφ ηνπο «εξγαδνκέλνπο» θαη «πξψελ 

εξγαδνκέλνπο» ππφ ηνλ φξν ηεο απαξέγθιηηεο ηήξεζεο φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ εκεξνκεληψλ θαηαβνιήο 

θαη ινηπψλ φξσλ ηνπ απφ 30.12.2011 Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ απφ ηνλ Οξγαληζκφ, θαη κε ηνλ φξν φηη ηα 

ξεηά αλαθεξφκελα πνζά ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη θαηά ην ρξφλν θαηαβνιήο 

ηνπο ζηνπο δηθαηνχρνπο, κε ηνπο εηήζηνπο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή (πιεζσξηζκφο), φπσο απηνί ζα έρνπλ 

αλά πεξίπησζε δηακνξθσζεί απφ ηελ εκεξνκελία απαίηεζεο, ήηνη ηελ 30.12.2011, θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο 

αλά ζπγθεθξηκέλν πνζφ θαηαβνιήο, απφ ηελ αξκφδηα Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, θεθαιαηνπνηνπκέλσλ 

ηνχησλ αλά έηνο.   

Γηαρεηξηζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ πνζψλ παξακέλεη ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή, 

ελψ ππνινγίδνληαη θαη δηαρεηξηζηηθά έμνδα ζε πνζνζηφ 3% επί εθάζηεο θαηαβνιήο.  

ηα πιαίζηα εθαξκνγήο φισλ ησλ αλσηέξσ φξσλ, ε αλάιπζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξέσζεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ έρεη σο εμήο:  

31/12/2013 31/12/2012

Τπνρξεψζεηο απφ κηζζνινγηθέο παξνρέο "πξψελ εξγαδνκέλσλ" 341.042,52 437.866,52

Τπνρξεψζεηο απφ κηζζνινγηθέο παξνρέο "εξγαδνκέλσλ" 2.146.520,00 2.963.472,00

Τπνρξεψζεηο απφ κηζζνινγηθέο παξνρέο πξφσξσλ εζεινληηθψλ 

απνρσξήζεσλ εξγαδνκέλσλ 600.518,93 388.196,00

3.088.081,45 3.789.534,52

Πιένλ

Γηαρεηξηζηηθά Έμνδα Πξνγξάκκαηνο 113.219,03 114.560,21

Αλαπξνζαξκνγή ππνρξέσζεο βάζεη Γ.Σ.Κ. ηξέρνπζαο πεξηφδνπ -48.296,00 32.729,00

3.153.004,48 3.936.823,73

Μείνλ

Βξαρππξφζεζκεο θαηαβιεηέεο δφζεηο 3.153.004,48 798.300,72

Μαθξνπξόζεζκε Τπνρξέσζε ΟΠΔ από ην Αζθαιηζηηθό Πξόγξακκα 0,00 3.138.523,01

ΟΠΔ Α.Δ.

 

Οη επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ ζε πάγην ελεξγεηηθφ αλαιχνληαη σο εμήο:  

31/12/2013 31/12/2012

Δπηρνξήγεζε γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 74.717,35 82.021,15

74.717,35 82.021,15
 

Καηά ηε ρξήζε εηζπξάρζεθε επηρνξήγεζε γηα ηελ αγνξά παγίσλ € 1.558.  

Γελ έρεη απνδνζεί ππφινηπν επηρνξήγεζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ χςνπο € 

199.600,00. Ζ αληίζηνηρε απαίηεζε πεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη Δλεξγεηηθνχ «Απαηηήζεηο απφ Γεκφζην».  
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Οη Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:  

31/12/2013 31/12/2012

Πξφβιεςε απφ δηθαζηηθή δηεθδίθεζε πξνκεζεπηή 12.373,73 12.373,73

Γηαθνξά απφδνζεο πξνο ην ΗΚΑ 4.000,00 4.000,00

Πξφβιεςε απφ ινηπέο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο 45.600,00 60.600,00

61.973,73 76.973,73
 

Ζ πξφβιεςε απφ δηθαζηηθή δηεθδίθεζε 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 πξφβιεςε απφ ινηπέο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο αθνξά πξφβιεςε γηα θαηαβνιή επηδνκάησλ θαη ινηπψλ 

απνδνρψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, ζε πξψελ ζπκβαζηνχρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ. ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 

ηαθηνπνηήζεθε πνζφ πξφβιεςεο € 15.000, κεηά απφ εμψδηθν ζπκβηβαζκφ κε πξψελ ππάιιειν ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

6.11. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Οη πξνκεζεπηέο θαη νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο, αλαιχνληαη ζε:  

31/12/2013 31/12/2012

Πξνκεζεπηέο 3.213.120,25 2.740.654,46

Τπνρξέσζε αζθαιηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ εξγαδνκέλσλ 3.153.004,48 798.300,72

Πξνθαηαβνιέο εθζεηψλ 589.280,29 535.807,89

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε 22.398,65 163.973,23

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 28.175,34 72.462,79

7.005.979,01 4.311.199,09  

Οη Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο:  

31/12/2013 31/12/2012

Γηθαηνχρνη Ακνηβψλ 107.769,25 111.306,98

Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 2.509,28 2.686,02

Λνηπνί Λνγαξηαζκνί ππφ Σαθηνπνίεζε 20.165,25 18.744,99

130.443,78 132.737,99
 

εκεηψλεηαη φηη νη ινηπνί ινγαξηαζκνί ππφ ηαθηνπνίεζε αθνξνχλ αδηεπθξίληζηεο θαηαζέζεηο, θαηά θχξην 

ιφγν εθζεηψλ. 

6.12. Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνύ 

Σα έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο:  

31/12/2013 31/12/2012

Πξνγξάκκαηα ΤΠ.ΔΞ. 4.399.874,54 4.399.827,02

Πξνεηζπξαγκέλα Έζνδα απφ Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα 3.132.635,75 3.302.393,97

Έζνδα γηα ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο επφκελεο ρξήζεο 7.990,00 12.975,00

7.540.500,29 7.715.195,99
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Οη κε απνξξνθεκέλεο επηρνξεγήζεηο πξνθχπηνπλ αλαιπηηθά απφ ηελ αληηδηαζηνιή ησλ εζφδσλ κε ηα 

πξαγκαηνπνηεζέληα επηιέμηκα έμνδα.  

πσο αλαθέξνπκε θαη αλσηέξσ ζηελ αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, νη κε απνξξνθεκέλεο 

επηρνξεγήζεηο ηνπ αλσηέξσ πίλαθα δελ αληηζηνηρνχλ ζε ηζφπνζα ηακεηαθά δηαζέζηκα, θαζψο έρνπλ 

«ρξεκαηνδνηήζεη» ζηαδηαθά ην έιιεηκκα πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ ηε κεησκέλε επηρνξήγεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ απφ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ.  

Σα έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα αλαιχνληαη σο εμήο:  

31/12/2013 31/12/2012

Ακνηβέο θαη Έμνδα Σξίησλ 21.972,84 7.742,10

Παξνρέο Σξίησλ 12.310,12 14.565,17

Γηάθνξα Έμνδα 242.701,13 68.504,52

Σφθνη & ζπλαθή έμνδα 0,00 75,00

276.984,09 90.886,79
 

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. 

ΔΚΘΔΔΗ 5.835.592,65 2.563.126,04 3.265.677,26 6.789,35 5.835.592,65 0,00

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ 

ΑΠΟΣΟΛΔ 27.477,13 10.327,13 17.150,00 27.477,13 0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 3.529.032,76 306.999,27 3.184.488,72 3.491.487,99 -37.544,77

ΠΔΠ ΑΣΣΗΚΖ 995.521,79 -995.521,79

ΔΗ -ΚΔΚ 86.123,88 29.385,29 9.721,50 53.120,00 92.226,79 6.102,91

ΔΜΠΟΡΗΚΑ 

ΚΔΝΣΡΑ & 

ΔΜΠ.ΓΡΑΦΔΗΑ 11.041,42 11.041,42 11.041,42 0,00

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ 

ΟΠΔ - ΔΠΗΥΟΡ. 

ΔΠΗΥ. 79.120,85 79.120,85 79.120,85 0,00

ΓΗΟΗΚ.& 

ΛΔΗΣ.ΔΞΟΓΑ 1.790.362,46 1.444.000,00 510.406,36 4.231,64 1.958.638,00 168.275,54

ΣΥΝΟΛΑ 12.354.272,94 1.444.000,00 3.000.000,00 3.802.955,12 3.237.608,72 11.020,99 11.495.584,83 -858.688,11

ΔΡΑΕΙ 

31/12/2013

ΔΑΠΑΝΕ ΕΩ 

31/12/13

ΠΗΓΕ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

ΤΝΟΛΟ 

ΕΟΔΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

ΣΑΚΣΙΚΟ 

ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

Π.Δ.Ε 

ΕΟΔΑ ΑΠΌ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ 

ΕΟΔΑ ΑΠΌ 

ΦΟΡΕΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ

ΩΝ 

ΛΟΙΠΑ 

ΕΟΔΑ
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ΔΚΘΔΔΗ 5.872.787,24 2.417.314,50 3.871.499,70 6.288.814,20 416.026,96

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ 

ΑΠΟΣΟΛΔ 53.728,31 33.428,31 20.300,00 53.728,31 0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2.231.106,66 128.055,48 2.120.293,46 2.248.348,94 17.242,28

ΔΗ -ΚΔΚ 24.633,27 6.504,17 9.588,00 15.000,00 31.092,17 6.458,90

ΔΜΠΟΡΗΚΑ 

ΚΔΝΣΡΑ & 

ΔΜΠ.ΓΡΑΦΔΗΑ 10.853,42 10.853,42 10.853,42 0,00

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ 

ΟΠΔ - ΔΠΗΥΟΡ. 

ΔΠΗΥ. -ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΔΞΟΓΑ 211.133,12 211.133,12 211.133,12 0,00

ΓΗΟΗΚ.& 

ΛΔΗΣ.ΔΞΟΓΑ 2.510.248,95 3.267.000,00 3.310,73 3.270.310,73 760.061,78

ΟΦΔΗΛΔ ΠΡΟΖΓ. 

ΔΣΩΝ 942.711,00 942.711,00 942.711,00

ΣΥΝΟΛΑ 10.914.490,97 3.267.000,00 3.750.000,00 3.901.387,70 2.135.293,46 3.310,73 13.056.991,89 2.142.500,92

ΔΡΑΕΙ 

31/12/2012

ΔΑΠΑΝΕ ΕΩ 

31/12/12
ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

ΣΑΚΣΙΚΟ 

ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

Π.Δ.Ε 

ΕΟΔΑ ΑΠΌ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ 

ΕΟΔΑ ΑΠΌ 

ΦΟΡΕΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩ

Ν 

ΛΟΙΠΑ 

ΕΟΔΑ

ΠΗΓΕ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

 

6.14. Κόζηνο πσιήζεσλ 

Σν Κφζηνο Πσιήζεσλ ζπληίζεηαη απφ: 

31/12/2013 31/12/2012

Ακνηβέο θαη Έμνδα Πξνζσπηθνχ 9.020,60 30.999,45

Ακνηβέο θαη Έμνδα Σξίησλ 3.445.245,54 1.842.853,68

Παξνρέο Σξίησλ 3.677.424,28 3.722.005,51

Φφξνη - Σέιε 4.447,15 4.512,71

Γηάθνξα Έμνδα 3.155.021,34 2.594.866,45

Σξαπεδηθά Έμνδα 18.291,91 21.398,61

Γηνηθεηηθά Έμνδα Δλζσκαησκέλα ζε Γξάζεηο ηνπ ΟΠΔ 254.459,66 187.605,61

10.563.910,48 8.404.242,02
 

6.15. Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα / έμνδα 

Σα Άιια Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο αλαιχνληαη ζε: 

31/12/2013 31/12/2012

Δπηζηξνθή Φφξσλ απφ ην Δμσηεξηθφ 6.789,35 0,00

πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 742,18 557,75

Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ 8.861,80 31.112,89

Έζνδα Πξνεγνπκέλσλ Υξήζεσλ απφ Δθζέζεηο 1.131,44 3.000,50

Έζνδα Πξνεγνπκέλσλ Υξήζεσλ απφ Πξνγξάκκαηα 273,26 0,00

Αρξεζηκνπνίεηεο Πξνβιέςεηο Πξνεγνχκελσλ Υξήζεσλ 0,00 39.738,25

Αρξεζηκνπνίεηεο Πξνβιέςεηο Δμφδνπ απφ ηελ Τπεξεζία 89.159,11 82.391,14

Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έζνδα 2.995,89 3.234,49

Λνηπά  Έζνδα Πξνεγνχκελσλ Υξήζεσλ 30.087,86 6.721,24

Λνηπά Έζνδα απφ Δθζέζεηο 71,21 5.227,87

Λνηπά Έζνδα απφ Πξνγξάκκαηα 617,24 0,00

Γηαγξαθή Τπνρξεψζεσλ 108.755,22 109.308,98

249.484,56 281.293,11
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Ζ επηζηξνθή θφξσλ απφ ην εμσηεξηθφ, αθνξά επηζηξνθή ΦΠΑ δαπαλψλ απφ έθζεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ρνπκαλία ην 2012. 

Σα έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία αθνξνχλ πξνζαξκνγή 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 θαηά ηελ 31/12/2013. 

Σα ινηπά έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζε εηζπξάμεηο αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ γηα απνδεκηψζεηο κειψλ Γ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. 

Ζ δηαγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζε εθπησηηθά ηηκνιφγηα πξνκεζεπηψλ γηα ππνρξεψζεηο πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ θπξίσο ζηηο ρξήζεηο 2009-2010. 

Σα Άιια Έμνδα Δθκεηάιιεπζεο αλαιχνληαη ζε: 

31/12/2013 31/12/2012

Φνξνινγηθά Πξφζηηκα θαη Πξνζαπμήζεηο 1.785,90 12.195,85

Αζθαιηζηηθά Πξφζηηκα θαη Πξνζαπμήζεηο 692,71 1.620,10

πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 101,43 0,00

Έμνδα Πξνεγνπκέλσλ Υξήζεσλ γηα Λεηηνπξγηθά Έμνδα 7.861,31 3.270,12

Έμνδα Πξνεγνπκέλσλ Υξήζεσλ γηα Δθζέζεηο 15.413,50 21.548,00

Έμνδα Πξνεγνπκέλσλ Υξήζεσλ γηα Πξνγξάκκαηα 702,50 10.427,54

Πξνβιέςεηο γηα Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο 518.204,80 45.487,63

Πξνβιέςεηο γηα Έθηαθηνπο Κηλδχλνπο 0,00 45.600,00

Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρψλ 0,00 11.250,00

Εεκηέο απφ Δθπνίεζε/Γηαγξαθή Παγίσλ 6.583,79 0,26

Λνηπέο έθηαθηεο δεκίεο 17.901,98 0,00

Έθηαθηα Λεηηνπξγηθά Έμνδα 506,26 9.850,01

Έθηαθηα Έμνδα Δθζέζεσλ 2.437,41 7.202,28

Έθηαθηα Έμνδα Δπηρεηξεκαηηθψλ Απνζηνιψλ 0,00 50,00

572.191,59 168.501,79
 

ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ππνινγίζηεθε ππφινηπν πξφβιεςεο γηα απαηηήζεηο ζε αλνηθηφ ππφινηπν απφ 

εκπνξηθέο απαηηήζεηο (εθζέηεο), νη νπνίνη δελ έρνπλ θηλεζεί γηα πεξίνδν άλσ ησλ δχν εηψλ πξν ηεο 

εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ, θαζψο θαη γηα επίδηθεο απαηηήζεηο. 

6.16. Έμνδα δηνίθεζεο 

Σα έμνδα δηνίθεζεο αλαιχνληαη ζε: 

31/12/2013 31/12/2012

Ακνηβέο θαη Έμνδα Πξνζσπηθνχ 1.399.748,99 1.876.307,38

Ακνηβέο θαη Έμνδα Σξίησλ 240.782,04 211.056,71

Παξνρέο Σξίησλ 128.298,94 213.358,97

Φφξνη - Σέιε 34.924,41 11.404,34

Γηάθνξα Έμνδα 98.106,81 105.741,22

Απνζβέζεηο Παγίσλ 165.234,71 201.030,33

Πξφβιεςε Απνδεκίσζεο Πξνζσπηθνχ Ν.2112/1920 16.222,27 5.464,01

Σεθκαξηνί Σφθνη Γαλείσλ Πξνζσπηθνχ 0,00 -214,43

Έμνδα Δλζσκαησκέλα ζε Γξάζεηο ηνπ ΟΠΔ -254.459,66 -187.605,61

Σηκαξηζκ. Αλαπξνζαξκνγή Αζθαιηζηηθνχ -48.296,00 29.139,00

1.780.562,51 2.465.681,92
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6.17. Δπελδπηηθά έζνδα θαη έμνδα 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα αλαιχνληαη ζε: 

31/12/2013 31/12/2012

Σφθνη Καηαζέζεσλ Δζσηεξηθνχ 4.231,64 3.310,73

4.231,64 3.310,73
 

Οη ηφθνη θαηαζέζεσλ εζσηεξηθνχ αθνξνχλ ηα δηαζέζηκα πνπ έρεη ν Οξγαληζκφο ζηελ θαηνρή ηνπ γηα ηδία 

ρξήζε, θαη δελ πξνθχπηεη απφ θάπνηνλ θαλνληζκφ ε επηζηξνθή ηνπο θαηά ηελ νξηζηηθή εθθαζάξηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαιχνληαη ζε: 

31/12/2013 31/12/2012

Σφθνη & ζπλαθή έμνδα 9.799,95 44.567,03

9.799,95 44.567,03

ΟΠΔ Α.Δ.

 

Σα επελδπηηθά έμνδα αθνξνχλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ επηβαξχλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Οξγαληζκνχ. Οη ηφθνη αλαπξνζαξκνγήο, κε βάζε ηνπο εηήζηνπο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή (πιεζσξηζκφο), 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ απνξξένπλ απφ ην απνηακηεπηηθφ-αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα, 

εκθαλίδνληαη  δηαθξηηά αλσηέξσ ζην δηνηθεηηθφ θφζηνο. 

6.18. Φόξνη 

χκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Κ.Ν. 2238/1994, φπσο ηζρχεη, ν Οξγαληζκφο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηε 

Φνξνινγία. Γεδνκέλνπ φηη ν Οξγαληζκφο δελ έρεη ππνβάιιεη κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηηο ρξήζεηο 2012-2013, δελ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ζσξεπηηθά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ. Φνξνινγηθά 

κεηαθέξνληαη δεκηέο, νη νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη λα ζπκςεθηζζνχλ ζην άκεζν κέιινλ.  

6.19. Κέξδε αλά κεηνρή 

31/12/2013 31/12/2012

Κέρδη / (Εημίες) μεηά από θόροσς -1.188.184,49 2.255.292,24

Αξηζκόο κεηνρώλ (ηεκάρηα) 212.900 212.900

Μέζνο ζηαζκηθόο αξηζκόο κεηνρώλ (ηεκάρηα) 212.900 212.900

Βαζηθά Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή -5,58 € 10,59 €
 

Ο Οξγαληζκφο είλαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ε πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ εθθεχγεη ηνπ ζθνπνχ θαη 

ησλ επηδηψμεψλ ηνπ. ηαλ απηά δεκηνπξγνχληαη, κεηψλνπλ ηηο ζσξεπκέλεο δεκίεο.  

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: 
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Καηεγνξία Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 31/12/2013 31/12/2012

Από Σξίηνπο

Καιήο Δθηειέζεσο 902.627,49 913.609,69

902.627,49 913.609,69

Τπέξ Σξίησλ

Καιήο Δθηειέζεσο 144.340,44 352.895,44

144.340,44 352.895,44
 

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 

Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

Ζ Ννκηθή Τπεξεζία γλσκνδνηεί γηα ην ζχλνιν ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ, θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ή 

πξνζαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο. 

Φνξνινγηθά 

εκεηψλεηαη φηη, νη θνξνινγηθέο δειψζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηηο ρξήζεηο 2007-2010 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. Καηά ηε ρξήζε 2009 νινθιεξψζεθε ν 

θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ 2002-2006, απφ ηνλ νπνίν δελ πξνέθπςε θακία θνξνινγηθή δηαθνξά.  

Απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ γηα ηηο ρξήζεηο 2011-2012, πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994, πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

Γηα ηε ρξήζε 2011, ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2α  θαη 8 ηνπ Ν. 2859/2000 (Κψδηθαο 

ΦΠΑ) ε παξνρή ππεξεζίαο ζπκκεηνρήο πειαηψλ ηνπ ζε εθζέζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ν Οξγαληζκφο ζην 

εμσηεξηθφ, θνξνινγείηαη απφ 1.1.2011 ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ. 

Με ην έγγξαθν Αξηζκ. Πξση. Γ14Β/1134601/ΔΞ 2011 /26.9.2011 ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ / Γεληθή Γ/λζε 

Φνξνινγίαο / 14ε Γ/λζε ΦΠΑ (πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηνλ ΟΠΔ 4/10/2011), ηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ 

282/2011 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (άξζξα 32 θαη 33), εξκελεχνληαη νη λέεο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2859/2000, θαη ε  αλσηέξσ παξνρή ππεξεζίαο ππφθεηηαη ζε ΦΠΑ θαη θνξνινγείηαη ζηνλ 

ηφπν πνπ έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ν ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ. Ο Οξγαληζκφο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ, δήηεζε ηελ επαλεμέηαζε ηεο εξκελείαο ηεο εθαξκνγήο ΦΠΑ ζηηο ππεξεζίεο 

δηνξγάλσζεο ησλ εθζέζεσλ ζην εμσηεξηθφ, κε ην κε Αξ. Πξση.1038520/Σκ Β 3645848-832/8.3.12 έγγξαθν 

ηνπ. Μέρξη εκεξνκελία ζπληάμεσο ηνπ παξφληνο, δελ έρεη απαληεζεί ην αλσηέξσ έγγξαθν. Tα ζπλνιηθά 

έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζε δξάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ 

γηα ηελ ρξήζε 2011, αλέξρνληαη ζην πνζφ € 5.308.987,94 θαη ν αλαινγνχλ ΦΠΑ 23% ζην πνζφ ησλ € 

1.221.067,23. Ο αληίζηνηρνο ΦΠΑ ησλ εηζξνψλ αλέξρεηαη ζε πνζφ € 191.439,10 θαη ε δηαθνξά (θφξνο 

εθξνψλ κείνλ θφξνο εηζξνψλ) πνπ νθείιεηαη αλέξρεηαη ζε € 1.029.628,13.  

Γηα ηε ρξήζε 2012 ν Οξγαληζκφο δελ ππέβαιιε Γήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. χκθσλα κε ην άξζξν 

103 ηνπ Κ.Ν. 2238/1994, φπσο ηζρχεη, ν Οξγαληζκφο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο. 
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Με ην κε Α.Π. 981/23.7.2013 έγγξαθν πξνο ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ, ν Οξγαληζκφο αηηείηαη ηελ απαιιαγή ηνπ 

απφ ηε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ 528/1977 Ηδξπηηθφ Νφκν, ην Π.Γ. 318/1986 (ΦΔΚ 

Α'/140/18.9.1986), ην Π.Γ. 138/1993 (ΦΔΚ Α'/55/14.4.1993), ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.2324/1995 

(ΦΔΚ Α'/146/17.7.1995) θαη ην Καηαζηαηηθφ ηνπ ζην νπνίν νξίδεηαη σο Κνηλσθειήο Οξγαληζκφο Με 

Κεξδνζθνπηθνχ Υαξαθηήξα.  Σν Τπ. Οηθνλνκηθψλ / Γεληθή Γ/λζε  Φνξνινγίαο / Γ/λζε Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο, απαληά κε ην κε Α.Π. Γ12Β/1145948/ΔΞ2013/25.9.2013 έγγξαθν ηεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν 

ΟΠΔ είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία, δελ απαιιάζζεηαη γεληθψο απφ ηε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο θαη ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεη δήισζε σο Ννκηθφ Πξφζσπν Κεξδνζθνπηθνχ Υαξαθηήξα. 

Γηα ηε ρξήζε 2013 δηελεξγείηαη θνξνινγηθφο έιεγρνο απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο, φπσο πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994, ν νπνίνο δελ έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 

εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2013. 

6.22. Μεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα 

Απφ ηελ 31/12/2013 θαη έσο εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζπλέβεζαλ ηα εμήο γεγνλφηα, κε 

αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα: 

πσο αλαθέξεηαη θαη αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4242/2014 

"Δληαίνο θνξέαο εμσζηξέθεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 50/Σεχρνο Α/28.02.2014), ν Διιεληθφο 

Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ Α.Δ. ιχεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε απφ 31/3/2014, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν παξψλ Νφκνο θαη ην άξζξν 49 ηνπ Κσδ. Ν.2190/1920. Οη εμνπζίεο πνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηνπ Κσδ. Ν.2190/1920 απνλέκνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, αζθνχληαη γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 
Ηιηνύπνιε, 30 Απξηιίνπ 2014 

 

 

 
   

   

 

 

Ο Δθθαζαξηζηήο 

 

 
Ο Γηεπζπληήο 

Οηθνλνκηθώλ  Τπεξεζηώλ 

 

 

 

 

 

 

Νηθόιανο Κνπινρέξεο  Βαζίιεο Λπξηληδήο 


