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Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξήζεο 2014 

Από ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ έσο ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2014 

 
Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Αλψλπκε Δηαηξεία 

Γηαρεηξίζεσο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ », ηελ 26
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2015 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί 

κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.atticawealth.gr.  
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Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

πξνο ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο 13εο ρξήζεο  

1/1/2014-31/12/2014 

 

Κύξηνη κέηνρνη,  

Τπνβάιινπκε ζπλεκκέλα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Γ.. γηα ηελ δσδέθαηε 

Δηαηξηθή Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α), κε ηηο παξαηεξήζεηο καο πάλσ ζε απηέο 

θαη παξαθαινχκε φπσο ηηο εγθξίλεηε. 

 

Σν 2014 ήηαλ κηα ρξνληά πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζην εζσηεξηθφ. Ζ 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ ζηε ρψξα καο θαηά ην 

πξψην εμάκελν, έδσζε ηε ζέζε ηεο ζε κηα πνιηηηθή αζηάζεηα. Ηδηαίηεξα θαηά ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν ηνπ έηνπο απηή ελζσκαηψζεθε ζηηο εγρψξηεο αγνξέο, κε απνηέιεζκα ε ρξνληά λα 

θιείζεη κε αβεβαηφηεηεο θαη αλεζπρίεο πνπ απεηθνλίζηεθαλ ζηηο ηηκέο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Παξφιν πνπ ν θχθινο ηεο χθεζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ 

νηθνλνκηθψλ έθιεηζε, ζπλερίζακε λα ιακβάλνπκε κηα ζεηξά απφ κελχκαηα εχζξαπζηεο 

ηζνξξνπίαο. Σα παξαπάλσ είραλ σο απνηέιεζκα νη ειιεληθέο θεθαιαηαγνξέο λα δηαθφςνπλ 

ηελ πνξεία αλάθακςεο πνπ μεθίλεζε ην 2012, ηφζν ζηηο κεηνρέο φζν θαη ζηα νκφινγα θαη έηζη 

ην ηέινο ηνπ έηνπο βξήθε ηνπο επελδπηέο ησλ ειιεληθψλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ κε αξλεηηθέο 

απνδφζεηο, παξά ηηο πξνζδνθίεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί θαηά ην πξψην κηζφ ηεο ρξνληάο. ε 

παγθφζκην επίπεδν, ε αγνξά επελδχζεσλ ζπλέρηζε ηελ αλάπηπμή ηεο, πνπ μεθίλεζε απφ ην 

2010, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο. Ζ πίζηε καο ζηηο 

παγθφζκηεο επελδπηηθέο αμίεο, αιιά θαη ηελ νπζία ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο καο νδήγεζαλ λα 

δψζνπκε έκθαζε ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, ηα πξνγξάκκαηα ζηαδηαθψλ θαηαβνιψλ, 

θαη ηε δηεζληθή δηαθνξνπνίεζε θαη πξνρσξήζακε δπλακηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014.  

  

ηελ εηαηξία καο, κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο πξναλαθεξζήθακε, 

ζπλερίζηεθε ε αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηφζν ζε αξηζκφ πειαηψλ θαη θεθαιαίσλ ππφ 

δηαρείξηζε, φζν θαη ζε κηα ζεηξά πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη 

ζέζεη. Ηδηαίηεξε αλαθνξά αμίδεη ηφζν ζηελ δηαξθή ελεξγνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο Attica Bank  πνπ καο επηηξέπεη ηε ζπλερή θαη αδηάιεηπηε επηθνηλσλία, φζν 

θαη ζηελ πξνζέιθπζε ηθαλνχ αξηζκνχ ηδησηψλ πειαηψλ κε ζπζηάζεηο ησλ ιεηηνπξγψλ. Αξθεηά 

θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ θαη θέηνο,  πξνρψξεζαλ έζησ θαη ζε κία ζπλαιιαγή πνπ λα αθνξά 

ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε. ηνλ ηνκέα ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ δηαηεξήζακε ηε  

ζπληεξεηηθή καο ζέζε κε έκθαζε ζην εμσηεξηθφ, ε νπνία καο επέηξεςε λα αλαξξηρεζνχκε  

ζηηο θαηαηάμεηο θαη ελίζρπζε ην πξνθίι καο σο ελφο δηαρεηξηζηή ρακειήο κεηαβιεηφηεηαο κε 

άπνςε θαη ζέζε ζηηο αγνξέο. Γηαηεξήζακε ζε κεξίδην ζηελ αγνξά ην θαηψθιη ηνπ 1% 

επηδεηθλχνληαο αληίζηαζε ζηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ αγνξά θαη πνπ ήηαλ 

ηδηαίηεξα έληνλεο ηεο ρξνληά πνπ πέξαζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ αγνξά ησλ Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη πιένλ δεθαπέληε εηαηξίεο (ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε), ελψ ε 

εηαηξίαο καο θαηαιακβάλεη κε ζηνηρεία 31/12/2014 ηελ δέθαηε ζέζε.  Απνθχγακε θαη ην 2014 

ηελ εκπινθή καο ζηε δηαδηθαζία φμπλζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηα πξντφληα θαη δηαηεξήζακε 

ζπιινγηθά θαη θιαδηθά ηε ζεηηθή πξνζέγγηζε ζηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πειαηψλ, 

ππαξρφλησλ θαη ππνςεθίσλ. Άιισζηε ε εηαηξία καο εθπξνζσπείηαη ζηελ Έλσζε Θεζκηθψλ 

Δπελδπηψλ κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ. Θεφδσξν Κξίληα πνπ έρεη εθιεγεί θαη θαηέρεη ηε 
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ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο. Ζ ππεξεζία παξνρήο ππεξεζηψλ 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ, ζπλέρηζε λα εληζρχεηαη θαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο 

πιεζηάζακε ηα 40 εθ. επξψ ππφ δηαρείξηζε. Ζ ζρέζε κε ηνπο πειάηεο καο είλαη άκεζε, 

πξνζσπηθή θαη εηιηθξηλήο, ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ ζεκαληηθή παξαθαηαζήθε πνπ έρνπκε 

γηα ην 2015. Απηή ε πξνζέγγηζε βξαβεχηεθε δχν θνξέο ην πξνεγνχκελν έηνο. Μία θνξά απφ 

ην έγθπξν θαη δηεζλέο World Finance, φπνπ απνζπάζακε ην βξαβείν «Best Wealth Manager 

Provider 2014 – Greece» θαη άιιε κία απφ ην ηζηνξηθφ ειιεληθφ πεξηνδηθφ ρξήκα, φπνπ ζηελ 

θαηεγνξία καο ιάβακε ηελ ηξίηε θαιχηεξε ζέζε ζχκθσλα κε ηνπο ςήθνπο ησλ αλαγλσζηψλ 

ηνπ πεξηνδηθνχ. Γηαηεξήζακε θαη ην 2014 ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία καο κε ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη ηνπο επελδπηέο κε άξζξα, πξνηάζεηο θαη επίθαηξεο παξεκβάζεηο γηα ζέκαηα 

ηνπ ρψξνπ καο. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεηψζνπκε ηε κφληκε ζηήιε ζρνιηαζκνχ ηεο αγνξάο πνπ 

δηαηεξνχκε ζε εθεκεξίδα κε κεγάιε θπθινθνξία γηα ην θπξηαθάηηθν θχιν ηεο.   

 

πλερίζακε θαη ηελ πεξαζκέλε ρξνληά ηελ ηαθηηθή επηθνηλσλία κε ηα θαηαζηήκαηα ηεο 

κεηξηθήο καο Σξάπεδαο. Πέξα απφ ηελ ηειεθσληθή εμππεξέηεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

εξσηεκάησλ θαη αηηεκάησλ πειαηψλ άκεζα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θαηά ηφπνπο επηζθέςεηο 

κε πξνζσπηθή θξνληίδα θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ζπκκεηείρακε ζε ελδφ-νκηιηθέο 

ζπλαληήζεηο θαη ζπδεηήζεηο θαη παξνπζηάζακε ηηο ιχζεηο πνπ πξνζθέξνπκε. Δπίζεο 

παξνπζηάζακε ηα πεπξαγκέλα, ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ καο θαη ηα ζρέδηα καο γηα ην κέιινλ, 

ηφζν ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο φζν θαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη 

απαληήζακε ζε εξσηήκαηα ησλ κειψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία καο. Ζ εηαηξίαο καο 

πξνρψξεζε ζε πνιιέο επαθέο (έλαο πξνο έλα) κε ππνςήθηνπο πειάηεο, επαθέο θαη γλσξηκίεο 

πνπ απνηεινχλ ηελ παξαθαηαζήθε γηα ην κέιινλ καο.  

 

 

Οηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

 

Κχξηνη κέηνρνη, 

Ζ ρξνληά ραξαθηεξίζηεθε, απφ ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ζηηο αγνξέο ηεο ρψξαο καο θαζψο ε 

πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ε αβεβαηφηεηα θαζφξηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα πξάγκαηα ην δεχηεξν 

εμάκελν. Οη απνδφζεηο ησλ Διιεληθψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ αιιά θαη ησλ ειιεληθψλ 

νκνιφγσλ ήηαλ αξλεηηθέο θαη ηειηθά αθνινπζήζεθαλ απφ ηελ αγνξά ησλ Ακνηβαίσλ 

Κεθαιαίσλ. Με απηά ηα ζηνηρεία, νχηε ην 2014 είδακε ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηνλ θιάδν, παξά 

ην γεγνλφο φηη ην πξψην εμάκελν ε αγνξά θηλήζεθε ζεηηθά.  

 

Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε ησλ επελδπηψλ, εγρσξίσλ θαη μέλσλ, είλαη 

πσο παξά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρξένπο, πνπ έιαβε ρψξα ην 2012, ε νπνία 

πξνζέθεξε ζεκαληηθή εθηφλσζε ζηηο πηέζεηο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη αγνξέο, νη δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο ζπλέρηζαλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε αξγφ ξπζκφ θαη ν πνιηηηθφο θίλδπλνο παξέκεηλε 

πςειφο. Βέβαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014 ζπλερίζηεθαλ νη καθξννηθνλνκηθέο επηηπρίεο, 

φπσο ε επίηεπμε πιενλάζκαηνο θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην 

εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Θα πξέπεη φκσο λα παξαηεξήζνπκε φηη ε αγνξά, κε ηελ έλλνηα ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ ησλ πνιηηψλ, δελ αηζζάλζεθαλ απηέο ηηο κεηαβνιέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο 

κε απνηέιεζκα ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ λα παξακέλεη «κνπληφ». Αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο 

ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ, ηα πεξηζψξηα δξάζεσλ πνπ αθήλεη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ θξάηνπο θαη 

ην θνηλφ αίζζεκα ζρεηηθά κε ην κέιινλ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεξηκέλεη φηη ν θιάδνο καο ζα 

βειηηψζεη ηε ζέζε αθφκα πεξηζζφηεξν. Πξέπεη βέβαηα λα ηνληζηεί φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη 

ζπλζήθεο δηακνξθψλνπλ έλα πεξηβάιινλ πνπ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ νη επηρεηξήζεηο κε 

μεθάζαξν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ.    
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ε απηφ ην πιαίζην ε ρξνληά δηεζλψο απνδεκίσζε γηα ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν ζηηο 

κεηνρέο θαη ηα εκπνξεχκαηα αιιά θαη ζηηο νκνινγίεο θαζψο ε ξεπζηφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηελ 

Διιάδα, δελ είλαη δεηνχκελν γηα ην παγθφζκην ζηεξέσκα. ’ απηφ ην «κηθξφ» θφζκν, φπνπ νη 

απνζηάζεηο ππάξρνπλ κφλν ζην ράξηε, ε ηερλνινγία θαη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ην αδχλαην, δπλαηφ. Ζ πεξηνρή κεηαμχ ησλ 39 00 Ν θαη 22 00 E γεσγξαθηθψλ 

ζπληεηαγκέλσλ πνπ νλνκάδεηαη Διιάδα γηα πεξηζζφηεξα απφ 2500 ρξφληα, έρεη κεξηθά 

εμαηξεηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο «θαιήο δσήο», πνπ πέξα απφ 

ηνλ ηνπξηζκφ πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά ησλ παγθφζκησλ ζπλεδξίσλ, ηηο εμεξεπλήζεηο, ηα 

ζεκαηηθά πάξθα θ.ά. Σν κεζνγεηαθφ θιίκα θαη δηαηξνθή, ε πνηθηιία ηνπ πεξηβάιινληνο, έλα 

απφ ηα κεγαιχηεξα ζηνλ θφζκν λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα θαη εχθνιε-γξήγνξε πξφζβαζε θαη 

αλαηνιηθά θαη δπηηθά. Ζ ρψξα είλαη επίζεο γλσζηή γηα ηελ ηζηνξία ηεο (αλ θαη φρη ηφζν 

εξσηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα) θαη ηα απίζηεπηα κλεκεία ηεο, ηελ θηινμελία ησλ θαηνίθσλ θαη 

ην αλνηρηφ ηνπο πλεχκα, πνπ είλαη κεξηθνί αθφκα νπζηαζηηθνί παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζην 

δηεζλή αληαγσληζκφ. Μηα επράξηζηε έθπιεμε γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο είλαη θαη ην πςειφ 

πνζνζηφ νινθιήξσζεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (85%) αιιά θαη αλψηαηεο (40% ζηηο 

ειηθίεο 25-34) πνπ θαηαηάζζνπλ ηε ρψξα κεηαμχ ησλ πξψησλ ζηελ Δπξψπε, θαη ην πςειφ 

πνζνζηφ (60%) ηθαλνπνηεηηθήο γλψζεο θαη ρξήζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.   

 

ηνλ ηνκέα βέβαηα ηεο δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο - Wealth Management, ππάξρνπλ 

πιενλεθηήκαηα πνπ ίζσο δελ είλαη ηφζν πξνθαλή, αιιά ζίγνπξα ρξεηαδφκαζηε αθφκα ζθιεξή 

δνπιεηά. Παξφιν πνπ ε ρψξα βαζίδεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ε έιιεηςε θεληξηθνχ 

νξάκαηνο ζην ρψξν δελ έρεη κέρξη ζήκεξα επηηξέςεη ηελ δηεζλή καο θαηαμίσζε. Οη Έιιελεο, 

βέβαηα, ππήξμακε αλέθαζελ αξθεηά δηεζλνπνηεκέλνη. Μεηαλάζηεο απφ ηνλ πξψην παγθφζκην 

πφιεκν θαη κεηά, θνξπθαίνη εηζαγσγείο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θνηηεηέο ζηα θαιχηεξα 

παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ, θαη λαπηηθνί απφ ηελ θνχληα καο, θαηαιαβαίλνπκε ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε αξθεηά θαιά. Οη Έιιελεο ηξαπεδηθνί, σο ππφ-νκάδα, δηαδξακάηηζαλ 

ζπνπδαίν ξφιν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ελζσκάησζαλ ζηε δξάζε ηνπο φινπο ηνπο δηεζλείο 

θαλνληζκνχο γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. Οη δηαρεηξηζηέο πεξηνπζίαο είλαη εμαηξεηηθά θαιά 

εθπαηδεπκέλνη, έρνπλ εξγαζηεί ζην εμσηεξηθφ ή ζηελ Διιάδα γηα κεγάινπο θαη έκπεηξνπο 

μέλνπο νξγαληζκνχο θαη έρνπλ επηηχρεη αμηνδήιεπηα απνηειέζκαηα ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πιηθά γηα λα ρηηζηνχλ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ππάξρνπλ θαη 

είλαη θαιά.  

 

 

Σν 2014 έθιεηζε κε απμεκέλε ηελ αλεζπρία ησλ αγνξψλ γχξν απφ ην ελδερφκελν κηαο λέαο 

θξίζεο γηα ηε ρψξα καο, ελψ ππάξρνπλ πνιινί πνπ πηζηεχνπλ πσο είλαη δπλαηφλ ην 2015 λα 

κπνπλ νπζηαζηηθέο βάζεηο γηα ηελ απαξρή ηεο εμφδνπ απφ ηελ κεγάιε θξίζε θαη ηελ πεξίνδν 

χθεζεο πνπ ηελ ηαιάληζε. Αλακέλεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ παγθφζκηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ζε 

ηδηαίηεξα ζεηηθφ έδαθνο, παξά ηελ αδπλακία πνπ ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη ε Δπξψπε, κε 

απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξνη δηεζλείο νίθνη λα πξνβιέπνπλ κηα λέα ρξνληά κε ζπγθξαηεκέλα 

ζεηηθή πνξεία.  

 

 

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα                                                                                                        
 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ, ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ ελ ιφγσ 

13
ε 

εηαηξηθή ρξήζε αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 1.540.020,62 έλαληη € 1.230.814,65 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, απμεκέλα θαηά 25%.  
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Σα θαζαξά έζνδα απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο, νπζηαζηηθά ηα έζνδα απφ ηελ θεληξηθή καο 

δξαζηεξηφηεηα, παξνπζίαζαλ άλνδν θαηά 16% θαη αλήιζαλ ζην πνζφ  ησλ € 1.410.205,55 

έλαληη € 1.220.564,49 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ελψ ηα έζνδα απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

(Έζνδα απφ Οκφινγα, θαηαζέζεηο θιπ.) ήηαλ κεησκέλα θαη αλήιζαλ ζε  € 72.555,60  έλαληη € 

108.369,31  ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα δηακνξθψζεθαλ ζηα € 1.248.088,39 έλαληη € 1.170.233,10  ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 6,6%.   

Ζ παξαπάλσ αλαθεξφκελε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, φπνπ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα 

παξνπζίαζαλ πνιιαπιάζηα αχμεζε απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, νδήγεζαλ ζε αχμεζε ησλ 

θεξδψλ ηεο εηαηξίαο καο θαηά 69%. Σα θέξδε πξν θφξσλ ήηαλ απμεκέλα, ζε € 345.001,95 

έλαληη  € 203.277,76 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δηακνξθψζεθε ζηα € 3.403.367,72 

έλαληη € 3.173.167,83 ζηηο 31.12.2013.  

 

Γηάζεζε Κεξδώλ 

 

Σα θέξδε ηεο ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο δηακνξθψλνληαη ζεηηθά ζην πνζφ ησλ € 238.628,39. 

Με δεδνκέλε ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ πςειή θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο εηαηξίαο ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο εηαηξίαο  ζα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηε 

δηαλνκή κεξίζκαηνο χςνπο € 150.000 απφ ηα θέξδε ρξήζεσο.  

 

Γξαζηεξηόηεηεο                                                                                                       
 

Ζ πνξεία ηεο Δηαηξίαο  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ θαη ζπκθψλα 

κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ, ππήξμε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ επέηπραλ θαιχηεξεο απνδφζεηο ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ηεο 

θαηεγνξίαο ηνπο, ελψ ε ρακειή θαηάηαμε ηνπ Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds 

Μηθηφ νθείιεηαη ζηελ θηινζνθία ηνπ γηα πεξηνξηζκέλε κεηαβιεηφηεηα. Ζ απφδνζε πνπ 

επέηπρε ην 2014 ήηαλ πνιχ θνληά ζην ζηφρν πνπ είρε ηεζεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπκκεηνρέο απφ επελδπηέο πνπ επηζπκνχλ αληίζηνηρε ζρέζε θηλδχλνπ θαη 

απφδνζεο. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηελ πξψηε ζέζε ζηελ θαηεγνξία ηνπ πνπ πέηπρε γηα κηα 

αθφκα θνξά ην Attica Real Estate Μεηνρηθφ Δμσηεξηθνχ, ην νπνίν θαη ην 2014 βξαβεχηεθε γηα 

ηηο επηδφζεηο ηνπ. Σέινο ε θηινζνθία καο γηα δηαρείξηζε κε ρακειή ζρεηηθή κεηαβιεηφηεηα 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ επίδνζε ηνπ Attica Μεηνρηθφ Δζσηεξηθνχ, πνπ κε ηελ 

κεηαβιεηφηεηα πνπ παξνπζίαζε ε αγνξά δηαηήξεζε κηα πςειή ζέζε ζηελ θαηάηαμε. 

 

Σα Α/Κ έθιεηζαλ ζηηο 31/12/2014 κε ηηο αθφινπζεο απνδφζεηο: 

 

 

 

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
ΑΠΟΓΟΗ 

31/12/2014 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

Θέζε/ύλνιν 

 

ATTICA DYNAMIC ASSET ALOCATION F.O.F.  4,44%         

 

11/12 
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ATTICA ΟΜΟΛΟΓΗΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ -3,38% 10/13 

 

ATTICA ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ -24,26% 

 

6/28 

 

ATTICA ΓΗΑΥ. ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 2,05% 

 

7/16 

 

ATTICA ΜΗΚΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 3,06% 

 

7/31 

 

ATTICA ΟΜΟΛΟΓΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 8,76% 

 

6/10 

 

ATTICA REAL ESTATE ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 27,44% 

 

1/6 

  

 

 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό                                                                                                       
 

Καηά ην ηέινο ηνπ 2014, ε Δηαηξία απαζρνινχζε δψδεθα (12) ππαιιήινπο. 

 

Πξννπηηθέο                                                                                                       
 

Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Attica Wealth Management  θαη ζήκεξα είλαη ε 

αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ ππφ δηαρείξηζε, κέζσ ηεο επηηπρνχο αληηκεηψπηζεο ηεο αλαζθάιεηαο 

θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ δηαθαηέρεη ηφζν ηνπο ζπλεξγάηεο, φζν θαη ηνπο πειάηεο καο. Βέβαηα 

θάηη ηέηνην απαηηεί θαη ηηο θαηάιιειεο επελδχζεηο ηφζν ζε πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, φζν θαη ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ φπνπ ε εηαηξία καο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ νκίινπ. 

Σν εγρψξην πεξηβάιινλ παξακέλεη κπξνζηά ζε πνιχ ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη ην φξακα, ε 

ζηξαηεγηθή θαη νη επηκέξνπο απνθάζεηο ηεο κεηξηθήο καο Σξάπεδαο ζα δηακνξθψζνπλ γηα καο 

ην πιαίζην. Μεηά απφ κηα ρξνληά ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ γηα ηελ εηαηξία καο κε αλάπηπμε ηφζν 

ησλ θεθαιαίσλ ππφ δηαρείξηζε, φζν ηνπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ, ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αιιά θαη 

ησλ θεξδψλ είλαη απαξαίηεην ε Attica Wealth Management λα εμαζθαιίζεη απηφ ην λέν 

επίπεδν θαη γηα ην 2015. ηε ρψξα καο πνπ,  φπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο, ην ζπληαμηνδνηηθφ 

είλαη ελδερνκέλσο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα ιπζεί ζε αηνκηθφ επίπεδν, νη 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηνπο επελδπηέο θαη ζα παξακείλνπλ 

θαη ηα επφκελα ρξφληα. Θα ζπλερίζνπκε λα εμεγνχκε ηελ έλλνηα ηεο «επελδπηηθήο 

απνηακίεπζεο» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρή ηεο «ΖΡΔΜΗΑ» πνπ ε εηαηξία καο πξνβάιιεη σο 

βαζηθφ ιφγν ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο καο. 

 

Κχξηνη κέηνρνη, 

 

ε νξζή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο καο, πνπ καο επέηξεςε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ βαζηά θξίζε 

ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ απέδσζε θαξπνχο ην 2014. Παξνπζηάδνπκε ζήκεξα ηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ζ ηζρπξή θεθαιαηαθή καο βάζε 
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θαη ε ζηαζεξή κεηνρηθή καο ζχλζεζε καο επηηξέπεη λα αηελίδνπκε απηφ ην κέιινλ κε 

αηζηνδνμία θαη κε ζηφρν ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζε καο ζηελ αγνξά δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ. 

 

Μεηά ηα παξαπάλσ θ. Μέηνρνη ζαο παξαθαινχκε : 

 

1. Να εγθξίλεηε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014, 

2. Να απαιιάμεηε εκάο θαη ηνπο ειεγθηέο απφ θάζε επζχλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο 

ρξήζεο 2014 ζχκθσλα κε ηνλ λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ,  

3. Να δηνξίζεηε έλαλ (1) ηαθηηθφ θαη έλαλ (1) αλαπιεξσκαηηθφ νξθσηφ ειεγθηή γηα ηε 

ρξήζε 2015. 

 

 

Αζήλα, 26 Φεβξνπαξίνπ 2015 

Με εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

 

 

ΗΩΑΝΝΖ ΓΑΜΒΡΗΛΖ 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ATTICA WEALTH 
MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ, οι 
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και 
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Σα πρότυπα 
αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 
με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό 
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ATTICA WEALTH MANAGEMENT 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού υμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων 
από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 

Αθήνα, 27 Υεβρουαρίου 2015 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

Ιωάννης Γ. Λέος 
Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 24881 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ     
(Πνζά ζε επξώ)                                                                                                                           

 

εκείσζε 31/12/2014 31/12/2013

Δζνδα απφ πξνκήζεηεο 5 1.540.020,62 1.230.814,65

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 6 72.555,60 107.897,56

Λνηπά έζνδα 110.329,19 44.577,06

ύλνιν εζόδσλ 1.722.905,41 1.383.289,27

Έμνδα πξνκεζεηψλ 5 (129.815,07)          (10.250,16)               

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 8
(665.990,25)          (638.797,74)             

Κέξδε /(δεκίεο) επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 7 -                            471,75                     

Απνζβέζεηο 11 (20.018,31)            (17.821,73)               

Λνηπά έμνδα 9 (562.079,83)          (513.613,63)             

ύλνιν εμόδσλ (1.377.903,46)    (1.180.011,51)       

Κέξδε (δεκία) πξν θόξσλ 345.001,95 203.277,76

Φφξνο εηζνδήκαηνο 10 (106.373,56)          (62.284,02)               

Κέξδε ηεο ρξήζεο κεηά θόξσλ  (α) 238.628,39 140.993,74

Λνηπά ζπλνιηθά Έζνδα/(Έμνδα):

ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ κεηαγελέζηεξα

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) απφ ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
(11.389,86)            (327,88)                    

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία επί ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ 

ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
2.961,36               85,25                       

ηνηρεία πνπ ελδέρεηαη λα ηαμηλνκεζνύλ ζηελ 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ κεηαγελέζηεξα

Μεηαβνιή απνζεκαηηθνχ δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε 

ραξηνθπιαθίνπ
42,09                       

Λνηπά ζπλνιηθά Έζνδα/(Έμνδα) ρξήζεο κεηά θόξσλ  (β) (8.428,50)            (200,54)                  

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά θόξσλ  (α)+(β ) 230.199,89 140.793,20  
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Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 14 έσο 40 απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ  

(Πνζά ζε επξώ)                                                                                                                           

31/12/2014 31/12/2013

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 11 52.000,59           60.574,69

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 11 30.516,98           25.669,14

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 13 210.967,00         210.924,00

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο                                                                                   12 46.025,93 42.077,99

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 339.510,50 339.245,82

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 14 392.449,63 280.892,52

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 15 3.130.998,22 2.817.003,62

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 3.523.447,85 3.097.896,14

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  3.862.958,35 3.437.141,96

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

Μεηνρηθφ θεθάιαην 16 2.326.059,00 2.326.059,00

Απνζεκαηηθά 17 122.835,51 126.447,76

Κέξδε εηο λένλ 954.473,21 720.661,07

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 3.403.367,72 3.173.167,83

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ 18 52.154,74 36.970,32

Πξνβιέςεηο 19 20.423,21 20.423,21

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 72.577,95 57.393,53

Πξνκεζεπηέο 49.935,75 41.899,46

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 21 188.782,32 111.065,65

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 20 148.294,61 53.615,49

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 387.012,68 206.580,60

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 459.590,63 263.974,13

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 3.862.958,35 3.437.141,96

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ εκείσζε

 



 
 

12 

 

 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 14 έσο 40 απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ  

(Πνζά ζε επξώ) 

 

 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην
Απνζεκαηηθά Κέξδε εηο λένλ

ύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2013 2.326.059,00 125.262,06 581.053,57 3.032.374,63

Μεξίζκαηα -                              -                          -                             -                                      

ρεκαηηζκφο Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ -                              1.386,24             (1.386,24)               -                                      

πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο -                              1.386,24           (1.386,24)             -                                      

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα -                              42,09                  140.993,74 141.035,83

  

Λνηπά πλνιηθά Δζνδα κεηά θόξσλ

Αλαινγηζηηθά Κέξδε / Εεκίεο -                              (242,63)               -                             (242,63)                           

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2013 2.326.059,00 126.447,76 720.661,07 3.173.167,83

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 2.326.059,00 126.447,76 720.661,07 3.173.167,83

Μεξίζκαηα -                              -                          -                             -                                      

Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε -                              -                          -                             -                                      

ρεκαηηζκφο Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ -                              7.049,69 (7.049,69)               -                                      

πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο -                              7.049,69           (7.049,69)             -                                      

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά  απνηειέζκαηα -                              -                          238.628,39 238.628,39

Λνηπά πλνιηθά Δζνδα κεηά θόξσλ

Αλαινγηζηηθά Κέξδε / (Εεκίεο) -                              (8.428,50)            -                             (8.428,50)                        

Λνηπέο πξνζαξκνγέο (2.233,44)            2.233,44                 -                                      

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2014 2.326.059,00 122.835,51 954.473,21 3.403.367,72  

 

 

 

 

 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 14 έσο 40 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(Πνζά ζε επξώ) 

31/12/2014 31/12/2013

Σφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 60.255,10                  107.897,56            

Έζνδα πξνκεζεηψλ 1.620.879,09             1.270.729,85         

Έμνδα πξνκεζεηψλ (10.253,85)             

Λνηπά έζνδα 13.666,26                  4.661,86                

Πιεξσκέο ζε ππαιιήινπο θαη πξνκεζεπηέο (940.178,53)              (1.148.475,64)        

Φφξνη πιεξσζέληεο (83.415,24)                (1.352,13)               

Καζαξή εηζξνή ζε ινηπέο απαηηήζεηο 22.766,56                  52.051,53              

Καζαξή εθξνή άιισλ ππνρξεψζεσλ (363.686,59)              (48.529,02)             

Καζαξή ηακεηαθή ξνή από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
330.286,65             226.730,16         

Αγνξέο άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ
(15.145,00)                (25.462,00)             

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ
(1.147,05)                  (4.461,50)               

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε / (απνηέιεζκα) 

ρξενγξάθσλ ραξηνθπιαθίνπ δηαζέζηκσλ 

πξνο πψιεζε

188.295,63            

Καζαξή ηακεηαθή ξνή από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
(16.292,05)              158.372,13         

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -                                -                             

Καζαξή ηακεηαθή ξνή από 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
-                                -                             

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ηακείνπ θαη 

ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ
313.994,60                385.102,29            

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ζηελ αξρή 

ηεο ρξήζεο
2.817.003,62 2.431.901,33

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ηέινπο 

ρξήζεο
3.130.998,22 2.817.003,62

   

 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 14 έσο 40 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία 

H εηαηξία έρεη πιήξε επσλπκία «Attica Wealth Management Αλψλπκε Δηαηξία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ» 

θαη  δηαθξηηηθφ ηίηιν: «Attica Wealth Management Α.Δ.Γ.Α.Κ.». Ηδξχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001 ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 49112/06/Β/01/11 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. 4/212/09-03-2001 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, δεκνζηεπζείζεο ζην ππ΄ αξηζκ. 3335/5-6-2001 ΦΔΚ ΓΑΔ.ΔΠΔ. Ζ δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε 

ζε 99 έηε, κέρξη ηελ 1/6/2100. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2006, θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε Δηαηξία δηεχξπλε ην ζθνπφ 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαη πιένλ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηε δηαρείξηζε θεθαιαίσλ ηδησηψλ (Asset Management). θνπφο ηεο 

λέαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, ζπκβνπιεπηηθήο ή δηαθξηηηθήο δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίσλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο θάζε επελδπηή (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν). 

Έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη ν Γήκνο Αζελαίσλ θαη ε  δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηεο είλαη  Υξήζηνπ Λαδά 2, Σ.Κ. 105 61, 

Αζήλα. 

Ζ Attica Wealth Management AEΓΑΚ αθνινπζψληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4099/2012 δηαρεηξίδεηαη 7 ακνηβαία 

θεθάιαηα πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα επελδπηηθψλ πξντφλησλ. Αλάιπζε ησλ ππφ δηαρείξηζε ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ σο πξνο ην είδνο ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ χςνπο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο παξέρεηαη ζηε ζεκείσζε 26. 

Ζ Δηαηξία γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηελ λνκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ επνπηεχεηαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζηελ νπνία θαη ππνβάιιεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δηάθνξεο αλαθνξέο. 

Ζ δηάζεζε κεξηδίσλ ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξία γίλεηαη κέζσ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ 

δηθηχνπ ηεο ATTICA BANK Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία. 

 

H ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 31.12.2014 είρε σο εμήο : 

  

ΗΩΑΝΝΖ ΓΑΜΒΡΗΛΖ   ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..  

ΘΔΟΓΩΡΟ ΚΡΗΝΣΑ   ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ   ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

ΑΝΣΩΝΗΟ ΔΛΛΗΑΝΑΚΖ   ΜΔΛΟ Γ.. 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΟΤΒΑΛΑ   ΜΔΛΟ Γ.. 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΟΓΑΝΑΣΖ    ΜΔΛΟ Γ.. 

 

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιήγεη ζηηο 27/06/2018. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη ε Attica 

Bank A.T.E., κε έδξα ηελ Διιάδα, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο κε πνζνζηφ 100,00%. Ζ 

ελνπνίεζε ηεο Δηαηξίαο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 
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2. Βάζε παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

2.1 Γήλυζη ζςμμόπθυζηρ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2015 θαη έρνπλ 

αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.atticawealth.gr  

2.2 Βάζη επιμέηπηζηρ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 

2.3 Λειηοςπγικό νόμιζμα 

Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξίαο είλαη ην Δπξψ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο παξνπζηάδνληαη ζε 

Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο ζεκεηψζεηο. 

2.4 Χπήζη εκηιμήζευν και παπαδοσών 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη πηνζέηεζε 

παξαδνρψλ απφ ηε Γηνίθεζε, νη νπνίεο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη ηα 

ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ.  Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο ππνζέζεηο επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απνθιίζεηο ησλ ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία επαλεμεηάδνληαη εθφζνλ αθνξνχλ κφλν ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν ή αλ αθνξνχλ θαη ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο, νη απνθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαη κειινληηθέο 

πεξηφδνπο. 

 

3. Πιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

(3.1) Απσέρ παποςζίαζηρ ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν  

 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο, ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α). 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Σα κεγέζε πνπ παξαηίζεληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

απεηθνλίδνληαη ζε Δπξψ. 

Ζ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο, απαηηεί ηε 

δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο είλαη δπλαηφ  λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα 

http://www.atticawealth.gr/
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ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο, απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα 

εθηηκήζεσλ. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ 

νη απνθιίζεηο δχλαληαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.  

Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2013 θαη έρνπλ εθαξκνζζεί 

κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο απφ ηηο αιιαγέο ζε Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ 

ηζρχνπλ απφ ηελ 01/01/2014 φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

Ζ εηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο φια ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη ηηο δηεξκελείεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηε Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη πνπ ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ 

ηε ρξήζε 2014. 

 

(3.2) Αλλαγέρ ζε λογιζηικέρ Πολιηικέρ 

(3.2.1) Νέα Ππόηςπα, Γιεπμηνείερ, Αναθευπήζειρ και Τποποποιήζειρ ςθιζηάμενυν Πποηύπυν ηα οποία έσοςν 

ηεθεί ζε ιζσύ και έσοςν ςιοθεηηθεί από ηην Δςπυπαφκή Ένυζη 

Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΠΥΑ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (IASB), έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 

01/01/2014 ή κεηαγελέζηεξα. 

 ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο», ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα Τπό Κνηλό Έιεγρν» (Joint 

Arrangements), ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Οληόηεηεο», ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο» (εθαξκόδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην IASB εμέδσζε ηξία λέα Πξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12. 

Σν ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» αλαθέξεη έλα κνληέιν ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν 

σο ηε βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο 

θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ηελ ΜΔΓ 12 «Δλνπνίεζε – Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο Δηδηθνχ θνπνχ». Σν 

ΓΠΥΑ 11 «ρήκαηα Τπφ Κνηλφ Έιεγρν» θαζνξίδεη ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ 

κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ Κνηλφ Γηαθαλνληζκφ (Joint Arrangement). Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 

«πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΜΔΓ 13 «Απφ Κνηλνχ Διεγρφκελεο Οηθνλνκηθέο Μνλάδεο – Με 

Ννκηζκαηηθέο πλεηζθνξέο απφ Μέιε κίαο Κνηλνπξαμίαο». Σν ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε άιιεο 

Οληφηεηεο» ζπλελψλεη, εκπινπηίδεη θαη αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο απφ 

θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο. Ωο ζπλέπεηα ησλ 
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αλσηέξσ λέσλ Πξνηχπσλ, ην IASB εμέδσζε επίζεο ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 κε ηίηιν ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 28 κε ηίηιν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο θαη 

Κνηλνπξαμίεο». Σα πξφηππα δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  

 Οδεγόο Μεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ρήκαηα Τπό Κνηλό Έιεγρν, 

Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε άιιεο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12) 

(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 10. Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπιένλ πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ 

κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ ζπγθξηηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κε 

ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  

 Δπελδπηηθέο Οληόηεηεο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 ΚΑΙ ΓΛΠ 27) (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηεγνξία «Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο». Σν IASB ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 

«Δπελδπηηθέο Οληφηεηεο» γηα λα αλαθεξζεί ζε φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ γηα 

ηηο απνδφζεηο απφ ηελ ππεξαμία ηνπ θεθαιαίνπ, γηα εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν. Οη επελδπηηθέο νληφηεηεο 

ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο κε βάζε ηελ εχινγε αμία. ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία 

κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξίεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ, ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ινηπά επελδπηηθά θεθάιαηα. Οξίδεηαη, 

σο εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 10 ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε, φηη νη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα επηκεηξνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη δελ ζα ηηο ελνπνηνχλ, παξαζέηνληαο ηηο 

απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» - πκςεθηζκόο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ (εθαξκόδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 

Παξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

ζπκςεθηζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ 

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  
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 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ» - Γλσζηνπνηήζεηο γηα ην 

Αλαθηήζηκν Πνζό Με-Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 36 «Μείσζε ηεο 

Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε νξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί κείσζε ηεο 

αμίαο ηνπ, εάλ απηφ ην πνζφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε πψιεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε 

ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» - Αληηθαηάζηαζε 

παξαγώγσλ θαη αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 39 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Ο ζηφρνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε 

εηζαγσγή κίαο εμαίξεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ, αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνιή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΛΠ 39. πγθεθξηκέλα, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, πξνηείλεηαη κία 

εμαίξεζε φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο παξαγψγνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αληηθαζίζηαηαη 

απφ έλαλ θχξην αληηζπκβαιιφκελν, σο απνηέιεζκα αιιαγψλ ζε λφκνπο ή θαλνληζκνχο. ρεηηθή εμαίξεζε ζα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ζην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα». Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  

 ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο (Levies)» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2014) 

Σνλ Μάην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΠΥΑ 21. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε κία εηαηξεία 

ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ην θξάηνο, ζηηο 

Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο. Σν ΔΓΓΠΥΑ 21 είλαη κία δηεξκελεία ηνπ ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο 

Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ». Σν ΓΛΠ 37 ζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο 

ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε παξνχζα δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφο ηνπ παξειζφληνο, γλσζηφ σο 

δεζκεπηηθφ γεγνλφο. Ζ δηεξκελεία αλαθέξεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ 

θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο είλαη ε ελέξγεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ε νπνία επηθέξεη ηελ πιεξσκή 

ηεο εηζθνξάο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  
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(3.2.2) Νέα Ππόηςπα, Γιεπμηνείερ, αναθευπήζειρ και ηποποποιήζειρ ςθιζηάμενυν Πποηύπυν ηα οποία δεν έσοςν 

ακόμα ηεθεί ζε ιζσύ ή δεν έσοςν εγκπιθεί από ηην Δςπυπαφκή Ένυζη 

Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηχπσλ αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα 

Πξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. πγθεθξηκέλα:  

 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2018) 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην λέν πξφηππν 

αθνξνχλ ηελ χπαξμεο ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα εληαίν πξνλνεηηθφ κνληέιν 

γηα αλακελφκελεο δεκηέο απφ απνκείσζε θαη επίζεο κηα νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ησλ αλσηέξσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ 

δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΠΥΑ 14 «Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Ρπζκηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» ( εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 14. ηφρνο ηνπ ελδηάκεζνπ απηνχ πξνηχπνπ είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ  πνπ έρνπλ ξπζκηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο. ε πνιιέο ρψξεο ππάξρνπλ θιάδνη πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

θπβεξλεηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη ηελ ηηκνιφγεζε  ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ησλ αλσηέξσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σα 

αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/01/2017) 

Σνλ Μάην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 15. Σν ελ ιφγσ πξφηππν είλαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ηφζν θάησ απφ ηηο αξρέο ησλ ΓΠΥΑ φζν 

θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (US GAAP).  Σν λέν πξφηππν έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 18  

Έζνδα, ΓΛΠ 11 Καηαζθεπαζηηθέο ζπκβάζεηο θαη θάπνηεο δηεξκελείεο πνπ είλαη ζρεηηδφκελεο κε ηα έζνδα. Ζ 

εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ησλ αλσηέξσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο 2010-2012 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/07/2014) 
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Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2010 - 2012», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 8 

Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη νη 

εμήο: ΓΠΥΑ 2: Οξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο, ΓΠΥΑ 3: Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο ελδερφκελνπ 

αληαιιάγκαηνο ζε ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ΓΠΥΑ 8: πλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, ΓΠΥΑ 8: πκθσλία ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο, ΓΠΥΑ 13: Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ΓΛΠ 7: Καηαβιεζέληεο ηφθνη πνπ 

θεθαιαηνπνηνχληαη, ΓΛΠ 16/ΓΛΠ 38: Μέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ θαη ΓΛΠ 24: Βαζηθά Γηεπζπληηθά ηειέρε. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ησλ αλσηέξσ ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο 2011-2013 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/07/2014) 

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2011 - 2013», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 4 

Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα 

εμήο: ΓΠΥΑ 1: Ζ έλλνηα ησλ πθηζηάκελσλ ΓΠΥΑ, ΓΠΥΑ 3: Δμαηξέζεηο γηα θνηλνπξαμίεο, ΓΠΥΑ 13: Πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 52 (εμαίξεζε ραξηνθπιαθίνπ), θαη ΓΛΠ 40: Απνζαθήληζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηνπ 

ΓΠΥΑ 3 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη ΓΛΠ 40 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αθηλήησλ σο 

επελδχζεηο ζε αθίλεηα ή σο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ησλ αλσηέξσ ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ Κύθινο 2012-2014 (γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σν IASB πξνρψξεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Κχθινο 2012 - 2014», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 4 

Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Πξφηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, αλ θαη νη 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ 

θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΠΥΑ 5: Αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο ηεο Πψιεζεο, ΓΠΥΑ 7: πκβάζεηο ππεξεζίαο θαη εθαξκνγή 
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ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 7 ζηηο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ΓΛΠ 19: Δπηηφθην πξνεμφθιεζε, θαη ΓΛΠ 

34: Γλσζηνπνηήζεηο πιεξνθνξηψλ ζηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ησλ 

αλσηέξσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 19: «Πξόγξακκα Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ: Δηζθνξέο εξγαδνκέλσλ» (γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2014) 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 19 «Παξνρέο 

ζε εξγαδνκέλνπο» κε ηίηιν Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Δηζθνξέο Δξγαδνκέλσλ (Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 

19). Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ζθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απινπνηήζεη ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο 

εηζθνξέο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη εηζθνξέο πνπ 

ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ησλ αλσηέξσ ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 27: «Μέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ζε αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016): 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, ην IASB έθδσζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 27 «Μέζνδνο ηεο θαζαξήο 

ζέζεο ζε αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Με ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, κία εηαηξεία έρεη ηελ επηινγή λα 

επηκεηξήζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο 

αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο, θάηη ην νπνίν έσο θαη ηελ έθδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο, δελ 

ίζρπε. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ησλ αλσηέξσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 10 θαη ζην ΓΛΠ 28: «Πσιήζεηο ή Δηζθνξέο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ κεηαμύ 

ελόο Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνύο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σν επηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ «Πσιήζεηο ή Δηζθνξέο ηνηρείσλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ κεηαμχ ελφο Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνχο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο» (ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΛΠ 

28). Ζ ηξνπνπνίεζε ζα εθαξκφδεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κειινληηθά γηα πσιήζεηο ή εηζθνξέο ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016. 

Πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη, κε απαξαίηεηε ηε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε απηήο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ησλ αλσηέξσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 16 θαη ζην ΓΛΠ 41: «Γεσξγία: Καξπνθόξεο Φπηείεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 
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Σν Ηνχλην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ αιιάδεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

αλαθνξά θαξπνθφξσλ θπηεηψλ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, απνθαζίζηεθε φηη νη θαξπνθφξεο θπηείεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ην ίδην ηξφπν 

φπσο ηα ελζψκαηα πάγηα (ΓΛΠ 16). πλεπψο νη ηξνπνπνηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θαξπνθφξεο θπηείεο ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16 αληί ηνπ ΓΛΠ 41. Ζ παξαγσγή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο θαξπνθφξεο θπηείεο παξακέλεη ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 41. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ησλ αλσηέξσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο 

αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 16 θαη ζην ΓΛΠ 38: «Γηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε Απνδεθηέο Μεζόδνπο 

Απνζβέζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σν Μάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38. Σν ΓΛΠ 16 θαη ην ΓΛΠ 

38 θαζηεξψλνπλ ηηο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη νη απνζβέζεηο ζην 

ξπζκφ ηεο αλακελφκελεο αλάισζεο ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. Σν IASB έρεη δηεπθξηλίζεη φηη ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απφζβεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη θαηάιιειε, δηφηη ηα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γεληθά αληαλαθινχλ άιινπο παξάγνληεο θαη 

φρη ηελ αλάισζε ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ 

εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ησλ αλσηέξσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 11:  «Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ απνθηήζεσλ ζπκκεηνρώλ ζε από θνηλνύ 

ιεηηνπξγίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σν Μάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΠΥΑ 11. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο 

πξνζζέηνπλ λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κία απφ θνηλνχ 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη δηεπθξηλίδνπλ ην θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα 

ηέηνηεο απνθηήζεηο. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ησλ αλσηέξσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο αλ θαη δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1: «Πξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 1. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ 

σο ζηφρν ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο θξίζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ησλ αλσηέξσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο αλ θαη δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
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 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28: «Δπελδπηηθέο νληόηεηεο: Δθαξκόδνληαο ηελ 

εμαίξεζε από ηελ Δλνπνίεζε» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2016) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζηα ΓΠΥΑ 10, 

ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο 

ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ νληνηήησλ, ελψ παξέρνπλ εμαηξέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο ζα 

κεηψζνπλ ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ. Ζ εηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε ησλ 

αλσηέξσ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

4. ύλνςε εθαξκνγήο  ινγηζηηθώλ αξρώλ 

4.1 Χπημαηοοικονομικά μέζα 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηήζεηο, θαη ηα ρξεφγξαθα ηνπ δηαζέζηκνπ πξνο 

πψιεζε θαη ηνπ εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Οη απαηηήζεηο θαη ηα ρξεφγξαθα ηνπ δηαζεζίκνπ πξνο πψιεζε 

ραξηνθπιαθίνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο. Σα ρξεφγξαθα δηαζεζίκνπ πξνο 

πψιεζε θαη εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ  απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιαγή ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιαγή ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ 

θαηαρσξνχληαη  απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, κέρξη ηα ζηνηρεία απηά λα πσιεζνχλ, εηζπξαρζνχλ ή δηαηεζνχλ κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ή έσο φηνπ δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν νη 

ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο πνπ είραλ αλαγλσξηζηεί ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ. 

 

4.2 Μεηοσικό κεθάλαιο 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απνηειείηαη απφ θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη εκθαλίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε.  Σα άκεζα 

ζρεηηδφκελα κε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο έμνδα, αθαηξνχληαη απφ ην πξντφλ ηεο έθδνζεο 

θαη κεηψλνπλ ηζφπνζα ηα ίδηα θεθάιαηα. 

Σα κεξίζκαηα ζε θνηλέο κεηνρέο αλαγλσξίδνληαη ζαλ ππνρξέσζε ζηελ πεξίνδν πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνπο 

κεηφρνπο. 

Σν θφζηνο θηήζεο ηδίσλ κεηνρψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθφξσλ εμφδσλ, εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, έσο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πνπιεζνχλ ή αθπξσζνχλ.  ηελ πεξίπησζε πνπ νη ίδηεο κεηνρέο πνπιεζνχλ ή 

επαλεθδνζνχλ, ην ηίκεκα ζα θαηαρσξεζεί απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. 
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4.3 Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ζην ηακείν, νη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη νη 

βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πνπ ιήγνπλ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

4.4 Πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία 

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο κεησκέλε κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο 

ηπρφλ απνκεηψζεηο. 

Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

Ζ σθέιηκε δσή έρεη πξνζδηνξηζηεί σο εμήο: 

Eγθαηαζηάζεηο ζε θηίξηα ηξίησλ Μηθξφηεξν κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηεο 

κίζζσζεο θαη ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο 

Δμνπιηζκφο θαη έπηπια 4 έσο 10 έηε 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 3-5 έηε 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο ησλ παγίσλ θαη ε σθέιηκε δσή ηνπο ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε, φπνηε θξηζεί αλαγθαίν, 

θάζε θνξά πνπ ζπληάζζνληαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πάγηα πνπ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε πξνζαξκφδνληαη ζηελ 

αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Κέξδε θαη δεκίεο απφ δηαζέζεηο παγίσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

 

4.5  Άςλα πεπιοςζιακά ζηοισεία 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δηαηξίαο θαη απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο 

θηήζεο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο. 

Οη απνζβέζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπο πνπ είλαη 5 ρξφληα. 

 

4.6 Απαιηήζειρ 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο επηζθνπνχληαη ζε θάζε πεξίνδν ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα απνκείσζε. Αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, ηφηε 

πξνζδηνξίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο απαίηεζεο. 
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Απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία απηψλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο 

αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπο. 

 

4.7 Παποσέρ ππορ ηο πποζυπικό 

(α)  Παξνρέο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 

Οη ππνρξεψζεηο γηα εηζθνξέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζην ινγαξηαζκφ 

ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

(β) Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ αθνξνχλ ζηε λνκηθή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο γηα θαηαβνιή ζην 

πξνζσπηθφ εθάπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδφκελνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο. 

Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ην πξφγξακκα απηφ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα 

ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή αλάινγα κε ην δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ 

αλακέλεηαη λα θαηαβιεζεί. 

Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method).  Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο 

επηηφθην ην κέζν ζηαζκηθφ ηεο θακπχιεο απφδνζεο θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ρξνλνδηάγξακκα 

θαηαβνιήο ησλ παξνρψλ. 

 

4.8 Πποβλέτειρ 

Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ή ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα 

παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ 

ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Οη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο θάζε ηζνινγηζκνχ  θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ 

αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνήο πφξσλ είλαη ειάρηζηε. Οη 

ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή 

νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. 
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4.9 Έζοδα και έξοδα από ππομήθειερ 

Έζνδα θαη έμνδα απφ πξνκήζεηεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία παξέρνληαη νη 

ζρεηηθέο ππεξεζίεο. Οη πξνκήζεηεο έζνδα αθνξνχλ έζνδα απφ ηε δηαρείξηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, δηάζεζε θαη 

εμαγνξά κεξηδίσλ θαη απφ δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ ηξίησλ. 

Σα έμνδα πξνκεζεηψλ αθνξνχλ ηελ επηζηξνθή κέξνπο ηεο πξνκήζεηαο δηάζεζεο, δηαρείξηζεο θαη εμαγνξάο ζηα δίθηπα 

πσιήζεσλ πνπ ζπλεξγάδεηαη ε Δηαηξία. 

 

4.10 Μιζθώζειρ 

Ζ Δηαηξία κηζζψλεη ην θηίξην πνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο θαζψο θαη έλα κεηαθνξηθφ κέζν. Οη κηζζψζεηο απηέο  

ζεσξνχληαη ιεηηνπξγηθέο θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα.  

 

4.11 Φόπορ ειζοδήμαηορ 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο απνηειείηαη απφ ην θφξν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη απφ ηνλ 

αλαβαιιφκελν θφξν. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο εθηφο θαη αλ ζρεηίδεηαη κε 

ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε νπφηε θαη αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε. 

Ο θφξνο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο είλαη ε αλακελφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή πνπ αθνξά 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ ηζνινγηζκνχ, βάζεη ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηεο θνξνινγηθήο αμίαο πνπ απνδίδεηαη ζε απηά ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία. Γηα ηηο αθφινπζεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ππνινγίδεηαη αλαβαιιφκελνο θφξνο: ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη 

απφ εμαγνξέο πνπ δελ εθπίπηεη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, ε αξρηθή αλαγλψξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή 

ππνρξεψζεσλ πνπ δελ επεξεάδνπλ είηε ηα ινγηζηηθά είηε ηα θνξνινγηθά θέξδε θαη δηαθνξέο ζρεηηδφκελεο κε 

επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο ζηελ έθηαζε πνπ απηέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην άκεζν κέιινλ.  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζεζπηζκέλνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ή νη θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη έρνπλ εθαξκνγή ζε 

κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία. 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη κφλν ζηε πεξίπησζε πνπ είλαη πηζαλφλ ηα κειινληηθά 

θνξνινγεηέα θέξδε λα είλαη επαξθή γηα ην ζπκςεθηζκφ ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 

απαίηεζε κεηψλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ είλαη πηζαλφλ λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί ην θνξνινγηθφ φθεινο. 
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4.12 Καθοπιζμόρ εύλογηρ αξίαρ 

Ζ Δηαηξία θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο γηα ηε 

κειινληηθή θαηάζηαζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απεηθφληζε 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη εθηηκήζεηο απηέο θαη νη παξαδνρέο εμεηάδνληαη ζε θάζε 

πεξίνδν κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη άιινπο παξάγνληεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά 

γεγνλφηα ηα νπνία εθηηκψληαη ινγηθά ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

 

5.  Έζνδα από πξνκήζεηεο 

(πνζά ζε Δπξώ) 

 

31/12/2014 31/12/2013

Ακνηβή δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 1.216.763,85 1.063.401,95

Πξνκήζεηεο δηάζεζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 130.236,08 10.722,12

Πξνκήζεηεο εμαγνξάο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 28.019,82 1.473,63

Πξνκήζεηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ηδησηψλ 115.000,95 73.989,84

Πξνκήζεηεο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ 49.999,92 81.227,11

ύλνιν 1.540.020,62 1.230.814,65  
 

 

Ζ Δηαηξία δηαρεηξίδεηαη 7 ακνηβαία θεθάιαηα θαη εηζπξάηηεη πξνκήζεηεο δηαρείξηζεο, δηάζεζεο θαη εμαγνξάο βάζεη 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ θαλνληζκνχ θάζε ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. 

 

 

31/12/2014 31/12/2013

Πξνκήζεηεο πψιεζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 129.815,07 10.250,16  
 

 

Οη πξνκήζεηεο πψιεζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, αθνξνχλ πξνκήζεηεο ζηελ Μεηξηθή εηαηξία Attica Bank Α.Σ.Δ..  

Ζ Δηαηξία βάζεη ζχκβαζεο ρξεζηκνπνηεί ηα δίθηπα θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ πψιεζε κεξηδίσλ ησλ  

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. 
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6.  Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 
     (πνζά ζε Δπξώ) 

 

 

31/12/2014 31/12/2013

Έζνδα απφ ηφθνπο Οκνιφγσλ -                   61,60           

Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ 72.555,60    107.835,96

ύλνιν 72.555,60 107.897,56
 

 

7.  Κέξδε / (δεκηέο) ραξηνθπιαθίνπ δηαζέζηκνπ πξνο πώιεζε 

      (πνζά ζε Δπξώ) 

 

31/12/2014 31/12/2013

Οκφινγα -                   471,75         

-                   471,75  

 

Σα θέξδε / (δεκίεο) ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε γηα ηε ρξήζε 2013 αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ πψιεζε ησλ Οκφινγσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο 

(European Financial Stability Facility (E.F.S.F.) πνπ πξνέθπςε απφ αληαιιαγή ησλ Οκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ ην 2012 ζχκθσλα κε ην ζρέδην εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Private Sector Involvement – 

P.S.I.). 

 

8.  Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 

      (πνζά ζε Δπξώ) 

 

31/12/2014 31/12/2013

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα (537.471,04)     (511.498,57)    

Δηζθνξέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (109.886,21)     (110.584,03)    

Έμνδα ζπληαμηνδφηεζεο πξνζσπηθνχ (3.794,56)         (3.932,04)        

Λνηπέο παξνρέο πξνζσπηθνχ (14.838,44)       (12.783,10)      

ύλνιν (665.990,25)  (638.797,74)  
 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ήηαλ 12 άηνκα   

(31 Γεθεκβξίνπ 2013: 12). 
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9.  Λνηπά έμνδα 

     (πνζά ζε Δπξώ) 
 

31/12/2014 31/12/2013

Δλνίθηα αθηλήησλ (34.734,20)       (30.593,60)       

πλδξνκέο – εηζθνξέο θαη έμνδα δεκνζηεχζεσλ (123.005,56)     (116.197,94)     

Έμνδα δηαθήκηζεο (25.182,71)       (21.455,75)       

Ακνηβέο ηξίησλ (Γηθεγφξνη – ειεγθηέο θιπ.) (222.359,08)     (188.553,38)     

Σειεπηθνηλσλίεο (5.146,23)         (6.336,15)         

Ακνηβέο κεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο (10.064,78)       (9.562,80)         

Κνηλφρξεζηα (ΓΔΚΟ) (9.811,25)         (9.302,25)         

Τιηθά άκεζεο αλαιψζεσο (Έληππα-Γξαθηθή  χιε) (6.423,20)         (11.521,18)       

Έμνδα κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηαμηδίσλ (19.400,58)       (47.549,73)       

Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο (1.588,98)         (1.808,04)         

Με ελζσκαησκέλνη θφξνη (65.543,58)       (38.452,35)       

Λνηπά έμνδα (38.819,68)       (32.280,46)       

ύλνιν (562.079,83)  (513.613,63)   

 

 

10.  Φόξνο εηζνδήκαηνο  

   (πνζά ζε Δπξώ) 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

31/12/2014 31/12/2013

Σξέρσλ θφξνο (107.360,14)         (71.858,63)         

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 986,58                  9.574,61            

ύλνιν (106.373,56)       (62.284,02)       

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν ππάξρνπλ  ζηε ζεκείσζε 12 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

 

Ζ ζπκθσλία ηνπ πξαγκαηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή έρεη σο εμήο: 
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31/12/2014 31/12/2013

Κέξδε πξν θφξσλ 345.001,95 203.277,76

Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 26,00% 26,00%

Αλαινγνχλ θφξνο 89.700,51 52.852,22

Πξνζαξκνγή πξφβιεςεο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο -                     -                     

Αλαινγνχλ θφξνο/Αθνξνινγήησλ εζφδσλ/Με εθπεζηέσλ εμφδσλ 16.673,05       9.431,80        

Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο 106.373,56 62.284,02

Δθαξκνζηένο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 30,83% 30,64%  

 

Ζ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ππνβάιιεηαη ζε εηήζηα βάζε αιιά ηα απνηειέζκαηα πνπ δειψλνληαη ζεσξνχληαη 

πξνζσξηλά έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο θαη εθδνζεί ε ηειηθή έθζεζε 

ειέγρνπ.   

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ ρξήζε 2011 θαη εληεχζελ, νη Διιεληθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο πνπ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά, ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ «Δηήζην 

Φνξνινγηθφ Πηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994, ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά 

απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην Νφκηκν Διεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ ειέγρεη ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Καηφπηλ νινθιήξσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ 

γξαθείν εθδίδεη ζηελ εηαηξεία «Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» θαη ζηε ζπλέρεηα ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή 

ειεγθηηθφ γξαθείν ηελ ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ην αξγφηεξν εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Σν 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα επηιέμεη δείγκα εηαηξεηψλ ηνπιάρηζηνλ ηεο ηάμεο ηνπ 9% γηα έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ. Ο έιεγρνο απηφο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα φρη αξγφηεξν ησλ 

δεθανθηψ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο «Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ. 

Ζ Δηαηξεία γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2014 έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ 

θαη ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 65
Α
 ηνπ Ν. 4174/2013, θαη ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζαο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο ΠΟΛ.1159/2011. Οη αλσηέξσ έιεγρνη γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2013 έρνπλ νινθιεξσζεί θαη έρνπλ εθδνζεί 

θαη ππνβιεζεί ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθέο εθζέζεηο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο Οξθσηνχ Διεγθηή 

Λνγηζηή κε ζχκθσλε γλψκε. Γηα δε ηελ ρξήζε 2014 ν ζρεηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην 

ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο ρξήζεσο 2013. Δθηηκάηαη φηη απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ ζα πξνθχςνπλ πξφζζεηεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο λα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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Δπίζεο γηα ηελ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε 2010, ε εηαηξία έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε χςνπο € 15.000,00 ε 

νπνία ζεσξείηαη επαξθήο γηα ηελ θάιπςε πηζαλήο πξφζζεηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ 

θνξνινγηθφ έιεγρν. 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ θνξνινγηθφ δίθαην ζηελ Διιάδα, νη αλψλπκεο εηαηξίεο θνξνινγνχληαη ζηα ζπλνιηθά ηνπο 

θέξδε κε ζπληειεζηή 26%. 

 

11. Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

     (πνζά ζε Δπξώ) 

 

Λνγηζκηθά 

Πξνγξάκκαηα  

Λνηπά πάγηα 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία

ύλνιν

Αμία θηήζεο

Τπφινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 63.944,12 121.052,47 184.996,59

Πξνζζήθεο 25.462,00 4.461,50 29.923,50

Μεηψζεηο -                                   -                                -                       

Τπόινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2013 89.406,12 125.513,97 214.920,09

Τπφινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 89.406,12 125.513,97 214.920,09

Πξνζζήθεο 15.145,00 1.147,05 16.292,05

Μεηψζεηο -                                   -                                -                       

Τπόινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2014 104.551,12 126.661,02 231.212,14

Απνζβέζεηο

Τπφινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 (55.911,91)                   (54.942,62)                (110.854,53)     

Απνζβέζεηο (7.825,07)                     (9.996,66)                  (17.821,73)       

Μεηψζεηο -                                   -                                -                       

Τπόινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2013 (63.736,98)                (64.939,28)              (128.676,26)  

Τπφινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 (63.736,98)                   (64.939,28)                (128.676,26)     

Απνζβέζεηο (10.297,16)                   (9.721,15)                  (20.018,31)       

Μεηψζεηο -                                   -                                -                       

Τπόινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2014 (74.034,14)                (74.660,43)              (148.694,57)  

Αλαπόζβεζηε αμία

Τπφινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 8.032,21 66.109,85 74.142,06

Τπφινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2013 25.669,14 60.574,69 86.243,83

Τπφινηπα 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 25.669,14 60.574,69 86.243,83

Τπφινηπα 31 Γεθεκβξίνπ 2014 30.516,98 52.000,59 82.517,57  
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Οη πξνζζήθεο ησλ παγίσλ ηεο ρξήζεο 2014 πνζνχ € 1.147,05 αθνξνχλ εμνπιηζκφ γξαθείνπ, βειηηψζεηο θαη ινηπά 

έμνδα δηακφξθσζεο ζε κηζζσκέλα αθίλεηα.  

Οη πξνζζήθεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηεο ρξήζεο 2014 πνζνχ € 15.145,00 αθνξνχλ ζε βειηηψζεηο ησλ ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηεο εηαηξίαο.  

 

12.  Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

       (πνζά ζε Δπξώ) 

 

Ζ θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο: 

 

Τπόινηπν 

1/1/2013

Καηαρώξεζε ζηα 

απνηειέζκαηα 

2013

Καηαρώξεζε ζηα 

Ίδηα Κεθάιαηα 

2013

 Τπόινηπν 

31/12/2013

Καηαρώξεζε ζηα 

απνηειέζκαηα 

2014

Καηαρώξεζε ζηα 

Ίδηα Κεθάιαηα 

2014

Τπόινηπν 

31/12/2014

Πξόβιεςε γηα παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο
7.121,82 2.405,21                    85,24                          9.612,27        986,58                       2.961,36                     13.560,22    

Αμηόγξαθα επελδύζεσλ 

δηαζέζηκα πξνο πώιεζε / 

θνξνινγηθή δεκηά 

αληαιιαγήο Οκνιόγσλ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ - 

P.S.I.

25.296,31 7.169,40                    -                                  32.465,71      -                                -                                  32.465,71    

ύλνιν 32.418,13 9.574,61                  85,24                         42.077,98    986,58                     2.961,36                   46.025,93  

 

13.  Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

       (πνζά ζε Δπξώ) 

 

31/12/2014 31/12/2013

πλεγγπεηηθφ Σακείν 200.000,00 200.000,00

Γνζκέλεο εγγπήζεηο 10.967,00 10.924,00

ύλνιν 210.967,00 210.924,00
 

 

 

 

Σν πνζφ € 200.000,00 αθνξά θαηαβνιή σο εγγχεζε εηζθνξψλ ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο 

Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2533/1997.  Ζ Δηαηξία έρεη επίζεο εθδψζεη εγγπεηηθή 

επηζηνιή πξνο ην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην πνζνχ Δπξψ 50.000,00. 
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14.  Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

       (πνζά ζε Δπξώ) 

 

31/12/2014 31/12/2013

Ακνηβέο δηαρείξηζεο 122.613,82 98.792,92

Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 75.255,40 41.287,49

Υξεψζηεο Γηάθνξνη 169.957,00 119.333,11

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 4.910,29 3.250,00

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 19.713,12 18.229,00

ύλνιν 392.449,63 280.892,52
 

 

 

 

15. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

      (πνζά ζε Δπξώ) 

 

31/12/2014 31/12/2013

Σακείν 1.017,84 1.326,43

Καηαζέζεηο φςεσο ζε Σξάπεδεο 3.129.980,38 2.815.677,19

ύλνιν 3.130.998,22 2.817.003,62
 

 

 

16.  Μεηνρηθό θεθάιαην 

        (πνζά ζε επξώ) 

       

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31/12/2014 απνηειείηαη απφ 198.300 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, κε 

νλνκαζηηθή αμία Δπξψ 11,73 αλά κεηνρή,  

(31 Γεθεκβξίνπ 2013: 198.300 κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία Δπξψ 11,73 αλά κεηνρή). 

 

17.  Απνζεκαηηθά 

        (πνζά ζε επξώ) 

31/12/2014 31/12/2013

Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ 103.079,70 96.030,01

Απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ζε επξψ 881,14 881,14

Απνζεκαηηθφ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ 18.874,67    29.536,61

ύλνιν 122.835,51 126.447,76  
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Σαθηηθό Απνζεκαηηθό: χκθσλα κε ηελ ειιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία ε Δηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαθξαηεί 

απφ ηα θαζαξά ινγηζηηθά ηεο θέξδε ειάρηζην πνζνζηφ 5% εηεζίσο σο ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ.  Ζ παξαθξάηεζε παχεη 

λα είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ ην ζχλνιν ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ππεξβεί ην 1/3 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ.  Σν απνζεκαηηθφ απηφ ην νπνίν είλαη θνξνινγεκέλν δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί θαζ' φιε ηε δηάξθεηα δσήο 

ηεο Δηαηξίαο θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ θεξδψλ θαη δεκηψλ εηο 

λένλ. 

ηε ρξήζε 2014 ε εηαηξεία ζρεκάηηζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ πνζνχ € 7.049,69 απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2013. 

Απνζεκαηηθό κεηαηξνπήο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ζε επξώ : Αθνξά ππφινηπν απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ζε Δπξψ 

πνζνχ € 881,14. 

18. Παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθό 

       

χκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηή, 

δηαρσξίδνληαη ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (defined contribution) θαη ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ (defined benefit). 

Βάζεη ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο ην 

χςνο ηεο νπνίαο ζρεηίδεηαη κε ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν απνρψξεζεο 

(απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε).  Οη εξγαδφκελνη πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη κε αηηία, δε δηθαηνχληαη απνδεκίσζε.  

Ζ νθεηιφκελε απνδεκίσζε, ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο, είλαη ίζε κε 40% ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ ζε 

πεξίπησζε απφιπζεο άλεπ αηηίαο.  Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ηειηθά απφ ηελ Δηαηξία θαζνξίδεηαη 

αθνχ ιεθζεί ππφςε  ε πξνυπεξεζία ησλ εξγαδνκέλσλ  θαη ε ακνηβήο ηνπο. 

Μηα ππνρξέσζε ζεσξείηαη φηη αθνξά πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (defined contribution) φηαλ ινγίδεηαη ζε 

ηαθηηθή βάζε ην δεδνπιεπκέλν κέξνο απηήο.  Ζ πξαθηηθή απηή είλαη παξφκνηα κε ηελ πξαθηηθή πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία , δειαδή ηελ θαηαβνιή πξνο ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ 

γηα ηελ πξνζθεξζείζα ππεξεζία ησλ ππαιιήισλ. 

Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηα Γ.Π.Υ.Α. έρνπλ ζεζπίζεη 

νξηζκέλεο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο ππνρξέσζεο θαζψο επίζεο θαη ηηο αξρέο θαη ηηο 

αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ απνξξέεη απφ απηά 

ηα πξνγξάκκαηα.  Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο πξνβιεπφκελεο κνλάδαο πίζησζεο 

(projected unit credit method), ε νπνία ππνινγίδεη ηελ παξνχζα αμία ηεο δεδνπιεπκέλεο ππνρξέσζεο. 

 

Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ πξνζδηνξίζζεθαλ κέζσ αλαινγηζηηθήο κειέηεο. Οη πίλαθεο πνπ 

αθνινπζνχλ εκθαλίδνπλ ηε ζχλζεζε ηεο θαζαξήο δαπάλεο γηα ηε ζρεηηθή πξφβιεςε πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, 

αληίζηνηρα. 
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Ζ θίλεζε ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο έρεη σο εμήο: 

31/12/2014 31/12/2013

Τπνρξέσζε πξνθαζνξηζκέλεο παξνρήο ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 36.970,32          32.710,41      

Πξφβιεςε ρξήζεσο 15.184,42          4.259,91        

52.154,74          36.970,32      

Πνζά αλαγλσξηζκέλα ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ:

31/12/2014 31/12/2013

Σξέρνλ θφζηνο ππεξεζίαο 2.426,66            2.394,64        

Σφθνη ππνρξέσζεο 1.367,90            1.537,39        

3.794,56            3.932,03        

Πνζά αλαγλσξηζκέλα ζηελ θαηάζηαζε Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ:

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκίεο αλαγλσξηδφκελα ζηα Λνηπά πλνιηθά 

Έζνδα
11.389,86          327,88           

11.389,86          327,88           

πλνιηθή επίδξαζε ζηελ Καζαξή Θέζε ηεο Δηαηξείαο 15.184,42 4.259,91

Βαζηθέο παξαδνρέο αλαινγηζηηθήο κειέηεο:

31/12/2014 31/12/2013

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο 2,50% 3,70%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 1,80% 2,00%

Μέζε αλακελφκελε εξγαζηαθή δσή (ζε έηε) 26,8 27,8  

 

Ο βαζκφο επαηζζεζίαο ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ζπληαμηνδφηεζε πξνζσπηθνχ σο πξνο ηηο κεζν-ζηαζκηθέο 

παξαδνρέο είλαη σο εμήο: 

Μεηαβνιή παξαδνρήο
Δπίπησζε ζηε ζπλνιηθή ππνρξέσζε 

(Πνζνζηηαία κεηαβνιή)

Αχμεζε επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο θαηά 0,5% Μείσζε θαηά 10%

Μείσζε επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο θαηά 0,5% Αχμεζε θαηά 11%

Αχμεζε αλακελφκελεο αχμεζεο κηζζψλ θαηά 0,5% Αχμεζε θαηά 11%

Μείσζε αλακελφκελεο αχμεζεο κηζζψλ θαηά 0,5% Μείσζε θαηά 10%
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19. Πξνβιέςεηο 

       (πνζά ζε Δπξώ) 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ έρεη σο εμήο:

31/12/2014 31/12/2013

Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο 20.423,20 20.423,20

Πεξαίσζε -                         -                   

Σαθηνπνίεζε πξνβιέςεσλ -                         -                   

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο 20.423,20 20.423,20  

 

εκεηψλεηαη φηη ην ζσξεπηηθφ πνζφ ησλ € 20.423,21 ζηηο 31/12/2014 αθνξά θαηά ην πνζφ € 15.000,00 

ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε γηα ηελ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε 2010 (ζεκείσζε 23.1) θαη θαηά ην πνζφ 5.423,21 

πξφβιεςε ηεο εηαηξείαο γηα ελδερφκελεο δηθαζηηθέο ππνρξεψζεηο (ζεκείσζε 23.2). 

 

20. Λνηπέο ππνρξεώζεηο 
       (πνζά ζε Δπξώ) 

31/12/2014 31/12/2013

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 22.588,71 24.472,18

Γεδνπιεπκέλα Έμνδα 10.321,06 13.118,31

Πηζησηέο δηάθνξνη 115.384,84 16.025,00

ύλνιν 148.294,61 53.615,49  

 

21. Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεώζεηο 
       (πνζά ζε Δπξώ) 

 

 

31/12/2014 31/12/2013

Τπνρξεψζεηο απφ θφξν Δηζνδήκαηνο 130.207,15 81.324,29

Λνηπνί θφξνη-ηέιε 58.575,17 29.741,36

ύλνιν 188.782,32 111.065,65  

 

22. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

Ωο ζπλδεδεκέλα κέξε ζεσξνχληαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ηεο Attica Bank θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

(α) πλαιιαγέο κε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ηεο Attica Bank: 
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θάικα! Λαλζαζκέλε ζύλδεζε. 

31/12/2014 31/12/2013

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 4.910,29 3.250,00

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 3.121.378,39 2.812.345,36

Λνηπά έζνδα 249.472,29 242.866,00

Έμνδα πξνκεζεηψλ 129.815,07 10.250,00

Λνηπά έμνδα 80,00 160,00
 

 

Όιεο νη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο γεληθά απνδεθηνχο εκπνξηθνχο 

φξνπο. 

 

(β) Ακνηβέο θαη κηζζνί ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

Οη ακνηβέο θαη νη κηζζνί ησλ κειψλ ηνπ Γ.. νη νπνίεο επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2014 αλέξρνληαη ζε 

€ 211.728,39 (31 Γεθεκβξίνπ 2013: € 213.845,25).  

 

23. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη δεζκεύζεηο 

 

23.1 Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ Ννκηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξίαο δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο ππνζέζεηο θαηά ηελ 

31 Γεθεκβξίνπ 2014, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο. 

εκεηψλνπκε φηη γηα ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηειηθή έθβαζε δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ε Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη 

ζρεηηθή πξφβιεςε ζηελ πεξίνδν πνζνχ € 5.423,21 (ζεκ. 19). 

23.2 Φνξνινγηθά ζέκαηα 

Ζ Δηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ ρξήζε 2010 θαη είλαη ελδερνκέλσο ππφρξεε γηα 

πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο πνπ πηζαλφλ λα επηβιεζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Καηά ηελ 31/12/2014 ε 

ζσξεπκέλε πξφβιεςε γηα ηελ παξαπάλσ  αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε αλέξρεηαη ζε € 15.000,00. εκεηψλεηαη φηη ε 

εηαηξεία γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012, 2013 θαη 2014 έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994. Αλαιπηηθφηεξα  

αλαθεξφκαζηε ζηελ ζεκείσζε 10 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

23.3 Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο απφ κηζζψκαηα αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηα θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξία γηα ηελ 

άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  Σα ειάρηζηα κειινληηθά κηζζψκαηα γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο απηέο 

κηζζψζεηο είλαη: 
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Πνζά ζε επξώ 31/12/2014 31/12/2013

Δσο 1 έηνο 53.980,80 42.327,12

Απφ 1 έσο 5 έηε 167.635,20 146.814,24

Πάλσ απφ 5 έηε 149.184,00 155.400,00

ύλνιν 370.800,00 344.541,36  
 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ έρεη θαηαρσξεζεί σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο 2014 θαη αθνξά ηελ 

θαηαβνιή κηζζσκάησλ αθηλήησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 44.402,40.  

 

23.4  Δγγπεηηθέο επηζηνιέο  

Ζ Δηαηξία έρεη εθδψζεη εγγπεηηθή επηζηνιή πξνο ην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην πνζνχ Δπξψ 50.000,00. 

 

24. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ζεσξνχληαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο θαη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο.  Κίλδπλνο αγνξάο ζεσξείηαη ν θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο, επηηνθίνπ θαη ν 

θίλδπλνο ηηκψλ. 

α)  Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο, είλαη ν θίλδπλνο φπνπ ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά 

πνπ νθείιεη. Ζ Δηαηξία δελ ππφθεηηαη ζε ηέηνηα κνξθή θηλδχλνπ, θαζψο νη απαηηήζεηο ηεο αθνξνχλ θπξίσο 

πξνκήζεηεο απφ ηα Ακνηβαία Κεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη  θαη απαηηήζεηο απφ ινηπνχο ρξεψζηεο πνπ εθηηκνχληαη 

απφ ηε Γηνίθεζε σο αζθαινχο είζπξαμεο.  

β)  Κίλδπλνο αγνξάο 

Ωο «ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν» νξίδνπκε ηνλ αλεηιεκκέλν επελδπηηθφ θίλδπλν ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηηο 

δπζκελείο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο λνκηζκάησλ, φηαλ ππάξρεη αλνηθηή ζπλαιιαγκαηηθή ζέζε ζε θάπνην λφκηζκα.   

Ο θχξηνο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξίαο γίλεηαη ζε επξψ. Πηζαλή κεηαβνιή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ 

δελ ζα επεξεάζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξίαο. 

Ωο «επηηνθηαθφ θίλδπλν» νξίδνπκε ηνλ αλεηιεκκέλν επελδπηηθφ θίλδπλν ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηηο κεηαβνιέο 

ζηελ αγνξά επηηνθίσλ ρξήκαηνο. 

Ζ Δηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ επηηνθηαθφ θίλδπλν, θαη δελ έρεη ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία 

λα επεξεάδνληαη απφ δηαθπκάλζεηο ηνπ επηηνθίνπ.  

Γελ πξνθχπηεη θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο, ελψ ν θίλδπλνο ηηκψλ είλαη ζεκαληηθφο. 

γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 
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Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξίαο λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο. 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ. 

25. Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ 

Γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ (Απαηηήζεηο, Γηαζέζηκα, 

Τπνρξεψζεηο) ζε εχινγεο αμίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο γηα θάζε έλα ζηνηρείν.   

Οη ηξέρνπζεο ηηκέο δελ δηαθέξνπλ απφ ηηο αμίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

26. Κεθάιαηα ππό δηαρείξηζε 

Σα ακνηβαία θεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξία θαζψο θαη ηα θεθάιαηα ησλ ηδησηψλ πειαηψλ βάζεη ηνπ 

ελεξγεηηθνχ απηψλ έρνπλ σο εμήο: 

 

 

Ακνηβαία θεθάιαηα 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 

 31 Γεθεκβξίνπ 2014 

 ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

1.   ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION 

FUND OF FUNDS MIKTO 
3.735.759,03  1.987.095,49 

2.   ATTICA ΟΜΟΛΟΓΗΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ  3.271.765,76  8.018.996,28 

3.  ATTICA ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 8.227.400,78  10.827.730,77 

4.  ATTICA ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ 

ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 
2.347.524,83  2.840.064,88 

5.  ATTICA ΜΗΚΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 24.699.311,06  23.738.082,15 

6.  ATTICA ΟΜΟΛΟΓΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 21.318.498,66  19.206.044,96 

7. ATTICA REAL ESTATE  ΜΔΣΟΥΗΚΟ    

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 
1.907.072,02     1.278.299,10    

 65.507.332,14  67.896.313,63 

Κεθάιαηα ηδησηώλ πειαηώλ    

Κεθάιαηα ππφ δηαρείξηζε ηδησηψλ πειαηψλ 38.696.245,94  28.937.382,68 
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27. Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα 

 

Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ε ρξήζε ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ειέγρνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο βαζηζκέλεο ζηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Βαζηιείαο θαη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα επνπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ απαηηνχκελε 

πιεξνθφξεζε θαηαηίζεηαη ζηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ζε ηξηκεληαία βάζε. 

Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο Δηαηξίαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (1 

έσο 9/459/27.12.2007), πνπ απνηειεί εθαξκνγή ηεο νδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επελδπηηθψλ εηαηξηψλ. 

Ο ηξέρσλ ζπληειεζηήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα ηελ Δηαηξία εθηηκάηαη γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 

2014 ζε 117,87 % κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ειάρηζηα θαζνξηζκέλν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

πνπ αλέξρεηαη ζε 8%. Γηα ηε ρξήζε 2013 ν ζπληειεζηήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο αλήιζε ζε 87,40%. 

28. Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα 

 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ εηαηξεία, ζηα νπνία 

επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.  

----------------------------------------- 

 

Αζήλα, 26 Φεβξνπαξίνπ 2015 
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