
 

  

 

Υπόδειγμα παρουσίασης χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σε ατομική βάση 
Έκδοση 1.0 

Αθήνα, 1η Αυγούστου 2021 

 

 



THE ICONIC COMPANY – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΕΩΝ ΒΑΣΕΙ κν.4308/2014 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1 
 

Περιεχόμενα 
1. Γενικά στοιχεία για την εταιρεία ............................................................................................................ 3 

1.1 Θυγατρικές οντότητες ....................................................................................................................... 3 

1.2 Μη ενοποιούμενες θυγατρικές (υποχρεωτική αναφορά, εφόσον συντρέχει περίπτωση)........ 4 

1.3 Συγγενείς οντότητες.......................................................................................................................... 4 

1.4 Κοινοπραξίες ...................................................................................................................................... 5 

1.5 Από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες (Joint operations) ...................................................... 6 

1.6 Συμμετοχικά δικαιώματα (συμμετοχές με ποσοστά ίσα ή μεγαλύτερα του 10% και μικρότερα 
του 20%) ................................................................................................................................................... 7 

2. Λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζει η εταιρεία ................................................................................ 7 

2.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία .......................................................................................... 7 

2.2 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία ................................................................................................... 9 

2.3 Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία .......................................................... 9 

2.4 Μισθώσεις ........................................................................................................................................ 10 

2.5 Άλλα στοιχεία του ενεργητικού ...................................................................................................... 11 

2.6 Χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ............................................... 11 

2.7‘Προβλέψεις....................................................................................................................................... 12 

2.8 Κρατικές επιχορηγήσεις ................................................................................................................. 12 

2.9 Φόρος εισοδήματος ........................................................................................................................ 12 

2.10 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων .................................................................................................. 13 

2.11 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ......................................................................................................... 13 

3. Αλλαγές λογιστικών πολιτικών & εκτιμήσεων και διορθώσεις λαθών ........................................... 14 

4. Παρέκκλιση από την εφαρμογή διάταξης νόμου για εκπλήρωση της υποχρέωσης εύλογης 
παρουσίασης ............................................................................................................................................. 14 

5. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου .................................................................................... 15 

5.1 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης την 31η Δεκεμβρίου 2020 ............................................ 15 

5.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων την 31η Δεκεμβρίου 2020 ............................................................... 16 

Ανάλυση αποτελεσμάτων κατά λειτουργεία .................................................................................... 17 

Ανάλυση αποτελεσμάτων κατ’ είδος ................................................................................................ 18 

5.4. Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης ....................................................................................... 18 

5.3 Κατάσταση ταμειακών ροών – έμμεση μέθοδος υπολογισμού .................................................. 19 

6. Αναλύσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων ..................................................................... 20 

6.1 Ενσώματα και βιολογικά πάγια στοιχεία ....................................................................................... 20 



THE ICONIC COMPANY – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΕΩΝ ΒΑΣΕΙ κν.4308/2014 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

2 
 

Επενδυτικά ακίνητα και ακίνητα κατεχόμενα προς πώληση ......................................................... 20 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία .............................................................................................................. 22 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή ................................................. 23 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία .............................................................................................................. 25 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή ................................................. 26 

6.2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ................................................................................. 27 

6.3 Αποθέματα ....................................................................................................................................... 28 

6.4 Εμπορικές απαιτήσεις .................................................................................................................... 29 

6.5 Λοιπές απαιτήσεις .......................................................................................................................... 29 

6.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα .............................................................................................. 29 

6.7 Καθαρή Θέση .................................................................................................................................... 30 

6.8 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις – Δανεισμός ......................... 31 

6.9 Φόρος Εισοδήματος ........................................................................................................................ 31 

6.10 Πληροφορίες κατά τομέα .............................................................................................................. 33 

6.11 Σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων της περιόδου ............................................................. 33 

6.12 Αμοιβές προσωπικού ..................................................................................................................... 33 

6.13 Παροχές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων .......................... 34 

Προκαταβολές και πιστώσεις ........................................................................................................... 34 

Αμοιβές ............................................................................................................................................... 34 

6.14 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ............................................................................................... 35 

6.15 Λοιπές πληροφορίες ..................................................................................................................... 35 

 

 

  



THE ICONIC COMPANY – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΕΩΝ ΒΑΣΕΙ κν.4308/2014 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

3 
 

1. Γενικά στοιχεία για την εταιρεία 
Η εταιρεία με την επωνυμία [αναφορά επωνυμίας] είναι εγκατεστημένη στην διεύθυνση [αναφορά 
διεύθυνσης] 

(Mόνο όταν η εταιρεία ενοποιείται ως θυγατρική άλλου ομίλου) Η εταιρεία ενοποιείται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ομίλου εταιρειών [αναφορά επωνυμίας ομίλου] με έδρα [αναφορά 
έδρας της εταιρείας], ο οποίος επίσης ενοποιείται στον όμιλο εταιρειών [αναφορά επωνυμίας ομίλου] με 
έδρα [αναφορά έδρας της εταιρείας]. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εν λόγω ομίλων 
δημοσιοποιούνται στις διευθύνσεις [αναφορά διεύθυνσης] και [αναφορά διεύθυνσης], αντίστοιχα. 

Σημείωση: 

Εάν οι εν λόγω όμιλοι δεν δημοσιοποιούν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, γίνεται αναφορά του 
γεγονότος. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας [και του ομίλου, όταν συντρέχει περίπτωση] έχουν 
συνταχθεί με την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 

[Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας (μητρικής) ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους] 

[Εάν η εταιρεία (μητρική) είναι υπό εκκαθάριση αναφέρεται το γεγονός και ότι τα μεν περιουσιακά της 
στοιχεία επιμετρούνται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξίας τους, οι δε υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων 
των προβλέψεων, στα ποσά που αναμένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισμό τους.] 

Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των (κατά περίπτωση) πολύ μικρών / μικρών / μεσαίων / μεγάλων / 
δημοσίου συμφέροντος οντοτήτων, σύμφωνα με το  κν. 4308/2014. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
της εταιρείας έχουν καταρτισθεί βάσει των σχετικών προβλέψεων του κν.4308/2014. 

(μόνο όταν συντρέχει περίπτωση) Η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος στις εξής οντότητες 
[αναφέρεται η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε μιας]. 

1.1 Θυγατρικές οντότητες 

Οι θυγατρικές που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο 
της ολικής ενοποίησης είναι: 

α/α  Επωνυμία  Ποσοστό άμεσης 
συμμετοχής 

 
Ποσοστό 
έμμεσης 

συμμετοχής 

 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

τρίτου για 
λογαριασμό της 

οντότητας 

 Έδρα 
οντότητας 

(1)  Α  0%  0%  0%  … 

(2)  Β  0%  0%  0%  … 

(3)  Γ  0%  0%  0%  … 

 (…)           
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Στη/τις θυγατρική/ές [αναφορά επωνυμίας θυγατρικής/ών] δεν υπάρχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή των 
εταιρειών του ομίλου. Οι εν λόγω οντότητες είναι θυγατρικές και ενοποιούνται λόγω … [τεκμηριωμένη 
επεξήγηση του λόγου ενοποίησης] 

Για τη/τις θυγατρική/ές [αναφορά επωνυμίας θυγατρικής/ών] με έδρα/ες [αναφορά έδρας / εδρών] που 
ελέγχονται από το ίδιο μέρος, τόσο πριν όσο και μετά την ενοποίηση, και αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της περιόδου από τον όμιλο, δεν προέκυψε υπεραξία. Η διαφορά ποσού [αναφορά ποσού] που προέκυψε 
από τον συμψηφισμό της λογιστικής αξίας της επένδυσης της μητρικής, με την αξία που αντιστοιχεί στην 
καθαρή θέση της θυγατρικής, εμφανίζεται στα αποτελέσματα εις νέον του ενοποιημένου ισολογισμού. 

1.2 Μη ενοποιούμενες θυγατρικές (υποχρεωτική αναφορά, εφόσον συντρέχει περίπτωση). 

Οι παρακάτω θυγατρικές δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση λόγω μη σημαντικού μεγέθους, ή/και λόγω 
δυσκολίας και κόστους στην λήψη των σχετικών πληροφοριών, ή/και λόγω του ότι οι συμμετοχικοί τίτλοι 
των θυγατρικών οντοτήτων κατέχονται με σκοπό την μεταγενέστερη διάθεσή τους, ή/και λόγω αυστηρών 
περιορισμών που εμποδίζουν τη μητρική να ασκήσει τα δικαιώματά της επί των θυγατρικών. 

α/α  Επωνυμία  
Ποσοστό 
άμεσης 

συμμετοχής 

 
Ποσοστό 
έμμεσης 

συμμετοχής 

 
Ποσοστό συμμετοχής 

τρίτου για λογαριασμό 
της οντότητας 

 Έδρα 
οντότητας 

(1)  Δ  0%  0%  0%  … 

(2)  Ε  0%  0%  0%  … 

(3)  ΣΤ  0%  0%  0%  … 

…           

 

1.3 Συγγενείς οντότητες 

 
Οι συγγενείς οντότητες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης, είναι: 
 

α/α  Επωνυμία  Ποσοστό συμμετοχής 
εταιρειών του ομίλου 

 

Ποσοστό 
συμμετοχής τρίτων 
για λογαριασμό των 

οντοτήτων του 
ομίλου 

 Έδρα 
οντότητας 

 

(1)  Ζ  0%  0%  …  

(2)  Η  0%  0%  …  

(3)  Θ  0%  0%  …  

( … )          

 

 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των συγγενών οντοτήτων έχουν συνταχθεί / δεν έχουν συνταχθεί με τις 
ίδιες λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιεί ο όμιλος. 
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Για την/τις κατωτέρω συγγενή/είς οντότητα/τες που αποκτήθηκαν στην περίοδο, η διαφορά μεταξύ του 
κόστους κτήσης της επένδυσης και της λογιστικής αξίας της αναλογίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, 
έχει ως εξής: 
 

α/α 

 

Επωνυμία 

 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
εταιρειών 
του ομίλου 

 Λογιστική 
αξία καθαρής 

θέσης 
συγγενούς (σε 

€) 

 Ποσό ομίλου 
βάσει 

αναλογίας 
στην καθαρή 
θέση (σε €) 

 
Κόστος 
κτήσης 

επένδυσης  
(σε €) 

(1)  Η  0%  00.000,00  00.000,00  00.000,00 

(2)  Θ  0%  00.000,00  00.000,00  00.000,00 

( … )           

 

1.4 Κοινοπραξίες 
 
Οι κοινοπραξίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο 
της καθαρής θέσης είναι: 
 

α/α  Επωνυμία  Μητρώο 
εγγραφής 

 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
εταιρειών του 

ομίλου 

 
Ποσοστό συμμετοχής 

τρίτων για λογαριασμό 
των οντοτήτων του 

ομίλου  

 Έδρα 
οντότητας 

(1)  Ι  Αρ. ΓΕΜΗ  00%  00%  ( … ) 

(2)  Κ  Αρ. ΓΕΜΗ  00%  00%  ( … ) 

(3)  Λ  Αρ. ΓΕΜΗ  00%  00%  ( … ) 

( … )           

 
Ο κοινός έλεγχος επί των κοινοπραξιών προκύπτει … [συνοπτική αναφορά στην τεκμηρίωση] 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των κοινοπραξιών έχουν συνταχθεί / δεν έχουν συνταχθεί με τις ίδιες 
λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιεί ο όμιλος. 
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Για την/τις κατωτέρω κοινοπραξία/ίες που αποκτήθηκαν στην περίοδο, η διαφορά μεταξύ του κόστους 
κτήσης της επένδυσης και της λογιστικής αξίας της αναλογίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, έχει ως 
εξής: 
 

α/α 

 

Επωνυμία 

 Ποσοστό 
συμμετοχής 

εταιρειών του 
ομίλου 

 Λογιστική αξία 
καθαρής 

θέσης 
συγγενούς  

(σε €) 

 Ποσό ομίλου 
βάσει 

αναλογίας στην 
καθαρή θέση 

(σε €) 

 Κόστος 
κτήσης 

επένδυσης  
(σε €) 

(1)  Ι  00%  00.000,00  00.000,00  00.000,00 

(2)  Κ  00%  00.000,00  00.000,00  00.000,00 

( … )           

 

1.5 Από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες (Joint operations) 
 
Ως κοινή δραστηριότητα νοείται μια διευθέτηση στην οποία τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν κοινό έλεγχο καθώς 
και δικαιώματα στα περιουσιακά στοιχεία και δεσμεύσεις για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν. Η κοινή 
δραστηριότητα διενεργείται από κοινού από τα εμπλεκόμενα μέρη. Σύμφωνα με το νόμο, οι από κοινού 
ελεγχόμενες δραστηριότητες της οντότητας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Οι εν λόγω  οντότητες είναι οι ακόλουθες: 
 

α/α 

 

Επωνυμία 

 

Μητρώο 
εγγραφής 

 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
εταιρειών 

του ομίλου 

 Ποσοστό 
συμμετοχής 
τρίτων για 

λογαριασμό των 
οντοτήτων του 

ομίλου 

 

Έδρα 
οντότητας 

(1)  Μ  ΑΡ. ΓΕΜΗ  00%  00%  ( … ) 

(2)  Ν  ΑΡ. ΓΕΜΗ  00%  00%  ( … ) 

(3)  Ξ  ΑΡ. ΓΕΜΗ  00%  00%  ( … ) 

( …)           
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1.6 Συμμετοχικά δικαιώματα (συμμετοχές με ποσοστά ίσα ή μεγαλύτερα του 10% και μικρότερα του 20%) 
 
Οι οντότητες επί των οποίων υπάρχουν συμμετοχικά δικαιώματα της οντότητας είναι οι ακόλουθες: 
 

α/α 

 

Επωνυμία 

 
Ποσοστό 

συμμετοχής 
εταιρειών του 

ομίλου 

 Ποσοστό 
συμμετοχής 
τρίτων για 

λογαριασμό των 
οντοτήτων του 

ομίλου 

 

Έδρα 
οντότητας 

 

Καθαρή θέση 
τελευταίας 

περιόδου (σε €) 

 

Αποτελέσματα 
τελευταίας 

περιόδου (σε €) 

(1)  Ο  00%  00%  ( … )  00.000,00  00.000,00 

(2)  Π  00%  00%  ( … )  00.000,00  00.000,00 

(3)  Ρ  00%  00%  ( … )  00.000,00  00.000,00 

( … )             

 
Η οντότητα/ες [αναφορά επωνυμίας/ών] δεν έχει/έχουν δημοσιεύσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις και 
συνεπώς δεν είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες για την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της 
τελευταίας περιόδου. 
 

2. Λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζει η εταιρεία 
2.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και ζημίες 
απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
(Εναλλακτικά) Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται σε εύλογες αξίες μείον αποσβέσεις. Η 
επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές ανά τετραετία ή και 
συντομότερα όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς. Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται με τη 
μέθοδο [περιγραφή της μεθόδου προσδιορισμού της εύλογης αξίας]. Οι βασικές παραδοχές της εύλογης 
αξίας περιλαμβάνουν [περιληπτική αναφορά των σχετικών παραδοχών] 
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (κτήρια) αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή 
τους [αναφορά χρησιμοποιούμενων συντελεστών απόσβεσης] 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, 
όταν κρίνεται ότι αυτές (οι ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα επενδυτικά κτήρια 
αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους [αναφορά χρησιμοποιούμενων 
συντελεστών απόσβεσης] 
(Εναλλακτικά) Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται σε εύλογες αξίες μη υποκείμενες σε απόσβεση. Η 
επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές ανά διετία ή και 
συντομότερα όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς και οι διαφορές εύλογης αξίας αναγνωρίζονται 
στο κονδύλι «Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία» της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η 
επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται με τη μέθοδο [περιγραφή της μεθόδου προσδιορισμού της εύλογης 
αξίας]. Οι βασικές παραδοχές της εύλογης αξίας περιλαμβάνουν [περιληπτική αναφορά των σχετικών 
παραδοχών]. 
 
Τα λοιπά ενσώματα πάγια (μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και λοιπός εξοπλισμός), 
επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές 
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(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι συντελεστές απόσβεσης προσδιορίζονται με βάση την 
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους και διαμορφώνονται ως εξής: 
 
 
 

α/α  Περιγραφή  Έτη  ωφέλιμης διάρκειας ζωής 

(1)  Μηχανολογικός εξοπλισμός  00 

(2)  Μεταφορικά μέσα  00 

(3)  Λοιπός εξοπλισμός  00 

 

Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο κατά τα ποσά 
αποσβέσεων και ζημιών απομείωσης, όταν κρίνεται ότι οι εν λόγω ζημίες απομείωσης είναι μόνιμου 
χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους 
(συντελεστής/ές απόσβεσης από ΧΧ% έως ΧΧ%. 
 
(Εναλλακτικά) Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους μη 
υποκείμενα σε απόσβεση. Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται βάσει τιμών της αγοράς / τεχνικών 
προεξόφλησης [κατά περίπτωση] σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και οι διαφορές εύλογης αξίας 
αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία»  της κατάστασης 
αποτελεσμάτων. Οι βασικές παραδοχές της εύλογης αξίας περιλαμβάνουν [συνοπτική καταγραφή των 
παραδοχών] 
 
(Εάν συντρέχει περίπτωση) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και 
άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με χρηματοδοτικές μισθώσεις, αναγνωρίζονται αρχικά ως 
περιουσιακά στοιχεία με ταυτοχρονη αναγνώριση ισόποσης υποχρέωσης. Η αναγνώριση του περιουσιακού 
στοιχείου (και της υποχρέωσης) γίνεται στη μικρότερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου και της παρούσας αξίας των μελλοντικών μισθωμάτων, προεξοφλούμενων με το επιτόκιο της 
μίσθωσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, για τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία ακολουθείται ο 
χειρισμός που έχει υιοθετηθεί για τα αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία, ενώ οι σχετικές υποχρεώσεις 
μειώνονται με την καταβολή του μέρους των μισθωμάτων που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο. Η διαφορά μεταξύ 
καταβλητέων μισθωμάτων και του μέρους αυτών που αναλογεί στο κεφάλαιο, αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκου 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
. 
(Εάν συντρέχει περίπτωση) Το κόστος κτήσης των ιδιοκατασκευαζόμενων ενσωμάτων παγίων, βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων και αύλων περιουσιακών στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής, επιβαρύνεται με 
το αναλογούν χρηματοοικονομικό κόστος (τόκους δανεισμού), κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής 
περιόδου. 
 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο με 
ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από 
τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα 
κατά περίπτωση αρμόδια όργανα αυτών των οντοτήτων. 
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2.2 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της 
αρχικής αναγνώρισης: 
α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο 
κατά τα ποσά αποσβέσεων και ζημιών απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι 
μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται 
εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις 
διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους (συντελεστής/ές απόσβεσης από 
ΧΧ% έως ΧΧ% 
β)τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο 
κατά το ποσό ζημιών απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
(Εναλλακτικά) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος 
κτήσης, μειωμένο με τα ποσά αποσβέσεων και ζημιών απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες 
απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με συντελεστή 10% ετησίως. 
 
Υπεραξία προκύπτει κατά την απόκτηση επιχείρησης και ισούται με τη θετική διαφορά μεταξύ τιμήματος 
απόκτησης και εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (περιουσιακά στοιχεία μείον 
υποχρεώσεις) της αποκτώμενης. Η υπεραξία αναγνωρίζεται ως μη αποσβέσιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο, 
υποκείμενο ετησίως σε έλεγχο απομείωσης της αξίας του. Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων εφόσον εκτιμάται ότι είναι μόνιμου χαρακτήρα. (Εναλλακτικά) Η υπεραξία 
αναγνωρίζεται ως αποσβέσιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο υποκείμενο σε δεκαετή απόσβεση. 
Η αρνητική διαφορά μεταξύ τιμήματος απόκτησης και εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις) της αποκτώμενης, αναγνωρίζεται ως κέρδος στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων με τον τίτλο «Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας». 
Οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο όταν πληρούνται αθροιστικά οι εξής 
προϋποθέσεις: (α) υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα για ολοκλήρωση των εν λόγω στοιχείων, (β) 
εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη και (γ) 
υπάρχει αξιοπιστία στο προσδιορισμό του κόστους τους. 
Οι δαπάνες ανάπτυξης με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, 
μειωμένο κατά τα ποσά αποσβέσεων και ζημιών απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) 
είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή 
τους (συντελεστής/ές απόσβεσης από ΧΧ% έως ΧΧ%). 
Οι δαπάνες ανάπτυξης με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, 
μειωμένο με το ποσό ζημιών απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου 
χαρακτήρα. (Εναλλακτικά) Οι δαπάνες ανάπτυξης με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρούνται 
στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10% και μείον ζημίες απομείωσης όταν 
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 
 
2.3 Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εντάσσονται στα μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία, επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο με ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται 
ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι επενδύσεις σε χρεωστικούς 
τίτλους επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης, μειωμένο με μόνιμου χαρακτήρα ζημίες 
απομείωσης. Το αποσβέσιμο κόστος κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του αποτελεσματικού 
επιτοκίου / την σταθερή μέθοδο (κατά περίπτωση). 
 
Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά που εντάσσονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία, επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης. 
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Κατά την διάθεση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας 
και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
(Εναλλακτικά, όταν η επιμέτρηση γίνεται στην εύλογη αξία) Οι επενδύσεις σε διαθέσιμα για πώληση 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και σε στοιχεία του εμπορικού χαρτοφυλακίου, επιμετρούνται 
σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, στην εύλογη αξία τους. Οι διαφορές εύλογης αξίας των διαθέσιμων για 
πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται απευθείας σε λογαριασμό 
αποθεματικού (διαφορά εύλογης αξίας της καθαρής θέσης) και μεταφέρονται στα αποτελέσματα κατά την 
διάθεση αυτών των στοιχείων ή όταν η διαφορά (ζημία) κριθεί ότι συνιστά απομείωση της αξίας τους. Οι 
διαφορές εύλογης αξίας του εμπορικού χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται ως κέρδη/ζημίες στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 
 
Παράγωγα που καθορίζονται ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, επιμετρούνται στην εύλογη αξία 
τους. Εάν η αντιστάθμιση αφορά αντιστάθμιση εύλογης αξίας το αντισταθμισμένο μέσο επιμετράται για 
τον κίνδυνο που αντισταθμίζεται στην εύλογη αξία του και οι διαφορές κέρδη και ζημίες αντισταθμίζοντος 
μέσου και αντισταθμισμένου στοιχείου αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Εάν η 
αντιστάθμιση αφορά αντιστάθμιση ταμειακών ροών, το κέρδος ή η ζημία από την επιμέτρηση του 
αντισταθμίζοντος μέσου (παραγώγου) στην εύλογη αξία του, αναγνωρίζεται απευθείας σε λογαριασμό 
αποθεματικού (διαφορά εύλογης αξίας) της καθαρής θέσης και μεταφέρεται στα αποτελέσματα στην 
περίοδο που οι αντισταθμισμένες ταμιακές ροές του αντισταθμισμένου μέσου αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα, ως κέρδη ή ζημίες. Αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης θεωρούνται εκείνα τα μέσα που 
παρέχουν κάλυψη των ζημιών/κέρδους των αντισταθμισμένων μέσων σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 
72% και 140%. 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται βάσει [αναφορά τρόπου 
προσδιορισμού εύλογων αξιών] Οι βασικές παραδοχές της εύλογης αξίας περιλαμβάνουν [αναφορά 
βασικών παραδοχών]. 
 
2.4 Μισθώσεις 
 
Χρηματοδοτικές μισθώσεις /  η Εταιρεία λειτουργεί ως μισθωτής : Ένα περιουσιακό στοιχείο που 
περιέρχεται στην Εταιρεία (μισθωτής) µε χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζεται ως περιουσιακό 
στοιχείο της Εταιρείας µε το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, µε 
ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια εταιρεία (υποχρέωση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά όπως 
τα αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το 
δε µίσθωµα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως 
χρηματοοικονομικό έξοδο. Η πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναµισθώνονται µε 
χρηματοδοτική µμίσθωση, λογιστικά αντιμετωπίζεται από τον πωλητή ως εγγυημένος δανεισμός. Το 
εισπραττόμενο από την πώληση ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση η οποία μειώνεται µε τα 
καταβαλλόμενα χρεολύσια, ενώ οι σχετικοί τόκοι αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. Τα 
πωληθέντα στοιχεία συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό ως περιουσιακά στοιχεία.  
 
Χρηματοδοτικές μισθώσεις /  η Εταιρεία λειτουργεί ως εκμισθωτής: Τα περιουσιακά στοιχεία που 
εκμισθώνονται σε τρίτους δυνάμει χρηματοδοτικής μίσθωσης εμφανίζονται αρχικά ως απαιτήσεις µε 
ποσό ίσο µε την καθαρή επένδυση στη μίσθωση.  Μεταγενέστερα η απαίτηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
αντιμετωπίζεται ως χορηγημένα δάνειο, το δε µίσθωµα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το 
δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έσοδο.  
 
Η  εταιρεία την 31.12.2020 έχει / δεν έχει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων. 
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Λειτουργικές μισθώσεις / η Εταιρεία λειτουργεί ως μισθωτής: Ο μισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής 
μίσθωσης αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έξοδα στα αποτελέσματα µε τη σταθερή µμέθοδο σε όλη τη 
διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν µία άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική 
για την κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης.  
 
Λειτουργικές μισθώσεις / η Εταιρεία λειτουργεί ως εκμισθωτής: Ο εκμισθωτής παγίων παρουσιάζει στον 
ισολογισμό του τα εκμισθωμένα σε τρίτους περιουσιακά στοιχεία βάσει λειτουργικής μίσθωσης, σύμφωνα 
µε τη φύση του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα 
µε τη σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν µία άλλη συστηματική μέθοδος 
είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εσόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της 
μίσθωσης. 
 
Η  εταιρεία την 31.12.2020 έχει / δεν έχει ενεργές λειτουργικές μισθώσεις. 
 
2.5 Άλλα στοιχεία του ενεργητικού 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις, οι λοιπές απαιτήσεις και τα δάνεια, επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον τις 
εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. Ειδικότερα, οι έντοκες απαιτήσεις και τα δάνεια επιμετρούνται στο 
αποσβέσιμο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης. Το αποσβέσιμο κόστος κτήσης 
προσδιορίζεται με την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου / την σταθερή μέθοδο (κατά περίπτωση). 
Τα αποθέματα επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, 
όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στο κόστος πωληθέντων / ζημίες 
απομείωσης (κατά περίπτωση). Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του 
μέσου όρου / FIFO / εξατομικευμένου κόστους (κατά περίπτωση). 
 
(Όταν συντρέχει περίπτωση) Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων μακράς περιόδου κατασκευής, 
επιβαρύνεται με το αναλογούν χρηματοοικονομικό κόστος (τόκους δανεισμού), κατά τη διάρκεια της 
κατασκευαστικής περιόδου. 
 
(Εναλλακτικά) Τα βιολογικά αποθέματα επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους, μείον το κόστος που 
απαιτείται για τη διάθεσή τους. Οι διαφορές από την επιμέτρηση των εν λόγω στοιχείων στην εύλογη αξία 
τους αναγνωρίζονται ως κέρδη / ζημίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των βιολογικών 
αποθεμάτων προσδιορίζεται βάσει [αναφορά στον τρόπο προσδιορισμού της εύλογης αξίας]. Οι βασικές 
παραδοχές της εύλογης αξίας περιλαμβάνουν [αναφορά στις παραδοχές της εύλογης αξίας]. 
 
(Εναλλακτικά) Τα αποθέματα εμπορευμάτων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και 
προορίζονται για κερδοσκοπικές συναλλαγές, επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος που 
απαιτείται για τη διάθεσή τους. Οι διαφορές από την επιμέτρηση των εν λόγω στοιχείων στην εύλογη αξία 
τους αναγνωρίζονται ως κέρδη/ζημίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των αποθεμάτων 
προσδιορίζεται βάσει … [αναφορά στον τρόπο προσδιορισμού της εύλογης αξίας]. Οι βασικές παραδοχές 
της εύλογης αξίας περιλαμβάνουν … [αναφορά στις παραδοχές της εύλογης αξίας]. 
 
2.6 Χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στα 
ονομαστικά τους ποσά. Σε περίπτωση που διαφορές υπέρ το άρτιο, διαφορές υπό το άρτιο και αρχικά 
κόστη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων είναι σημαντικά, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου / σταθερή μέθοδο (κατά 
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περίπτωση). Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (χρεωστικοί τόκοι) ή βαρύνουν το κόστος κτήσης 
ιδιοκατασκευαζόμενων περιουσιακών στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής [εάν συντρέχει περίπτωση]. 
 
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο 
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 
 
2.7‘Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους (σε περίπτωση που τα ποσά είναι σημαντικά) Οι 
προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που 
αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους. 
 
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και 
επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. (σε περίπτωση που η επίπτωση είναι σημαντική) Οι προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα 
με βάση αναλογιστική μέθοδο (Projected Unit Credit Method). 
 
Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή 
ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. Όταν οι προβλέψεις αναγνωρίζονται στην παρούσα αξία 
τους, η διαφορά από την ανέλιξή τους με τη χρήση του επιτοκίου προεξόφλησης αναγνωρίζεται ως 
χρηματοοικονομικό κόστος στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
2.8 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις 
στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει 
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που 
εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές 
επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με 
τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που 
επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις 
στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει 
βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα. 
 
2.9 Φόρος εισοδήματος 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει 
τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και τις διαφορές 
φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις. [(μόνο όταν προαιρετικά λογίζεται 
αναβαλλόμενος φόρος) Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται με βάση την μέθοδο της 
υποχρέωσης του ισολογισμού και περιλαμβάνει όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και 
όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό και τεκμηριωμένο 
ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν. Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε 
συμψηφισμό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση 
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αποτελεσμάτων. Ο αναβαλλόμενος φόρος, ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, αναγνωρίζεται αρχικά 
και επιμετράται μεταγενέστερα στο ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ισχύοντος φορολογικού 
συντελεστή σε κάθε προσωρινή διαφορά. Οι μεταβολές στο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης ή υποχρέωσης του ισολογισμού που προκύπτουν από περίοδο σε περίοδο αναγνωρίζονται σε 
μείωση ή αύξηση αναλόγως του φόρου εισοδήματος της κατάστασης αποτελεσμάτων. Κατ’ εξαίρεση, οι 
διαφορές που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις των οποίων οι μεταβολές 
αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, αναγνωρίζονται ομοίως κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση, σε μείωση ή 
αύξηση αναλόγως του σχετικού κονδυλίου.] 
 
2.10 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή ουσιαστικά όλοι 
οι κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον 
αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και 
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από μακροχρόνιες συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών και μακροχρόνια κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης 
και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής.  
 
[(Εναλλακτικά, όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Τα έσοδα από 
μακροχρόνιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και μακροχρόνια κατασκευαστικά συμβόλαια επιμετρούνται 
με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Tα 
μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως 
έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Tα δικαιώματα 
αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.] 
 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 
 
2.11 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 
 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο 
καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική 
ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία 
μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά 
στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την 
ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης, (γ) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και 
επιμετρούνται στην εύλογη αξία, μετατρέπονται με την ισοτιμία της ημέρας στην οποία η εύλογη αξία 
προσδιορίστηκε και οι διαφορές που προκύπτουν αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο που 
αντιμετωπίζονται οι μεταβολές της εύλογης αξίας. Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το 
διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία 
μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. Η συναλλαγματική 
διαφορά που προκύπτει από νομισματικό στοιχείο το οποίο αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης σε 
αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση. Το 
στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης μεταφέρεται στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής 
δραστηριότητας. 
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3. Αλλαγές λογιστικών πολιτικών & εκτιμήσεων και διορθώσεις λαθών 
Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, 
γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και 
γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
(Ενδεικτική διατύπωση γνωστοποίησης σχετικά με αλλαγή λογιστικής πολιτικής για την οποία απαιτείται 
αναδρομική προσαρμογή) Στην τρέχουσα περίοδο η εταιρεία άλλαξε τη λογιστική πολιτική της σχετικά με 
την κεφαλαιοποίηση των τόκων. Συγκεκριμένα, οι τόκοι της κατασκευαστικής περιόδου θα αναγνωρίζονται 
εφεξής στα αποτελέσματα, και όχι σε αύξηση της αξίας των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.  
 
Η αναδρομική προσαρμογή των καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου λόγω της αλλαγής πολιτικής έχει 
ως συνέπεια: 
α)τη μείωση της μικτής αξίας των ενσωμάτων παγίων κατά ευρώ ΧΧΧ και ευρώ ΧΧΧ κατά την έναρξη και τη 
λήξη της συγκριτικής περιόδου, αντίστοιχα, 
β) τη μείωση των σωρευμένων αποσβέσεων των ενσωμάτων παγίων κατά ευρώ ΧΧΧ και ευρώ ΧΧΧ κατά την 
έναρξη και τη λήξη της συγκριτικής περιόδου, αντίστοιχα, 
γ)  Τη μείωση της αξίας του υπολοίπου αποτελεσμάτων εις νέον κατά ευρώ ΧΧΧ και ευρώ ΧΧΧ κατά την 
έναρξη και τη λήξη της συγκριτικής περιόδου, αντίστοιχα, 
δ) τη μείωση του εξόδου των αποσβέσεων και την αύξηση των τόκων της συγκριτικής περιόδου κατά ευρώ 
ΧΧΧ και ευρώ ΧΧΧ αντίστοιχα. 
 
(Ενδεικτική διατύπωση γνωστοποίησης σχετικά με διόρθωση λάθους, για την οποία απαιτείται 
αναδρομική προσαρμογή) Στην τρέχουσα περίοδο η εταιρεία προέβη σε διόρθωση λάθους που είχε 
επηρεάσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις προηγουμένων περιόδων. Συγκεκριμένα, στην τρέχουσα 
περίοδο διαπίστωσε ότι δεν έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη σε προηγούμενες χρήσεις για δικαστικές αγωγές 
σε βάρος της από γεγονότα που έλαβαν χώρα προ πενταετίας. Συνέπεια του εν λόγω χειρισμού είναι η 
προσαρμογή της αξίας των προβλέψεων κατά ευρώ ΧΧΧ και ευρώ ΧΧΧ κατά την έναρξη και τη λήξη της 
συγκριτικής περιόδου αντίστοιχα. 
 
(Ενδεικτική διατύπωση γνωστοποίησης σχετικά με αλλαγή λογιστικής εκτίμησης που επηρεάζει την 
τρέχουσα και μελλοντικές περιόδους) Στην τρέχουσα περίοδο η εταιρεία άλλαξε το συντελεστή απόσβεσης 
των μηχανημάτων της από ΧΧ% σε ΧΧ% λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας και της συνεπακόλουθης 
επίπτωσης στην ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. Λόγω της αλλαγής, οι αποσβέσεις της περιόδου 
εμφανίζονται μικρότερες από αυτές της προηγούμενης περιόδου κατά ευρώ ΧΧΧ. 
 

4. Παρέκκλιση από την εφαρμογή διάταξης νόμου για εκπλήρωση της 
υποχρέωσης εύλογης παρουσίασης 
Παρέκκλιση μπορεί να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της 
εύλογης παρουσίασης. Στην περίπτωση αυτή αναφέρονται οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα 
περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα. 
 
(Ενδεικτική διατύπωση παρέκκλισης) Στην τρέχουσα περίοδο η εταιρεία αναγνώρισε απευθείας στο 
κονδύλι της καθαρής θέσης «αποτελέσματα εις νέον» τα αναλογιστικά κέρδη που προέκυψαν από την 
αναθεώρηση της αναλογιστικής μελέτης των προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο 
από την υπηρεσία. Η εν λόγω παρέκκλιση έγινε για λόγους εύλογης παρουσίασης, δεδομένου ότι η εμφάνιση 
των υψηλών αναλογιστικών κερδών στα αποτελέσματα δεν θα οδηγούσε σε εύλογη παρουσίαση. Εάν τα εν 
λόγω αναλογιστικά κέρδη είχαν αναγνωρισθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με νόμο, οι 
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παροχές σε εργαζομένους θα εμφανίζονταν μειωμένες κατά ευρώ ΧΧΧ και συνεπώς τα αποτελέσματα προ 
φόρου αυξημένα κατά ευρώ ΧΧΧ και το έξοδο για φόρο εισοδήματος αυξημένο κατά ευρώ ΧΧΧ. 

5. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου 
5.1 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης την 31η Δεκεμβρίου 2020 
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5.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων την 31η Δεκεμβρίου 2020 
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Ανάλυση αποτελεσμάτων κατά λειτουργεία 
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Ανάλυση αποτελεσμάτων κατ’ είδος 
 

 
 
5.4. Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης 
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5.3 Κατάσταση ταμειακών ροών – έμμεση μέθοδος υπολογισμού 
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6. Αναλύσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων 
6.1 Ενσώματα και βιολογικά πάγια στοιχεία 
 
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των 
λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των αύλων παγίων 
 

Είδος κίνησης ανά κατηγορία 
ενσώματης ακινητοποίησης 

 Ακίνητα  Βιολογικά 
στοιχεία 

 Μηχανήματα  Μεταφορικά 
μέσα 

 Λοιπός 
εξοπλισμός 

           

Υπόλοιπο έναρξης την 01.01.2019 
(αξία κτήσης) 

 -  -  -  -  - 

Αγορές  -  -  -  -  - 
Πωλήσεις & Διαγραφές  -  -  -  -  - 
Κεφαλαιοποίηση τόκων  -  -  -  -  - 
Αναπροσαρμογές περιόδου  -  -  -  -  - 
Μεταφορά σε επενδυτικά πάγια  -  -  -  -  - 
Μεταφορά από/(σε) αποθέματα  -  -  -  -  - 
Αποσβέσεις έως την 31.12.2019  -  -  -  -  - 

           

Υπόλοιπο λήξης την 31.12.2019 
(αναπόσβεστη αξία) 

 -  -  -  -  - 

                 
Υπόλοιπο έναρξης την 01.01.2020 
(αξία κτήσης) 

 -  -  -  -  - 

Αγορές  -  -  -  -  - 
Πωλήσεις & Διαγραφές  -  -  -  -  - 
Κεφαλαιοποίηση τόκων  -  -  -  -  - 
Αναπροσαρμογές περιόδου  -  -  -  -  - 
Μεταφορά σε επενδυτικά πάγια  -  -  -  -  - 
Μεταφορά από/(σε) αποθέματα  -  -  -  -  - 
Αποσβέσεις έως την 31.12.2020  -  -  -  -  - 

           

Υπόλοιπο λήξης την 31.12.2020 
(αναπόσβεστη αξία) 

 -  -  -  -  - 

 
 
Η εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων βασίστηκε στις αγοραίες τιμές τους. 
 
ή 
 
Ως εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η ανακτήσιμη αξία τους, η οποία βασίστηκε 
στην αξία χρήσεως και προσδιορίστηκε με προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών. 
Δεδομένου ότι κατά την εκτίμηση ελήφθησαν υπόψη όλοι οι συνδεόμενοι με τα στοιχεία κίνδυνοι, για την 
προεξόφληση χρησιμοποιήθηκε το χωρίς κίνδυνο επιτόκιο Χ%. 
 
Επενδυτικά ακίνητα και ακίνητα κατεχόμενα προς πώληση 
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Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των 
λογαριασμών των επενδυτικών ακινήτων καθώς και των ακινήτων που κατέχονται προς πώληση : 
 
 

Είδος κίνησης ανά κατηγορία 
ενσώματης ακινητοποίησης 

 
Γήπεδα 

και 
οικόπεδα 

 Κτίρια  

      

Υπόλοιπο έναρξης την 01.01.2019 
(αξία κτήσης) 

 -  -  

Αγορές  -  -  

Πωλήσεις & Διαγραφές  -  -  

Κεφαλαιοποίηση τόκων  -  -  

Αναπροσαρμογές περιόδου  -  -  

Μεταφορά σε επενδυτικά πάγια  -  -  

Μεταφορά από/(σε) αποθέματα  -  -  

Αποσβέσεις έως την 31.12.2019  -  -  
      

Υπόλοιπο λήξης την 31.12.2019 
(αναπόσβεστη αξία) 

 -  -  

         

Υπόλοιπο έναρξης την 01.01.2020 
(αξία κτήσης) 

 -  -  

Αγορές  -  -  

Πωλήσεις & Διαγραφές  -  -  

Κεφαλαιοποίηση τόκων  -  -  

Αναπροσαρμογές περιόδου  -  -  

Μεταφορά σε επενδυτικά πάγια  -  -  

Μεταφορά από/(σε) αποθέματα  -  -  

Αποσβέσεις έως την 31.12.2020  -  -  
      

Υπόλοιπο λήξης την 31.12.2020 
(αναπόσβεστη αξία) 

 -  -  

 
 
Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων προσδιορίστηκε από επαγγελματία εκτιμητή. Η λογιστική αξία 
των στοιχείων αυτών που θα καταχωριζόταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν 
αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους, ανέρχεται σε € ΧΧΧ. 
 
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι σημαντικές υποθέσεις και οι τεχνικές αποτιμήσεως των εύλογων 
αξιών. 
 

Ακίνητο Εύλογη Αξία Μέθοδος Εκτίμησης Μηνιαίο 
Μίσθωμα 

Προεξοφλητικό 
Επιτόκιο 

(…..) € χχχ Προεξοφλημένες ταμειακές ροές (χχ%) / Συγκριτική 
μέθοδος (χχ%) 

€ χχχ χχ % 

(…..) € χχχ Προεξοφλημένες ταμειακές ροές (χχ%) / Συγκριτική 
μέθοδος (χχ%) 

€ χχχ χχ % 

(…..) € χχχ 
Προεξοφλημένες ταμειακές ροές (χχ%) / Συγκριτική 

μέθοδος (χχ%) € χχχ χχ % 
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Είδος κίνησης ανά κατηγορία ασώματης 
ακινητοποίησης 

 Υπεραξία  Έρευνα κα 
Ανάπτυξη 

 Λοιπά Άυλα 
Στοιχεία 

 

        

Υπόλοιπο έναρξης την 01.01.2019 (αξία κτήσης)  -  -  -  

Αγορές  -  -  -  

Πωλήσεις & Διαγραφές  -  -  -  

Κεφαλαιοποίηση τόκων  -  -  -  

Αναπροσαρμογές περιόδου  -  -  -  

Αποσβέσεις έως την 31.12.2019  -  -  -  
        

Υπόλοιπο λήξης την 31.12.2019 (αναπόσβεστη αξία)  -  -  -  

            

Υπόλοιπο έναρξης την 01.01.2020 (αξία κτήσης)  -  -  -  

Αγορές  -  -  -  

Πωλήσεις & Διαγραφές  -  -  -  

Κεφαλαιοποίηση τόκων  -  -  -  

Αναπροσαρμογές περιόδου  -  -  -  

Αποσβέσεις έως την 31.12.2020  -  -  -  
        

Υπόλοιπο λήξης την 31.12.2020 (αναπόσβεστη αξία)  -  -  -  
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Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 
 

Πίνακας μεταβολών προκαταβολών και μη 
κυκλοφορούντων στοιχείων υπό κατασκευή 

 Προκαταβολές  Κτήρια  Μηχανήματα  

        

Υπόλοιπο έναρξης την 01.01.2019 (αξία κτήσης)  -  -  -  

Αγορές  -  -  -  

Πωλήσεις & Διαγραφές  -  -  -  

Κεφαλαιοποίηση τόκων  -  -  -  

Αναπροσαρμογές περιόδου  -  -  -  

Αποσβέσεις έως την 31.12.2019  -  -  -  
        

Υπόλοιπο λήξης την 31.12.2019 (αναπόσβεστη αξία)  -  -  -  

            

Υπόλοιπο έναρξης την 01.01.2020 (αξία κτήσης)  -  -  -  

Αγορές  -  -  -  

Πωλήσεις & Διαγραφές  -  -  -  

Κεφαλαιοποίηση τόκων  -  -  -  

Αναπροσαρμογές περιόδου  -  -  -  

Αποσβέσεις έως την 31.12.2020  -  -  -  
        

Υπόλοιπο λήξης την 31.12.2020 (αναπόσβεστη αξία)  -  -  -  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  
 
Όταν τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα παρακολουθούνται σε εύλογες αξίες, οι διαφορές των 
επιμετρήσεων εύλογης αξίας μπορούν να παρέχονται σε ξεχωριστή γραμμή στον ανωτέρω πίνακα. 
Όταν τα επενδυτικά ακίνητα και τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται σε εύλογες αξίες, για τα 
εν λόγω στοιχεία ο ανωτέρω πίνακας αντικαθίσταται από τον παρακάτω: 

 Επενδυτικά ακίνητα Βιολογικά στοιχεία 

Εύλογη αξία την 01.01.2019   

Προσθήκες 2019   

Μειώσεις (πωλήσεις και αποσύρσεις) 2019   

Διαφορές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 2019   

Εύλογη αξία 31.12.2019   

Προσθήκες 2020   

Μειώσεις (πωλήσεις και αποσύρσεις) 2020   

Διαφορές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 2020   

Εύλογη αξία 31.12.2020   

 
 

Οι μεταβολές εύλογης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, των επενδυτικών ακινήτων και των 
βιολογικών παγίων, περιλαμβανομένου του αναβαλλόμενου φόρου (όταν λογιστικοποιείται), έχουν ως 
εξής: 
 

 Αναγνώριση στα 
αποτελέσματα 

Αναγνώριση στην 
καθαρή θέση 

Διαφορές εύλογης αξίας ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων   

Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας 
ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων     

Διαφορές εύλογης αξίας επενδυτικών ακινήτων   

Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας επενδυτικών 
ακινήτων 

  

Διαφορές εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων     

Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων 

  

Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας   

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου επί διαφορών εύλογης αξίας   
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Είδος κίνησης ανά κατηγορία ασώματης 
ακινητοποίησης 

 Υπεραξία  Έρευνα κα 
Ανάπτυξη 

 Λοιπά Άυλα 
Στοιχεία 

 

        

Υπόλοιπο έναρξης την 01.01.2019 (αξία κτήσης)  -  -  -  

Αγορές  -  -  -  

Πωλήσεις & Διαγραφές  -  -  -  

Κεφαλαιοποίηση τόκων  -  -  -  

Αναπροσαρμογές περιόδου  -  -  -  

Αποσβέσεις έως την 31.12.2019  -  -  -  
        

Υπόλοιπο λήξης την 31.12.2019 (αναπόσβεστη αξία)  -  -  -  

            

Υπόλοιπο έναρξης την 01.01.2020 (αξία κτήσης)  -  -  -  

Αγορές  -  -  -  

Πωλήσεις & Διαγραφές  -  -  -  

Κεφαλαιοποίηση τόκων  -  -  -  

Αναπροσαρμογές περιόδου  -  -  -  

Αποσβέσεις έως την 31.12.2020  -  -  -  
        

Υπόλοιπο λήξης την 31.12.2020 (αναπόσβεστη αξία)  -  -  -  
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Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 
 

Πίνακας μεταβολών προκαταβολών και μη 
κυκλοφορούντων στοιχείων υπό κατασκευή 

 Προκαταβολές  Κτήρια  Μηχανήματα  

        

Υπόλοιπο έναρξης την 01.01.2019 (αξία κτήσης)  -  -  -  

Αγορές  -  -  -  

Πωλήσεις & Διαγραφές  -  -  -  

Κεφαλαιοποίηση τόκων  -  -  -  

Αναπροσαρμογές περιόδου  -  -  -  

Αποσβέσεις έως την 31.12.2019  -  -  -  
        

Υπόλοιπο λήξης την 31.12.2019 (αναπόσβεστη αξία)  -  -  -  

            

Υπόλοιπο έναρξης την 01.01.2020 (αξία κτήσης)  -  -  -  

Αγορές  -  -  -  

Πωλήσεις & Διαγραφές  -  -  -  

Κεφαλαιοποίηση τόκων  -  -  -  

Αναπροσαρμογές περιόδου  -  -  -  

Αποσβέσεις έως την 31.12.2020  -  -  -  
        

Υπόλοιπο λήξης την 31.12.2020 (αναπόσβεστη αξία)  -  -  -  
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6.2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται στην εύλογη αξία τους, παρέχονται 
οι πληροφορίες του παρακάτω πίνακα: 
 

 Διαθέσιμα για 
πώληση 

Εμπορικό 
χαρτοφυλάκιο 

Παράγωγα 
αντιστάθμισης 

Εύλογη αξία την 01.01.2019       

Προσθήκες 2019    

Μειώσεις 2019    

Πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες στα 
αποτελέσματα 2019 

   

Διαφορές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 
2019 

   

Διαφορές εύλογης αξίας στην καθαρή θέση 2019    

Εύλογη αξία 31.12.2019    

Προσθήκες 2020    

Μειώσεις 2020    

Πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες στα 
αποτελέσματα 2020 

   

Διαφορές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα 
20201 

   

Διαφορές εύλογης αξίας στην καθαρή θέση 202    

Εύλογη αξία 31.12.2020    
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Οι μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, (περιλαμβανομένου 
του αναβαλλόμενου φόρου, όταν συντρέχει περίπτωση), έχουν ως εξής: 
 

 Αναγνώριση στα 
αποτελέσματα 

Αναγνώριση στην 
καθαρή θέση 

Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση     

Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας 
διαθέσιμων για πώληση 

    

Διαφορές εύλογης αξίας εμπορικού χαρτοφυλακίου     

Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας εμπορικού 
χαρτοφυλακίου 

  

Διαφορές εύλογης αξίας παραγώγων αντιστάθμισης     

Αναβαλλόμενος φόρος διαφορών εύλογης αξίας 
παραγώγων αντιστάθμισης 

  

Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας   

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου επί διαφορών εύλογης αξίας   

Για τα παράγωγα που επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους, παρέχονται πληροφορίες για την έκταση και τη 
φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο 
και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών. 
Εάν τα μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 
δεν αναγνωρίζονταν σε εύλογες αξίες, αλλά στο ανακτήσιμο κόστος κτήσης τους, η εν λόγω αξία (ανακτήσιμο 
κόστος κτήσης) θα ανερχόταν στο ποσό των ΧΧΧ ευρώ. 
Σε περίπτωση επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο κόστος κτήσης, 
παρέχονται οι εξής πληροφορίες: 
α) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, η εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή 
μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, και πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των μέσων και τη 
φύση τους. 
β) Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει 
την εύλογη αξία τους, η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων είτε 
των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους αυτών στοιχείων και οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής 
αξίας καθώς και η φύση των ενδείξεων που τεκμηριωμένα οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική τους 
αξία είναι ανακτήσιμη. 
 
6.3 Αποθέματα 
 

Εάν τα αποθέματα περιλαμβάνουν βιολογικά αποθέματα που επιτρώνται σε εύλογες αξίες, παρέχονται οι 
πληροφορίες, που αναφέρονται στα βιολογικά πάγια στοιχεία. 
Εάν τα αποθέματα περιλαμβάνουν εμπορεύματα που επιμετρούνται σε εύλογες αξίες, αναφέρονται οι 
εύλογες αξίες στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, η διαφορά επιμέτρησης εύλογης αξίας που 
αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα της περιόδου και ο σχετικός αναβαλλόμενος φόρος, εφόσον λογίζεται. 
Οι τόκοι που αναγνωρίσθηκαν σε αύξηση της αξίας των αποθεμάτων στην περίοδο ανήλθαν σε ποσό ΧΧΧ 
ευρώ.  
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Επί των αποθεμάτων υπάρχουν δεσμεύσεις ποσού ΧΧΧ ευρώ για εξασφάλιση υποχρεώσεων ποσού ΧΧΧ 
ευρώ. 
 
6.4 Εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
 Είδος εμπορικής απαίτησης  2020  2019 

     
Ανοικτό υπόλοιπο πελατών  -  - 

Αξιόγραφα (Γραμμάτια και επιταγές)  -  - 

Προκαταβολές προμηθευτών  -  - 

Μείον : Επισφαλείς απαιτήσεις  -  - 
     

Σύνολο  -  - 
και η ανάλογη κίνηση διενεργηθείσας 
πρόβλεψης  

    

Υπόλοιπο έναρξης  -  - 
     

Σχηματισθείσα στη χρήση  -  - 

Χρησιμοποίηση προβλέψεων στη χρήση  -  - 
        
Υπόλοιπο λήξης  -  - 

     

6.5 Λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

 Λοιπές Απαιτήσεις 2020 2019 

(….............) -  -  

(….............) -  -  

(….............) -  -  

Σύνολο -  -  

6.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
  

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 2020 2019 

Ταμείο μετρητών -  -  

Καταθέσεις όψεως -  -  

Καταθέσεις προθεσμίας -  -  

Σύνολο -  -  
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Όπου κρίνεται σκόπιμο αναφέρεται το εξής: 
 
Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας της εταιρείας κατά το τέλος της κλειόμενης χρήσεως 
είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες κατά ποσοστό …..% και σε τράπεζες του εξωτερικού κατά 
ποσοστό …..%. 
 
6.7 Καθαρή Θέση 
 
Μετοχικό κεφάλαιο ποσού € ΧΧΧ (μετοχές ΧΧΧ ονομαστικής αξίας € ΧΧ η κάθε μία) έχει εγκριθεί αλλά είναι 
καταβλητέο μετά πάροδο δώδεκα μηνών. 
 
Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε ΧΧΧ κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές 
ονομαστικής αξίας € ΧΧ η κάθε μία και ανέρχεται σε € ΧΧΧ. 
 
Στην περίοδο καταβλήθηκε η δεύτερη δόση του εγκεκριμένου κεφαλαίου € ΧΧΧ και εκδόθηκαν ΧΧΧ κοινές με 
δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € ΧΧ η κάθε μία. 
 
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων 
προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για 
πρόσωπα που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Εταιρεία καθώς και στις συνδεδεμένες 
με αυτήν εταιρείες. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι τριετής με ανώτατο αριθμό μετοχών ΧΧΧ και με 
τιμή διαθέσεως € ΧΧ ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει για τους όρους του προγράμματος, τους δικαιούχους του δικαιώματος και την ημερομηνία 
παραχωρήσεως. 
 
Η εταιρεία έχει εκδώσει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ποσού € ΧΧΧ (ομολογίες ΧΧΧ ονομαστικής αξίας € 
Χ η κάθε μία). Η σχέση ανταλλαγής έχει οριστεί Χ:Ψ, δηλαδή Χ ομολογίες θα ανταλλάσσονται με Ψ μετοχές. 
 
Η εταιρεία, με βάση απόφαση της γενικής συνελεύσεως, έχει αποκτήσει ΧΧ ίδιες μετοχές ονομαστικής 
αξίας € ΧΧ η κάθε μία αντί € ΧΧΧ, με σκοπό να ….. 
 
Το τακτικό αποθεματικό € ΧΧΧ σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν. 2190/1920. 
 
Τα έκτακτα αποθεματικά ποσού € ΧΧΧ σχηματίστηκαν με αποφάσεις των τακτικών γενικών συνελεύσεων με 
σκοπό την αυτοχρηματοδότηση της εταιρείας. 
 
Με βάση μελέτη ανεξάρτητου εκτιμητή αναπροσαρμόστηκε η αξία των ακινήτων της Εταιρείας κατά το 
ποσό των € ΧΧΧ και η σχετική διαφορά αναπροσαρμογής, καθαρή από φόρους, καταχωρίστηκε στο 
λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων «διαφορές αναπροσαρμογής παγίων», ο οποίος παρουσίασε την 
ακόλουθη κίνηση εντός της χρήσεως 20Χ1: 
 

Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων Μικτό ποσό Αναβαλλόμενος 
Φόρος 

Καθαρό ποσό 

Υπόλοιπο την 01.01.2020  - - - 
Αναπροσαρμογές περιόδου - - - 

Υπόλοιπο την 31.12.2020 - - - 
Σύνολο - - - 

 
 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
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6.8 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις – Δανεισμός  
 
Τα ποσά των υποχρεώσεων που είναι πληρωτέα μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού 
ανέρχονται σε ΧΧΧ ευρώ για την εταιρεία και σε ΧΧΧ ευρώ για τον όμιλο. Τα αντίστοιχα ποσά της 
προηγούμενης περιόδου ήταν ΧΧΧ ευρώ για την εταιρεία και ΧΧΧ ευρώ για τον όμιλο. 
 
Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ΧΧΧ ευρώ που αφορούν … [αναφορά της φύσης 
της υποχρέωσης] και ο όμιλος ΧΧΧ ευρώ που αφορούν … [αναφορά της φύσης της υποχρέωσης]. Τα 
αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης περιόδου ήταν ΧΧΧ ευρώ για την εταιρεία και ΧΧΧ ευρώ για τον όμιλο. 
 
α) Εξασφαλίσεις δανείων : Ο όμιλος / εταιρεία έχει συνάψει δεκαετές τραπεζικό δάνειο ποσού € ΧΧΧ, για 
την εξασφάλιση του οποίου έχει παραχωρήσει στην τράπεζα το δικαίωμα πρώτης υποθήκης € ΧΧΧ σε 
ιδιόκτητο ακίνητο λογιστικής αξίας € ΧΧΧ και εκτιμηθείσας από την τράπεζα αξίας € ΧΧΧ. 
 
(β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων 
 

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου Ομολογιακά 
δάνεια 

Τραπεζικά 
δάνεια 

Χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

Σύνολο 

Βραχυπρόθεσμο τμήμα (έως 1 έτος)  -  -  -  - 
Μακροπρόθεσμο τμήμα         

από 1 έως 2 έτη  -  -  -  - 
από 2 έως 5 έτη - - - - 
άνω των 5 ετών  -  -  -  - 

Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος  -  -  -  - 
Γενικό σύνολο δανεισμού  -  -  -  - 

 
 
6.9 Φόρος Εισοδήματος 
 
Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 
 
ή 
 
Η Εταιρεία έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. Ο λογαριασμός παρουσίασε την 
ακόλουθη κίνηση εντός της χρήσεως 2020: 
 
 

  2020  2019     
         

Υπόλοιπο έναρξης (καθαρή αναβαλλόμενη υποχρέωση)  -  -     

Χρέωση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων  -  -     

Υπόλοιπο λήξης (καθαρή αναβαλλόμενη υποχρέωση)  -  -     
  -       
         

  2020  2019     
         

Υπόλοιπο έναρξης (καθαρή αναβαλλόμενη απαίτηση)  -  -     

Πίστωση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων  -  -     

Υπόλοιπο λήξης (καθαρή αναβαλλόμενη απαίτηση)  -  -     
  -    -   
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Ανάλυση αναβαλλόμενων φορολογικών 
διαφορών 

 Μόνιμες 
Διαφορές 

 Προσωρινές 
Διαφορές 

 
Αναβαλλόμενη 

Φορολογική 
Απαίτηση 

 
Αναβαλλόμενη 

Φορολογική 
Υποχρέωση 

         
Ασώματες ακινητοποιήσεις          

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  -  -  -  - 
Αποθέματα  -  -  -  - 
Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις   -  -  -  - 
Απαιτήσεις και προπληρωμές  -  -  -  - 
Μεταφορά φορολογικών ζημιών  -  -  -  - 
Αναβαλλόμενα έσοδα   -  -  -  - 
Κρατικές επιχορηγήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

 -  -  -  - 

Προβλέψεις και δεδουλευμένα έξοδα   -  -  -  - 
         

Σύνολο  -  -  -  - 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα 
συγχώνευσης των τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και εφόσον οι αναβαλλόμενοι 
φόροι τελούν υπό το ίδιο φορολογικό καθεστώς. 

 

 

 

Διάκριση προσωρινών διαφορών  Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

 
Μακρο 

πρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

 Βραχυπρόθεσμες 
Απαιτήσεις 

 
Μακρο 

πρόθεσμες 
Απαιτήσεις 

 

          

Ασώματες ακινητοποιήσεις           

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  -  -  -  -  

Αποθέματα  -  -  -  -  

Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις   -  -  -  -  

Απαιτήσεις και προπληρωμές  -  -  -  -  

Μεταφορά φορολογικών ζημιών  -  -  -  -  

Αναβαλλόμενα έσοδα   -  -  -  -  
Κρατικές επιχορηγήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

 -  -  -  -  

Προβλέψεις και δεδουλευμένα έξοδα   -  -  -  -  

          

Σύνολο  -  -  -  -  
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6.10 Πληροφορίες κατά τομέα 
 

Εάν οι τομείς δραστηριότητες ή / και οι γεωγραφικές αγορές διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους από άποψη 
οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, παρέχονται οι παρακάτω αναλύσεις: 
 

 Δραστηριότητα Α Δραστηριότητα Β Δραστηριότητα Γ Σύνολο 

Πωλήσεις 2019     

Πωλήσεις 2020     

 Γεωγραφική 
περιοχή Α 

Γεωγραφική 
περιοχή Β 

Γεωγραφική 
περιοχή Γ 

Σύνολο 

Πωλήσεις 2019     

Πωλήσεις 2020     

 
6.11 Σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων της περιόδου 
 
Εάν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα, 
γνωστοποιείται το ποσό και η φύση τους. Τέτοια κονδύλια μπορεί να είναι οι απομειώσεις περιουσιακών 
στοιχείων (περιλαμβανομένων των τυχόν αναστροφών τους), οι προβλέψεις (περιλαμβανομένων των 
τυχόν αναστροφών τους) και τα έκτακτα κονδύλια κερδών ή ζημιών. 
 
6.12 Αμοιβές προσωπικού 
 

 Μισθωτοί Ημερομίσθιοι 

Μέσος όρος εργαζομένων 2019   

Αμοιβές εργαζομένων 2019 (μικτές)   

Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων 2019   

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 2019   

Μέσος όρος εργαζομένων 2020   

Αμοιβές εργαζομένων 2020 (μικτές)   

Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων 2020   

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 2020   

 
Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων που απασχολήθηκε σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια της περιόδου ανήλθε σε ΧΧΧ άτομα για την εταιρεία και σε ΧΧΧ άτομα για τον όμιλο. Οι αντίστοιχοι 
αριθμοί για την προηγούμενη περίοδο ήταν ΧΧΧ άτομα για την εταιρεία και ΧΧΧ άτομα για τον όμιλο. 
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Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για 
αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20. Πέραν αυτής της νομικής δέσμευσης δεν υπάρχουν 
άλλες [εάν υπάρχουν, γνωστοποιείται το είδος των δεσμεύσεων και τα σχετικά ποσά]. 
 
6.13 Παροχές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων 
 
Προκαταβολές και πιστώσεις 
 

 Διοικητικό 
Συμβούλιο 

Διαχειριστικό 
Συμβούλιο 

Εποπτικό 
Συμβούλιο 

Υπόλοιπα 01.01.2019    

Προκαταβολές και πιστώσεις 2019    

Επιστροφές 2019    

Διαγραφές 2019    

Υπόλοιπο 31.12.2019    

Προκαταβολές και πιστώσεις 2020    

Επιστροφές 2020    

Διαγραφές 2020    

Υπόλοιπο 31.12.2020    

Εγγυήσεις    

 
Αμοιβές 
 

 Διοικητικό 
Συμβούλιο 

Διαχειριστικό 
Συμβούλιο 

Εποπτικό 
Συμβούλιο 

Αμοιβές 2019    

Παροχές λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία  2019 

   

Υπόλοιπα (υποχρεώσεις/απαιτήσεις) 2019    

Αμοιβές 2020    

Παροχές λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία  2020 

   

Υπόλοιπα (υποχρεώσεις/απαιτήσεις) 
2020 
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6.14 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

ΟΜΙΛΟΣ Θυγατρικές Συγγενείς Κοινοπραξίες 
Λοιπές 

συνδεδεμένες 
οντότητες 

Έσοδα (πωλήσεις-κέρδη) 
2019 

    

Έξοδα (αγορές-έξοδα) 2019     

Απαιτήσεις 31.12.2019     

Υποχρεώσεις 31.12.2019     

Δοθείσες εγγυήσεις 2019     

Έσοδα (πωλήσεις-κέρδη) 
2020 

    

Έξοδα (αγορές-έξοδα) 2020     

Απαιτήσεις 31.12.2020     

Υποχρεώσεις 31.12.2020     

Δοθείσες εγγυήσεις 2020     

 
Τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν … [συνοπτική αναφορά των λοιπών συνδεδεμένων μερών βάσει του 
ορισμού του νόμου] 
 
6.15 Λοιπές πληροφορίες 
 

1.Η εταιρεία / ο όμιλος έχει λάβει απόφαση να διαθέσει εντός του επομένου έτους θυγατρική(ές) / 
συγγενή(είς) / κοινοπραξία(ες) / σημαντική(ές) συμμετοχή(ές) / καθαρά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. 
κλάδο). Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που θα διατεθούν (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις), 
ανέρχονται στο ποσό των ΧΧΧ ευρώ 
Σημείωση: η ανωτέρω γνωστοποίηση αυτή παρέχεται όταν τα εν λόγω στοιχεία είναι σημαντικά. 
2.Εντός της επόμενης περιόδου και μέχρι την ημερομηνία οριστικοποίησης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, έλαβαν χώρα τα εξής γεγονότα οι επιπτώσεις των οποίων δεν έχουν ενσωματωθεί στις 
παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθόσον αφορούν την επόμενη περίοδο στην οποία και θα 
απεικονισθούν. [Περιγράφονται τα γεγονότα και οι επιπτώσεις τους, εφόσον υπάρχουν. Τέτοια γεγονότα 
μπορούν να αφορούν σημαντικά κέρδη και ζημίες πέραν των συνήθων, απόκτηση σημαντικών 
περιουσιακών στοιχείων, ανάληψη σημαντικών υποχρεώσεων, ή σημαντική μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων 
(π.χ.) αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου.] 
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3.Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση του της ΧΧ/ΧΧ/2020 για την έγκριση αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πρότεινε όπως τα καθαρά αποτελέσματα της περιόδου 20201 της 
μητρικής, διανεμηθούν ως εξής (παρατίθενται και της προηγούμενης περιόδου για λόγους 
συγκρισιμότητας): 
  

 2020 2019 

Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου   

Πλέον μεταφερόμενο αποτέλεσμα από προηγούμενες περιόδους   

Σύνολο αποτελέσματος προς διανομή   

Προτείνεται:   

Μέρισμα (συνολικό ποσό)   

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου/διαχειριστών   

Τακτικό αποθεματικό   

Λοιπά αποθεματικά   

Αφορολόγητα αποθεματικά νόμου ΧΧΧΧ/ΧΧΧΧ   

Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο   

Σύνολο   

 
 

4.Τα μερίσματα που δόθηκαν στην τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε ΧΧ ευρώ συνολικά (ΧΧ ευρώ ανά 
μετοχή/μερίδιο). Στην προηγούμενη περίοδο τα μερίσματα ανήλθαν σε ΧΧ ευρώ συνολικά (ΧΧ ευρώ ανά 
μετοχή/μερίδιο). 
 
5. Οι αμοιβές των νομίμων ελεγκτών που βάρυναν την περίοδο (και την συγκριτική), έχουν ως εξής: 
 

 2020 2019 

Τακτικός έλεγχος   

Λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης   

Συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες   

Λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες   

Σύνολο   
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7. Μέθοδος μετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις σε κονδύλια των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 37 του νόμου, η οντότητα οφείλει να γνωστοποιήσει στο 
προσάρτημα τη μέθοδο μετάβασης στον παρόντα νόμο καθώς και τις επιπτώσεις σε κάθε ένα κονδύλι των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στην ημερομηνία μετάβασης και στη συγκριτική περίοδο. 
Ιδιαίτερα γνωστοποιείται ενδεχόμενη χρήση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, βάσει της οποίας 
κονδύλια του ισολογισμού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης των ΕΛΠ, αλλά αναγνωρίζονταν με το 
προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, δύναται να συνεχίσουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων ή 
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους. Γνωστοποιούνται επίσης τα σχετικά ποσά του ισολογισμού και της 
κατάστασης αποτελεσμάτων. 
Για τη σύνταξη των σχετικών γνωστοποιήσεων, με τη χρήση επεξηγηματικού κειμένου και πινάκων, 
λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο κείμενο του νόμου (άρθρο 37) καθώς και στο κείμενο και τα 
παραδείγματα της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ. Σύνοψη οδηγιών για την ανακατάταξη κονδυλίων της 
συγκριτικής περιόδου παρατίθενται στο παράρτημα του βιβλίου. 
 

 

 

 

 


