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Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 136, και του Καταστατικού της Εταιρείας, σας 

υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014 την ετήσια έκθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις ελεγμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, 

τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. 

(η «Εταιρεία»), χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των 

μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη 

συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 

(01.01.2014 – 31.12.2014), σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις 

οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων 

και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον και παρατίθενται οι 

σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με 

αυτή μερών. 

Α. Απολογισμός χρήσης 2014 

 

Εξέλιξη – Μεταβολές οικονομικών μεγεθών, επιδόσεις 

 

Για τη χρήση 2014, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

1. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για τη χρήση 2014 ανήλθε στο ποσό των € 28.353 χιλ. έναντι 

€ 35.149 χιλ. την αντίστοιχη χρήση 2013, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 19,3%. Η μείωση 

αυτή οφείλεται κατά βάση στη συρρίκνωση κατά 20% των εσόδων από παροχή υπηρεσίας προς το 

δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, βάσει της από 22.06.2009 σύμβασης και 

του παραρτήματός της, όπως αυτή τροποποιήθηκε στις 13.01.2014. Η προαναφερθείσα 

τροποποίηση συνέβαλε στη μείωση του εσόδου δεδομένου ότι η αμοιβή της Εταιρείας για την 

παροχή υπηρεσιών προς την μητρική Ο.Π.Α.Π., διαμορφώθηκε στο 5% επί του συνολικού 

απολογιστικού κόστους αντί για 10% που ίσχυε μέχρι 31.12.2013.  Επιπλέον, παρουσιάζεται μείωση 

κατά 23,1% των εσόδων από την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών Novasports και OTE TV 

αθλητικού περιεχομένου στους χώρους των πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. λόγω λήξης της σύμβασης 

το Σεπτέμβριο του 2014.  
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2. Το κόστος πωληθέντων επιβαρύνθηκε κατά € 11.388 χιλ. από το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου 

από την υπηρεσία, όπως ενεργοποιήθηκε από τη Διοίκηση της Εταιρείας, στο πλαίσιο διοικητικής 

αναδιάρθρωσης που είχε εκπονήσει.  

Συνεπώς, οι μικτές ζημίες ανήλθαν στο ποσό των € 10.542 χιλ. κατά την χρήση 2014, έναντι κερδών 

ύψους € 2.419 χιλ. τη χρήση 2013. 

 

3. Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν σημαντική μείωση διαμορφώνοντας ζημίες ύψους 

€ 12.217 χιλ. έναντι κερδών € 877 χιλ. τη χρήση 2013. Το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου του 

προσωπικού που ενεργοποιήθηκε εντός του 2014, ήταν ο κύριος παράγοντας, επιβαρύνοντας τα 

αποτελέσματα κατά € 11.937 χιλ.. Επιπλέον, παρουσιάστηκε μείωση των χρηματοοικονομικών 

εσόδων κατά 65%.  

 

4. Τα συνολικά αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώνονται σε ζημία ύψους €12.835 χιλ. έναντι 

κέρδους € 1.231 χιλ. τη χρήση 2013.  

 

Β. Σημαντικά γεγονότα κατά τη χρήση 2014 και η επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις 

 

Τα παρακάτω γεγονότα επηρέασαν σημαντικά τη λειτουργία της Εταιρείας κατά το 2014. Από αυτά, 

τα περισσότερα αφορούν στην ετοιμότητα της Εταιρείας να παρέχει αυξημένες υπηρεσίες στη 

μητρική εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε.. Τα οικονομικά μεγέθη επηρεάστηκαν για το έτος 2014 από την παροχή 

υπηρεσιών με βάση τη σχετική σύμβαση (SLA) με τη μητρική εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. και κυρίως από την 

υλοποίηση του έργου της εφαρμογής Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία ασχολήθηκε με τα εξής: 

 

1. Βάσει της από 22.06.2009 σύμβασης με την ΟΠΑΠ Α.Ε., και του παραρτήματός της, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε στις 13.01.2014, η Εταιρεία κατά το έτος 2014 παρείχε το πλήρες φάσμα υπηρεσιών 

υποστήριξης των διαδικασιών για την προμήθεια και διανομή εντύπων και υλικών στα πρακτορεία 

της ΟΠΑΠ Α.Ε., την υποστήριξη του δικτύου πωλήσεων, την διαχείριση τεχνικών έργων, την 

διαχείριση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες προς 

την ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 

2. Στις 30.06.2014, ο Όμιλος ΟΠΑΠ, με στόχο την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και λειτουργιών 

του, έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για τους εργαζόμενους της ΟΠΑΠ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε στις 30.06.2014 και η προθεσμία για 

συμμετοχή σ’ αυτό έληγε στις 18.07.2014. Στο πρόγραμμα δήλωσαν συμμετοχή συνολικά 347 
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άτομα,  αριθμός που αντιστοιχεί στο 52,9% του συνόλου των εργαζομένων της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. κατά την 30.06.2014. Συνολικά καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους € 12.279, ενώ 

τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν κατά €11.937. 

3. Το Σεπτέμβριο του 2014 έληξε η σύμβαση συνδρομητικών υπηρεσιών Novasports και OTE TV 

αθλητικού περιεχομένου στους χώρους των πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. χωρίς περαιτέρω 

ανανέωση. 

4. Έως το τέλος του 2014, το έργο της Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας είχε εφαρμοστεί σε 3.707 

πρακτορεία ανά την επικράτεια, ενώ απομένουν ακόμα οι εργασίες σε 1.097 πρακτορεία 

προκειμένου να ολοκληρωθεί.  

Γ. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες 

ενδεχομένως να εκτεθεί η Εταιρεία. 

 

1. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας υλοποιήθηκαν κυρίως εντός Ελλάδος. Μικρό μέρος των 

συναλλαγών έγιναν με την ΟΠΑΠ Κύπρου LTD με βάση συναλλαγής το Ευρώ. Ως εκ τούτου η 

Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 

2. Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει στην περίπτωση που κάποιο χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα εκδηλώσει αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σε σχέση με την επένδυση των 

διαθεσίμων της Εταιρείας σε προθεσμιακές καταθέσεις. 

 

3. Κίνδυνος ρευστότητας 

Κίνδυνος ρευστότητας δεν υφίσταται για την Εταιρεία, αφού η επένδυση των διαθεσίμων της, 

καθώς και ο σύντομος χρόνος αποπληρωμής των απαιτήσεων της, κατά κύριο λόγο από την μητρική, 

σε συνδυασμό με την ορθολογική οικονομική διαχείριση, εξασφαλίζουν την διατήρηση της 

ρευστότητας σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

 

4. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων 

Δεν υφίσταται σχετικός κίνδυνος. 
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5. Κίνδυνος από τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην ελληνική οικονομία 

Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με 

την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το 

μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. 

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις 

αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. 

Λαμβάνοντας όμως υπ’ όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τη χρηματοοικονομική 

κατάστασή της, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν 

σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και 

τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία 

και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της 

Εταιρείας οι οποίες είναι άμεσα συνυφασμένες με την ΟΠΑΠ Α.Ε.  

Δ. Παράθεση σημαντικών συναλλαγών του εκδότη με συνδεδεμένα προς αυτόν μέρη  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το σύνολο των συναλλαγών της Εταιρείας με τα 

συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: 

 
Δ1. Συναλλαγές Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες: 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Έσοδα Έξοδα Υποχρεώσεις Απαιτήσεις 

ΟΠΑΠ Α.Ε. (Έσοδα/ Έξοδα από 
παροχή υπηρεσιών) 

23.693 531  -   17.683 

ΟΠΑΠ Α.Ε. (Έσοδα από σύμβαση 
Εφαρμογής Ε.Ε.Ε) 

2.154  -    -    -   

ΟΠΑΠ Α.Ε. (Λοιπά  Έσοδα) 1.090  -    -    -   

ΟΠΑΠ Α.Ε. (Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις) 

 -    -   25.070  -   

ΟΠΑΠ Α.Ε. (Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις)                             - 

 -   3.052  -   

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD 79  -    -   13 

Σύνολο  27.017 531 28.123 17.696 

 
 
Δ2. Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 

ΣΤΕΛΕΧΗ  
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

  01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2014 

Μισθοί & λοιπές παροχές 811 47 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 172 - 

Σύνολο 983 47 
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Ε. Εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά το 2015 

 

Οι στόχοι της Εταιρείας για το έτος 2015 είναι: 

 

1. Συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της υποστήριξης προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και το 

δίκτυο πωλήσεων π.χ. εντατικοποίηση επισκέψεων πωλήσεων των πρακτορείων, διαχείρισης 

τεχνικών έργων και ελέγχου χορηγιών, κτλ. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συνεχής εξέλιξη των 

διαχειριστικών συστημάτων ISO 9001, ISO 1401 και SA 8000. 

 

2. Βελτιστοποίηση του κόστους παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών υποστήριξης. 

 

3. Ανάληψη νέων έργων και διεύρυνση των υποστηρικτικών διαδικασιών για νέες δραστηριότητες, 

κατόπιν ανάθεσης από την μητρική.  

 

 

ΣΤ. Αριθμός και ονομαστική αξία μετοχών 

 

Όλες οι μετοχές που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία είναι κοινές μετοχές. 

Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός κοινών μετοχών ήταν 20.000.000 στις 31 Δεκεμβρίου 2014 με 

ονομαστική αξία € 1 ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές είναι πλήρως εξοφλημένες. Δεν 

υπήρχαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2014. 

 

 

Περιστέρι, 29 Μαΐου 2015 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα μέλος του Δ.Σ.  Ένα Μέλος του Δ.Σ. 

Kamil Ziegler Michal Houst Σπυρίδων Φωκάς 



 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

 

Προς τους Μετόχους της 

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (η 

«Εταιρεία») που αποτελούνται από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 

2014, τις Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών 

της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών 

Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, 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 της Ελεγκτικής.  Τα 

Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε 

και να 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 του κινδύνου 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 δικλείδες 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 δικλείδων της εταιρείας.  Ο 

έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 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. 

 

 



 

 

 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 
Στρατηγού Τόμπρα 3 
153 42 Αγία Παρασκευή 
Ελλάς 
ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

 

Γνώμη 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 

οικονομική θέση της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. κατά την 31 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 Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων 

από τα άρθρα 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 

 

 

 

                                                                           Χρυσούλα Δούκα, Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

                                                  ΑΜ ΣΟΕΛ 37551 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ 

Υπηρεσιών Α.Ε. στις 29 Μαΐου 2015 και είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της, 

www.opapservices.gr 

 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες 

που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 

μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά δεν 

παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων των 

χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
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Α. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σημείωση 31.12.2014 31.12.2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού       

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5.1 16.104 18.471 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.2 3.702 4.318 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   62 64 

Σύνολο Μη Κυκλοφοριακών Στοιχείων Ενεργητικού   19.868 22.853 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού       

Αποθέματα 5.3 799 880 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες 5.17 17.696 10.105 

Λοιπές απαιτήσεις 5.4 1.320 431 

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού   15 547 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 5.5 774 24.646 

Σύνολο κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων   20.606 36.609 

Σύνολο Ενεργητικού   40.474 59.462 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής      

Μετοχικό κεφάλαιο 5.6 20.000 20.000 

Τακτικό αποθεματικό 5.6 363 363 

Αποτελέσματα εις νέον   (12.167) 2.623 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   8.196 22.986 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.7 - 42 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

5.9 31 584 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένες εταιρείες 

5.17 25.070 27.459 

Προβλέψεις 5.10 1.508 1.200 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων   26.609 29.285 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.11 1.594 2.677 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.12 748 241 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόμενη χρήση 

5.7 - 393 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.8 275 1.062 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένες εταιρείες 

5.17 3.052 2.818 

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   5.669 7.191 

Σύνολο Υποχρεώσεων   32.278 36.476 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   40.474 59.462 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 15 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Β. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

Της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

    H ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

  Σημείωση 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013 

Έσοδα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 5.13 27.017 33.512  

Έσοδα 5.13 1.336 1.637  

Σύνολο Εσόδων   28.353 35.149  

        

Κόστος προγράμματος εθελουσίας εξόδου   (11.388)  -   

Λοιπά κόστη    (27.508) (32.730)  

Κόστος Πωληθέντων 5.14 (38.895) (32.730)  

        

Μικτή (Ζημία)/κέρδος   (10.542) 2.419  

                                           

Άλλα λειτουργικά έσοδα   87 30  

Έξοδα διοίκησης 5.14 (1.839) (2.276)  

Άλλα λειτουργικά έξοδα   (242) (35)  

        

Λειτουργικό Αποτέλεσμα   (12.535) 138  

        

Κέρδη / (ζημίες) από πώληση παγίων   4 (202)  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5.5 352 1.017  

Χρηματοοικονομικά έξοδα   (38) (76)  

        

(Ζημίες) /κέρδη προ φόρων   (12.217) 877  

        

Φόρος εισοδήματος 5.15 (18) (1.157)  

Αναβαλλόμενος φόρος 5.15 (600) 1.511  

Συνολικές (ζημίες) / έσοδα χρήσης μετά 
από φόρους 

  (12.835) 1.231  

        

Λοιπά συνολικά έσοδα – κονδύλια τα 
οποία δε θα επανακατηγοριοποιηθούν 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

      

Αναλογιστικές (ζημιές)/ κέρδη 5.9 61 (3)  

Αναβαλλόμενος φόρος 5.15 (16) 36  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων   45 33  

        

Συνολικές (ζημίες) / έσοδα χρήσης μετά 
από φόρους 

  (12.791) 1.264  

 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 15 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Γ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

Της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

 

 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2013 

20.000  363  2.859  23.222  

Συνολικά Συγκεντρωτικά Έσοδα Περιόδου 01.01-
31.12.2013 

- - 1.264  1.264  

Διανομή μερισμάτων - - (1.500)  (1.500)  

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 

20.000 363 2.623 22.986 

Συνολικά Συγκεντρωτικά Έσοδα Περιόδου 01.01-
31.12.2014 

- - (12.791) (12.791) 

Διανομή μερισμάτων - - (2.000) (2.000) 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2014 

20.000 363 (12.167) 8.196 

 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 15 έως 45  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Δ. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Της 31 Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 15 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών 

Καταστάσεων.  

    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

    
01.01 - 

31.12.2014 
01.01 - 31.12.2013 

Λειτουργικές δραστηριότητες        

(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων    (12.217)  877  

Πλέον / μείον προσαρμογές για:        

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων    2.574  2.356  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού    (507)  107  

Λοιπές προβλέψεις    208  - 

Ζημιά από διαγραφή παγίων   - 202  

Αναλογιστικά κέρδη   (61)  -  

Έσοδα τόκων    (352)  (1.017)  

Έξοδα τόκων    38  76  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:  

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων    80  (156)  

(Αύξηση) / μείωση εμπορικών απαιτήσεων    (7.596)  1.242  

(Αύξηση) / μείωση  λοιπών απαιτήσεων    332  1.456  

Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)    (3.989)  (1.957)  

Αύξηση / (μείωση) φορολογικών υποχρεώσεων    507  3.233  

(Μείον):        

Καταβεβλημένοι χρεωστικοί τόκοι και συναφή 
έξοδα  

  (25)  (1)  

Καταβεβλημένοι φόροι    (574)  (1.770)  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (21.582)  4.647  

Επενδυτικές δραστηριότητες  
 

    

Αγορές ενσώματων παγίων    (207)  (4.749)  

Τόκοι που εισπράχθηκαν   352  869  

Σύνολο εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  145  (3.880)  

 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  
 

    

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της 
μητρικής  

  (2.000)  (1.500)  

Τόκοι πληρωθέντες χρηματοδοτικών μισθώσεων     -   (52)  

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών 
μισθώσεων  

  (435)  (362)  

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

  (2.435)  (1.914)  

Καθαρή μείωση στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιόδου (23.872)  (1.147)  

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου  24.646  25.794  

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης 
περιόδου  

  774  24.646  
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

1.1 Γενικές πληροφορίες 

 

Η εταιρεία ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») είναι Ελληνική Ανώνυμη 

Εταιρεία καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό 5873501000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 

57177/01/ΔΤ/Β/04/23 2009) και είναι μία εταιρεία του ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Έδρα της Εταιρείας είναι ο 

Δήμος Περιστερίου του Νομού Αττικής. 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο την 29η Μαΐου 2015 και υπόκεινται σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.  

 

1.2 Φύση δραστηριοτήτων 

Οι βασικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι οι εξής: 

1. Η παροχή πλήρους φάσματος υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σχέση με τις διάφορες επιχειρησιακές 

λειτουργίες και ανάγκες της ΟΠΑΠ Α.Ε. και η υποστήριξη ή/και ο συντονισμός του δικτύου πωλήσεων 

και ειδικότερα των πρακτορείων της. 

2. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το αντικείμενο της Εταιρείας και τις δράσεις της 

ΟΠΑΠ Α.Ε. 

3. Η διοργάνωση δραστηριοτήτων αθλητικού και πολιτιστικού περιεχομένου, συνεδρίων και εκθέσεις 

σχετικών με τις δράσεις της Εταιρείας και της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών. 

4. Η παροχή υπηρεσιών και η διοργάνωση δραστηριοτήτων αθλητικού και πολιτιστικού περιεχομένου, 

συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων προς τούτο τουριστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, 

καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα αθλητικού τουρισμού, τεχνικών και 

λοιπών αναπτυξιακών έργων και η παροχή συναφών υπηρεσιών. 

5. Η διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής εικόνας των πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε., με τον κατάλληλο 

τεχνολογικό εξοπλισμό και τη βελτίωση της εν γένει υποδομής των πρακτορείων. 

6. Η έκδοση, διάθεση και διαχείριση-διακίνηση εισιτηρίων για αθλητικές, πολιτιστικές και λοιπές 

δραστηριότητες αναψυχής. 

7. Η ανάπτυξη και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και η εν γένει 

εκμετάλλευσή τους. 

8. Η εκμετάλλευση της υπάρχουσας και της μελλοντικής υποδομής της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και των 

σημείων πώλησης των υπηρεσιών και προϊόντων της, για διαφήμιση και προώθηση προϊόντων, 

πώληση αθλητικών και άλλων παρεμφερών ειδών, καθώς επίσης και η παροχή χρηματοοικονομικών 

και άλλων υπηρεσιών. 



ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε.- Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2014        16 

 

Ο.Π.Α.Π  Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε. | Λ.Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 

 

9. Η έρευνα, προώθηση και εν γένει αξιοποίηση και εκμετάλλευση του αντικειμένου της αθλητικής 

αγοράς, καθώς και η εκπόνηση πάσης φύσεως οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και 

εμπορικών μελετών. 

10. Η εκμετάλλευση, διαχείριση και πώληση δικαιωμάτων των αθλητικών ανώνυμων εταιρειών, 

σωματείων και οιουδήποτε άλλου αθλητικού φορέα και εν γένει αξιοποίησή τους με κάθε πρόσφορο 

μέσο. 

11. Η κατασκευή, επισκευή αποκατάσταση και συντήρηση πάσης φύσεως οικοδομικών έργων που 

προάγουν τους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και η επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών, που 

αποσκοπούν στην υλοποίηση των έργων αυτών. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2014 που καλύπτουν 

την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014, έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με τα  

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί και δημοσιευθεί 

από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σε συμφωνία με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση συγκεκριμένων 

κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί από τη Διοίκηση να ασκήσει την κρίση της στη 

διαδικασία εφαρμογής των ακολουθούμενων λογιστικών αρχών. Τα πεδία τα οποία εμπεριέχουν 

υψηλότερο βαθμό κρίσεως ή περιπλοκότητας, ή πεδία στα οποία οι εκτιμήσεις και παραδοχές είναι 

σημαντικές για τις Οικονομικές Καταστάσεις, περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 2.3., 2.4.. 

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες 

ευρώ. Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις και των 

αντίστοιχων κονδυλίων στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

2.1. Αλλαγές στις λογιστικές αρχές 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική 

για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2014. 

2.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Δεν υπάρχει 

επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερμηνειών που παρατίθενται παρακάτω: 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»  

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από 

την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάσει 

του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την 

αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η 

οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της 

υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως 

αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»  

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις 

για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων»  

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. 

Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων 

εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως 

επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 

εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων» 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) Την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και 

β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν  έχει 

αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η 

ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη 

ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει 

οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό 

αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. 

 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  
Η Εταιρεία κρίνει ότι δεν αναμένεται κάποια σημαντική επίπτωση από την μελλοντική εφαρμογή των προτύπων 

και διερμηνειών αυτών. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).  
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Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει 

επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των 

πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Επίσης καθιερώνει μία προσέγγιση της 

λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο 

του ΔΛΠ 39. Το πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017). 

Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα 

συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών 

κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική 

οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η 

βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη 

μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα 

για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2015). 

 Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι 

ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που 

υπολογίζονται βάσει ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

 Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά 

συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης και Απομείωσης» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016).  

Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για 

τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν 

θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016).  

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης 

προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες στις 
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εταιρικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης διευκρινίζει τον ορισμό των εταιρικών οικονομικών 

καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και 

μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2016).  

Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την 

πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή 

κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά 

μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό 

κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν 

μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Φεβρουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε έξι ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ 

και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής 

θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε 

ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης 

επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των 

λειτουργικών τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης 

είναι ασήμαντη. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η 

προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια 

οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 
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ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει 

υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής 

οντότητας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού 

οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας, βάσει του ΔΠΧΑ 11, στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από 

κοινού δραστηριότητας.  

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»:  

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια 

(συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 

39/ΔΠΧΑ 9.  

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»:  

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως 

αποκλειόμενα. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2012-2014 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες»:  

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από 

«διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή 

στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.  

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»:  

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι 

όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει 

μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν έτσι 

ορίζεται από το ΔΛΠ 34.  
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ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»: 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών 

προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι 

υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»:  

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια της «πληροφόρησης που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην 

ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

2.3 Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας, κρίσεις, πέραν αυτών που 

περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, διενεργούνται από τη Διοίκηση και επηρεάζουν τα ποσά που αναγνωρίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις. Οι σημαντικότερες κρίσεις σχετίζονται με:  

 
Την ανακτησιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών:  

Η Διοίκηση, εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους 

εισπρακτέους λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδομένων 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, νομικοί,) προκειμένου να αποφασίσει για την 

ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασμούς. 

 

Την κατηγοριοποίηση των μισθώσεων που συνάπτονται, ως λειτουργικών ή χρηματοδοτικών μισθώσεων: 

Η Διοίκηση εξετάζει ανεξάρτητα από το νομικό τύπο της σύμβασης αν μεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο.   

 

2.4 Εκτιμήσεις και παραδοχές 

Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές 

αποκαλύψεις θα πρέπει να εκτιμηθούν, απαιτώντας από τη Διοίκηση να χρησιμοποιήσει παραδοχές 

αναφορικά με τις αξίες ή τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά τη 

στιγμή προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων. Μία «κρίσιμη λογιστική εκτίμηση» είναι εκείνη που 

συνδυάζει σημαντικότητα στην απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και των 

αποτελεσμάτων της και απαιτεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή σύνθετες 

κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση γεγονότων τα οποία θεωρούνται 

ως ενδογενώς αβέβαια. Η Εταιρεία αποτιμά τέτοιες κρίσεις σε μία συνεχή βάση, στηριζόμενη σε ιστορικά 

στοιχεία και εμπειρία, σε συμβουλές ειδικών, σε τάσεις και μεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε 

σχέση με τις περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις αναφορικά με το πώς αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν 

στο μέλλον. Επίσης, στη σημείωση υπ’ αριθ. 3 «Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών», γίνεται αναφορά 

στις λογιστικές αρχές που έχουν επιλεχθεί από τις προτεινόμενες αποδεκτές εναλλακτικές. 
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Προβλέψεις  

Βλέπε σημείωση 3.10. 

Φόροι εισοδήματος 

Βλέπε σημείωση 3.9. 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Βλέπε σημείωση 3.10. 

Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Βλέπε σημειώσεις 3.2 και 3.3. 

Εποχικότητα 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν 

επηρεάζονται από εποχικούς ή κυκλικούς παράγοντες. 

 

3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

Οι σημαντικότερες λογιστικές αρχές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων συνοψίζονται κατωτέρω. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων. Αν και αυτές οι εκτιμήσεις στηρίζονται 

στη καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα, τα πραγματικά αποτελέσματα 

μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με αυτές τις εκτιμήσεις.  

3.1 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: αναγνωρίζονται όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία 

και το ποσό μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Τα έσοδα μετρώνται στην εύλογη αξία του ληφθέντος 

τιμήματος και απεικονίζονται καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, επιστροφών και εκπτώσεων. Το 

ποσό των εσόδων θεωρείται αξιόπιστα μετρήσιμο όταν όλα τα ενδεχόμενα που συνδέονται με την πώληση 

έχουν επιλυθεί. 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν παροχή υπηρεσιών, καθαρή από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και 

επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από συμβάσεις καθορισμένου τιμήματος αναγνωρίζονται ανάλογα με το 

στάδιο της ολοκλήρωσής τους κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Κάτω από 

αυτήν την πρακτική, τα έσοδα γενικότερα αναγνωρίζονται βάσει του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών 

που υλοποιήθηκε σε σχέση με το συνολικό κόστος που απαιτεί η παρεχόμενη υπηρεσία. Όταν το 

αποτέλεσμα της συναλλαγής δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, έσοδα αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση 

που τα αναγνωρισθέντα έξοδα είναι ανακτήσιμα. Το ποσό που συνδέεται με μεταγενέστερη παροχή 

υπηρεσιών, αναβάλλεται και αναγνωρίζεται στη διάρκεια της περιόδου που θα παρασχεθεί η υπηρεσία. 

Αυτό το αναβαλλόμενο έσοδο, περιλαμβάνεται στις «Λοιπές υποχρεώσεις» στην Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης. 
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- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο 

ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο 

επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.  

-Έξοδα από τόκους: Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους, μείον, τις σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Το κόστος 

κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα καταλογισμένες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 

πραγματοποιούνται. 

 

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και 

της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 
 

Κτίρια 25 έτη 

Μεταφορικά μέσα 
Επιβατικά 10 έτη, 

φορτηγά 8,3 έτη 

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός 

10 έτη 

 

 
Αγορές ενσώματων ακινητοποιήσεων ύψους έως € 1.5 αποσβένονται άμεσα κατά τη χρήση κτήσεως τους 

(εξαιρουμένων των παγίων που αφορούν την Ενιαία Εταιρική Εικόνα). 
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων 

ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως 

έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

3.3 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα 

καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία είναι το 

μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Καθαρή αξία πώλησης 

θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς 

συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την 

αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ η αξία χρήσης 

βασίζεται σε αποτίμηση της παρούσας αξίας μελλοντικών ταμειακών ροών, καθώς είναι η παρούσα αξία 

των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη 

χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

 

3.4 Μισθώσεις  

Η Εταιρεία συνάπτει συμφωνίες, που εμπεριέχουν συναλλαγές που δεν έχουν τον νομικό τύπο μιας 

μίσθωσης, αλλά της εκχωρείται το δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων (ενσώματες ακινητοποιήσεις) 

έναντι μιας σειράς πληρωμών. 

 

Η εκτίμηση για το εάν μία συμφωνία περιέχει στοιχείο μίσθωσης πραγματοποιείται κατά την έναρξη της 

συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Μετά την έναρξη 

της συμφωνίας πραγματοποιείται επαναξιολόγηση της, για το εάν περιέχει στοιχείο μίσθωσης, όταν 

συμβαίνει κάποιο από τα παρακάτω: 

α) υπάρχει μεταβολή στους όρους της σύμβασης, εκτός κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή παρατείνει τη 

συμφωνία, 

β) ασκείται δικαίωμα ανανέωσης ή συμφωνείται μια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή της 

παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο,  

γ) υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο  περιουσιακό 

στοιχείο και 

δ) υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο. 

Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσεις εφαρμόζεται από την 

ημερομηνία που η μεταβολή στις συνθήκες συνεπάγεται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) ή (δ), και από την 

ημερομηνία της ανανέωσης ή της παράτασης για την περίπτωση (β). 
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Η Εταιρεία ως μισθωτής 

Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν μεταβιβάζονται σε 

αυτόν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο 

ανεξάρτητο με τον νομικό τύπο της σύμβασης. Κατά την έναρξη της μίσθωσης το περιουσιακό στοιχείο 

αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του ή εάν είναι χαμηλότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων 

καταβολών μισθωμάτων συμπεριλαμβανομένων και επιπλέον καταβολών εάν υπάρχουν, που καλύπτονται 

από το μισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση από τη χρηματοδοτική μίσθωση 

ανεξαρτήτως εάν μερικές από τις καταβολές μισθωμάτων αποδίδονται προκαταβολικά κατά την έναρξη της 

μίσθωσης. 

 

Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποκτηθεί με 

συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, π.χ. η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης και ο προσδιορισμός 

της ωφέλιμης ζωής του, είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σε συγκρίσιμα αποκτώμενα, εκτός συμβάσεων 

μίσθωσης, περιουσιακά στοιχεία. Η λογιστική αντιμετώπιση της αντίστοιχης υποχρέωσης αφορά στη 

σταδιακή μείωσή της, με βάση τις ελάχιστες καταβολές των μισθωμάτων μείον τις χρηματοοικονομικές 

επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδο στα χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι χρηματοοικονομικές 

επιβαρύνσεις κατανέμονται στη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου και αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό 

περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης. 

 

Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές στις συμβάσεις 

λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα συνολικά έσοδα με τη ευθεία μέθοδο (συσχετισμός 

εσόδου χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται 

ως έξοδο όταν πραγματοποιούνται. 

 

Η Εταιρεία ως εκμισθωτής 

Οι μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία δε μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του 

περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν 

τους εκμισθωτές στη διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη 

λογιστικά αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

μίσθωσης ως έσοδα μίσθωσης. 

 

3.5 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν ταμειακά και χρηματοοικονομικά μέσα.  

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια 
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άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα εκτός από χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης, 

μπορούν να  χωρισθούν στις κάτωθι κατηγορίες: δάνεια και απαιτήσεις, χρηματοοικονομικά στοιχεία 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, διαθέσιμα για πώληση 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη. Τα χρηματοοικονομικά 

μέσα ταξινομούνται στις ανωτέρω κατηγορίες από τη Διοίκηση της Εταιρείας κατά την αρχική αναγνώριση, 

ανάλογα με το σκοπό για τον οποία αποκτήθηκαν. Ο χαρακτηρισμός των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού επανεκτιμάται στο τέλος κάθε ημερομηνίας δημοσίευσης κατά την οποία είναι διαθέσιμη η 

επιλογή κατηγορίας ή λογιστικού χειρισμού.  

 

Συνήθεις αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, αναγνωρίζονται κατά την 

ημερομηνία τακτοποίησής τους. Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν έχουν 

ταξινομηθεί ως  αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, 

αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον τα κόστη της συναλλαγής.  

 

Η Εταιρεία εξετάζει αν ένα συμβόλαιο εμπεριέχει ενσωματωμένο παράγωγο κατά τη σύναψη της 

συμφωνίας. Το ενσωματωμένο παράγωγο διαχωρίζεται από το βασικό συμβόλαιο και λογιστικοποιείται ως 

παράγωγο, όταν η ανάλυση καταδεικνύει ότι όλα τα οικονομικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του 

παραγώγου δεν σχετίζονται άμεσα με το βασικό συμβόλαιο. 

 

Διακοπή αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επέρχεται από τη στιγμή όπου το 

δικαίωμα λήψης ταμειακών ροών από την επένδυση έχει λήξει ή έχει μεταφερθεί.  

 

Η Εταιρεία εξετάζει σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων αν ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει υποστεί 

απομείωση. 

 

Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Προκύπτουν όταν η Εταιρεία παρέχει 

χρήματα, αγαθά ή υπηρεσίες απευθείας σε χρεώστες χωρίς την πρόθεση να εμπορευθεί τις 

δημιουργηθείσες απαιτήσεις.  

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της μεθόδου 

του πραγματικού επιτοκίου, μείον ζημίες απομείωσης. Κάθε μεταβολή στην αξία όταν διακόπτεται η 

αναγνώριση, ή απομειώνεται ή κατά τη διαδικασία απόσβεσής, αναγνωρίζεται απευθείας στην Κατάσταση 
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Αποτελεσμάτων Χρήσης. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη κάθε προεξόφληση ή 

ανταμοιβή κατά την εξαγορά και περιλαμβάνει αμοιβές οι οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος του 

πραγματικού επιτοκίου και του κόστους της συναλλαγής.   

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις απομειώνονται όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι η Εταιρεία δεν θα 

είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους είσπραξης. Το ποσό που 

καταγράφεται στα αποτελέσματα προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της καταγραμμένης αξίας του 

στοιχείου του ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών.  

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη 

μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία της Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης. Τα τελευταία 

συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

3.6 Αποθέματα 

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας.  

 

3.7 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς 

επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος 

και τις τραπεζικές καταθέσεις με χρονικό ορίζοντα τριών μηνών ή λιγότερο. Τα προϊόντα της αγοράς 

χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων. 

 

3.8  Ίδια κεφάλαια 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται από την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές 

μετοχές χαρακτηρίζονται ως Ίδια Κεφάλαια.  

 

Τακτικό αποθεματικό 

Τα αποθεματικά της Εταιρείας αφορούν την υποχρεωτική σωρευτική κράτηση επί των κερδών της κάθε 

χρήσης για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού.  

Το τακτικό αποθεματικό είναι ποσό ίσο με το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών που 

προστίθενται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση σχηματισμού παύει όταν ανέλθει κατ’ ελάχιστο στο 1/3 του 

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
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την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού 

κερδών και ζημιών. 

 

3.9 Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα 

οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από 

τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό 

των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα 

ίδια κεφάλαια. 

 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς 

τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 

εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες 

χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, 

βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 

τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθμό 

όπου είναι πιθανό ότι θα τακτοποιηθεί με μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα. Αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση αναγνωρίζεται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση 

ή η υποχρέωση, χωρίς προεξόφληση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και 

φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία της 

Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

 

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αλλαγές στις  
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αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις οι οποίες σχετίζονται με αλλαγές σε στοιχεία του 

ενεργητικού και υποχρεώσεων καταλογισμένα απευθείας στην καθαρή θέση, αναγνωρίζονται απευθείας 

στην καθαρή θέση. 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία της Κατάστασης 

Χρηματοοικονομικής Θέσης και μειώνονται στην έκταση όπου δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή 

φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα ώστε να επιτρέψουν την ωφέλεια από τη χρήση μέρους ή του 

συνόλου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προηγούμενη μη αναγνωρισθείσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την 

ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης στο βαθμό που γίνεται πιθανό ότι μελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη θα επιτρέψουν την ανάκτηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

3.10 Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση 

του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Ο χρόνος εκκαθάρισης 

της υποχρέωσης μπορεί να παραμένει αβέβαιος. Δεν διενεργούνται προβλέψεις για μελλοντικές 

λειτουργικές ζημιές.  

Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για διακανονισμό μίας πρόβλεψης αναμένεται να 

διακανονισθεί από άλλο μέρος, ο διακανονισμός αναγνωρίζεται μόνο όταν είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι θα 

ληφθεί όταν η Εταιρεία διακανονίσει την υποχρέωση και απεικονίζεται ως ξεχωριστή απαίτηση. Το ποσό 

που αναγνωρίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. Η δαπάνη που 

σχετίζεται με μία πρόβλεψη παρουσιάζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, καθαρή από το 

ποσό που αναγνωρίζεται ως διακανονισμός τρίτου. Στις περιπτώσεις όπου η χρονική αξία του χρήματος 

είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των δαπανών που αναμένονται να 

απαιτηθούν για το διακανονισμό της υποχρέωσης. Ο συντελεστής προεξόφλησης αντικατοπτρίζει τις 

τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αναφορικά με την διαχρονική αξία του χρήματος καθώς και τους 

σχετιζόμενους με την υποχρέωση κινδύνους. Όταν χρησιμοποιείται προεξόφληση, το σωρευτικό ποσό της 

πρόβλεψης αυξάνεται κάθε περίοδο για να αποδώσει τη χρονική μεταβολή. Αυτό το ποσό αναγνωρίζεται 

ως κόστος δανεισμού στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε Κατάστασης Χρηματοοικονομικής 

Θέσης και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν τις τρέχουσες εκτιμήσεις. Αν δεν είναι πλέον 

πιθανό ή απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκκαθάρισης της υποχρέωσης  μέσω εκροών πόρων, η πρόβλεψη 

αναστρέφεται.  
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Στις περιπτώσεις όπου η ενδεχόμενη εκροή πόρων ως αποτέλεσμα τρέχουσας υποχρέωσης δεν είναι 

πιθανή ή το ποσό δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα τότε καμία υποχρέωση δεν αναγνωρίζεται στις 

Οικονομικές Καταστάσεις εκτός και αν προέκυψαν από συνένωση επιχειρήσεων. Αυτές οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται κατά τον καθορισμό της κατανομής της αξίας εξαγοράς σε απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις που εξαγοράσθηκαν κατά τη συνένωση επιχειρήσεων. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών 

πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.  

 

Πιθανές χρηματικές ροές οικονομικών οφελών προς την Εταιρεία οι οποίες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια 

αναγνώρισης μιας απαίτησης θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών 

οφελών είναι πιθανή. 

 

3.11 Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις και 

υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις υπό τους 

τίτλους: «Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις», «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 

επόμενη χρήση» και «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις».  

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία γίνεται συμβαλλόμενο μέρος σε 

σχετική σύμβαση και διακόπτεται η αναγνώριση όταν η υποχρέωση λήγει, ακυρώνεται ή εκπληρώνεται. 

Όλοι οι τόκοι αναγνωρίζονται ως δαπάνες υπό τον τίτλο «Χρηματοοικονομικά έξοδα» της κατάστασης 

συνολικού εισοδήματος. 

 

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές μισθώσεις μετρούνται στην αρχική αξία μείον 

το κεφαλαιουχικό στοιχείο των πληρωμών των μισθωμάτων. 

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική τους αξία και αποτιμώνται 

μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους μείον τις πληρωμές. 

 

Κέρδη και ζημίες από την διακοπή αναγνώρισης καθώς και από τη διαδικασία απόσβεσης, καταχωρούνται 

στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.  

 

Όταν υπάρχουσα υποχρέωση ανταλλάσσεται από άλλον ή τον ίδιο δανειστή με διαφορετικούς όρους, ή οι 

όροι της τρέχουσας υποχρέωσης μεταβάλλονται σημαντικά, αυτή η αλλαγή χειρίζεται ως διαγραφή της 

αρχικής υποχρέωσης και αναγνωρίζεται ως νέα υποχρέωση. Οποιαδήποτε διαφορά στα σωρευμένα ποσά 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.  
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3.12 Κόστος παροχών αποχώρησης 

Η Εταιρεία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κάποιο ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους 

εργαζομένους της, με το οποίο να δεσμεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων για το σύνολο 

των εργαζομένων. Ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί η συμβατική υποχρέωση με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία, όπως προκύπτει από το ν. 2112/20 και ν. 3026/54, και όπως αυτοί τροποποιήθηκαν από το ν. 

4093/2012, για παροχή ενός εφάπαξ ποσού κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης. 

 

4. Διανομή μερισμάτων  

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση υπό τον τίτλο «Λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 

 

 

5. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

5.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Η μεταβολή των ενσώματων ακινητοποιήσεων, όπως αυτή απεικονίζεται στην Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης αναλύεται ως εξής: 

 

  Οικόπεδα & Κτίρια Οχήματα και εξοπλισμός Σύνολο 

Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2012 

382 15.899 16.280 

Προσθήκες  - 4.749 4.749 

Αποσβέσεις (8) (2.348) (2.356) 

Μειώσεις παγίων (306)  - (306) 

Μειώσεις αποσβέσεων 105  - 105 

Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2013 

172 18.300 18.471 

Προσθήκες - 207 207 

Αποσβέσεις (4) (2.570) (2.574) 

Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2014 

168 15.936 16.104 

 

Μέχρι το τέλος του Δ’ τριμήνου του 2014 είχε ολοκληρωθεί το έργο της εφαρμογής Ενιαίας Εταιρικής 

Εικόνας σε 3.707 πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανά την επικράτεια. Για την τελική περάτωση του έργου, 

απομένουν εργασίες σε επιπλέον 1.097 πρακτορεία.  

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων της Εταιρείας. 
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5.2 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές 

διαφορές έχουν ως εξής: 

 

  31.12.2014 31.12.2013 

  
Απαίτηση / 

(Υποχρέωση) 
Απαίτηση / (Υποχρέωση) 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις (488) (602)  

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού - (2)  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

8 152  

Προβλέψεις 54  -   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες 4.128 4.657  

Λοιπές υποχρεώσεις  -   113  

Σύνολο 3.702 4.318  

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία για το 2014 και το 2013 είναι ίσος με 
26%. 
 

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν 

υπάρχει από πλευράς Εταιρείας εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι 

φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί 

φορολογικών ζημιών αναγνωρίζονται στο βαθμό που τα σχετικά φορολογικά οφέλη μέσω μελλοντικών 

φορολογητέων κερδών είναι πιθανά.  

 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για τις 

φορολογικές ζημιές έτους 2014, εφόσον επί του παρόντος δεν έχει στη διάθεσή της τελικό πλάνο 

εργασιών, βάσει του οποίου να προκύπτει ότι εντός της επόμενης πενταετίας θα παρουσιάσει φορολογικά 

κέρδη ικανά να συμψηφιστούν με τις αντίστοιχες φορολογικές ζημιές. Τέλος, πληροφόρηση σχετικά με το 

φόρο εισοδήματος παρέχεται στη σημείωση 5.15. 

 

 
5.3 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτελούνται κυρίως από αναλώσιμα υλικά για τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και 

δευτερευόντως από θήκες δελτίων νέου τύπου, τα οποία βάσει της από 22.06.2009 σύμβασης με την 

μητρική ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε στις 13.01.2014, διαχειρίζεται και διανέμει η Εταιρεία στα 

πρακτορεία. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα.  



ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε.- Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2014        33 

 

Ο.Π.Α.Π  Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε. | Λ.Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 

 

5.4 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31.12.2014 31.12.2013 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 4 20 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 743 199 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 558 109 

Λοιπές απαιτήσεις 14 103 

Λοιπές απαιτήσεις 1.320 431 

 

Στο πλαίσιο του έργου της διαμόρφωσης νέας Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

αλλά και της υποστήριξης των διαδικασιών της μητρικής, η Εταιρεία προέβη κατά τη διάρκεια της χρήσης 

2014 σε υπογραφή σχετικών συμβάσεων με προμηθευτές. Σε εφαρμογή των όρων αυτών των συμβάσεων, 

η Εταιρεία κατέβαλε προκαταβολές, οι οποίες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, ανέρχονταν στο ποσό των 

€ 558. 

Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο περιλαμβάνουν απαίτηση από προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

της προηγούμενης χρήσης ποσού €684, το οποίο η Εταιρεία σκοπεύει να συμψηφίσει με μελλοντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις. 

 
 

5.5 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

 

    

  31.12.2014 31.12.2013 

Διαθέσιμα στο ταμείο 11 12 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 263 117 

Καταθέσεις προθεσμίας 500 24.518 

Σύνολο 774 24.646 

 

Η μείωση που παρατηρείται, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καταβολή των αποζημιώσεων εθελουσίας 

εξόδου μεγάλου μέρους των εργαζομένων της Εταιρείας. (Βλέπε σημείωση 5.9.)  

Επακόλουθο της μείωσης των καταθέσεων προθεσμίας είναι και η πτώση των χρηματοοικονομικών 

εσόδων. 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των τραπεζικών καταθέσεων είχε ως εξής: 

 

  01.01 – 31.12.2014 01.01 – 31.12.2013 

Καταθέσεις EUR 2,5% 2,9% 
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Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις και οι καταθέσεις προθεσμίας είναι άμεσα διαθέσιμες, χωρίς 

περιορισμούς. 

 
 
5.6 Ίδια κεφάλαια 

i) Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται την 31.12.2014 σε € 20.000, το οποίο είναι καταβεβλημένο 

και διαιρείται σε 20.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 1 έκαστη. Όλες οι μετοχές είναι ισότιμες για τη 

λήψη μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της Εταιρείας. Μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας είναι η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.. 

 

ii) Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά της Εταιρείας αφορούν την υποχρεωτική σωρευτική κράτηση επί των κερδών της κάθε 

χρήσης για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού.  

Κατά την 31.12.2014 το τακτικό αποθεματικό ανέρχεται σε € 363. 

 

 

5.7 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις – Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 

επόμενη χρήση. 

Αυτού του είδους οι υποχρεώσεις, απορρέουν από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών 

οχημάτων, η οποία έληξε στα τέλη της χρήσης. Τα εν λόγω οχήματα πέρασαν στην κυριότητα της Εταιρείας 

τον Νοέμβριο του 2014.  

 

 

5.8 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

  Το κονδύλι αυτό περιλαμβάνει κυρίως υποχρεώσεις προς τους ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίες στη 

χρήση 2014 έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της συμμετοχής μεγάλου αριθμού εργαζομένων στο 

πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2014. 

 

 

5.9 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η Εταιρεία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κάποιο ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους 

εργαζομένους της, με το οποίο να δεσμεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων για το σύνολο 

των εργαζομένων. Ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί η συμβατική υποχρέωση με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία, όπως προκύπτει από το ν. 2112/20 και ν. 3026/54, και όπως αυτοί τροποποιήθηκαν από το ν. 

4093/2012, για παροχή ενός εφάπαξ ποσού κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης. 
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Στις 30.06.2014, η Εταιρεία, με στόχο την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και λειτουργιών του ομίλου 

ΟΠΑΠ, έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για τους εργαζόμενους της. Στο πρόγραμμα 

δήλωσαν συμμετοχή συνολικά 347 άτομα και καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους € 12.279. 

 

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης, όπως αυτή εμφανίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

της Εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 αναλύεται ως εξής: 

 

31η Δεκεμβρίου 2012   481  

Πληρωμές   (29)  

Κόστος υπηρεσίας   107  

Κόστος κεφαλαίου    22  

Συνολικό κόστος στην Κ.Σ.Ε.   129  

Αναλογιστικές ζημιές στην κατάσταση λοιπών 
συνολικών εσόδων  

  3  

31η Δεκεμβρίου 2013   584 

Πληρωμές   (12.279) 

Κόστος υπηρεσίας   54 

Κόστος κεφαλαίου    14 

Κόστος διακανονισμών   11.937 

Κόστος μεταφοράς προσωπικού   (219) 

Συνολικό κόστος   11.786 

Αναλογιστικά κέρδη στην κατάσταση λοιπών 
συνολικών εσόδων  

  (61) 

31η Δεκεμβρίου 2014   31 

 

Οι βασικές αναλογιστικές υποθέσεις που έγιναν στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 είναι: 

 

  2014 2013 

Επιτόκιο προεξόφλησης 1,55% 3,70% 

Αναμενόμενο ποσοστό αυξήσεων στους μισθούς 2,00% 2,20% 

Μέση τιμή ετών μέχρι την συνταξιοδότηση 24,72 23,88 

Πληθωρισμός  2,00% 2,00% 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη μεταβολή της αναλογιστικής υποχρέωσης εάν το επιτόκιο 

προεξόφλησης ήταν κατά 0,5% μεγαλύτερο ή μικρότερο αυτού που έχει χρησιμοποιηθεί καθώς και την 

αντίστοιχη μεταβολή εάν το αναμενόμενο ποσοστό αύξησης μισθών ήταν κατά 0,5% μεγαλύτερο ή 

μικρότερο αυτού που έχει χρησιμοποιηθεί:  
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 Ανάλυση Ευαισθησίας Αποτελεσμάτων Αναλογιστική Υποχρέωση Ποσοστιαία Μεταβολή 

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 28 -9% 

Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 34 11% 

Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5% 34 10% 

Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5% 28 -9% 

 

 

5.10 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013   1.200 

Νέες προβλέψεις   308 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014   1.508 

 

Το ποσό των προβλέψεων ύψους € 1.508, αφορά κατά € 1.300 την πρόβλεψη για ενδεχόμενες 

φορολογικές διαφορές σχετικά με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση (2010). Το λοιπό ποσό των € 208 

αφορά επίδικες υποθέσεις για τις οποίες η Εταιρεία κρίνει ότι η έκβαση θα είναι αρνητική για τα 

αποτελέσματά της. 

 

5.11 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Κατά την 31.12.2014 το υπόλοιπο των προμηθευτών ανέρχεται σε € 1.594.  

Όροι και συνθήκες των υποχρεώσεων: 

1. Οι Προμηθευτές δεν επιφέρουν δαπάνη τόκου και τακτοποιούνται σε τακτική βάση. 

2. Δεν υπάρχουν ενέχυρα επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας για εξασφάλιση των 

πιστωτών της. 

 

 

5.12 Τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία κατά την 31.12.2014 είχε υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ ύψους € 684. Για λοιπούς φόρους η 

αντίστοιχη υποχρέωση ανήλθε σε € 64. 
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5.13 Έσοδα 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται κατ’ είδος, ως εξής: 

 

  01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013 

Έσοδα συμβάσεως με ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εφαρμογή 
Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας 

2.154 2.320  

Έσοδα βάσει της από 22.06.2009 σύμβασης με την 
ΟΠΑΠ Α.Ε. 

23.693 29.628  

Έσοδα από πωλήσεις αναλωσίμων στην ΟΠΑΠ Κύπρου 
LTD 

80 46  

Έσοδα από ΟΠΑΠ Α.Ε για παροχή συνδρομητικών 
υπηρεσιών. 

1.090 1.518  

Σύνολο Εσόδων από Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 27.017 33.512  

Έσοδα για παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών. 1.336 1.637  

 Σύνολο Εσόδων 28.353 35.149  

 

Αναφορικά με τη σύμβαση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εφαρμογή της νέας Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας στα 

πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., η ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. αναγνώρισε κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014, έσοδο 

ποσού € 2.154 (€2.320 για το 2013). Το ποσό αυτό ισούται με τα έξοδα που πραγματοποίησε η Εταιρεία 

στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου. Αναφορικά με την από 22.06.2009 σύμβαση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. (SLA), 

όπως αυτή τροποποιήθηκε στις 13.01.2014, η ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. αναγνώρισε κατά τη διάρκεια της 

χρήσης 2014, έσοδο ποσού € 23.693 (€29.628  για το 2013). Το ποσό αυτό ισούται με τα έξοδα που 

πραγματοποίησε η Εταιρεία στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου συν την προκαθορισμένη προμήθεια, 

όπως αυτή προβλέπεται από την εν λόγω σύμβαση. Επιπλέον, βάσει της από 15.11.2012 σύμβασης με την 

μητρική, η Εταιρεία αναγνώρισε κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 έσοδο € 1.090 (€1.518 για τη χρήση 

2013) από την ΟΠΑΠ Α.Ε και  € 1.336 (€1.637  για τη χρήση 2013) από τους πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε για την 

παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών Novasports και ΟΤΕ TV αθλητικού περιεχομένου στους χώρους των 

πρακτορείων του δικτύου της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
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5.14 Κόστος πωληθέντων, έξοδα διάθεσης και έξοδα διοίκησης  

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται κατ’ είδος, ως εξής: 

 

  01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013 

Αναλώσιμα υλικά 7.140 6.838  

Κόστος εργατικών 13.336 17.585  

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 214 179  

Παροχές τρίτων 3.103 4.160  

Προγράμματα παροχών προσωπικού 11.388 - 

Φόροι και τέλη 55 27  

Λοιπά διάφορα έξοδα 1.090 1.602  

Αποσβέσεις παγίων 2.568 2.339  

 Σύνολο 38.895 32.730  

 

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται κατ’ είδος ως εξής: 

 

  01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013 

Κόστος εργατικών 515 939  

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 248 297  

Παροχές τρίτων 495 993  

Φόροι και τέλη 3 2  

Λοιπά διάφορα έξοδα 23 28  

Αποσβέσεις παγίων 6 17  

Προγράμματα παροχών προσωπικού 549 - 

Σύνολο 1.839 2.276  

 

 

5.15 Φόρος εισοδήματος / Αναβαλλόμενος Φόρος 

 

Κατά τη χρήση 2014 προέκυψε έξοδο αναβαλλόμενου φόρου ποσού € 600 χιλ που οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στη μείωση της υποχρέωσης προς τη μητρική Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. σχετικά με το έργο της Ενιαίας Εταιρικής 

Εικόνας, δεδομένου ότι το τελευταίο οδεύει προς την ολοκλήρωσή του. Επίσης μειωμένη είναι και η 

υποχρέωση της Εταιρείας για παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, αποτέλεσμα της 

εθελουσίας εξόδου που έλαβε χώρα στα μέσα του 2014. 
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Η σχέση μεταξύ του φόρου που αναγνωρίστηκε στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, επί των 

κερδών προ φόρων και το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο 

συντελεστή φόρου, επί των κερδών της χρήσεως, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

  01.01 - 
31.12.2014 

01.01 - 
31.12.2013 

Ζημίες / κέρδη προ φόρων (12.217) 877  

Συντελεστής Φόρου 26% 26% 

Φόρος 3.176 (228)  

Πρόβλεψη φορολογικών διαφορών (100)  -   

Μη αναγνωρισθείσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στις 
φορολογικές ζημιές της χρήσης 

(3.776)  -   

Διαφορές φόρου εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων 82  -   

Φόρος επί των φορολογικών αναμορφώσεων της χρήσης - (151)  

Μόνιμες και άλλες διαφορές   (263)  

Επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή - 996  

Πραγματική Δαπάνη Φόρου (618) 354  

Αναλύεται σε:     

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος (18) (1.157)  

Αναβαλλόμενος Φόρος ( έξοδο) / έσοδο (600) 1.511  

  

Για την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στις φορολογικές ζημιές της χρήσης, βλέπε σημείωση 5.2. 

 

Η ανάλυση του αναβαλλόμενου φόρου στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως εξής: 

 

 
01.01 - 

31.12.2014 
01.01 - 

31.12.2013 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 114 (85)  

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 2 (154)  

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (128) 19  

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών Μισθώσεων  -   (46)  

Προβλέψεις 54  -   

Λοιπές υποχρεώσεις (113)  -   

Λοιπές Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς 
Συνδεδεμένες Εταιρίες 

(529) 1.777  

Αναβαλλόμενος φόρος ('Εξοδο)/ Έσοδο (600) 1.511  

Αναβαλλόμενος φόρος στην Κ.Θ (16) 36  

Συνολική Κίνηση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης (616) 1.547  
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Για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος χρήσης 2014 και 2013  και του αναβαλλόμενου φόρου 

χρησιμοποιήθηκε συντελεστής 26%.  

 
5.16 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Α. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις. 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010.  

Για τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2011 έως 2013 η Εταιρεία, στα πλαίσια της ισχύουσας 

φορολογικής νομοθεσίας περί Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές 

Λογιστές, ανέθεσε την διενέργεια ειδικού φορολογικού ελέγχου στους τακτικούς ελεγκτές της. 

Ο ανωτέρω έλεγχος για την περίοδο 01.01.2014 – 31.12.2014, είναι ακόμα σε εξέλιξη και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2015. 

 

Β. Υποχρεώσεις για απρόβλεπτα γεγονότα. 

Σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, έχουν κατατεθεί αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας με 

απαιτήσεις ύψους € 31.236, για τις οποίες έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ενδεχόμενης αρνητικής έκβασης 

ύψους € 208. (Βλέπε σημείωση 5.10.) 

 

Δεσμεύσεις 

Α. Την 31η Δεκεμβρίου 2014, η ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. αποτελεί αντισυμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση 

λειτουργικών μισθώσεων μεταφορικών μέσων και ακινήτων. 

 

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης είναι: 

 

  31.12.2014 31.12.2013 

Λιγότερο από 1 έτος 160 238  

Από 2-5 έτη 4 155  

Περισσότερο από 5 έτη  -    -   

 Σύνολο 164 393  

 

 

Β. Την 31η Δεκεμβρίου 2014, η ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. αποτελεί αντισυμβαλλόμενο μέρος σε συμβάσεις 

που αφορούν τις λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν βάσει της από 

22.06.2009 σύμβασης με την ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε στις 13.01.2014.  
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Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους όρους των επιμέρους συμβάσεων είναι: 

 

  31.12.2014 31.12.2013 

Λιγότερο από 1 έτος 5.304 75  

Από 1-5 έτη - - 

Περισσότερο από 5 έτη - - 

 Σύνολο 5.304 75  

 

Η Εταιρεία αποτελεί αντισυμβαλλόμενο μέρος σε συμβάσεις που αφορούν την υλοποίηση του έργου της 

ενιαίας εταιρικής εικόνας στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών. Για την 

ολοκλήρωση του έργου, αναμένονται εργασίες σε περίπου 1.000 πρακτορεία ανά την επικράτεια. 

 
 
 
5.17 Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες 

Ως συνδεδεμένες εταιρείες, πέραν των εταιρειών του Ομίλου ΟΠΑΠ, νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες 

συμμετέχει με μεγάλο ποσοστό η μητρική εταιρεία, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους μεγάλους μετόχους 

της μητρικής, οι επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της 

Εταιρείας, καθώς και τα κοντινά μέλη της οικογένειας αυτών. 

 

Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 2014 και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της εν λόγω χρήσης που έχουν προκύψει από 

συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, καθώς και τα συγκριτικά τους 

μεγέθη, έχουν ως εξής: 
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Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη       

  31.12.2014 31.12.2013 

Έσοδα από Παροχή υπηρεσιών     

ΟΠΑΠ Α.Ε. 24.784 31.146  

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD 79 46  

ΟΠΑΠ Α.Ε. (Έσοδα από σύμβαση εφαρμογής Ε.Ε.Ε) 2.154 2.320  

Σύνολο 27.017 33.512  

      

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

ΟΠΑΠ Α.Ε. 25.070 27.459  

Σύνολο 25.070 27.459  

      

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

ΟΠΑΠ Α.Ε. 3.052 2.818  

Σύνολο 3.052 2.818  

      

Λήψη υπηρεσιών     

ΟΠΑΠ Α.Ε. 531 1.025  

Σύνολο 531 1.025  

      

Απαιτήσεις     

ΟΠΑΠ Α.Ε. 17.683 10.105  

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD 13 - 

Σύνολο 17.696 10.105  

 

 

5.18 Συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοικήσεως 

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών της Εταιρείας, αναλύονται σε: 

 

 

 

  31.12.2014 31.12.2013 

Μισθοί διευθυντικών στελεχών 811 1.276  

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης μισθών διευθυντικών 
στελεχών 

172 253  

Αμοιβές Δ.Σ. 47 87  

Σύνολο 1.030 1.616  
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5.19 Παροχές στο προσωπικό  

Οι παροχές προς το προσωπικό της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  31.12.2014 31.12.2013 

Μισθοί και ημερομίσθια 11.679 14.153  

Έξοδα Κοινωνικής ασφάλισης 1.785 3.832  

Αποζημιώσεις τερματισμού υπηρεσίας 11.937  -   

Λοιπές Παροχές σε εργαζόμενους 391 432  

Σύνολο 25.792 18.417  

 

Για λεπτομέρειες σχετικά με την αποζημίωση τερματισμού υπηρεσίας, βλέπε σημείωση 5.9. 

 

Το προσωπικό της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Μισθωτοί  30 653 

Με σύμβαση ορισμένου χρόνου                                      - 10 

Σύνολο 30 663 

 

 

5.20 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους  κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες ενδεχομένως να 

εκτεθεί η Εταιρεία. 

 

 

Α. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας υλοποιήθηκαν κυρίως εντός Ελλάδος. Μικρό μέρος των συναλλαγών 

έγιναν με την ΟΠΑΠ Κύπρου LTD με βάση συναλλαγής το Ευρώ. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει 

συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 
 
Β. Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει στην περίπτωση που κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

εκδηλώσει αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σε σχέση με την επένδυση των διαθεσίμων 

της Εταιρείας σε προθεσμιακές καταθέσεις. 
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Γ. Κίνδυνος ρευστότητας 

Κίνδυνος ρευστότητας δεν υφίσταται για την Εταιρεία, αφού η επένδυση των διαθεσίμων της, καθώς και ο 

σύντομος χρόνος αποπληρωμής των απαιτήσεων της, κατά κύριο λόγο από την μητρική, σε συνδυασμό με 

την ορθολογική οικονομική διαχείριση, εξασφαλίζουν την διατήρηση της ρευστότητας σε ικανοποιητικά 

επίπεδα. 

Η ωρίμανση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου των ετών 2014 και 2013  

αντίστοιχα για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

 

  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Για τη χρήση που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2014 

Εντός 6 μηνών 
6 έως 12 

μήνες 
1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

- - 25.070 - 

Εμπορικές υποχρεώσεις 1.594 - - - 

Τρέχουσες Φορολογικές & 
Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις 

748 - - - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

3.327 - - - 

Σύνολο 5.669 - 25.070 - 

 

 

  Βραχυπρόθεσμες   Μακροπρόθεσμες   

Για τη χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2013 

Εντός 6 μηνών 
6 έως 12 

μήνες 
1 έως 5 έτη 

Πάνω από 5 
έτη 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 193  201  42   -   

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  -    -   16.470  10.989  

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.677   -    -    -   

Τρέχουσες φορολογικές & ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις 

241   -    -    -   

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.697  1.183   -    -   

Σύνολο 5.808  1.384  16.512  10.989  

 

 
Δ. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Δεν υφίσταται σχετικός κίνδυνος.  

 

Ε. Κίνδυνος από τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην ελληνική οικονομία  

Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την 

επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το μακροοικονομικό 

και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. 

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις 

αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό.  
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Λαμβάνοντας όμως υπ’ όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και τη χρηματοοικονομική 

κατάστασή της, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν 

σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις 

πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και 

δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας, 

οι οποίες είναι συνυφασμένες με την ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 
 
 
5.21 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 

Η Εταιρεία αξιολόγησε την περίοδο μετά την ημερομηνία αναφοράς και εκτίμησε ότι δεν υπήρχαν 

γεγονότα ή συναλλαγές ως την ημερομηνία δημοσίευσης, για τα οποία απαιτείται αναγνώριση ή 

γνωστοποίηση στην οικονομική έκθεση. 

 

Περιστέρι, 29 Μαΐου 2015 

 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 

Ένα Μέλος του Δ.Σ. 
 

Ο Διευθυντής Λογιστικής και 
Ενοποίησης 

Kamil Ziegler Michal Houst Πέτρος Ξαρχάκος 
Αρ. Διαβ. 36356187 Αρ. Διαβ. 39893691 Α.Δ.Τ. ΑΚ 161998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


