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ΔΙΗΔΡΖ ΑΜΔΝΑΠΖΞΣ ΞΠΙΩΞΣ ΔΚΔΓΙΖ ΚΞΓΘΡΖ 

 

Οοξπ ςξσπ Λεςϊυξσπ ςηπ εςαιοείαπ ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΒΘΞΛΖΥΑΜΘΑ 

ΓΑΚΑΙΞΡ 

 

Έκθερη Δλέγυξσ επί ςχμ Υοημαςξξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ 

 

Δλέγναμε ςιπ ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ 

ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΒΘΞΛΖΥΑΜΘΑ ΓΑΚΑΙΞΡ, ξι ξπξίεπ απξςελξϋμςαι απϊ ςξμ 

ιρξλξγιρμϊ ςηπ 31ηπ Δεκεμβοίξσ 2016, ςιπ καςαρςάρειπ απξςελερμάςχμ υοήρεχπ 

και ρσμξλικξϋ ειρξδήμαςξπ, μεςαβξλόμ ιδίχμ κεταλαίχμ και ςαμειακόμ οξόμ 

ςηπ υοήρεχπ πξσ έληνε ςημ ημεοξμημία ασςή, καθόπ και πεοίληφη ρημαμςικόμ 

λξγιρςικόμ αουόμ και μεθϊδχμ και λξιπέπ επενηγημαςικέπ πληοξτξοίεπ. 

 

Δσθϋμη ςηπ Διξίκηρηπ για ςιπ Υοημαςξξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ 

 

Ζ διξίκηρη έυει ςημ εσθϋμη για ςημ καςάοςιρη και εϋλξγη παοξσρίαρη ασςόμ 

ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ρϋμτχμα με ςα Διεθμή Οοϊςσπα 

Υοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, ϊπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ 

Δσοχπαψκή Έμχρη, ϊπχπ και για εκείμεπ ςιπ ερχςεοικέπ δικλίδεπ, πξσ η 

διξίκηρη καθξοίζει χπ απαοαίςηςεπ, όρςε μα καθίρςαςαι δσμαςή η καςάοςιρη 

υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ απαλλαγμέμχμ απϊ ξσριόδη αμακοίβεια, 

πξσ ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ. 

 

Δσθϋμη ςξσ Δλεγκςή 

 

Ζ δική μαπ εσθϋμη είμαι μα εκτοάρξσμε γμόμη επί ασςόμ ςχμ 

υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ με βάρη ςξμ έλεγυϊ μαπ.  Διεμεογήραμε ςξμ 

έλεγυϊ μαπ ρϋμτχμα με ςα Διεθμή Οοϊςσπα Δλέγυξσ, πξϋ έυξσμ εμρχμαςχθεί 

ρςημ Δλλημική Μξμξθερία (ΤΔΙ/Β΄/2848/23.10.2012). α ποϊςσπα ασςά 

απαιςξϋμ μα ρσμμξοτχμϊμαρςε με καμϊμεπ δεξμςξλξγίαπ, καθόπ και μα 

ρυεδιάζξσμε και διεμεογξϋμε ςξμ έλεγυξ με ρκξπϊ ςημ απϊκςηρη εϋλξγηπ 
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διαρτάλιρηπ για ςξ εάμ ξι υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ είμαι απαλλαγμέμεπ 

απϊ ξσριόδη αμακοίβεια. 

 

Ξ έλεγυξπ πεοιλαμβάμει ςη διεμέογεια διαδικαριόμ για ςημ απϊκςηρη 

ελεγκςικόμ ςεκμηοίχμ, ρυεςικά με ςα πξρά και ςιπ γμχρςξπξιήρειπ ρςιπ 

υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Ξι επιλεγϊμεμεπ διαδικαρίεπ βαρίζξμςαι ρςημ 

κοίρη ςξσ ελεγκςή πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ εκςίμηρηπ ςχμ κιμδϋμχμ ξσριόδξσπ 

αμακοίβειαπ ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ, πξσ ξτείλεςαι είςε ρε 

απάςη είςε ρε λάθξπ.  Ιαςά ςη διεμέογεια ασςόμ ςχμ εκςιμήρεχμ κιμδϋμξσ, ξ 

ελεγκςήπ ενεςάζει ςιπ ερχςεοικέπ δικλίδεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ καςάοςιρη και 

εϋλξγη παοξσρίαρη ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ςηπ εςαιοείαπ, με 

ρκξπϊ ςξ ρυεδιαρμϊ ελεγκςικόμ διαδικαριόμ καςάλληλχμ για ςιπ πεοιρςάρειπ, 

αλλά ϊυι με ρκξπϊ ςημ έκτοαρη γμόμηπ επί ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ 

ερχςεοικόμ δικλίδχμ ςηπ εςαιοείαπ.  Ξ έλεγυξπ πεοιλαμβάμει επίρηπ ςημ 

ανιξλϊγηρη ςηπ καςαλληλϊςηςαπ ςχμ λξγιρςικόμ αουόμ και μεθϊδχμ πξσ 

υοηριμξπξιήθηκαμ και ςξσ εϋλξγξσ ςχμ εκςιμήρεχμ πξσ έγιμαμ απϊ ςη 

διξίκηρη, καθόπ και ανιξλϊγηρη ςηπ ρσμξλικήπ παοξσρίαρηπ ςχμ 

υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ. 

 

Οιρςεϋξσμε ϊςι ςα ελεγκςικά ςεκμήοια πξσ έυξσμε ρσγκεμςοόρει είμαι επαοκή 

και καςάλληλα για ςη θεμελίχρη ςηπ ελεγκςικήπ μαπ γμόμηπ. 

 

Βάρη για Γμόμη με Δπιτϋλανη 

Απϊ ςξμ έλεγυϊ μαπ ποξέκσφαμ ςα ενήπ: 

1) ξ κξμδϋλι ςξσ Οαθηςικξϋ «Βοαυσποϊθερμα δάμεια» εμταμίζει μικοϊςεοξ 

σπϊλξιπξ καςά εσοό 1.562.523,63 πεοίπξσ απϊ ςξ αμαγοατϊμεμξ ρε 

επιβεβαιχςική επιρςξλή εκκαθαοιρςή ςοάπεζαπ, με ρσμέπεια ςα Ίδια Ιετάλαια 

μα εμταμίζξμςαι ιρϊπξρα ασνημέμα. Ζ εςαιοία δεμ αμαγμχοίζει ςξ ρϋμξλξ ςξσ 

παοαπάμχ πξρξϋ ςξ ξπξίξ, καςά ςημ άπξφη ςηπ, ατξοά μξμξμεοή 

καςαλξγιρμϊ ςϊκχμ και ϊπχπ μαπ δηλόθηκε είμαι ρε ενέλινη διαδικαρία 

οϋθμιρηπ ςηπ διατξοάπ ασςήπ. Δπιπλέξμ ςχμ παοαπάμχ, δεμ έυξσμ 

λξγιρςικξπξιηθεί ξι πιθαμέπ σπξυοεόρειπ ποξπ ςοάπεζεπ απϊ δξθείρεπ 
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εγγσήρειπ σπέο θσγαςοικήπ εςαιοίαπ, η ξπξία έυει ςεθεί ρε πςόυεσρη, ανίαπ 

εσοό 22.545.239,25. Ζ εςαιοία δεμ αμαγμχοίζει ςη μξμιμϊςηςα ςχμ εγγσήρεχμ 

ασςόμ. 

2) Ρϋμτχμα με ςημ επιρςξλή ςξσ μξμικξϋ ρσμβξϋλξσ έυξσμ αρκηθεί αγχγέπ 

απϊ ποόημ εογαζϊμεμξσπ και παοαγχγξϋπ θσγαςοικήπ επιυείοηρηπ, η ξπξία 

έυει ςεθεί ρε καθερςόπ πςόυεσρηπ, πξρξϋ εσοό 22.211.445,58 για ςιπ ξπξίεπ 

δεμ ρυημαςίρθηκε ρυεςική ποϊβλεφη, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ δε μπξοξϋμε μα 

εκςιμήρξσμε. Ρημειόμξσμε ϊςι έυξσμ εκδξθεί ένι (6) απξτάρειπ ςξσ 

Λξμξμελξϋπ Οοχςξδικείξσ Ηερραλξμίκηπ πξσ απέοοιφαμ αμςίρςξιυεπ αγχγέπ 

εογαζξμέμχμ ϋφξσπ εσοό 4.944.916,80, για ςιπ ξπξίεπ αρκήθηκαμ ετέρειπ  

και ξοίρθηκε μέα δικάριμξπ. Οεοιρρϊςεοα αματέοξμςαι ρςημ παο. 29 ςχμ 

Ρημειόρεχμ.  Ζ Διξίκηρη ςηπ Δςαιοείαπ εκςιμά ϊςι η έκβαρη ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ 

αμχςέοχ δικαρςικόμ σπξθέρεχμ θα είμαι εσμξψκή για ςημ Δςαιοεία. 

 

Γμόμη με Δπιτϋλανη 

 

Ιαςά ςη γμόμη μαπ, εκςϊπ απϊ ςιπ επιπςόρειπ ςξσ θέμαςξπ 1 και ςιπ πιθαμέπ 

επιπςόρειπ ςξσ σπ. αοιθμ. 2 θέμαςξπ πξσ μμημξμεϋξμςςαι ρςημ παοάγοατξ 

“Βάρη για Γμόμη με Δπιτϋλανη”, ξι ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ παοξσριάζξσμ εϋλξγα, απϊ κάθε ξσριόδη άπξφη, ςημ ξικξμξμική 

θέρη ςηπ Δςαιοείαπ ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΒΘΞΛΖΥΑΜΘΑ ΓΑΚΑΙΞΡ καςά ςημ 31η 

Δεκεμβοίξσ 2016, ςη υοημαςξξικξμξμική ςηπ επίδξρη και ςιπ ςαμειακέπ ςηπ οξέπ 

για ςη υοήρη πξσ έληνε ςημ ημεοξμημία ασςή ρϋμτχμα με ςα Διεθμή Οοϊςσπα 

Υοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, ϊπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ 

Δσοχπαψκή Έμχρη. 

 

Έμταρη Ηέμαςξπ 

Δτιρςξϋμε ςημ ποξρξυή ραπ ρςη ρημείχρη 2.1 ςχμ Υοημαςξξικξμξμικόμ 

Ιαςαρςάρεχμ ϊπξσ γίμεςαι αματξοά ρε επιυειοημαςικϊ ρυέδιξ πξσ έυει 

εκπξμήρει η επιυείοηρη για ςημ αμςιμεςόπιρη ζηςημάςχμ οεσρςϊςηςαπ. Ρςημ 

γμόμη μαπ δεμ διαςσπόμεςαι επιτϋλανη ρε ρυέρη με ςξ θέμα ασςϊ. 
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Έκθερη επί Άλλχμ Μξμικόμ και Ιαμξμιρςικόμ Απαιςήρεχμ 

 

1) Καμβάμξμςαπ σπϊφη ϊςι η διξίκηρη έυει ςημ εσθϋμη για ςημ καςάοςιρη ςηπ 

Έκθερηπ Διαυείοιρηπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ, κας’ εταομξγή ςχμ 

διαςάνεχμ ςηπ παοαγοάτξσ 5 ςξσ άοθοξσ 2  (μέοξπ Β) ςξσ Μ. 4336/2015, 

ρημειόμξσμε ϊςι: 

α) Ιαςά ςη γμόμη μαπ η Έκθερη Διαυείοιρηπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ έυει 

καςαοςιρθεί ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ μξμικέπ απαιςήρειπ ςξσ άοθοξσ 43α 

ςξσ Ιχδ. Μ. 2190/1920 και ςξ πεοιευϊμεμξ ασςήπ αμςιρςξιυεί με ςιπ 

ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ υοήρηπ πξσ έληνε ςημ 

31/12/2016. 

β) Λε βάρη ςη γμόρη πξσ απξκςήραμε καςά ςξ έλεγυϊ μαπ, για ςημ Δςαιοεία 

ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΒΘΞΛΖΥΑΜΘΑ ΓΑΚΑΙΞΡ και ςξ πεοιβάλλξμ ςηπ, δεμ 

έυξσμε εμςξπίρει ξσριόδειπ αμακοίβειεπ ρςημ Έκθερη Διαυείοιρηπ ςξσ 

Διξικηςικξϋ ςηπ Ρσμβξσλίξσ. 

 

2) Ρςξ λξγαοιαρμϊ «Κξιπέπ απαιςήρειπ»  πεοιλαμβάμεςαι και πξρϊ εσοό 

1.480.405,07 πξσ έυει δξθεί ρε μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 

εςαιοείαπ για ςημ διεκπεοαίχρη διατϊοχμ σπξθέρεόμ ςηπ, ςξ ξπξίξ 

αμςίκειςαι ρςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 23α ςξσ κχδ. Μ. 2190/1920. 

 

Ηερραλξμίκη, 20 Ασγξϋρςξσ 2017 
Ζ ΞΠΙΩΞΡ ΔΚΔΓΙΖΡ ΚΞΓΘΡΖΡ 

 

 
 

ΑΚΔΝΑΜΔΠΑ ΛΟΞΣΑ 
ΑΠ.Λ.Ρ.Ξ.Δ.Κ. 16501 

Ρσμεογαζϊμεμξι Ξοκχςξί Κξγιρςέπ α.ε.ξ.ε. 
μέλξπ ςηπ Crowe Horwath International 

Τχκ. Μέγοη 3, 11257 Αθήμα 
Αο. Λ. Ρ.Ξ.Δ.Κ 125 
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ΙΑΑΡΑΡΖ ΡΣΜΞΚΘΙΩΜ ΔΡΞΔΩΜ 

ςηπ πεοιϊδξσ απϊ 1η Θαμξσαοίξσ έχπ 31η  Δεκεμβοίξσ 2016 

Οξρά ρε εσοό 
    

   

 
Ρημ. 

01.01 - 
31.12.2016 

 

01.01 - 
31.12.2015    

Οχλήρειπ 4 94.433.830,55 
 

89.697.483,14    

Ιϊρςξπ πχλήρεχμ 7 -76.940.835,30 
 

-73.065.403,73    

Λικςϊ κέοδξπ 
 

17.492.995,25 
 

16.632.079,41    

Άλλα έρξδα 8 831.802,68 
 

863.332,42    

  
18.324.797,93 

 
17.495.411,83    

Ένξδα διαθέρεχπ 7 -6.675.376,59 
 

-6.601.932,13    

Ένξδα διξικήρεχπ 7 -2.554.245,87 
 

-2.043.095,98    

Άλλα ένξδα 
 

-3.398.909,68 
 

-3.491.427,53    

Υοημαςξξικξμξμικϊ κϊρςξπ (καθαοϊ) 9 -2.817.612,13 
 

-5.079.874,48    

Ιέοδξπ ποξ τϊοξσ 
 

2.878.653,66 
 

279.081,71    

Τϊοξπ ειρξδήμαςξπ 10 -695.849,32 
 

318.429,51    

Ιαθαοϊ κέοδξπ απϊ ρσμευιζϊμεμεπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ 

 
2.182.804,34 

 
597.511,22 

   

Ιέοδξπ (ζημία) απϊ διακξπείρεπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ 

 
0,00 

 
0,00 

   

Ιαθαοϊ κέοδξπ (ζημία) πεοιϊδξσ 
 

2.182.804,34 
 

597.511,22    

Απξδιδϊμεμξ ρε: 
    

   

Λεςϊυξσπ μηςοικήπ 
 

2.182.804,34 
 

597.511,22    

Δικαιόμαςα μειξφητίαπ 
 

                -      
 

                -         

  
2.182.804,34 

 
597.511,22    

     
   

Ιαθαοϊ κέοδξπ πεοιϊδξσ 
 

2.182.804,34 
 

597.511,22    

Κξιπέπ κιμήρειπ απεσθείαπ ρςημ 
Ιαθαοή Ηέρη 

 
2.869.008,21 

 
11.547,34 

   

Ρϋμξλξ λξιπόμ ρσμξλικόμ ερϊδχμ 
ποξ τϊοξσ 

 
2.869.008,21 

 
11.547,34 

   

-Τϊοξπ πξσ αμαλξγεί 
 

- 
 

                -         
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Ρϋμξλξ λξιπόμ ρσμξλικόμ ερϊδχμ 
μεςά απϊ τϊοξ 

 
2.869.008,21 

 
11.547,34 

   

     
   

Ρϋμξλξ Ρσγκεμςοχςικόμ 
ρσμξλικόμ ερϊδχμ 

 
5.051.812,55 

 
609.058,56 

   

Απξδιδϊμεμξ ρε: 
    

   

Λεςϊυξσπ μηςοικήπ 
 

5.051.812,55 
 

609.058,56    

Δικαιόμαςα μειξφητίαπ 
 

                -      
 

                -         

  
5.051.812,55 

 
609.058,56    
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ΙΑΑΡΑΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΗΔΡΖΡ ςηπ 31ηπ Δεκεμβοίξσ 2016 

Οξρά ρε εσοό 
  

ΔΑΘΠΘΙΔΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΔΡ ΙΑΑΡΑΡΔΘΡ 

 
Ρημ. 

 
31.12.2016 

 
31.12.2015 

ΟΔΠΘΞΣΡΘΑΙΑ ΡΞΘΥΔΘΑ 
     Λη κσκλξτξοξϋμςα 

πεοιξσριακά ρςξιυεία 
     Δμρόμαςα πάγια 11 

 
71.254.103,15 

 
70.085.913,19 

Δπεμδϋρειπ ρε ακίμηςα 12 
 

2.499.751,45 
 

3.071.960,60 

   
73.753.854,60 

 
73.157.873,79 

Ισκλξτξοξϋμςα πεοιξσριακά 
ρςξιυεία 

     Απξθέμαςα 14 
 

24.530.950,53 
 

17.521.167,69 

Οελάςεπ  15 
 

11.084.439,01 
 

14.741.869,48 

Κξιπέπ απαιςήρειπ 15 
 

3.917.563,69 
 

4.383.784,66 
Διαθέριμα για πόληρη 
υοημαςξξικξμξμικά 
πεοιξσριακά ρςξιυεία 16 

 
228.512,47 

 
286.512,09 

αμιακά διαθέριμα και 
ιρξδϋμαμα 17 

 
2.551.414,93 

 
1.169.981,74 

   
42.312.880,63 

 
38.103.315,66 

Ρϋμξλξ πεοιξσριακόμ 
ρςξιυείχμ 

  
116.066.735,23 

 
111.261.189,45 

ΙΑΗΑΠΖ ΗΔΡΖ 
     Ιετάλαιξ και απξθεμαςικά 

απξδιδϊμεμα ρςξσπ μεςϊυξσπ 
ςηπ μηςοικήπ 

     

Λεςξυικϊ Ιετάλαιξ 18 
 

12.640.000,00 
 

12.640.000,00 

Απξθεμαςικά εϋλξγηπ ανίαπ 19 
 

35.846.977,08 
 

35.679.086,11 

Κξιπά απξθεμαςικά 20 
 

23.830.431,10 
 

23.830.431,10 

Απξςελέρμαςα ειπ μέξμ 21 
 

-49.408.964,66 
 

-54.460.777,21 

Ρϋμξλξ καθαοήπ θέρηπ 
  

22.908.443,52 
 

17.688.740,00 

ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ 
     Λακοξποϊθερμεπ 

σπξυοεόρειπ 
     οαπεζικά Δάμεια 22 

 
6.480.827,26 

 
5.628.844,81 

Σπξυοεόρειπ απϊ 23 
 

1.022.665,54 
 

4.368.332,21 
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υοημαςξδξςικέπ μιρθόρειπ 

Αμαβαλλϊμεμξπ τϊοξπ 
ειρξδήμαςξπ 10 

 
11.018.363,00 

 
9.941.138,10 

Οοξβλέφειπ για παοξυέπ ρςξσπ 
εογαζϊμεμξσπ 24 

 
772.910,34 

 
1.433.058,04 

   
19.294.766,14 

 
21.371.373,16 

Βοαυσποϊθερμεπ 
σπξυοεόρειπ 

     Οοξμηθεσςέπ 26 
 

28.849.455,96 
 

26.962.568,56 

Κξιπέπ σπξυοεόρειπ 27 
 

2.921.739,60 
 

3.075.021,05 

Τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ 
(εκςϊπ Τϊοξσ Διρξδήμαςξπ) 27 

 
610.791,60 

 
520.564,79 

Βοαυσποϊθερμα δάμεια 22 
 

41.481.538,42 
 

41.642.921,89 

   
73.863.525,58 

 
72.201.076,29 

Ρϋμξλξ σπξυοεόρεχμ 
  

93.158.291,72 
 

93.572.449,45 

Ρϋμξλξ Ιαθαοήπ Ηέρηπ και 
Σπξυοεόρεχμ 

  
116.066.735,23 

 
111.261.189,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        ΚΟΛΙΟ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ  

ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΧΡΗΕΩ 2016 
(Όλα ηα ποζά είναι ζε τιλ. εσρώ εκηός αν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

 

12  

 

ΔΑΘΠΘΙΔΡ ΑΛΔΘΑΙΔΡ ΠΞΔΡ υοήρεχμ 2014-2015 
   Οξρά ρε εσοό 2016 

 
2015 

Κειςξσογικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
   Διρποάνειπ απϊ πελάςεπ 91.685.234,70 

 
87.873.683,27 

Οληοχμέπ ρε ποξμηθεσςέπ, πιρςχςέπ και εογαζϊμεμξσπ -79.959.262,82 
 

-76.070.970,70 

αμιακέπ οξέπ απϊ ςιπ λειςξσογικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 11.725.971,88 
 

11.802.712,57 

Οληοχμέπ τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 0,00   0,00 

Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές 
δραστηριότητες 11.725.971,88 

 
11.802.712,57 

Δπεμδσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ   
   

Οληοχμέπ για απϊκςηρη ρσμμεςξυόμ ρε θσγαςοικέπ, 
ρσγγεμείπ και κξιμξποανίεπ 0,00 

 
0,00 

Οληοχμέπ για απϊκςηρη εμρχμάςχμ παγίχμ και άωλχμ 
ρςξιυείχμ -8.712.073,64 

 
-7.455.135,26 

Οληοχμέπ για απϊκςηρη υοημαςξξικξμξμικόμ ρςξιυείχμ 0,00 
 

-240.070,00 

Διρποάνειπ απϊ πόληρη ρσμμεςξυόμ, εμρχμάςχμ 
παγίχμ, άωλχμ ρςξιυείχμ 462.191,92 

 
-573.855,61 

Διρποάνειπ απϊ επιυξοηγήρειπ εμρχμάςχμ παγίχμ 0,00 
 

0,00 

Διρποάνειπ απϊ ςϊκξσπ, μεοίρμαςα και εμξίκια 15.376,18 
 

12.335,03 

Καθαρές ταμιακές ροές από επεμδυτικές 
δραστηριότητες -8.234.505,54 

 
-8.256.725,84 

Υοημαςξδξςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ  
   

Διρποάνειπ /(Οληοχμέπ) απϊ αϋνηρη /μείχρη μεςξυικξϋ 
κεταλαίξσ 0,00 

 
0,00 

Διρποάνειπ απϊ λητθέμςα δάμεια 13.814.768,18 
 

16.797.862,84 

Οληοχμέπ για δάμεια και ςϊκξσπ -15.924.801,33 
 

-21.611.190,47 

Οληοχμέπ για μιρθόμαςα υοημαςξδξςικόμ μιρθόρεχμ 0,00 
 

0,00 

Οληοχμέπ μεοιρμάςχμ 0,00 
 

0,00 

Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες       -2.110.033,15 

 
-4.813.327,63 

Ιαθαοή αϋνηρη /(μείχρη) ςαμιακόμ διαθερίμχμ 
υοήρεχπ 1.381.433,19 

 
-1.267.340,90 

αμιακά διαθέριμα ρςημ αουή ςηπ υοήρεχπ 1.169.981,74 
 

2.437.322,64 

αμιακά διαθέριμα ρςη λήνη ςηπ υοήρεχπ 2.551.414,93 
 

1.169.981,74 
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ΔΑΘΠΘΙΔΡ ΙΑΑΡΑΡΔΘΡ ΛΔΑΒΞΚΩΜ ΘΔΘΩΜ ΙΔΤΑΚΑΘΩΜ 

ΓΘΑ ΘΡ ΥΠΖΡΔΘΡ ΟΞΣ ΔΚΖΝΑΜ 31 ΔΔΙΔΛΒΠΘΞΣ 2015 – 2016 

 

Λεςξυικϊ 
κετάλαιξ 

Απξθεμαςικϊ 
αμαποξραομξγήπ 

εδατικόμ 
εκςάρεχμ ρςημ 

εϋλξγη ανία 

Απξθεμαςικϊ 
αμαποξραομξγήπ 
λξιπόμ πάγιχμ 

ρςξιυείχμ 

Ατξοξλϊγηςα 
και ειδικά 

απξθεμαςικά Εημιέπ ειπ μέξ 
Ρϋμξλξ ιδίχμ 
κεταλαίχμ 

Σπϊλξιπξ, 31η Δεκεμβοίξσ 2014 12.640.000,00 -899.614,26 38.032.064,22 24.026.499,12 -55.069.835,78 18.729.113,30 

Ιέοδη υοήρεχπ 0,00 0,00 0,00 0,00 609.058,57 609.058,57 

Κξιπά ρσμξλικά ειρξδήμαςα 
κέοδξπ/(ζημιέπ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λεςαβξλή ειδικόμ απξθεμαςικόμ 0,00 33.600,67 -1.486.964,52 -196.068,02 0,00 -1.649.431,87 

Απξςίμηρη εδατικόμ εκςάρεχμ 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

Ρσγκεμςοχςικά ρσμξλικά ειρξδήμαςα  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

Σπϊλξιπξ, 31η Δεκεμβοίξσ 2015 12.640.000,00 -866.013,59 36.545.099,70 23.830.431,10 -54.460.777,21 17.688.740,00 

Ιέοδη υοήρεχπ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.182.804,33 2.812.801,33 

Κξιπά ρσμξλικά ειρξδήμαςα 
κέοδξπ/(ζημιέπ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.869.008,22 2.869.008,22 

Σπξςίμηρη ρσμμεςξυόμ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λεςαβξλή ειδικόμ απξθεμαςικόμ 0,00 -527.056,65 694.947,62 0,00 0,00 167.890,97 

Απξςίμηρη εδατικόμ εκςάρεχμ ρςημ 
εϋλξγη ανία 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αϋνηρη Λεςξυικξϋ Ιεταλαίξσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σπϊλξιπξ, 31η Δεκεμβοίξσ 2016 12.640.000,00 -1.393.070,24 37.240.047,32 23.830.431,10 -49.408.964,66 22.908.443,52 
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1. ΔΑΘΠΘΙΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ: 
 
Ζ ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. Δλλημική Βιξμηυαμία Γάλακςξπ παοάγει αγμά, ελλημικά 
παοαδξριακά ςσοξκξμικά ποξψϊμςα απϊ ςξ 1948. Απϊ ςιπ δσμαμικϊςεοεπ 
ελλημικέπ βιξμηυαμίεπ ςοξτίμχμ και ςιπ πιξ ρϋγυοξμεπ βιξμηυαμίεπ ςξσ κλάδξσ 
ρςημ Δσοόπη, καςέυει ρήμεοα ρςημ Δλλάδα ενέυξσρα θέρη ρςημ παοαγχγή 
ςσοιόμ και ςημ ποόςη θέρη ρςιπ εναγχγέπ Τέςαπ Ο.Ξ.Ο.. 
 

- Ζ μηςοική εςαιοεία ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. ιδοϋθηκε ραμ αςξμική επιυείοηρη ςξ 
1948 με αμςικείμεμξ δοαρςηοιϊςηςαπ παοαγχγή ςσοξκξμικόμ ποξψϊμςχμ. 

 

 ξ 1964 μεςαςοέπεςαι ρε ξμϊοοσθμη εςαιοεία. 

 ξ 2000 με μεςαρυημαςιρμϊ ςηπ ξμϊοοσθμηπ δημιξσογείςαι η 
αμόμσμη εςαιοεία. 

 

- ιπ ςελεσςαίεπ δεκαεςίεπ η ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ., είμαι μια καθεςξπξιημέμη 
επιυείοηρη και πεοιλαμβάμει ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ϊπχπ: 
 

 Ζ ρσλλξγή ποόςηπ ϋληπ (γάλακςξπ) απϊ ςξσπ παοαγχγξϋπ. 

 Ζ μεςαπξίηρη και παοαγχγή ςσοξκξμικόμ ποξψϊμςχμ. 

 Ζ πόληρη και διαμξμή ασςόμ. 
 
 
Αμαλσςικϊςεοα ξι ρςαθμξί ρςημ ιρςξοία ςηπ ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. είμαι ξι ακϊλξσθξι: 
 
1948 Ξ Δημήςοιξπ Ιξλιϊπ νεκιμά ςημ ξογαμχμέμη παοαγχγή καρεοιξϋ ρςξ 
Οξλϋκαρςοξ. ξ ποόςξ ςσοξκξμείξ ρςήμεςαι με ϊλη ςημ ρϋγυοξμη ςευμξγμχρία 
ςηπ επξυήπ εκείμηπ και νεκιμά ςημ παοαγχγή με 12 άςξμα ποξρχπικϊ. 
ξ καρέοι "ςξσ Ιξλιξϋ" γίμεςαι γοήγξοα γμχρςϊ και πεοιζήςηςξ ρε ϊλη ςη 
Λακεδξμία και ςη Ηοάκη. α επϊμεμα υοϊμια καςακςά ρςαδιακά και ςημ αγξοά 
ςηπ Αθήμαπ. 
 
1959 Απξπεοαςόμεςαι και εγκαιμιάζεςαι μέξ ςσοξκξμείξ ρςξ Οξλϋκαρςοξ με 
μεγαλϋςεοξσπ υόοξσπ παοαγχγήπ και πλήοχπ αμαμεχμέμξ μηυαμξλξγικϊ 
ενξπλιρμϊ. 
 
1962 Δεϋςεοξ επξυιακϊ ςσοξκξμείξ ξλξκληοόμεςαι και ςίθεςαι ρε λειςξσογία 
ρςξ ξοειμϊ Ρέλι. ξ ςσοξκξμείξ ασςϊ λειςξσογεί επξυιακά, άμξινη και 
καλξκαίοι, εκμεςαλλεσϊμεμξ ςξ άτθξμξ και εναιοεςικήπ πξιϊςηςξπ γάλα ςχμ 
κξπαδιόμ ςηπ ξοξρειοάπ ςξσ Βεομίξσ. 
 
1974 Ζ εςαιοεία πεομά ρςη δεϋςεοη γεμιά. 
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1980 ξ ςσοξκξμείξ ρςξ Οξλϋκαρςοξ επεκςείμεςαι. Ζ επιυείοηρη ενελίρρεςαι 
ρςαδιακά ρε μια ρϋγυοξμη βιξμηυαμία με ρημαμςικέπ παοαγχγικέπ καιμξςξμίεπ 
ρςξ υόοξ ςηπ. σπξπξιείςαι η παοαγχγή ςχμ ςσοιόμ, διεσοϋμεςαι η γκάμα ςχμ 
ποξψϊμςχμ, ειράγξμςαι μέεπ ρσρκεσαρίεπ και καθεςξπξιξϋμςαι ξι 
δοαρςηοιϊςηςεπ ρε ϊλα ςα επίπεδα. Γίμξμςαι ρημαμςικέπ επεμδϋρειπ ρε 
ςευμξλξγικϊ και μηυαμξλξγικϊ ενξπλιρμϊ, ρςημ επέκςαρη και ρςημ αμάπςσνη 
ςξσ δικςϋξσ πχλήρεχμ και διαμξμήπ. Οαοάλληλα νεκιμά ρημαμςική εναγχγική 
δοαρςηοιϊςηςα. 
 
1983 Ζ ΙΞΚΘΞΡ λαμράοει ςξ ποόςξ ρσρκεσαρμέμξ ςσοί ρςημ Δλλάδα. ξ Ιαρέοι 
ΙΞΚΘΞΡ ρε αεοξρςεγή ρσρκεσαρία ςξσ 1 κιλξϋ καςακςά αμέρχπ ςξσπ Έλλημεπ 
καςαμαλχςέπ και δημιξσογεί μέα δεδξμέμα ρςημ ελλημική αγξοά. 
 
1987 Ζ ΙΞΚΘΞΡ κάμει ςημ ποόςη ςηλεξπςική διατήμιρη ςσοιόμ ρςημ Δλλάδα. 
(“Έμα είμαι ςξ καρέοι με ςξ ϊμξμα ΙΞΚΘΞΡ / ξ καρέοι ΙΞΚΘΞΡ ενάγεςαι ρε 17 
υόοεπ.”) 
 
1989 Ζ ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. είμαι η ποόςη ελλημική εςαιοεία πξσ ετξδιάζει με 
αςξμικέπ παγξλεκάμεπ ασςϊμαςηπ και ακαοιαίαπ φϋνηπ ςξσ γάλακςξπ  κάθε 
παοαγχγϊ. Λέρα ρε δϋξ υοϊμια ςξπξθεςξϋμςαι 3.500 παγξλεκάμεπ ρε ϊλξσπ 
ςξσπ παοαγχγξϋπ ςηπ εςαιοείαπ. Λε ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ βελςιόμει ρημαμςικά ςημ 
πξιϊςηςα ςξσ γάλακςξπ χπ ποόςη ϋλη και καςά ρσμέπεια ςημ πξιϊςηςα ςχμ 
παοαγξμέμχμ ποξψϊμςχμ. 
 
Δπίρηπ η ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. είμαι η ποόςη εςαιοεία πξσ υοηριμξπξιεί μξμχμέμα βσςία 
ασςϊμαςηπ παοαλαβήπ, καςαγοατήπ και δειγμαςξληφίαπ ςξσ γάλακςξπ κάθε 
παοαγχγξϋ, ρκαμάοξμςαπ ςξμ κχδικϊ ςηπ παγξλεκάμηπ κάθε παοαγχγξϋ. Λε 
ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ ελέγυει απξςελερμαςικά ςξ γάλα πξσ ρσλλέγει αμά παοαγχγϊ, 
ςημ ρςιγμή ςηπ ρσλλξγήπ ςξσ γάλακςξπ. 
 
1980 - 2000 Λέρα ρε δσξ δεκαεςίεπ η ΙΞΚΘΞΡ εικξραπλαριάζει ςημ παοαγχγή 
ςηπ και γίμεςαι μια απϊ ςιπ μεγαλϋςεοεπ ελλημικέπ βιξμηυαμίεπ γάλακςξπ. 
 
2002 Ξλξκληοόμεςαι η καςαρκεσή ςξσ σπεορϋγυοξμξσ εογξρςαρίξσ ςηπ 
ΙΞΚΘΞΡ ρςξ Κιμμϊςξπξ Οξλσκάρςοξσ Ιιλκίπ, με καλσμμέμη επιτάμεια 46.000μ2, 
ρε έκςαρη 180 ρςοεμμάςχμ. 
 
Ρήμεοα: Ζ ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. θεχοείςαι μια απϊ ςιπ μεγαλϋςεοεπ και πιξ καλά 
ενξπλιρμέμεπ μξμάδεπ παοαγχγήπ ςσοιόμ ρςημ Δσοόπη. Ιαςέυει ηγεςική θέρη 
ρςημ παοαγχγή ςσοιόμ ρςημ Δλλάδα και ςημ ποόςη θέρη ρςιπ εναγχγέπ Τέςαπ 
Ο.Ξ.Ο. 
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1.1. Ξογαμχςική, μξμική & λειςξσογική δξμή 

 
- Ζ εςαιοεία ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. δοαρςηοιξπξιείςαι ρςξμ κλάδξ ςηπ παοαγχγήπ 

ςσοξκξμικόμ ποξψϊμςχμ, ςημ εμπξοία ςξσπ, καθόπ και ρςημ εμπξοία 
γαλακςξκξμικόμ ποξψϊμςχμ (γιαξϋοςι). 

 
- Ζ εςαιοία είμαι απξλϋςχπ καθεςξπξιημέμη ρςη λειςξσογία ςηπ. Ρσλλέγει 
καθημεοιμά ςξ γάλα απϊ ςιπ εγκαςαρςάρειπ ςχμ κςημξςοϊτχμ, ςξ 
επενεογάζεςαι, παοάγξμςαπ, ςσοξκξμικά και γαλακςξκξμικά ποξψϊμςα, ςα 
πχλξϋμ ρε ςελικά ρημεία πόληρηπ (Ρξϋπεο μάοκες, μίμι μάοκες, τξϋομξι 
και γεμικά ϊλα ςα ρημεία λιαμικήπ πόληρηπ ςηπ κοϋαπ αγξοάπ) και ςελικά 
ςα διαμέμει ρε ασςά. 

 
- Ρςη ρσλλξγή γάλακςξπ, η ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. ρσλλέγει γάλα ϊλχμ ςχμ ειδόμ 

(αγελαδιμϊ, ποϊβειξ, γίδιμξ) ρυεδϊμ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςηπ επικοάςειαπ. Για 
ασςϊ ςξ λϊγξ σπάουξσμ αμεπςσγμέμξι πέμςε ρςαθμξί ρσλλξγήπ γάλακςξπ, 
ρςξσπ ξπξίξσπ αουικά ρσγκεμςοόμεςαι ςξ γάλα πξσ ρσλλέγεςαι απϊ ςξσπ 
παοαγχγξϋπ και ρςημ ρσμέυεια μεςατξοςόμεςαι ρε μεγαλϋςεοα βσςία για 
ςημ μεςατξοά ςξσ ρςξ εογξρςάριξ. 
 
 

- Ζ  ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. παίομει παοαγγελίεπ με ςξσπ πχληςέπ ςηπ, 
εβδξμαδιαίχπ απϊ κάθε ρημείξ πόληρηπ, ξι ξπξίεπ διαβιβάζξμςαι 
ηλεκςοξμικά ρςξ εογξρςάριϊ ςηπ ρςξ Κιμμϊςξπξ Οξλσκάρςοξσ και ρςη 
ρσμέυεια ασςέπ ποξεςξιμάζξμςαι, ςιμξλξγξϋμςαι και απξρςέλλξμςαι ρςξμ 
πελάςη, καςά βάρη με μεςατξοικά μέρα ςηπ εςαιοείαπ (μέθξδξπ πόληρηπ 
pre selling). 

 
ξ ξλξκληοχμέμξ Ρϋρςημα Διαυείοιρηπ Οξιϊςηςαπ και Σγιειμήπ παοαγχγήπ 
ποξψϊμςχμ πξσ εταομϊζει η ΙΞΚΘΞΡ είμαι πιρςξπξιημέμξ ρϋμτχμα με ςα 
ασρςηοϊςεοα διεθμή ποϊςσπα: 
 

- ISO 22000 

- ISO 9001:2008 

- BRC (British Retail Consortium Global Standard – Higher Level) 

- IFS (International Food Standard – Higher Level). 
 
Δπίρηπ: 
 

- AGROCERT (για ςα ποξψϊμςα Ο.Ξ.Ο.) και 

- BIO HELLAS (για ςα βιξλξγικά ποξψϊμςα) 
 
Ξι έλεγυξι ρςα αμαγμχοιρμέμα εογαρςήοια ασςξελέγυξσ ςηπ εςαιοείαπ 
διενάγξμςαι απϊ ενειδικεσμέμξσπ επιρςήμξμεπ, με ςη υοήρη σπεορϋγυοξμξσ 
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ενξπλιρμξϋ και ποϊςσπχμ μεθϊδχμ αμάλσρηπ. Κειςξσογξϋμ νευχοιρςά 
εογαρςήοια για ςξσπ ελέγυξσπ ςξσ μχπξϋ γάλακςξπ, ςχμ εμδιάμερχμ και ςχμ 
ςελικόμ ποξψϊμςχμ. Δπιπλέξμ η ΙΞΚΘΞΡ ρσμεογάζεςαι και με ενχςεοικά 
εογαρςήοια, διαπιρςεσμέμα καςά ISO 17025. 
 
Ζ ΙΞΚΘΞΡ εταομϊζει ρημαμςικέπ ποχςξβξσλίεπ αμαβάθμιρηπ ςχμ 
κςημξςοξτικόμ μξμάδχμ ςηπ Εόμηπ Γάλακςξπ ςηπ, με ρςϊυξ ςη ρσμευή 
βελςίχρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςξσ γάλακςξπ και ςηπ σγιειμήπ ςξσ, μέρα απϊ δοάρειπ 
ϊπχπ η διαοκήπ εκπαίδεσρη ςχμ κςημξςοϊτχμ, η ζχξςευμική σπξρςήοινη ςηπ 
κάθε μξμάδαπ και η καλλιέογεια μςϊπιχμ μη-μεςαλλαγμέμχμ κςημξςοξτικόμ 
τσςόμ για ςη διαςοξτή ςχμ ζόχμ. 
 
Ζ ποξρήλχρη ςηπ ΙΞΚΘΞΡ ρςημ πξιϊςηςα έυει επιβοαβεσθεί απϊ ςημ καςάκςηρη 
ρειοάπ διεθμόμ βοαβείχμ και διακοίρεχμ. 
 
η μεγαλϋςεοη επιβοάβεσρη ςημ ΙΞΚΘΞΡ ϊμχπ απξςελεί η καθημεοιμή 
ποξςίμηρη ςχμ καςαμαλχςόμ. 
 

ΟΘΜΑΙΑΡ ΔΘΑΙΠΘΡΔΩΜ ΑΜΑ ΟΠΞΧΞΜ ΖΡ ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. 

ΔΞΡ ΔΘΑΙΠΘΡΖ ΟΠΞΧΞΜ/ΔΑΘΠΔΘΑ 

2007 "Οοξψϊμ ςηπ υοξμιάπ" ρςη Γεομαμία Τέςα Ο.Ξ.Ο. Ιξλιϊπ 

2008 "ξ καλϋςεοξ Οοξψϊμ" ρςη Πχρία Τέςα Ο.Ξ.Ο. Ιξλιϊπ 

2008 

Διδική ιμηςική Διάκοιρη απϊ ςημ TÜV 
HELLAS, για ςημ ρσμειρτξοά ςηπ ΙΞΚΘΞΡ 
Α.Δ. ρςξ κξιμχμικϊ ρϋμξλξ και ρςξμ 
καςαμαλχςή, για ςημ παοξυή ποξψϊμςχμ 
πξιϊςηςαπ. 

ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. 

2010 
Υοσρϊ βοαβείξ DLG πξιϊςηςαπ και γεϋρηπ, 
Γεομαμία 

Τέςα Ο.Ξ.Ο. Ιξλιϊπ 

2010 
Υοσρϊ βοαβείξ DLG πξιϊςηςαπ και γεϋρηπ, 
Γεομαμία 

Τέςα Ο.Ξ.Ο. Ιξλιϊπ (ρε 
δεϋςεοξ είδξπ 
ρσρκεσαρίαπ) 

2010 
Αογσοϊ βοαβείξ DLG πξιϊςηςαπ και γεϋρηπ, 
Γεομαμία 

Τέςα Ο.Ξ.Ο. Ιξλιϊπ (ρε 
ςοίςξ είδξπ 
ρσρκεσαρίαπ) 

2011 
Υοσρϊ βοαβείξ DLG πξιϊςηςαπ και γεϋρηπ, 
Γεομαμία 

Ρςοαγγιρςϊ γιαξϋοςι 
Ιξλιϊπ 

2011 
Υοσρϊ "Q Award" - Gold Quality Food Award 
- Winner of all Categories, Αγγλία 
(Ζμχμέμξ Βαρίλειξ) 

Ρςοαγγιρςϊ γιαξϋοςι 
Ιξλιϊπ 

2011 
Αογσοϊ International Cheese Award, 
Αγγλία (Ζμχμέμξ Βαρίλειξ) 

Τέςα Ο.Ξ.Ο. Ιξλιϊπ 
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2012 Υοσρϊ βοαβείξ DLG πξιϊςηςαπ και 
γεϋρηπ, Γεομαμία 

Τέςα Ο.Ξ.Ο. Ιξλιϊπ 

2012 Αογσοϊ βοαβείξ DLG πξιϊςηςαπ και γεϋρηπ, 
Γεομαμία 

Τέςα Ο.Ξ.Ο. Ιξλιϊπ (ρε 
δεϋςεοξ είδξπ 
ρσρκεσαρίαπ) 

2012 Υοσρϊ βοαβείξ DLG πξιϊςηςαπ και γεϋρηπ, 
Γεομαμία 

Βιξλξγική Τέςα Ο.Ξ.Ο. 
Ιξλιϊπ 

2012 Υοσρϊ βοαβείξ DLG πξιϊςηςαπ και γεϋρηπ, 
Γεομαμία 

Βιξλξγική Τέςα Ο.Ξ.Ο. 
Ιξλιϊπ (ρε δεϋςεοξ 
είδξπ ρσρκεσαρίαπ) 

2012 Αογσοϊ βοαβείξ DLG πξιϊςηςαπ και γεϋρηπ, 
Γεομαμία 

Βιξλξγική Τέςα Ο.Ξ.Ο. 
Ιξλιϊπ (ρε ςοίςξ είδξπ 
ρσρκεσαρίαπ) 

2012 Αογσοϊ βοαβείξ DLG πξιϊςηςαπ και γεϋρηπ, 
Γεομαμία 

Βιξλξγική Τέςα Ο.Ξ.Ο. 
Ιξλιϊπ (ρε ςέςαοςξ 
είδξπ ρσρκεσαρίαπ) 

2012 Αογσοϊ International Cheese 
Award, Αγγλία (Ζμχμέμξ Βαρίλειξ) 

Βαοελίρια Τέςα Ο.Ξ.Ο. 
Ιξλιϊπ 

2012 Υάλκιμξ International Cheese 
Award, Αγγλία (Ζμχμέμξ Βαρίλειξ) 

Ιϋβξι τέςαπ ρε λάδι με 
μσοχδικά βϊςαμα 
Ιξλιϊπ 

2012 Αογσοϊ World Cheese Award Βαοελίρια Τέςα Ο.Ξ.Ο. 
Ιξλιϊπ 

2012 Υάλκιμξ World Cheese Award Βαοελίρια Τέςα Ο.Ξ.Ο. 
Ιξλιϊπ (ρε δεϋςεοξ 
είδξπ ρσρκεσαρίαπ) 

2012 Υοσρϊ βοαβείξ DLG πξιϊςηςαπ και 
γεϋρηπ, Γεομαμία 

Τέςα Ο.Ξ.Ο. Ιξλιϊπ 

2013 Greek Exports Awards, finalist - Τιμαλίρς 
ρςημ καςηγξοία Βιξμηυαμία, χπ μξμαδική 
ελλημική Βιξμηυαμία οξτίμχμ 

ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. 

2014 Αογσοϊ Βοαβείξ DLG πξιϊςηςαπ και γεϋρηπ, 
Γεομαμία 

Τέςα Ο.Ξ.Ο. Ιξλιϊπ 

2014 Αογσοϊ Βοαβείξ DLG πξιϊςηςαπ και γεϋρηπ, 
Γεομαμία 

Βιξλξγική Τέςα Ο.Ξ.Ο. 
Ιξλιϊπ 

2014 Αογσοϊ Βοαβείξ DLG πξιϊςηςαπ και γεϋρηπ, 
Γεομαμία 

Βαοελίρια Τέςα Ο.Ξ.Ο. 
Ιξλιϊπ 

2015 Αογσοϊ Βοαβείξ DLG πξιϊςηςαπ και γεϋρηπ, 
Γεομαμία 

Βιξλξγική Τέςα Ο.Ξ.Ο. 
Ιξλιϊπ 

2016 Βοαβείξ Αμόςεοηπ Γεϋρηπ, Διεθμέπ 
Θμρςιςξϋςξ Γεϋρηπ & Οξιϊςηςαπ - iTQi, 
Βοσνέλλεπ 

Τέςα Ο.Ξ.Ο. Ιξλιϊπ 



                                        ΚΟΛΙΟ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ  

ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΧΡΗΕΩ 2016 
(Όλα ηα ποζά είναι ζε τιλ. εσρώ εκηός αν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

 

19  

 
Ιϋοια ποξψϊμςα ςηπ ΙΞΚΘΞΡ είμαι η Τέςα Ο.Ξ.Ο. και ςα λεσκά ςσοιά, ϊπχπ ςξ 
Ιαςρικίριξ και ςξ Ρπιςικϊ, ςα ρκληοά και ημίρκληοα ςσοιά, ϊπχπ ςξ Ιαρέοι 
Ο.Ξ.Ο. και ςξ Οαοαδξριακϊ ΙΞΚΘΞΡ, ςξ ξπξίξ παοάγει η εςαιοεία απϊ ςξ 1948 
ρϋμτχμα με παςοξπαοάδξςη ρσμςαγή. Δπίρηπ βιξλξγική Τέςα Ο.Ξ.Ο., ςσοιά 
Light, είδη διαςοξτήπ με τσςικά λιπαοά και υαμηλή υξληρςεοίμη, ϊπχπ η ρειοά 
Vital, καθόπ και τοέρκα γαλακςξκξμικά ποξψϊμςα ϊπχπ ςξ ρςοαγγιρςϊ 
γιαξϋοςι και η κοέμα γάλακςξπ. Όλα ςα ποξψϊμςα διαςίθεμςαι ρε ποακςικέπ και 
ελκσρςικέπ ρσρκεσαρίεπ και απεσθϋμξμςαι ςϊρξ ρςξμ ςελικϊ καςαμαλχςή, ϊρξ 
και ρςξμ επαγγελμαςικϊ ςξμέα και ςη γαρςοξμξμία. 
 
α ελλημικά ςσοιά πάμςα ήςαμ μϊρςιμα, θοεπςικά, παοαδξριακά και ξμξμαρςά. 
Ρήμεοα αοκεςά απϊ ασςά είμαι ςσοιά Οοξρςαςεσϊμεμηπ Ξμξμαρίαπ Οοξέλεσρηπ 
(Ο.Ξ.Ο.) ρϋμτχμα με ςξμ Ιαμξμιρμϊ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ρσμβξσλίξσ 2081/92/ΔΔ 
για ςη “Οοξρςαρία ςχμ γεχγοατικόμ εμδείνεχμ και Ξμξμαριόμ Οοξέλεσρηπ 
ςχμ Γεχογικόμ ποξψϊμςχμ και οξτίμχμ”. Ραμ ποξψϊμςα Οοξρςαςεσϊμεμηπ 
Ξμξμαρίαπ Οοξέλεσρηπ (Ο.Ξ.Ο.) ξοίζξμςαι ςα ποξψϊμςα ςα ξπξία ποξέουξμςαι 
απϊ μία ρσγκεκοιμέμη πεοιξυή και ςχμ ξπξίχμ η πξιϊςηςα ή ςα υαοακςηοιρςικά 
ξτείλξμςαι κσοίχπ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ γεχγοατικϊ πεοιβάλλξμ. Ζ παοαγχγή, η 
μεςαπξίηρη και η επενεογαρία ςχμ ποξψϊμςχμ ασςόμ γίμξμςαι απξκλειρςικά και 
μϊμξ ρςημ ξοξθεςημέμη πεοιξυή και ρϋμτχμα με ειδικέπ ποξδιαγοατέπ. 
 
Ρςα ςσοιά, η Οοξρςαςεσϊμεμη Ξμξμαρία Οοξέλεσρηπ (Ο.Ξ.Ο.) ρημαίμει: 
 

- Ξοξθεςημέμη γεχγοατική πεοιξυή παοαγχγήπ και μεςαπξίηρηπ ςξσ 
γάλακςξπ 

- Ιαθξοιρμέμξ είδξπ γάλακςξπ 

- Ιαθξοιρμέμξπ παοαδξριακϊπ ςοϊπξπ παοαγχγήπ ςξσ ςσοιξϋ (υοϊμξι και 
θεομξκοαρίεπ παοαγχγήπ, μέρα ρσρκεσαρίαπ, υοϊμξι και θεομξκοαρίεπ 
χοίμαμρηπ) για μα παοαυθεί ςελικά ςσοί με ρσγκεκοιμέμα 
υαοακςηοιρςικά. 

 
α ελλημικά ςσοιά Οοξρςαςεσϊμεμηπ Ξμξμαρίαπ Οοξέλεσρηπ (Ο.Ξ.Ο.) έυξσμ 
καςξυσοχθεί ςϊρξ ρςη υόοα μαπ ϊρξ και ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, γεγξμϊπ πξσ 
ρημαίμει ϊςι καμέμα άλλξ ςσοί ρςημ Δσοχπαψκή Έμχρη δεμ μπξοεί μα τέοει ςιπ 
ξμξμαρίεπ ςχμ ελλημικόμ ςσοιόμ Ο.Ξ.Ο. 
 
Ζ ΙΞΚΘΞΡ παοάγει και ποξρτέοει εκλεκςά ςσοιά Οοξρςαςεσϊμεμηπ Ξμξμαρίαπ 
Οοξέλεσρηπ (Ο.Ξ.Ο.) και ρσγκεκοιμέμα Τέςα και Ιαρέοι. α ςσοιά Ο.Ξ.Ο. ςηπ 
ΙΞΚΘΞΡ παοάγξμςαι με τοξμςίδα και ςευμξγμχρία, υαοακςηοίζξμςαι απϊ σφηλή 
πξιϊςηςα και νευχοίζξσμ απϊ ςημ εναιοεςική γεϋρη και στή ςξσπ. 

2016 Βοαβείξ Αμόςεοηπ Γεϋρηπ, Διεθμέπ 
Θμρςιςξϋςξ Γεϋρηπ & Οξιϊςηςαπ - iTQi, 
Βοσνέλλεπ 

Ρςοαγγιρςϊ Γιαξϋοςι 
Ιξλιϊπ 10% 
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α ποξψϊμςα ςηπ ΙΞΚΘΞΡ Τέςα Ο.Ξ.Ο. και Ιαρέοι Ο.Ξ.Ο. είμαι πιρςξπξιημέμα 
απϊ ςξμ Ξογαμιρμϊ Οιρςξπξίηρηπ και Δπίβλεφηπ Γεχογικόμ Οοξψϊμςχμ 
(Agrocert) και επιρημαίμξμςαι με ςξ ειδικϊ ρήμα ςχμ ποξψϊμςχμ 
Οοξρςαςεσϊμεμηπ Ξμξμαρίαπ Οοξέλεσρηπ. 
 
α ποξψϊμςα ΙΞΚΘΞΡ διαμέμξμςαι μέρα απϊ ςξ άοςια ξογαμχμέμξ δίκςσξ 
διαμξμήπ και ςξμ ρςϊλξ τξοςηγόμ-φσγείχμ ςηπ εςαιοείαπ ρε ϊλη ςημ Δλλάδα, 
ποξρτέοξμςαπ άοιρςξ επίπεδξ ενσπηοέςηρηπ ρςξσπ πελάςεπ ςηπ. Οαοάλληλα η 
ΙΞΚΘΞΡ έυξμςαπ έμςξμη εναγχγική δοαρςηοιϊςηςα και ποαγμαςξπξιόμςαπ 
εναγχγέπ ρε 50 υόοεπ ρε ϊλξ ςξμ κϊρμξ, ποξχθεί δσμαμικά ςα ελλημικά ςσοιά 
παγκξρμίχπ. 
 
Ρςξυεϋξμςαπ ρςη διαοκή ενέλινή ςηπ, η ΙΞΚΘΞΡ επεμδϋει ρςαθεοά ρε μέεπ 
ςευμξλξγίεπ και ρςημ εκπαίδεσρη ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ. Ρσμδσάζξμςαπ 
παοάδξρη και ςευμξγμχρία ποάςςει ςα μέγιρςα, όρςε μα ποξρτέοει ςσοξκξμικά 
ποξψϊμςα κξοσταίαπ πξιϊςηςαπ και γεϋρηπ. 
 
Ζ έδοα ςηπ εςαιοίαπ είμαι ξ Δήμξπ Οαιξμίαπ Ιιλκίπ, .Ι. 61200 Δημξςικϊ 
Διαμέοιρμα Κιμμξςϊπξσ, ςηπ πεοιτεοειακήπ εμϊςηςαπ Ιιλκίπ, Οεοιτέοεια 
Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ. Ζ διάοκεια ςηπ εςαιοίαπ, ρϋμτχμα με ςξ καςαρςαςικϊ 
ςηπ αμέουεςαι ρςα εμεμήμςα εμμέα (99) υοϊμια απϊ ςιπ 26.07.2000. 
 
Ζ Δςαιοεία είμαι εγγεγοαμμέμη ρςξ Ληςοόξ Αμχμϋμχμ Δςαιοείχμ με αοιθμϊ 
46680/62/Β/00/0197 και ρςξ Γεμικϊ Δμπξοικϊ Ληςοόξ με αοιθμϊ 58351704000. 
 
Ζ ρϋμθερη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ είμαι η παοακάςχ: 
 
Μικϊλαξπ Ιξλιϊπ Οοϊεδοξπ και Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ 
Ζλίαπ Ιξλιϊπ Α’ Αμςιποϊεδοξπ ςξσ Δ.Ρ. 
Αμμξϋλα Ιξλιξϋ Β’ Αμςιποϊεδοξπ ςξσ Δ.Ρ. 
Τσλλίπ Ιξλιξϋ Λέλξπ ςξσ Δ.Ρ. 
Λαίοη Ιξλιξϋ Λέλξπ ςξσ Δ.Ρ. 
 
Ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοίαπ ςηπ εςαιοικήπ υοήρεχπ πξσ έληνε ςημ 
31η Δεκεμβοίξσ 2016 εγκοίθηκαμ απϊ ςξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ςημ 10η 
Ασγξϋρςξσ 2017 με ςξ ποακςικϊ σπ. αοιθμ. 778. 
 
 
2. ΒΑΡΖ ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖΡ: 
 
2.1 Βάρη ρϋμςανηπ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ 
Ξι ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ έυξσμ ρσμςαυθεί ρϋμτχμα με ςα Διεθμή 
Οοϊςσπα Υοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ (ΔΟΥΑ), ϊπχπ έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ 
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ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη. Για ςημ ρϋμςανη ςχμ Ξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ η 
Δςαιοεία έυει ςηοήρει ςιπ λξγιρςικέπ πξλιςικέπ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για μα 
καςαοςιρςξϋμ ξι Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ ςηπ υοήρηπ 2016, σιξθεςόμςαπ ϊλα ςα 
μέα ποϊςσπα και ςιπ διεομημείεπ, η εταομξγή ςχμ ξπξίχμ έγιμε σπξυοεχςική 
για ςιπ υοήρειπ πξσ άουιραμ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2016. Δεμ σπάουξσμ Οοϊςσπα 
πξσ μα έυξσμ εταομξρςεί ποιμ ςημ ημεοξμημία έμαονηπ ςηπ εταομξγήπ ςξσπ. 
Ρημειόμεςαι ϊςι ξι δημξριεσμέμεπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ ςηπ υοήρηπ 2015 
έυξσμ ρσμςαυθεί ρϋμτχμα με ςα Δλλημικά Κξγιρςικά Οοϊςσπα (Μ.4308/2014). Ζ 
Δςαιοεία με απϊταρη ςηπ ακςικήπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ ςχμ μεςϊυχμ ςηπ 15ηπ  
Ρεπςεμβοίξσ 2016 απξτάριρε ξι Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ ςηπ υοήρηπ 2016 μα 
ρσμςαυθξϋμ με βάρη ςα Διεθμή Οοϊςσπα Υοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ (ΔΟΥΑ). 
Ζ Δςαιοεία καςάοςηρε ςιπ ποόςεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ρϋμτχμα με ςα ΔΟΥΑ 
ρςημ υοήρη 2013 ποξαιοεςικά για δική ςηπ ερχςεοική υοήρη. 
Ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ έυξσμ καςαοςιρςεί ρϋμτχμα με ςημ αουή ςξσ 
ιρςξοικξϋ κϊρςξσπ, εκςϊπ απϊ ςα εμρόμαςα πάγια και ςιπ εδατικέπ εκςάρειπ 
πξσ απξςιμήθηκαμ ρςημ εϋλξγη ανία. 
Ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ έυξσμ ρσμςαυθεί με βάρη ςημ αουή ςηπ ρσμέυιρηπ 
ςηπ επιυειοημαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ. 
Ζ ρϋμςανη ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ρϋμτχμα με ςα ΔΟΥΑ απαιςεί ςη 
υοήρη κοίριμχμ λξγιρςικόμ εκςιμήρεχμ. Δπίρηπ, απαιςεί απϊ ςη διξίκηρη μα 
εναρκεί κοίρη ρςη διαδικαρία ςηπ εταομξγήπ ςχμ λξγιρςικόμ πξλιςικόμ πξσ 
έυξσμ σιξθεςηθεί. Ξι ςξμείπ πξσ πεοιλαμβάμξσμ σφηλϊςεοξ βαθμϊ κοίρεχμ ή 
πεοιπλξκϊςηςαπ ή ξι ςξμείπ ϊπξσ ξι σπξθέρειπ και εκςιμήρειπ είμαι ρημαμςικέπ 
για ςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ γμχρςξπξιξϋμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.3 
«Ρημαμςικέπ λξγιρςικέπ  εκςιμήρειπ  και παοαδξυέπ ςηπ διξίκηρηπ». 
Ωπ ποξπ ςημ αουή ςηπ ρσμέυιρηπ ςηπ επιυειοημαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ, έυξσμε 
μα ρημειόρξσμε ςα ενήπ: 
Ξι ρσμθήκεπ ξι ξπξίεπ δημιξσογξϋμ αβεβαιϊςηςα ρυεςικά με ςημ επιβεβαίχρη 
ςηπ εμ λϊγχ αουήπ ρυεςίζξμςαι με ςιπ επιπςόρειπ πξσ είυε ρςη δοαρςηοιϊςηςα 
ςηπ Δςαιοίαπ ςξ δσρμεμέπ διεθμήπ ξικξμξμικϊ πεοιβάλλξμ πξσ διαμϊοτχρε η 
υοημαςξπιρςχςική κοίρη καθόπ και ξι ρσμέπειεπ ασςήπ ρςημ Δλλημική 
ξικξμξμία. 
Ξι επιπςόρειπ ρςη δοαρςηοιϊςηςα ςηπ Δςαιοίαπ αμςικαςξπςοίζξμςαι: α) ρςξ 
γεγξμϊπ ϊςι ςξ ρϋμξλξ ςχμ κσκλξτξοξϋμςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ 
σπξλείπεςαι ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ βοαυσποϊθερμχμ σπξυοεόρεχμ β) ρςιπ σφηλέπ 
ρσρρχοεσμέμεπ ζημίεπ ποξηγξϋμεμχμ υοήρεχμ χπ ρςξιυείξ ςχμ Θδίχμ 
Ιεταλαίχμ (και ϊυι χπ απξςέλερμα ςηπ ςοέυξσραπ δοαρςηοιϊςηςαπ ςηπ 
Δςαιοίαπ) και γ) χπ ποξπ ςημ αβεβαιϊςηςα πξσ ρυεςίζεςαι με ςα ρςξιυεία ςξσ 
Δμεογηςικξϋ (απαιςήρειπ, ρσμμεςξυέπ) αλλά και ςιπ επιπςόρειπ ρςημ 
οεσρςϊςηςα, πξσ πηγάζξσμ απϊ ςη ρσμμεςξυή μαπ ρε θσγαςοική αμόμσμη 
εςαιοεία, η ξπξία έυει κσοηυθεί ρε καςάρςαρη πςόυεσρηπ (για μεγαλϋςεοη 
αμάλσρη βλέπε ρςιπ παοαγοάτξσπ 13 «Δπεμδϋρειπ ρε θσγαςοικέπ επιυειοήρειπ» 
και 29 «Κξιπά Ρημαμςικά Γεγξμϊςα»). 
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Ζ διξίκηρη ςηπ Δςαιοίαπ λαμβάμξμςαπ σπϊφη ϊςι ςα αμχςέοχ θέμαςα πξσ 
σπξδηλόμξσμ ςημ ϋπαονη υοημαςξδξςικξϋ κεμξϋ εν αιςίαπ ςηπ απόλειαπ μέοξσπ 
ςχμ απαιςήρεχμ ςηπ, έυει εκπξμήρει έμα οεαλιρςικϊ και πλήοεπ επιυειοημαςικϊ 
ρυέδιξ για ςημ ενεϋοερη κεταλαίχμ, δεδξμέμξσ ϊςι έυει βελςιόρει ρημαμςικά 
ϊλα ςα μεγέθη πξσ επηοεάζξσμ ςημ απξςελερμαςικϊςηςά ςηπ (μικςϊ κέοδξπ, 
λειςξσογικά ένξδα ρε ρυέρη με ςξμ κϋκλξ εογαριόμ) αλλά και με ςημ παοαγχγή 
μέχμ ποξψϊμςχμ (γιαξϋοςι, έδερμα γιαξσοςιξϋ) πξσ παοξσριάζξσμ ρημαμςική 
ζήςηρη ρςιπ αγξοέπ ςξσ ενχςεοικξϋ, ρσμμεςέυξσμ ρςημ βελςίχρη ςξσ μέρξσ 
ϊοξσ ςξσ μικςξϋ κέοδξσπ και ασνάμξσμ ςημ παοαγχγικϊςηςα ςξσ εογξρςαρίξσ. 
Ζ διξίκηρη ςηπ Δςαιοίαπ πιρςεϋει ϊςι η ρσμέυιρη ςηπ σιξθέςηρηπ ςηπ αουήπ ςηπ 
ρσμέυιρηπ ςηπ επιυειοημαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ καςά ςη ρϋμςανη ςχμ 
ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ, είμαι καςάλληλη διϊςι: 
α) ςα ξικξμξμικά δεδξμέμα ςηπ Δςαιοίαπ, ϊπχπ απεικξμίζξμςαι ρςη λξγιρςική 
καςάρςαρη ςξσ Α’ εναμήμξσ 2017 παοξσριάζξμςαι βελςιχμέμα ρε ρυέρη με ςα 
αμςίρςξιυα ςξσ Α’ εναμήμξσ 2016. Οιξ αμαλσςικά: ξ κϋκλξπ εογαριόμ είμαι 
ασνημέμξπ καςά 9,57%, ςα μικςά απξςελέρμαςα (κέοδη) είμαι μειχμέμα καςά 
8,7%, ςα ξλικά απξςελέρμαςα (κέοδη) είμαι μειχμέμα  καςά 30,08% (κέοδη ςξ 
2017 εσοό 4.340 έμαμςι εσοό 6.207 κέοδη ςξ 2016) και ςα καθαοά 
απξςελέρμαςα πεοιϊδξσ είμαι μειχμέμα  καςά 30,57% (εσοό 4.413 κέοδη ςξ 
2017, έμαμςι εσοό 6.355 κέοδη ςξ 2016) και παοά ςημ μείχρη ςχμ κεοδόμ πξσ 
παοξσριάζεςαι ρςξ Α ενάμημξ ςξ 2017 ρε ρυέρη με ςξ αμςίρςξιυξ ςξσ 2016 , 
ασςά παοαμέμξσμ πξλϋ φηλά ρε ρϋγκοιρη με ςα μέρα ρςξιυεία ςξσ κλάδξσ 
β) παοϊλξ πξσ η Δςαιοία δεμ έυει λάβει διαβεβαιόρειπ, καςά ςιπ 
ποξκαςαοκςικέπ ςηπ διαβξσλεϋρειπ με ςιπ ρσμεογαζϊμεμεπ ςοάπεζεπ, έυει 
βάριμεπ ποξρδξκίεπ ϊςι ςξ επιυειοημαςικϊ ρυέδιξ ςηπ Δςαιοίαπ θα γίμει 
απξδεκςϊ όρςε μα ρσμευιρςεί η αποϊρκξπςη άμςληρη οεσρςϊςηςαπ με δεδξμέμξ 
ϊςι ρςξμ κλάδξ έυει ςξ πιξ άοςιξ και ιρξοοξπημέμξ μξμςέλξ επιυειοημαςικήπ 
δοάρηπ. 
 
2.1.1 Μέα Οοϊςσπα, Διεομημείεπ, αμαθεχοήρειπ και ςοξπξπξιήρειπ 
στιρςάμεμχμ Οοξςϋπχμ 
Ζ Δςαιοεία ρςιπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ έυει ςηοήρει ςιπ λξγιρςικέπ πξλιςικέπ 
πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για μα καςαοςιρςξϋμ ξι Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ ςηπ 
υοήρηπ 2016, σιξθεςόμςαπ ϊλα ςα μέα ποϊςσπα και ςιπ διεομημείεπ, η εταομξγή 
ςχμ ξπξίχμ έγιμε σπξυοεχςική για ςιπ υοήρειπ πξσ άουιραμ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 
2016. Ρςημ παοάγοατξ (i)  παοξσριάζξμςαι ςα ποϊςσπα ςα ξπξία έυξσμ 
εταομξγή απϊ ςημ Δςαιοεία και έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2016 
καθόπ και ςα ποϊςσπα ςα ξπξία είμαι μεμ σπξυοεχςικά απϊ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 
2016, ϊμχπ δεμ είμαι εταομϊριμα ρςιπ εογαρίεπ ςηπ Δςαιοείαπ. Ρςημ παοάγοατξ 
(ii) παοξσριάζξμςαι ςα ποϊςσπα, ξι ςοξπξπξιήρειπ ποξςϋπχμ και διεομημείεπ ρε 
ήδη σπάουξμςα ποϊςσπα ςα ξπξία είςε δεμ έυξσμ ακϊμα ςεθεί ρε ακϊμα ιρυϋ, 
είςε δεμ έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δ.Δ.. 
 



                                        ΚΟΛΙΟ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ  

ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΧΡΗΕΩ 2016 
(Όλα ηα ποζά είναι ζε τιλ. εσρώ εκηός αν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

 

23  

(i) Μέα Οοϊςσπα, Διεομημείεπ, Αμαθεχοήρειπ και οξπξπξιήρειπ 
στιρςάμεμχμ Οοξςϋπχμ ςα ξπξία έυξσμ ςεθεί ρε ιρυϋ και έυξσμ σιξθεςηθεί 
απϊ ςημ Δ. Δ. 
Ξι ακϊλξσθεπ ςοξπξπξιήρειπ και Διεομημείεπ ςχμ ΔΟΥΑ εκδϊθηκαμ απϊ ςξ 
Ρσμβξϋλιξ Διεθμόμ Κξγιρςικόμ Οοξςϋπχμ (IASB), έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ E.E. 
και η εταομξγή ςξσπ είμαι σπξυοεχςική απϊ ςημ 01/01/2016 ή μεςαγεμέρςεοα. 
• οξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΚΟ 19: «Οοϊγοαμμα Ιαθξοιρμέμχμ Οαοξυόμ: 
Διρτξοέπ εογαζξμέμχμ» (εταομϊζεςαι για εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ 
ςημ ή μεςά ςημ 01/02/2015) 
ξμ Μξέμβοιξ ςξσ 2013, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη ςοξπξπξιήρεχμ 
πεοιξοιρμέμξσ ρκξπξϋ ρςξ ΔΚΟ 19 με ςίςλξ «Οοϊγοαμμα καθξοιρμέμχμ 
παοξυόμ: Διρτξοέπ Δογαζξμέμχμ». Ξι εμ λϊγχ ςοξπξπξιήρειπ έυξσμ εταομξγή 
ρε ειρτξοέπ εογαζξμέμχμ ή ςοίςχμ μεοόμ αματξοικά με ποξγοάμμαςα 
καθξοιρμέμχμ παοξυόμ. Ξ ρκξπϊπ ςχμ ςοξπξπξιήρεχμ είμαι μα απλξπξιήρξσμ 
ςημ λξγιρςική αμςιμεςόπιρη για ςιπ ειρτξοέπ πξσ είμαι αμενάοςηςεπ απϊ ςα έςη 
σπηοερίαπ ςχμ εογαζξμέμχμ, ϊπχπ είμαι για παοάδειγμα, ξι ειρτξοέπ πξσ 
σπξλξγίζξμςαι χπ ρςαθεοϊ πξρξρςϊ επί ςηπ μιρθξδξρίαπ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ δεμ 
έυξσμ επίδοαρη ρςιπ εμξπξιημέμεπ και εςαιοικέπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ. 
• Δςήριεπ Βελςιόρειπ ςχμ ΔΟΥΑ - Ιϋκλξπ 2010-2012 (εταομϊζεςαι για 
εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 01/02/2015) 
ξμ Δεκέμβοιξ ςξσ 2013, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη «Δςήριεπ Βελςιόρειπ ςχμ 
ΔΟΥΑ - Ιϋκλξπ 2010-2012», η ξπξία απξςελείςαι απϊ μία ρειοά ςοξπξπξιήρεχμ 
αματξοικά με επςά θέμαςα και απξςελεί μέοξπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ για ςιπ 
εςήριεπ βελςιόρειπ ρςα ΔΟΥΑ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ εταομϊζξμςαι για εςήριεπ 
πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 1η Θξσλίξσ 2014, αμ και ξι ξικξμξμικέπ 
ξμςϊςηςεπ επιςοέπεςαι μα ςιπ εταομϊρξσμ μχοίςεοα. α θέμαςα πξσ 
πεοιλαμβάμξμςαι ρε ασςϊμ ςξμ κϋκλξ είμαι ξι ενήπ: ΔΟΥΑ 2: Ξοιρμϊπ ςχμ 
ποξωπξθέρεχμ καςξυϋοχρηπ, ΔΟΥΑ 3: Κξγιρςική αμςιμεςόπιρη εμϊπ 
εμδευϊμεμξσ αμςαλλάγμαςξπ ρε ρσμεμόρειπ επιυειοήρεχμ, ΔΟΥΑ 8: Ρσμάθοξιρη 
λειςξσογικόμ ςξμέχμ, ΔΟΥΑ 8: Ρσμτχμία ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ 
εμεογηςικξϋ ςχμ ποξπ παοξσρίαρη ςξμέχμ με ςα ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξϋ ςηπ 
επιυείοηρηπ, ΔΟΥΑ 13: Βοαυσποϊθερμεπ απαιςήρειπ και σπξυοεόρειπ, ΔΚΟ 16 
/ΔΚΟ 38: Λέθξδξπ αμαποξραομξγήπ - αμαλξγική αμαδιαςϋπχρη ςχμ 
ρχοεσμέμχμ απξρβέρεχμ και ΔΚΟ 24: Σπηοερίεπ Βαρικόμ Διεσθσμςικόμ 
Ρςελευόμ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ δεμ έυξσμ ξσριόδη επίδοαρη ρςιπ εμξπξιημέμεπ και 
εςαιοικέπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ. 
• οξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΟΥΑ 11: «Κξγιρςικϊπ υειοιρμϊπ ςχμ Απξκςήρεχμ 
Ρσμμεςξυόμ ρε Απϊ Ιξιμξϋ Κειςξσογίεπ» (εταομϊζεςαι για εςήριεπ 
πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 01/01/2016) 
ξμ Λάιξ ςξσ 2014, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη ςοξπξπξιήρεχμ ρςξ ΔΟΥΑ 11. 
Ξι εμ λϊγχ ςοξπξπξιήρειπ ποξρθέςξσμ μέα καθξδήγηρη ρυεςικά με ςη λξγιρςική 
αμςιμεςόπιρη ςηπ απϊκςηρηπ ρσμμεςξυήπ ρε μία απϊ κξιμξϋ λειςξσογία, η ξπξία 
ρσμιρςά μία επιυείοηρη και διεσκοιμίζξσμ ςξμ καςάλληλξ λξγιρςικϊ υειοιρμϊ για 
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ςέςξιεπ απξκςήρειπ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ δεμ έυξσμ επίδοαρη ρςιπ εμξπξιημέμεπ και 
εςαιοικέπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ. 
• οξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΚΟ 16 και ρςξ ΔΚΟ 38: «Διεσκοιμίρειπ αματξοικά με 
Απξδεκςέπ Λεθϊδξσπ Απξρβέρεχμ» (εταομϊζεςαι για εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ 
νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 01/01/2016) 
ξμ Λάιξ ςξσ 2014, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη ςοξπξπξιήρεχμ ρςξ ΔΚΟ 16 και 
ρςξ ΔΚΟ 38. ξ ΔΚΟ 16 και ςξ ΔΚΟ 38 καθιεοόμξσμ ςιπ αουέπ ποξκειμέμξσ μα 
διεσκοιμιρςεί ξ ςοϊπξπ με ςξμ ξπξίξμ αμςιμεςχπίζξμςαι ξι απξρβέρειπ ρςξμ 
οσθμϊ ςηπ αμαμεμϊμεμηπ αμάλχρηπ ςχμ μελλξμςικόμ ξικξμξμικόμ χτελειόμ 
πξσ εμρχμαςόμξμςαι ρςξ πεοιξσριακϊ ρςξιυείξ. ξ IASB έυει διεσκοιμίρει ϊςι η 
υοήρη ςχμ μεθϊδχμ πξσ βαρίζξμςαι ρςα έρξδα για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςηπ 
απϊρβερηπ εμϊπ πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ δεμ είμαι καςάλληλη, διϊςι ςα έρξδα 
πξσ δημιξσογξϋμςαι απϊ μία δοαρςηοιϊςηςα πξσ πεοιλαμβάμει ςη υοήρη εμϊπ 
πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ γεμικά αμςαμακλξϋμ παοάγξμςεπ διατξοεςικξϋπ απϊ 
ςημ αμάλχρη ςχμ μελλξμςικόμ ξικξμξμικόμ χτελειόμ πξσ εμρχμαςόμξμςαι 
ρςξ πεοιξσριακϊ ρςξιυείξ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ δεμ έυξσμ επίδοαρη ρςιπ 
εμξπξιημέμεπ και εςαιοικέπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ. 
• οξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΚΟ 16 και ρςξ ΔΚΟ 41: «Γεχογία: Ιαοπξτϊοεπ 
Τσςείεπ» (εταομϊζεςαι για εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 
01/01/2016) 
ξμ Θξϋμιξ ςξσ 2014, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη ςοξπξπξιήρεχμ μέρχ ςχμ 
ξπξίχμ αλλάζει η υοημαςξξικξμξμική αματξοά για ςιπ καοπξτϊοεπ τσςείεπ. Λε 
ςημ ςοξπξπξίηρη ασςή, απξταρίρςηκε ϊςι ξι καοπξτϊοεπ τσςείεπ, θα ποέπει μα 
λξγιρςικξπξιξϋμςαι με ςξμ ίδιξ ςοϊπξ ϊπχπ ςα εμρόμαςα πάγια (ΔΚΟ 16). 
Ρσμεπόπ, με ςιπ εμ λϊγχ ςοξπξπξιήρειπ ξι καοπξτϊοεπ τσςείεπ εμπίπςξσμ ρςξ 
πεδίξ εταομξγήπ ςξσ ΔΚΟ 16, αμςί ςξσ ΔΚΟ 41. Ζ παοαγχγή πξσ αμαπςϋρρεςαι 
ρςιπ καοπξτϊοεπ τσςείεπ παοαμέμει ρςξ πεδίξ εταομξγήπ ςξσ ΔΚΟ 41. Ξι 
ςοξπξπξιήρειπ δεμ έυξσμ επίδοαρη ρςιπ εμξπξιημέμεπ και εςαιοικέπ Ξικξμξμικέπ 
Ιαςαρςάρειπ. 
• οξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΚΟ 27: «Λέθξδξπ ςηπ Ιαθαοήπ Ηέρηπ ρε Αςξμικέπ 
Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ» (εταομϊζεςαι για εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ 
ςημ ή μεςά ςημ 01/01/2016) 
ξμ Αϋγξσρςξ ςξσ 2014, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη ςοξπξπξιήρεχμ 
πεοιξοιρμέμξσ ρκξπξϋ ρςξ ΔΚΟ 27. Λε ςιπ εμ λϊγχ ςοξπξπξιήρειπ, μία 
ξικξμξμική ξμςϊςηςα έυει ςημ επιλξγή μα αμαγμχοίρει ςιπ επεμδϋρειπ ςηπ ρε 
θσγαςοικέπ, κξιμξποανίεπ και ρσγγεμείπ βάρει ςηπ μεθϊδξσ ςηπ καθαοήπ θέρηπ 
ρςιπ αςξμικέπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ ςηπ, επιλξγή η ξπξία έχπ και ςημ 
έκδξρη ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ςοξπξπξιήρεχμ, δεμ ίρυσε. Ξι ςοξπξπξιήρειπ δεμ 
έυξσμ επίδοαρη ρςιπ εςαιοικέπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ. 
• Δςήριεπ Βελςιόρειπ ςχμ ΔΟΥΑ - Ιϋκλξπ 2012-2014 (εταομϊζεςαι για 
εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 01/01/2016) 
ξμ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2014, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη «Δςήριεπ Βελςιόρειπ ςχμ 
ΔΟΥΑ - Ιϋκλξπ 2012-2014», η ξπξία απξςελείςαι απϊ μία ρειοά ςοξπξπξιήρεχμ 
ρε ςέρρεοα Οοϊςσπα και απξςελεί μέοξπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ για ςιπ εςήριεπ 
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βελςιόρειπ ρςα ΔΟΥΑ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ εταομϊζξμςαι για εςήριεπ πεοιϊδξσπ 
πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2016, αμ και ξι ξικξμξμικέπ 
ξμςϊςηςεπ επιςοέπεςαι μα ςιπ εταομϊρξσμ μχοίςεοα. α θέμαςα πξσ 
πεοιλαμβάμξμςαι ρε ασςϊμ ςξμ κϋκλξ είμαι ςα ενήπ: ΔΟΥΑ 5: Αλλαγέπ ρςιπ 
μεθϊδξσπ διάθερηπ, ΔΟΥΑ 7: Ρσμβάρειπ Σπηοερίαπ και Δταομξγή ςχμ 
ςοξπξπξιήρεχμ ςξσ ΔΟΥΑ 7 ρςιπ ρσμξπςικέπ εμδιάμερεπ ξικξμξμικέπ 
καςαρςάρειπ, ΔΚΟ 19: Δπιςϊκιξ ποξενϊτληρηπ: θέμα ςξπικήπ αγξοάπ, και ΔΚΟ 
34: Γμχρςξπξιήρειπ πληοξτξοιόμ ρςημ εμδιάμερη ξικξμξμική αματξοά. Ξι 
ςοξπξπξιήρειπ δεμ έυξσμ ξσριόδη επίδοαρη ρςιπ εμξπξιημέμεπ και εςαιοικέπ 
Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ. 
• οξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΚΟ 1: «Οοχςξβξσλία Γμχρςξπξιήρεχμ» (εταομϊζεςαι 
για εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 01/01/2016) 
ξμ Δεκέμβοιξ ςξσ 2014, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη ςοξπξπξιήρεχμ ρςξ ΔΚΟ 
1. Ξι εμ λϊγχ ςοξπξπξιήρειπ έυξσμ χπ ρςϊυξ ςημ επίλσρη θεμάςχμ πξσ 
ατξοξϋμ ρςιπ στιρςάμεμεπ απαιςήρειπ παοξσρίαρηπ και γμχρςξπξίηρηπ, και ςη 
διαρτάλιρη ςηπ ικαμϊςηςαπ άρκηρηπ κοίρηπ απϊ ςιπ ξικξμξμικέπ ξμςϊςηςεπ καςά 
ςημ καςάοςιρη ςχμ Ξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ δεμ έυξσμ 
ξσριόδη επίδοαρη ρςιπ εμξπξιημέμεπ και εςαιοικέπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ. 
• οξπξπξιήρειπ ρςα ΔΟΥΑ 10, ΔΟΥΑ 12 και ΔΚΟ 28: «Δπεμδσςικέπ 
Ξμςϊςηςεπ: Δταομϊζξμςαπ ςημ Δναίοερη απϊ ςημ Δμξπξίηρη» (εταομϊζεςαι 
για εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 01/01/2016) 
ξμ Δεκέμβοιξ ςξσ 2014, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη ςοξπξπξιήρεχμ 
πεοιξοιρμέμξσ ρκξπξϋ ρςα ΔΟΥΑ 10, ΔΟΥΑ 12 και ΔΚΟ 28. Ξι εμ λϊγχ 
ςοξπξπξιήρειπ ειράγξσμ επενηγήρειπ αματξοικά με ςιπ απαιςήρειπ 
λξγιρςικξπξίηρηπ ςχμ επεμδσςικόμ ξμςξςήςχμ, εμό παοέυξσμ εναιοέρειπ ρε 
ρσγκεκοιμέμεπ πεοιπςόρειπ, ξι ξπξίεπ θα μειόρξσμ ςα κϊρςη πξσ ρυεςίζξμςαι με 
ςημ εταομξγή ςχμ Οοξςϋπχμ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ δεμ έυξσμ ξσριόδη επίδοαρη 
ρςιπ εμξπξιημέμεπ και εςαιοικέπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ. 
(ii) Μέα Οοϊςσπα, Διεομημείεπ, αμαθεχοήρειπ και ςοξπξπξιήρειπ 
στιρςάμεμχμ Οοξςϋπχμ ςα ξπξία δεμ έυξσμ ακϊμα ςεθεί ρε ιρυϋ ή δεμ έυξσμ 
εγκοιθεί απϊ ςημ Δ.Δ. 
α ακϊλξσθα μέα Οοϊςσπα και Αμαθεχοήρειπ Οοξςϋπχμ αλλά και ξι ακϊλξσθεπ 
Διεομημείεπ για ςα σπάουξμςα Οοϊςσπα, έυξσμ δημξριεσθεί αλλά είςε δεμ έυξσμ 
ακϊμη ςεθεί ρε ιρυϋ είςε δεμ έυξσμ εγκοιθεί απϊ ςημ Δ.Δ.. Ρσγκεκοιμέμα: 
• ΔΟΥΑ 14 «Λεςαβαςικξί Κξγαοιαρμξί Πσθμιζϊμεμχμ Δοαρςηοιξςήςχμ» 
(εταομϊζεςαι για εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 
01/01/2016) 
ξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2014, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη εμϊπ μέξσ Οοξςϋπξσ, ςξσ 
ΔΟΥΑ 14. Ρκξπϊπ ςξσ εμδιάμερξσ ασςξϋ Οοξςϋπξσ είμαι η εμίρυσρη ςηπ 
ρσγκοιριμϊςηςαπ ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ αματξοόμ ςχμ ξικξμξμικόμ 
ξμςξςήςχμ πξσ έυξσμ οσθμιζϊμεμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ. Ρε πξλλέπ υόοεπ, 
σπάουξσμ κλάδξι πξσ σπϊκειμςαι ρε ειδική οϋθμιρη, ρϋμτχμα με ςημ ξπξία ξι 
κσβεομηςικέπ αουέπ οσθμίζξσμ ςημ παοξυή και ςημ ςιμξλϊγηρη ρσγκεκοιμέμχμ 
ςϋπχμ δοαρςηοιξςήςχμ ιδιχςικόμ ξικξμξμικόμ ξμςξςήςχμ. Ζ Δςαιοεία θα 
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ενεςάρει ςημ επίπςχρη ϊλχμ ςχμ παοαπάμχ ρςιπ Ξικξμξμικέπ ςηπ Ιαςαρςάρειπ, 
αμ και δεμ αμαμέμεςαι μα έυξσμ καμία. α αμχςέοχ δεμ έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ 
ςημ Δ.Δ., εμ αμαμξμή ςηπ ςελικήπ έκδξρηπ ςξσ Οοξςϋπξσ. 
• ΔΟΥΑ 15 «Έρξδα απϊ Ρσμβάρειπ με Οελάςεπ» (εταομϊζεςαι για εςήριεπ 
πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 01/01/2018) 
ξμ Λάιξ ςξσ 2014, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη εμϊπ μέξσ Οοξςϋπξσ, ςξσ ΔΟΥΑ 
15. ξ εμ λϊγχ Οοϊςσπξ είμαι πλήοχπ εμαομξμιρμέμξ με ςιπ απαιςήρειπ πξσ 
ατξοξϋμ ρςημ αμαγμόοιρη ςχμ ερϊδχμ ρϋμτχμα με ςιπ αουέπ ςϊρξ ςχμ ΔΟΥΑ 
ϊρξ και ςχμ Αμεοικαμικόμ Γεμικά Οαοαδεκςόμ Κξγιρςικόμ Αουόμ (US GAAP). Ξι 
βαρικέπ αουέπ ρςιπ ξπξίεπ βαρίζεςαι ςξ εμ λϊγχ Οοϊςσπξ είμαι ρσμεπείπ με 
ρημαμςικϊ μέοξπ ςηπ ςοέυξσραπ ποακςικήπ. ξ μέξ Οοϊςσπξ αμαμέμεςαι μα 
βελςιόρει ςη υοημαςξξικξμξμική πληοξτϊοηρη, καθιεοόμξμςαπ έμα πιξ ιρυσοϊ 
πλαίριξ για ςημ επίλσρη θεμάςχμ πξσ ποξκϋπςξσμ, εμιρυϋξμςαπ ςη 
ρσγκοιριμϊςηςα μεςανϋ κλάδχμ και κεταλαιαγξοόμ, παοέυξμςαπ ποϊρθεςεπ 
γμχρςξπξιήρειπ και διεσκοιμίζξμςαπ ςξμ λξγιρςικϊ υειοιρμϊ ςξσ κϊρςξσπ ςχμ 
ρσμβάρεχμ. ξ μέξ Οοϊςσπξ έουεςαι μα αμςικαςαρςήρει ςξ ΔΚΟ 18 «Έρξδα», ςξ 
ΔΚΟ 11 «Ιαςαρκεσαρςικέπ Ρσμβάρειπ», καθόπ και ξοιρμέμεπ Διεομημείεπ πξσ 
ρυεςίζξμςαι με ςα έρξδα. Ζ Δςαιοεία θα ενεςάρει ςημ επίπςχρη ϊλχμ ςχμ 
παοαπάμχ ρςιπ Ξικξμξμικέπ ςηπ Ιαςαρςάρειπ. α αμχςέοχ έυξσμ σιξθεςηθεί 
απϊ ςημ Δ.Δ. με ημεοξμημία έμαονηπ ιρυϋξπ ςημ 01/01/2018. 
• ΔΟΥΑ 9 «Υοημαςξξικξμξμικά Λέρα» (εταομϊζεςαι για εςήριεπ πεοιϊδξσπ 
πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 01/01/2018) 
ξμ Θξϋλιξ ςξσ 2014, ςξ IASB ποξέβη ρςημ ςελική έκδξρη ςξσ ΔΟΥΑ 9. Ξι 
βελςιόρειπ πξσ επέτεοε ςξ μέξ Οοϊςσπξ πεοιλαμβάμξσμ ςη δημιξσογία εμϊπ 
λξγικξϋ μξμςέλξσ για ςημ ςανιμϊμηρη και ςημ επιμέςοηρη, έμα εμιαίξ 
ποξμξηςικϊ μξμςέλξ για «αμαμεμϊμεμεπ ζημιέπ» απξμείχρηπ, και επίρηπ, μία 
ξσριαρςικά αμαμξοτχμέμη ποξρέγγιρη για ςημ λξγιρςική αμςιρςάθμιρηπ. Ζ 
Δςαιοεία θα ενεςάρει ςημ επίπςχρη ϊλχμ ςχμ παοαπάμχ ρςιπ Ξικξμξμικέπ ςηπ 
Ιαςαρςάρειπ, αμ και δεμ αμαμέμεςαι μα έυξσμ καμία. α αμχςέοχ έυξσμ 
σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δ.Δ. με ημεοξμημία έμαονηπ ιρυϋξπ ςημ 01/01/2018. 
• οξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΟΥΑ 10 και ρςξ ΔΚΟ 28: «Οχλήρειπ ή Διρτξοέπ 
Οεοιξσριακόμ Ρςξιυείχμ μεςανϋ εμϊπ Δπεμδσςή και ςηπ Ρσγγεμξϋπ ή ςηπ 
Ιξιμξποανίαπ ςξσ» (ςξ IASB αμέβαλε επ' αϊοιρςξμ ςημ έμαονη ιρυϋξπ ςχμ εμ 
λϊγχ ςοξπξπξιήρεχμ) 
ξμ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2014, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη ςοξπξπξιήρεχμ 
πεοιξοιρμέμξσ ρκξπξϋ ρςξ ΔΟΥΑ 10 και ρςξ ΔΚΟ 28. Ρκξπϊπ ςχμ εμ λϊγχ 
ςοξπξπξιήρεχμ είμαι η αμςιμεςόπιρη μίαπ αμαγμχοιρμέμηπ αρσμέπειαπ μεςανϋ 
ςχμ απαιςήρεχμ ςξσ ΔΟΥΑ 10 και ασςόμ ςξσ ΔΚΟ 28, ρυεςικά με ςξμ υειοιρμϊ 
ςηπ πόληρηπ ή ειρτξοάπ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ μεςανϋ εμϊπ επεμδσςή και ςηπ 
ρσγγεμξϋπ ή ςηπ κξιμξποανίαπ ςξσ. ξμ Δεκέμβοιξ ςξσ 2015, ςξ IASB αμέβαλε 
επ' αϊοιρςξμ ςημ έμαονη ιρυϋξπ ςχμ εμ λϊγχ ςοξπξπξιήρεχμ, εμ αμαμξμή ςχμ 
απξςελερμάςχμ ςξσ εοεσμηςικξϋ έογξσ ρυεςικά με ςξμ λξγιρςικϊ υειοιρμϊ βάρει 
ςηπ μεθϊδξσ ςηπ καθαοήπ θέρηπ. 
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• ΔΟΥΑ 16 «Λιρθόρειπ» (εταομϊζεςαι για εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ 
ςημ ή μεςά ςημ 01/01/2019) 
ξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2016, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη εμϊπ μέξσ Οοξςϋπξσ, ςξσ 
ΔΟΥΑ 16. Ρκξπϊπ ςξσ έογξσ ςξσ IASB ήςαμ η αμάπςσνη εμϊπ μέξσ Οοξςϋπξσ για 
μιρθόρειπ πξσ καθξοίζει ςιπ αουέπ ςιπ ξπξίεπ εταομϊζξσμ και ςα δϋξ μέοη ρε 
μία ρϋμβαρη - δηλαδή και ξ πελάςηπ («ξ μιρθχςήπ») και ξ ποξμηθεσςήπ («ξ 
εκμιρθχςήπ») - για ςημ παοξυή ρυεςικόμ πληοξτξοιόμ για ςιπ μιρθόρειπ καςά 
ςοϊπξ πξσ απεικξμίζει πιρςά ασςέπ ςιπ ρσμαλλαγέπ. Για ςημ επίςεσνη ασςξϋ ςξσ 
ρκξπξϋ, ξ μιρθχςήπ θα ποέπει μα αμαγμχοίρει ςα πεοιξσριακά ρςξιυεία και ςιπ 
σπξυοεόρειπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςη μίρθχρη. Ζ Δςαιοεία θα ενεςάρει ςημ 
επίπςχρη ϊλχμ ςχμ παοαπάμχ ρςιπ Ξικξμξμικέπ ςηπ Ιαςαρςάρειπ. α αμχςέοχ 
δεμ έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δ.Δ.. 
• οξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΚΟ 12: «Αμαγμόοιρη Αμαβαλλϊμεμηπ Τξοξλξγικήπ 
Απαίςηρηπ για μη 
Οοαγμαςξπξιηθείρεπ Εημιέπ» (εταομϊζεςαι για εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ 
νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 
01/01/2017) 
ξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2016, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη ςοξπξπξιήρεχμ 
πεοιξοιρμέμξσ ρκξπξϋ ρςξ ΔΚΟ 12. Ρκξπϊπ ςχμ εμ λϊγχ ςοξπξπξιήρεχμ είμαι 
μα απξρατημιρςεί ξ λξγιρςικϊπ υειοιρμϊπ ςχμ αμαβαλλϊμεμχμ τξοξλξγικόμ 
απαιςήρεχμ για ςιπ μη ποαγμαςξπξιηθείρεπ ζημιέπ απϊ υοεχρςικξϋπ ςίςλξσπ πξσ 
επιμεςοόμςαι ρςημ εϋλξγη ανία. Ζ Δςαιοεία θα ενεςάρει ςημ επίπςχρη ϊλχμ ςχμ 
παοαπάμχ ρςιπ Ξικξμξμικέπ ςηπ Ιαςαρςάρειπ, αμ και δεμ αμαμέμεςαι μα έυξσμ 
καμία. α αμχςέοχ δεμ έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δ.Δ.. 
• οξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΚΟ 7: «Οοχςξβξσλία Γμχρςξπξιήρεχμ» (εταομϊζεςαι 
για εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 01/01/2017) 
ξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2016, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη ςοξπξπξιήρεχμ 
πεοιξοιρμέμξσ ρκξπξϋ ρςξ ΔΚΟ 7. Ρκξπϊπ ςχμ εμ λϊγχ ςοξπξπξιήρεχμ είμαι μα 
καςαρςεί ετικςϊ για ςξσπ υοήρςεπ ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ μα 
ανιξλξγξϋμ ςιπ μεςαβξλέπ ρςιπ σπξυοεόρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ 
υοημαςξξικξμξμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ απαιςξϋμ απϊ ςιπ 
ξικξμξμικέπ ξμςϊςηςεπ μα παοέυξσμ γμχρςξπξιήρειπ, ξι ξπξίεπ θα καθιρςξϋμ 
ετικςϊ ρςξσπ επεμδσςέπ μα ανιξλξγξϋμ ςιπ μεςαβξλέπ ρςιπ σπξυοεόρειπ πξσ 
ποξκϋπςξσμ απϊ υοημαςξξικξμξμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ 
ςχμ μεςαβξλόμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςαμειακέπ οξέπ, καθόπ και ςχμ μη 
ςαμειακόμ μεςαβξλόμ. Ζ Δςαιοεία θα ενεςάρει ςημ επίπςχρη ϊλχμ ςχμ 
παοαπάμχ ρςιπ Ξικξμξμικέπ ςηπ Ιαςαρςάρειπ, αμ και δεμ αμαμέμεςαι μα έυξσμ 
καμία. α αμχςέοχ δεμ έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δ.Δ.. 
• Διεσκοιμίρειπ ρςξ ΔΟΥΑ 15 «Δρξδα απϊ Ρσμβάρειπ με Οελάςεπ» 
(εταομϊζεςαι για εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 
01/01/2018) 
ξμ Αποίλιξ ςξσ 2016, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη διεσκοιμίρεχμ ρςξ ΔΟΥΑ 15. 
Ξι ςοξπξπξιήρειπ ςξσ ΔΟΥΑ 15 δεμ μεςαβάλλξσμ ςιπ βαρικέπ αουέπ ςξσ 
Οοξςϋπξσ, αλλά παοέυξσμ διεσκοιμίρειπ χπ ποξπ ςημ εταομξγή ςχμ εμ λϊγχ 
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αουόμ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ διεσκοιμίζξσμ ςξμ ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ αμαγμχοίζεςαι 
μία δέρμεσρη εκςέλερηπ ρε μία ρϋμβαρη, πόπ ποξρδιξοίζεςαι αμ μία ξικξμξμική 
ξμςϊςηςα απξςελεί ςξμ εμςξλέα ή ςξμ εμςξλξδϊυξ, και πόπ ποξρδιξοίζεςαι αμ ςξ 
έρξδξ απϊ ςη υξοήγηρη μίαπ άδειαπ θα ποέπει μα αμαγμχοιρςεί ρε μία 
ρσγκεκοιμέμη υοξμική ρςιγμή ή με ςημ πάοξδξ ςξσ υοϊμξσ. Ζ Δςαιοεία θα 
ενεςάρει ςημ επίπςχρη ϊλχμ ςχμ παοαπάμχ ρςιπ Ξικξμξμικέπ ςηπ Ιαςαρςάρειπ. 
α αμχςέοχ δεμ έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δ.Δ.. 
• οξπξπξίηρη ρςξ ΔΟΥΑ 2: «ανιμϊμηρη και Δπιμέςοηρη Ρσμαλλαγόμ 
Οληοχμήπ βαριζϊμεμχμ ρε Ρσμμεςξυικξϋπ ίςλξσπ» (εταομϊζεςαι για 
εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 01/01/2018) 
ξμ Θξϋμιξ ςξσ 2016, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη ςοξπξπξίηρηπ πεοιξοιρμέμξσ 
ρκξπξϋ ρςξ ΔΟΥΑ 2. Ρκξπϊπ ςηπ εμ λϊγχ ςοξπξπξίηρηπ είμαι μα παοάρυει 
διεσκοιμίρειπ ρυεςικά με ςξμ λξγιρςικϊ υειοιρμϊ ρσγκεκοιμέμχμ ςϋπχμ 
ρσμαλλαγόμ πληοχμήπ βαριζϊμεμχμ ρε ρσμμεςξυικξϋπ ςίςλξσπ. Οιξ 
ρσγκεκοιμέμα, η ςοξπξπξίηρη ειράγει ςιπ απαιςήρειπ ρυεςικά με ςξμ λξγιρςικϊ 
υειοιρμϊ ςηπ επίδοαρηπ ςχμ ποξωπξθέρεχμ καςξυϋοχρηπ και μη καςξυϋοχρηπ 
ρςημ επιμέςοηρη ςχμ πληοχμόμ βαριζϊμεμχμ ρε ρσμμεςξυικξϋπ ςίςλξσπ πξσ 
διακαμξμίζξμςαι με μεςοηςά, ςξμ λξγιρςικϊ υειοιρμϊ ςχμ ρσμαλλαγόμ 
πληοχμόμ βαριζϊμεμχμ ρε ρσμμεςξυικξϋπ ςίςλξσπ πξσ τέοξσμ έμα 
υαοακςηοιρςικϊ διακαμξμιρμξϋ ρε ρσμφητιρςική βάρη για σπξυοέχρη 
παοακοάςηρηπ τϊοξσ, καθόπ και μία ςοξπξπξίηρη ρςξσπ ϊοξσπ και 
ποξωπξθέρειπ μίαπ πληοχμήπ βαριζϊμεμηπ ρε ρσμμεςξυικξϋπ ςίςλξσπ, η ξπξία 
μεςαβάλλει ςημ ςανιμϊμηρη ςηπ ρσμαλλαγήπ απϊ διακαμξμιζϊμεμη με μεςοηςά ρε 
διακαμξμιζϊμεμη με ρσμμεςξυικξϋπ ςίςλξσπ. Ζ Δςαιοεία θα ενεςάρει ςημ 
επίπςχρη ϊλχμ ςχμ παοαπάμχ ρςιπ Ξικξμξμικέπ ςηπ Ιαςαρςάρειπ, αμ και δεμ 
αμαμέμεςαι μα έυξσμ καμία. α αμχςέοχ δεμ έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δ.Δ.. 
• οξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΟΥΑ 4: «Δταομξγή ςξσ ΔΟΥΑ 9 Υοημαςξξικξμξμικά 
Λέρα ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ ΔΟΥΑ 4 Αρταλιρςικέπ Ρσμβάρειπ» (εταομϊζεςαι 
για εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 01/01/2018) 
ξμ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2016, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη ςοξπξπξιήρεχμ ρςξ 
ΔΟΥΑ 4. Ρκξπϊπ ςχμ εμ λϊγχ ςοξπξπξιήρεχμ είμαι μα ποξρδιξοιρςεί ξ 
υειοιρμϊπ ςχμ ποξρχοιμόμ λξγιρςικόμ επιδοάρεχμ λϊγχ ςηπ διατξοεςικήπ 
ημεοξμημίαπ έμαονηπ ιρυϋξπ ςξσ ΔΟΥΑ 9 Υοημαςξξικξμξμικά Λέρα και ςξσ σπϊ 
έκδξρη Οοξςϋπξσ για ςιπ αρταλιρςικέπ ρσμβάρειπ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ ρςιπ 
στιρςάμεμεπ απαιςήρειπ ςξσ ΔΟΥΑ 4 επιςοέπξσμ ρςιπ ξικξμξμικέπ ξμςϊςηςεπ ςχμ 
ξπξίχμ ξι κϋοιεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρσμδέξμςαι με αρτάλιρη μα αμαβάλλξσμ ςημ 
εταομξγή ςξσ ΔΟΥΑ 9 έχπ ςξ 2021 («ποξρχοιμή απαλλαγή»), και επιςοέπξσμ 
ρε ϊλξσπ ςξσπ εκδϊςεπ αρταλιρςικόμ ρσμβάρεχμ μα αμαγμχοίρξσμ ρςα λξιπά 
ρσμξλικά έρξδα, αμςί ρςα κέοδη ή ρςιπ ζημιέπ, ςη μεςαβληςϊςηςα πξσ εμδέυεςαι 
μα ποξκϋφει απϊ ςημ εταομξγή ςξσ ΔΟΥΑ 9 ποιμ ςημ έκδξρη ςξσ μέξσ 
Οοξςϋπξσ για ςιπ αρταλιρςικέπ ρσμβάρειπ («ποξρέγγιρη επικάλσφηπ»). Ζ 
Δςαιοεία θα ενεςάρει ςημ επίπςχρη ϊλχμ ςχμ παοαπάμχ ρςιπ Ξικξμξμικέπ ςηπ 
Ιαςαρςάρειπ, αμ και δεμ αμαμέμεςαι μα έυξσμ καμία. α αμχςέοχ δεμ έυξσμ 
σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δ.Δ.. 
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• Δςήριεπ Βελςιόρειπ ςχμ ΔΟΥΑ - Ιϋκλξπ 2014-2016 (εταομϊζεςαι για 
εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 01/01/2017 και 01/01/2018) 
ξμ Δεκέμβοιξ ςξσ 2016, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη «Δςήριεπ Βελςιόρειπ ςχμ 
ΔΟΥΑ - Ιϋκλξπ 2014-2016», η ξπξία απξςελείςαι απϊ μία ρειοά ςοξπξπξιήρεχμ 
ρε ξοιρμέμα Οοϊςσπα και απξςελεί μέοξπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ για ςιπ εςήριεπ 
βελςιόρειπ ρςα ΔΟΥΑ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξμ κϋκλξ ασςϊμ 
είμαι ξι ενήπ: ΔΟΥΑ 12: Απξρατήμιρη ςξσ πεδίξσ εταομξγήπ ςξσ Οοξςϋπξσ, 
ΔΟΥΑ 1: Διαγοατή ςχμ βοαυσποϊθερμχμ εναιοέρεχμ για ςξσπ σιξθεςξϋμςεπ για 
ποόςη τξοά ςα ΔΟΥΑ, ΔΚΟ 28: Δπιμέςοηρη μίαπ ρσγγεμξϋπ ή μίαπ κξιμξποανίαπ 
ρςημ εϋλξγη ανία. Ξι ςοξπξπξιήρειπ εταομϊζξμςαι για εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ 
νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2017 ϊρξμ ατξοά ρςξ ΔΟΥΑ 12, και ςημ ή 
μεςά ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2018 ϊρξμ ατξοά ρςα ΔΟΥΑ 1 και ΔΚΟ 28. Ζ Δςαιοεία θα 
ενεςάρει ςημ επίπςχρη ϊλχμ ςχμ παοαπάμχ ρςιπ Ξικξμξμικέπ ςηπ Ιαςαρςάρειπ, 
αμ και δεμ αμαμέμεςαι μα έυξσμ καμία. α αμχςέοχ δεμ έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ 
ςημ Δ.Δ.. 
• ΔΔΔΟΥΑ 22 «Ρσμαλλαγέπ ρε Νέμξ Μϊμιρμα και Οοξκαςαβληςέξ 
Αμςάλλαγμα» (εταομϊζεςαι για εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά 
ςημ 01/01/2018) 
ξμ Δεκέμβοιξ ςξσ 2016, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη μίαπ μέαπ Διεομημείαπ, 
ςηπ ΔΔΔΟΥΑ 22. Ζ εμ λϊγχ Διεομημεία πεοιλαμβάμει ςιπ απαιςήρειπ ρυεςικά με 
ςη ρσμαλλαγμαςική ιρξςιμία πξσ θα ποέπει μα υοηριμξπξιείςαι καςά ςημ 
παοξσρίαρη ρσμαλλαγόμ ρε νέμξ μϊμιρμα (π.υ. ρσμαλλαγέπ ερϊδχμ) ϊςαμ έυει 
λητθεί ή δξθεί πληοχμή ποξκαςαβξλικά. Ζ Δςαιοεία θα ενεςάρει ςημ επίπςχρη 
ϊλχμ ςχμ παοαπάμχ ρςιπ Ξικξμξμικέπ ςηπ Ιαςαρςάρειπ, αμ και δεμ αμαμέμεςαι 
μα έυξσμ καμία. α αμχςέοχ δεμ έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δ.Δ.. 
• οξπξπξιήρειπ ρςξ ΔΚΟ 40: «Λεςατξοέπ Δπεμδϋρεχμ ρε Ακίμηςα απϊ ή ρε 
άλλεπ καςηγξοίεπ» (εταομϊζεςαι για εςήριεπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή 
μεςά ςημ 01/01/2018) 
ξμ Δεκέμβοιξ ςξσ 2016, ςξ IASB ποξέβη ρςημ έκδξρη ςοξπξπξιήρεχμ 
πεοιξοιρμέμξσ ρκξπξϋ ρςξ ΔΚΟ 40. Ρκξπϊπ ςχμ εμ λϊγχ ςοξπξπξιήρεχμ είμαι 
μα εμιρυσθεί η αουή για ςιπ μεςατξοέπ απϊ, ή ρε επεμδϋρειπ ρε ακίμηςα, όρςε 
μα καθξοιρςεί ϊςι (α) μία μεςαβίβαρη απϊ, ή ρε επεμδϋρειπ ρε ακίμηςα θα 
ποέπει μα ποαγμαςξπξιείςαι μϊμξ ετϊρξμ σπάουει μεςαβξλή ρςη υοήρη ςξσ 
ακιμήςξσ, και (β) μία ςέςξια μεςαβξλή ρςη υοήρη ςξσ ακιμήςξσ θα πεοιελάμβαμε 
ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ καςά πξρϊμ ςξ εμ λϊγχ ακίμηςξ πληοξί ςα κοιςήοια 
ςανιμϊμηρήπ ςξσ χπ επεμδσςικϊ ακίμηςξ. Ζ εμ λϊγχ μεςαβξλή ρςη υοήρη θα 
ποέει μα σπξρςηοίζεςαι απϊ ρυεςική ςεκμηοίχρη - απξδεικςικά ρςξιυεία. Ζ 
Δςαιοεία θα ενεςάρει ςημ επίπςχρη ϊλχμ ςχμ παοαπάμχ ρςιπ Ξικξμξμικέπ ςηπ 
Ιαςαρςάρειπ, αμ και δεμ αμαμέμεςαι μα έυξσμ καμία. α αμχςέοχ δεμ έυξσμ 
σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δ.Δ.. 
 
2.2 Ρϋμξφη ρημαμςικόμ λξγιρςικόμ πξλιςικόμ 
2.2.1 Μϊμιρμα λειςξσογίαπ και παοξσρίαρηπ και μεςαςοξπή νέμχμ 
μξμιρμάςχμ: Ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ παοξσριάζξμςαι ρε Δσοό, ςξ ξπξίξ 
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είμαι ςξ λειςξσογικϊ μϊμιρμα και ςξ μϊμιρμα παοξσρίαρηπ ςηπ Δςαιοείαπ. α 
ρςξιυεία πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ σπξλξγίζξμςαι με 
βάρη ασςϊ ςξ ρσγκεκοιμέμξ λειςξσογικϊ μϊμιρμα. Ξι ρσμαλλαγέπ ρε 
ρσμάλλαγμα καςαυχοξϋμςαι αουικά ρςημ ιρξςιμία ςξσ λειςξσογικξϋ μξμίρμαςξπ 
πξσ ιρυϋει καςά ςημ ημεοξμημία ςηπ ρσμαλλαγήπ. Ιαςά ςημ ημεοξμημία ςηπ 
καςάρςαρηπ ξικξμξμικήπ θέρηπ, ςα μξμιρμαςικά ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξϋ και 
ςξσ παθηςικξϋ πξσ είμαι εκτοαρμέμα ρε νέμα μξμίρμαςα, ποξραομϊζξμςαι όρςε 
μα αμςαμακλξϋμ ςη ρσμαλλαγμαςική ιρξςιμία ςξσ λειςξσογικξϋ μξμίρμαςξπ πξσ 
ιρυϋει καςά ςημ εμ λϊγχ ημεοξμημία. α κέοδη ή ξι ζημίεπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ 
ςημ απξςίμηρη ςέλξσπ υοήρηπ και απϊ ρσμαλλαγέπ ρε νέμα μξμίρμαςα 
απεικξμίζξμςαι ρςιπ καςαρςάρειπ απξςελερμάςχμ υοήρηπ με εναίοερη ςιπ 
ρσμαλλαγέπ πξσ πληοξϋμ ςιπ ποξωπξθέρειπ αμςιρςάθμιρηπ ςαμιακόμ οξόμ πξσ 
απεικξμίζξμςαι ρςημ καθαοή θέρη. 
 
2.2.2 Δπεμδϋρειπ ρε Ησγαςοικέπ επιυειοήρειπ 
Έλεγυξπ επιςσγυάμεςαι ϊπξσ η εςαιοεία έυει ςημ ενξσρία μα καθξοίζει ςιπ 
υοημαςξξικξμξμικέπ και λειςξσογικέπ απξτάρειπ μιαπ ξικξμξμικήπ μξμάδαπ με 
ρκξπϊ ςημ απϊκςηρη ξτέλξσπ απϊ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ. 
Ιαςά ςημ εναγξοά μιαπ επιυείοηρηπ απξςιμόμςαι, ρςημ εϋλξγη ανία ςξσπ, ςα 
ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξϋ, ςξσ παθηςικξϋ καθόπ και ξι εμδευϊμεμεπ 
σπξυοεόρειπ ςηπ καςά ςημ ημεοξμημία εναγξοάπ. 
ξ κϊρςξπ ςηπ εναγξοάπ, καςά ςξ πξρϊ πξσ σπεοβαίμει ςημ εϋλξγη ανία ςξσ 
εναγξοαζϊμεμξσ καθαοξϋ εμεογηςικξϋ (εμεογηςικϊ – παθηςικϊ – εμδευϊμεμεπ 
σπξυοεόρειπ), καςαυχοείςαι χπ σπεοανία ρςη υοήρη καςά ξπξία έγιμε η 
εναγξοά. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ κϊρςξπ εναγξοάπ είμαι μικοϊςεοξ ςηπ 
αμχςέοχ εϋλξγηπ ανίαπ ασςή η διατξοά καςαυχοείςαι ρςα απξςελέρμαςα ςηπ 
υοήρηπ εμςϊπ ςηπ ξπξίαπ έγιμε η εναγξοά. Ζ σπεοανία πξσ ποξκϋπςει απϊ ςημ 
απϊκςηρη μέχμ θσγαςοικόμ εςαιοειόμ ή και ρσγγεμόμ, απεικξμίζεςαι ρςα άσλα 
πάγια και ενεςάζεςαι ρε εςήρια βάρη για ςσυϊμ απξμείχρή ςηπ. 
α δικαιόμαςα ςηπ μειξφητίαπ καςαυχοξϋμςαι καςά ςημ αμαλξγία ςξσπ επί ςηπ 
εϋλξγηπ ανίαπ. Ρε επϊμεμεπ υοήρειπ, ςσυϊμ ζημίεπ μεοίζξμςαι ρςη μειξφητία 
κας’ αμαλξγία, επιπλέξμ ςχμ δικαιχμάςχμ μειξφητίαπ. 
Ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ, ξι επεμδϋρειπ ρε θσγαςοικέπ 
απξςιμόμςαι ρςξ κϊρςξπ κςήρεόπ ςξσ και ενεςάζξμςαι για απξμείχρη. 
 
2.2.3 Αμαγμόοιρη ερϊδχμ 
Ζ αμαγμόοιρη ςχμ ερϊδχμ γίμεςαι χπ ενήπ: 
i) Οχλήρειπ αγαθόμ 
Ξι πχλήρειπ αγαθόμ αμαγμχοίζξμςαι ϊςαμ μεςαβιβάζξμςαι ρςξμ αγξοαρςή ξι 
κίμδσμξι και ςα ξτέλη πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ ιδιξκςηρία ςχμ αγαθόμ. 
ii) Οαοξυή σπηοεριόμ 
α έρξδα απϊ παοξυή σπηοεριόμ λξγίζξμςαι ςημ πεοίξδξ πξσ παοέυξμςαι ξι 
σπηοερίεπ, με βάρη ςξ ρςάδιξ ξλξκλήοχρηπ ςηπ σπηοερίαπ καςά ςημ 
ημεοξμημία ρϋμςανηπ ςχμ Ξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ. 
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iii) Έρξδα απϊ ςϊκξσπ 
α έρξδα απϊ ςϊκξσπ αμαγμχοίζξμςαι βάρει ςηπ αουήπ ςξσ δεδξσλεσμέμξσ. 
iiii) Έρξδα απϊ δικαιόμαςα 
α έρξδα απϊ δικαιόμαςα λξγίζξμςαι ρςη βάρη ςξσ δεδξσλεσμέμξσ, ρϋμτχμα 
με ςημ ξσρία ςχμ ρυεςικόμ ρσμβάρεχμ. 
v) Λεοίρμαςα 
α μεοίρμαςα, λξγίζξμςαι χπ έρξδα, ϊςαμ θεμελιόμεςαι ςξ δικαίχμα είρποανήπ 
ςξσπ. 
2.2.4 Ένξδα έοεσμαπ και αμάπςσνηπ ποξψϊμςχμ 
α ένξδα έοεσμαπ ενξδξπξιξϋμςαι καςά ςημ ποαγμαςξπξίηρή ςξσπ. α ένξδα 
αμάπςσνηπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι κσοίχπ για ςημ αμάπςσνη ποξψϊμςχμ. α ένξδα 
πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι για ςημ αμάπςσνη εμϊπ επιμέοξσπ έογξσ 
αμαγμχοίζξμςαι χπ αρόμαςα πάγια ρςξιυεία μϊμξ αμ πληοξϋμςαι ξι 
ποξωπξθέρειπ ςξσ ΔΚΟ 38 «Αρόμαςα Οάγια». α ένξδα αμάπςσνηπ ρε έμα 
επιμέοξσπ έογξ αμαγμχοίζξμςαι χπ αρόμαςα πάγια ρςξιυεία ϊςαμ η Δςαιοεία 
μπξοεί μα απξδείνει: 
- ϊςι ςευμικά είμαι ετικςή η ξλξκλήοχρη ςξσ αρόμαςξσ πάγιξσ όρςε ασςϊ μα 
μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί ή μα πχληθεί  
- ςημ ποϊθερη μα ξλξκληοόρει και ςη δσμαςϊςηςα ςηπ Δςαιοείαπ μα 
υοηριμξπξιήρει ή μα πχλήρει ςξ αρόμαςξ πάγιξ 
- πχπ ςξ αρόμαςξ πάγιξ θα δημιξσογήρει μελλξμςικϊ ξικξμξμικϊ ϊτελξπ 
- ϊςι είμαι διαθέριμεπ ξι πηγέπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ 
αρόμαςξσ πάγιξσ 
- ϊςι σπάουει η δσμαςϊςηςα μα καςαμεςοηθεί ανιϊπιρςα ςξ ένξδξ καςά ςη 
διάοκεια ςηπ αμάπςσνηπ  
 
Λεςά ςημ αουική αμαγμόοιρη, ασςά ςα ένξδα αμάπςσνηπ απξςιμόμςαι ρςξ 
κϊρςξπ μείξμ ρσρρχοεσμέμεπ απξρβέρειπ και ξπξιερδήπξςε ρσρρχοεσμέμεπ 
ζημίεπ απξμείχρηπ. Απξρβέρειπ ςξσ αρόμαςξσ πάγιξσ νεκιμξϋμ ϊςαμ έυει 
ξλξκληοχθεί η πεοίξδξπ ςηπ αμάπςσνηπ και ςξ ρςξιυείξ είμαι διαθέριμξ ποξπ 
υοήρη. Απξρβέμεςαι μέρα ρςημ αμαμεμϊμεμη πεοίξδξ πξσ ποξκϋπςξσμ και ςα 
ξτέλη. Ξι απξρβέρειπ καςαυχοξϋμςαι ρςξ κϊρςξπ ςχμ πχλήρεχμ. Ιαςά ςημ 
πεοίξδξ ςηπ αμάπςσνηπ, ςξ αρόμαςξ πάγιξ ρςξιυείξ ελέγυεςαι για απξμείχρη 
εςήρια. 
 
2.2.5 Αρόμαςα πάγια 
α αρόμαςα πάγια ρςξιυεία πξσ απξκςόμςαι ασςξςελόπ (καςά βάρη λξγιρμικά 
ποξγοάμμαςα) καςαυχοξϋμςαι αουικά ρςξ κϊρςξπ κςήρεχπ. Λεςά ςημ αουική 
αμαγμόοιρη, ςα αρόμαςα πεοιξσριακά ρςξιυεία απξςιμόμςαι ρςξ κϊρςξπ μείξμ 
ςιπ ρχοεσμέμεπ απξρβέρειπ ςξσπ και μείξμ ςσυϊμ ρχοεσμέμεπ ζημίεπ 
απξμείχρηπ. Όλα ςα άλλα αρόμαςα πεοιξσριακά ρςξιυεία έυξσμ 
ποξρδιξοιρμέμη διάοκεια ζχήπ και επξμέμχπ απξρβέμξμςαι καςά ςημ διάοκειά 
ςηπ. 



                                        ΚΟΛΙΟ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ  

ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΧΡΗΕΩ 2016 
(Όλα ηα ποζά είναι ζε τιλ. εσρώ εκηός αν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

 

32  

α απξρβεμϊμεμα αρόμαςα πεοιξσριακά ρςξιυεία εοεσμόμςαι για απξμείχρη 
ϊςαμ στίρςαμςαι ρυεςικέπ εμδείνειπ απξμείχρηπ εμό ςα μη απξρβεμϊμεμα 
αρόμαςα πεοιξσριακά ρςξιυεία διεοεσμόμςαι για απξμείχρη εςηρίχπ 
αμεναοςήςχπ ςηπ ϋπαονηπ ή μη ρυεςικόμ εμδείνεχμ. 
Ζ απϊρβερη ςχμ αρόμαςχμ παγίχμ ρςξιυείχμ σπξλξγίζεςαι με βάρη ςη ρςαθεοή 
μέθξδξ με ρσμςελερςέπ ξι ξπξίξι ποξρεγγίζξσμ ςιπ χτέλιμεπ διάοκειεπ ζχήπ ςχμ 
ρυεςικόμ αρόμαςχμ παγίχμ ρςξιυείχμ. Ξι χτέλιμεπ ζχέπ ςχμ αρόμαςχμ 
παγίχμ ρςξιυείχμ κσμαίμξμςαι απϊ 10 χπ 25 έςη. 
 
 
2.2.6 Δμρόμαςα πάγια 
α ιδιξυοηριμξπξιξϋμεμα εμρόμαςα πάγια ρςξιυεία απξςιμόμςαι ρςημ εϋλξγη 
ανία ςξσπ, η ξπξία ποξρδιξοίζεςε απϊ αμενάοςηςξσπ  εκςιμηςέπ,  μειχμέμη  καςά  
ςιπ  μεςαγεμέρςεοα  ρχοεσμέμεπ  απξρβέρειπ  και  ςσυϊμ  ζημίεπ απξμείχρηπ. 
Ασνήρειπ ρςημ λξγιρςική ανία ςχμ εμρχμάςχμ παγίχμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ 
αμαποξραομξγή ρςημ εϋλξγη  ανία,  καςαυχοξϋμςαι  ρε  απξθεμαςικϊ  ςχμ  
Θδίχμ  Ιεταλαίχμ,  εκςϊπ  εάμ  ατξοά  ρε  αμαρςοξτή μειχςικήπ 
αμαποξραομξγήπ (σπξςίμηρηπ) πξσ είυε καςαυχοηθεί ρςα ένξδα. Ρε ασςή ςημ 
πεοίπςχρη ιρϊπξρξ μέοξπ ςηπ αμαποξραομξγήπ καςαυχοείςαι ρςα έρξδα. 
Λειόρειπ ρςη λξγιρςική ανία, πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ αμαποξραομξγή, 
καςαυχοξϋμςαι ρςα ένξδα ατξϋ ποόςα διαγοατεί ςξ ςσυϊμ ρυημαςιρμέμξ 
απξθεμαςικϊ αμαποξραομξγήπ για ςξ ρσγκεκοιμέμξ πεοιξσριακϊ ρςξιυείξ. 
Ζ διατξοά μεςανϋ ςχμ απξρβέρεχμ πξσ διεμεογξϋμςαι επί ςηπ 
αμαποξραομξρμέμηπ ανίαπ ςχμ παοαγχγικόμ ακιμήςχμ και μηυαμημάςχμ και ξι 
ξπξίεπ καςαυχοξϋμςαι ρςα ένξδα και ςχμ απξρβέρεχμ πξσ βαρίζξμςαι ρςξ 
κϊρςξπ κςήρεόπ ςξσπ, μεςατέοεςαι απϊ ςξ απξθεμαςικϊ αμαποξραομξγήπ κας’ 
εσθείαμ ρςα κέοδη ειπ μέξμ. 
Ιαςά ςημ πόληρη ςχμ εμρχμάςχμ παγίχμ, ξι διατξοέπ μεςανϋ ςξσ ςιμήμαςξπ 
πξσ λαμβάμεςαι και ςηπ λξγιρςικήπ ςξσπ ανίαπ καςαυχοξϋμςαι χπ κέοδη ή 
ζημίεπ ρςα απξςελέρμαςα. Για ςα ιδιξυοηριμξπξιξϋμεμα ακίμηςα πξσ 
απξςιμόμςαι ρςιπ εϋλξγεπ ανίεπ ςξσπ, ςξ ςσυϊμ απξθεμαςικϊ αμαποξραομξγήπ 
πξσ σπάουει ρςα ίδια κετάλαια καςά ςημ πόληρη, μεςατέοεςαι ρςα κέοδη ειπ 
μέξμ. 
Ξι επιρκεσέπ και ρσμςηοήρειπ καςαυχοξϋμςαι ρςα ένξδα ςηπ υοήρηπ ρςημ ξπξία 
ποαγμαςξπξιξϋμςαι. συϊμ ρημαμςικέπ ποξρθήκεπ και βελςιόρειπ 
κεταλαιξπξιξϋμςαι ρςξ κϊρςξπ ςχμ αμςίρςξιυχμ παγίχμ ετϊρξμ ασςέπ πληοξϋμ 
ςα κοιςήοια αμαγμόοιρηπ. 
Ξι απξρβέρειπ ςχμ εμρόμαςχμ παγίχμ σπξλξγίζξμςαι με ςη ρςαθεοή μέθξδξ 
καςά ςη διάοκεια ςηπ χτέλιμηπ ζχήπ ςξσπ, η ξπξία σπϊκειςαι ρε επαμενέςαρη 
ρε ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα. Σπξλειμμαςικέπ ανίεπ δεμ αμαγμχοίζξμςαι. 
Ξι ξτέλιμεπ ζχέπ ςχμ παγίχμ έυξσμ χπ ενήπ: 
Ιαςηγξοία παγίξσ Ξτέλιμη ζχή (έςη) 
Ιςήοια 40 χπ 67 έςη 
Ληυαμξλξγικϊπ ενξπλιρμϊπ 15 χπ 35 έςη 
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Λεςατξοικά μέρα 10 χπ 25 έςη 
Κξιπϊπ ενξπλιρμϊπ 8 χπ 30 έςη 
 
Ζ καςαυόοηρη ςχμ ποξρθηκόμ ρςα βιβλία, γίμεςαι ρςξ κϊρςξπ κςήρηπ, ςξ ξπξίξ 
πεοιλαμβάμει ϊλεπ ςιπ άμερα επιοοιπςέεπ δαπάμεπ για ςημ απϊκςηρη ςχμ 
ρςξιυείχμ. Λεςαγεμέρςεοεπ δαπάμεπ καςαυχοξϋμςαι ρε επαϋνηρη ςηπ 
λξγιρςικήπ ανίαπ ςχμ εμρόμαςχμ παγίχμ μϊμξμ αμ πιθαμξλξγείςαι ϊςι 
μελλξμςικά ξικξμξμικά ξτέλη θα ειροεϋρξσμ ρςημ εςαιοεία και ςξ κϊρςξπ ςξσπ 
μπξοεί μα απξςιμηθεί ανιϊπιρςα. Ξι επιρκεσέπ και ρσμςηοήρειπ καςαυχοξϋμςαι 
ρςα απξςελέρμαςα υοήρηπ. 
 
2.2.7 Απξμείχρη ανίαπ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ 
Ξι λξγιρςικέπ ανίεπ ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ μακοξποϊθερμξσ εμεογηςικξϋ ελέγυξμςαι 
για ρκξπξϋπ απξμείχρηπ ϊςαμ γεγξμϊςα ή αλλαγέπ ρςιπ ρσμθήκεπ σπξδηλόμξσμ 
ϊςι η λξγιρςική ανία ςξσπ μπξοεί μα μημ είμαι αμακςήριμη. Όςαμ η λξγιρςική 
ανία κάπξιξσ πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ σπεοβαίμει ςξ αμακςήριμξ πξρϊ ςξσ, η 
αμςίρςξιυη ζημία απξμείχρήπ ςξσ καςαυχοείςαι ρςημ καςάρςαρη 
απξςελερμάςχμ. Ζ αμακςήριμη ανία ποξρδιξοίζεςαι χπ η μεγαλϋςεοη ανία 
μεςανϋ ςηπ εϋλξγηπ ανίαπ και ςηπ ανίαπ υοήρεχπ. Δϋλξγη ανία μείξμ ένξδα 
πόληρηπ είμαι ςξ πξρϊ πξσ μπξοεί μα λητθεί απϊ ςη πόληρη εμϊπ 
πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ ρςα πλαίρια μιαπ αμτξςεοξβαοξϋπ ρσμαλλαγήπ ρςημ 
ξπξία ςα μέοη έυξσμ πλήοη γμόρη και ποξρυχοξϋμ ξικειξθελόπ, μεςά ςημ 
αταίοερη κάθε ποϊρθεςξσ άμερξσ κϊρςξσπ διάθερηπ ςξσ πεοιξσριακξϋ 
ρςξιυείξσ, εμό, ανία υοήρηπ είμαι η καθαοή παοξϋρα ανία ςχμ εκςιμόμεμχμ 
μελλξμςικόμ ςαμειακόμ οξόμ πξσ αμαμέμεςαι μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ απϊ ςη 
ρσμευή υοήρη εμϊπ πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ και απϊ ςημ ποϊρξδξ πξσ 
αμαμέμεςαι μα ποξκϋφει απϊ ςη διάθερή ςξσ ρςξ ςέλξπ ςηπ εκςιμόμεμηπ 
χτέλιμηπ ζχήπ ςξσ. 
 
2.2.8 Υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία 
α υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία αουικά καςαυχοξϋμςαι ρςξ κϊρςξπ 
ςξσπ πξσ αμςικαςξπςοίζει ςημ εϋλξγη ανία ςξσπ, η ξπξία ποξρασνάμεςαι με ςιπ 
άμερα επιοοιπςέεπ ρςη ρσμαλλαγή δαπάμεπ (εκςϊπ απϊ ςα υοημαςξξικξμξμικά 
πεοιξσριακά ρςξιυεία ρςημ εϋλξγη ανία μέρχ απξςελερμάςχμ, ϊπξσ ξι δαπάμεπ 
ασςέπ καςαυχοξϋμςαι ρςημ καςάρςαρη απξςελερμάςχμ). 
Ζ καςηγξοία ρςημ ξπξία ςανιμξμείςαι κάθε υοημαςξξικξμξμικϊ μέρξ 
διατξοξπξιείςαι απϊ ςιπ σπϊλξιπεπ, καθόπ αμάλξγα με ςημ καςηγξοία ρςημ 
ξπξία θα ςανιμξμηθεί ςξ μέρξ, ιρυϋξσμ διατξοεςικξί καμϊμεπ ϊρξμ ατξοά ρςημ 
απξςίμηρή ςξσ αλλά και ρςξμ ςοϊπξ αμαγμόοιρηπ κάθε ποξρδιξοιζϊμεμξσ 
απξςελέρμαςξπ είςε ρςα κέοδη ή ρςιπ ζημιέπ ςηπ Ιαςάρςαρηπ Ρσμξλικόμ Δρϊδχμ 
είςε ρςα λξιπά ρσμξλικά έρξδα ςηπ Ιαςάρςαρηπ Ρσμξλικόμ Δρϊδχμ και 
ρχοεσςικά ρςα ίδια κετάλαια. α υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία εμεογηςικξϋ, 
ςανιμξμξϋμςαι αμάλξγα με ςημ τϋρη και ςα υαοακςηοιρςικά ςξσπ ςανιμξμξϋμςαι 
ρςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ: 
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i) Υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία απξςιμόμεμα ρςημ εϋλξγη ανία 
μέρχ απξςελερμάςχμ 
Ρςημ καςηγξοία ασςή καςαυχοξϋμςαι ςα υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά 
ρςξιυεία πξσ απξκςόμςαι με κϋοιξ ρκξπϊ ςξ κέοδξπ απϊ βοαυσυοϊμιεπ 
διακσμάμρειπ ρςημ ςιμή ςξσπ και διαποαγμαςεϋξμςαι ρε εμεογέπ αγξοέπ. 
ii) ∆άμεια και Απαιςήρειπ 
Οεοιλαμβάμει  μη  παοάγχγα  υοημαςξξικξμξμικά  πεοιξσριακά  ρςξιυεία  με  
πάγιεπ  ή  ποξρδιξοιρμέμεπ πληοχμέπ και ςα ξπξία δεμ διαποαγμαςεϋξμςαι ρε 
εμεογέπ αγξοέπ και δεμ σπάουει ξ ρκξπϊπ ςηπ άμερηπ πόληρηπ ςξσπ. α δάμεια 
και ξι απαιςήρειπ απξςιμόμςαι ρςξ απξρβερμέμξ κϊρςξπ βάρει ςηπ μεθϊδξσ ςξσ 
ποαγμαςικξϋ επιςξκίξσ μείξμ κάθε ποϊβλεφη για απξμείχρη. Ιάθε μεςαβξλή 
ρςημ ανία ςχμ δαμείχμ και απαιςήρεχμ αμαγμχοίζεςαι ρςα κέοδη ή ρςιπ ζημιέπ 
ςηπ πεοιϊδξσ ϊςαμ ςα δάμεια και ξι απαιςήρειπ διαγοάτξμςαι ή στίρςαμςαι 
μείχρη ςηπ ανίαπ ςξσπ καθόπ και καςά ςη διεμέογεια ςηπ απϊρβερηπ. 
iii) ∆ιακοαςξϋμεμεπ χπ ςημ λήνη επεμδϋρειπ 
Οεοιλαμβάμει μη παοάγχγα υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία με πάγιεπ 
ή ποξρδιξοιρμέμεπ πληοχμέπ  και  ρσγκεκοιμέμη λήνη  και  ςα  ξπξία  η 
Δςαιοεία έυει  ςημ  ποϊθερη  και  ςημ  ικαμϊςηςα  μα  ςα διακοαςήρει χπ ςημ 
λήνη ςξσπ. 
iiii) ∆ιαθέριμα για πόληρη υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία 
Οεοιλαμβάμει μη παοάγχγα υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία ςα ξπξία 
είςε δεμ μπξοξϋμ μα εμςαυθξϋμ ρε κάπξια απϊ ςιπ αμχςέοχ καςηγξοίεπ είςε 
έυξσμ ςανιμξμηθεί ρςημ καςηγξοία ασςή. Ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςα 
μακοξποϊθερμα ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξϋ, εκςϊπ απϊ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ 
σπάουει ποϊθερη απϊ ςη Διξίκηρη ςα ρςξιυεία ασςά μα πχληθξϋμ εμςϊπ εμϊπ 
έςξσπ απϊ ςη δημξρίεσρη ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ. 
α διαθέριμα ποξπ πόληρη υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία 
απξςιμόμςαι ρε εϋλξγεπ ανίεπ και ξι μεςαβξλέπ απϊ ςημ απξςίμηρη 
καςαυχοξϋμςαι κας’ εσθείαμ ρςα ίδια κετάλαια, απϊ ϊπξσ και μεςατέοξμςαι 
ρςα κέοδη ή ςιπ ζημίεπ με ςημ πόληρη ασςόμ ςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ ή 
ϊςαμ ςα ρςξιυεία ασςά απξμειχθξϋμ. 
 
2.2.9 Απξθέμαςα 
α απξθέμαςα απξςιμόμςαι ρςη υαμηλϊςεοη ςιμή μεςανϋ κϊρςξσπ και καθαοήπ 
οεσρςξπξιήριμηπ ανίαπ. ξ κϊρςξπ ςχμ εςξίμχμ και ημιςελόμ ποξψϊμςχμ 
πεοιλαμβάμει ϊλα ςα ένξδα πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ όρςε μα βοεθξϋμ ρςξ 
ςοέυξμ ρημείξ εμαπϊθερηπ και επενεογαρίαπ ςξσπ και απξςελείςαι απϊ ποόςεπ 
ϋλεπ, εογαςικά, γεμικά βιξμηυαμικά ένξδα  και κϊρςξπ ρσρκεσαρίαπ. ξ κϊρςξπ 
κςήρεχπ ςχμ απξθεμάςχμ  δεμ πεοιλαμβάμει κϊρςξπ δαμειρμξϋ. ξ κϊρςξπ ςχμ 
ποόςχμ σλόμ και ςχμ εςξίμχμ ποξψϊμςχμ καθξοίζεςαι με βάρη ςη μέθξδξ ςξσ 
μέρξσ ρςαθμικξϋ κϊρςξσπ, η ξπξία ακξλξσθείςαι παγίχπ. Ζ καθαοή 
οεσρςξπξιήριμη ανία ςχμ εςξίμχμ και ημιςελόμ ποξψϊμςχμ είμαι η εκςιμόμεμη 
ςιμή πόληρηπ ρςημ καμξμική λειςξσογία ςηπ Δςαιοείαπ μείξμ ςα εκςιμόμεμα 
κϊρςη για ςημ ξλξκλήοχρή ςξσπ και ςα εκςιμόμεμα αμαγκαία κϊρςη για ςημ 
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πόληρή ςξσπ. Ζ καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία ςχμ ποόςχμ σλόμ είμαι ςξ 
εκςιμόμεμξ κϊρςξπ αμςικαςάρςαρηπ ρςημ καμξμική λειςξσογία ςηπ Δςαιοείαπ. 
Οοϊβλεφη για βοαδέχπ κιμξϋμεμα ή απανιχμέμα απξθέμαςα ρυημαςίζεςαι 
ετϊρξμ κοίμεςαι απαοαίςηςξ. 
 
 
2.2.10 Απαιςήρειπ απϊ πελάςεπ 
Ξι απαιςήρειπ απϊ πελάςεπ καςαυχοξϋμςαι ρςημ ξμξμαρςική ανία ςξσπ, η ξπξία 
είμαι η ανία ςηπ ρσμαλλαγήπ, και μεςαγεμέρςεοα απξςιμόμςαι ρςξ αμαπϊρβερςξ 
κϊρςξπ. Ξι ζημιέπ απξμείχρηπ (απόλειεπ απϊ επιρταλείπ απαιςήρειπ) 
αμαγμχοίζξμςαι ϊςαμ σπάουει αμςικειμεμική απϊδεινη ϊςι η Δςαιοεία δεμ είμαι ρε 
θέρη μα ειρποάνει ϊλα ςα πξρά πξσ ξτείλξμςαι με βάρη ςξσπ ρσμβαςικξϋπ 
ϊοξσπ. ξ πξρϊ ςηπ ζημιάπ απξμείχρηπ καςαυχοείςαι χπ ένξδξ ρςα 
απξςελέρμαςα. 
Ζ Δςαιοεία έυει θερπίρει κοιςήοια για ςη παοξυή πίρςχρηπ ρςξσπ πελάςεπ, ςα 
ξπξία ρε γεμικέπ γοαμμέπ βαρίζξμςαι ρςξ μέγεθξπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ 
πελάςη, με παοάλληλη εκςίμηρη ρυεςικόμ ξικξμξμικόμ πληοξτξοιόμ. Ξι 
ρσμαλλαγέπ γεμικά ποαγμαςξπξιξϋμςαι με ςξσπ πελάςεπ με καμξμικξϋπ ϊοξσπ 
και με αμαμεμϊμεμη μέρη διάοκεια είρποανηπ εβδξμήμςα ημέοεπ για ςιπ 
πχλήρειπ ερχςεοικξϋ και ραοάμςα ημέοεπ για ςιπ πχλήρειπ ςξσ ενχςεοικξϋ και 
καςά μέρξ ϊοξ πεμήμςα δϋξ ημέοεπ απϊ ςημ απξρςξλή ςχμ εμπξοεσμάςχμ. 
 
2.2.11 αμιακά διαθέριμα και ιρξδϋμαμα 
α ςαμειακά διαθέριμα, ςαμειακά ιρξδϋμαμα και δερμεσμέμεπ καςαθέρειπ 
πεοιλαμβάμξσμ μεςοηςά ρςξ ςαμείξ, καςαθέρειπ ϊφεχπ, ποξθερμιακέπ 
καςαθέρειπ, ςοαπεζικξϋπ λξγαοιαρμξϋπ σπεοαμάληφηπ, καθόπ και άλλεπ 
σφηλήπ οεσρςϊςηςαπ επεμδϋρειπ ξι ξπξίεπ είμαι άμερα μεςαςοέφιμεπ ρε 
ρσγκεκοιμέμα πξρά ςαμειακόμ διαθερίμχμ πξσ σπϊκειμςαι ρε μη ρημαμςικϊ 
κίμδσμξ μεςαβξλήπ ςηπ ανίαπ ςξσπ. 
 
2.2.12 Λεςξυικϊ κετάλαιξ 
Ξι κξιμέπ μεςξυέπ καςαςάρρξμςαι ρςα ίδια κετάλαια. Δεμ σπάουει ςμήμα ςξσ 
καλστθέμςξπ κεταλαίξσ πξσ ακϊμα δεμ έυει καςαβληθεί, ξϋςε αοιθμϊπ ή 
ρσμξλική ξμξμαρςική ανία και είδξπ μεςξυόμ πξσ δεμ έυξσμ ενξλξκλήοξσ 
ενξτληθεί. 
 
2.2.13 Δαμειρμϊπ 
Όλεπ ξι δαμειακέπ σπξυοεόρειπ καςαυχοξϋμςαι αουικά ρςξ κϊρςξπ ςξ ξπξίξ 
αμςαμακλά ςημ εϋλξγη ανία ςχμ ειρποακςέχμ πξρόμ μειχμέμη με ςα ρυεςικά 
άμερα ένξδα ρϋμαφηπ. Λεςά ςημ αουική καςαυόοηρη, απξςιμόμςαι ρςξ 
αμαπϊρβερςξ κϊρςξπ με βάρη ςη μέθξδξ ςξσ ποαγμαςικξϋ επιςξκίξσ. α δάμεια 
ςανιμξμξϋμςαι ρςιπ βοαυσποϊθερμεπ σπξυοεόρειπ, εκςϊπ εάμ η Δςαιοεία 
διαςηοεί αμεπιτϋλακςα ςξ δικαίχμα μα μεςατέοει ςημ ςακςξπξίηρη ςηπ 
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σπξυοέχρηπ ςξσλάυιρςξμ 12 μήμεπ μεςά ςημ ημεοξμημία αματξοάπ ςχμ 
Ξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ. 
 
2.2.14 οέυχμ και αμαβαλλϊμεμξπ τϊοξπ ειρξδήμαςξπ 
Ξ ςοέυχμ τϊοξπ σπξλξγίζεςαι βάρει ςχμ τξοξλξγικόμ ιρξλξγιρμόμ, ρϋμτχμα 
με ςξσπ τξοξλξγικξϋπ μϊμξσπ πξσ ιρυϋξσμ ρςημ Δλλάδα. Ζ δαπάμη για 
ςοέυξμςα τϊοξ ειρξδήμαςξπ πεοιλαμβάμει ςξμ τϊοξ ειρξδήμαςξπ πξσ ποξκϋπςει 
βάρει ςχμ κεοδόμ ςηπ Δςαιοείαπ ϊπχπ αμαμξοτόμξμςαι ρςημ τξοξλξγική ςηπ 
δήλχρη και ποξβλέφειπ για ποϊρθεςξσπ τϊοξσπ και ποξρασνήρειπ για 
αμέλεγκςεπ τξοξλξγικά υοήρειπ και σπξλξγίζεςαι ρϋμτχμα με ςξσπ 
θερμξθεςημέμξσπ τξοξλξγικξϋπ ρσμςελερςέπ. 
 
Ξ αμαβαλλϊμεμξπ τϊοξπ ειρξδήμαςξπ ποξρδιξοίζεςαι με ςημ μέθξδξ ςηπ 
σπξυοέχρηπ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςιπ ποξρχοιμέπ διατξοέπ μεςανϋ ςηπ 
λξγιρςικήπ ανίαπ και ςηπ τξοξλξγικήπ βάρηπ ςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ και 
σπξυοεόρεχμ. Σπξλξγίζεςαι με ςη υοήρη ςξσ τξοξλξγικξϋ ρσμςελερςή πξσ 
ιρυϋει καςά ςημ ημεοξμημία ςξσ ιρξλξγιρμξϋ και ξ ξπξίξπ θα εταομξρςεί ρςξμ 
υοϊμξ πξσ ξι ποξρχοιμέπ διατξοέπ θα αμακςηθξϋμ. 
Αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ αμαγμχοίζξμςαι για ϊλεπ ςιπ 
εκπιπςϊμεμεπ ποξρχοιμέπ διατξοέπ και μεςατεοϊμεμεπ αυοηριμξπξίηςεπ 
τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ και τξοξλξγικέπ ζημίεπ, ρςξ βαθμϊ πξσ είμαι πιθαμϊ 
ϊςι θα σπάουει διαθέριμξ τξοξλξγηςέξ κέοδξπ ςξ ξπξίξ θα υοηριμξπξιηθεί 
έμαμςι ςχμ εκπιπςϊμεμχμ ποξρχοιμόμ διατξοόμ και ςχμ μεςατεοϊμεμχμ 
αυοηριμξπξίηςχμ τξοξλξγικόμ απαιςήρεχμ και ςχμ αυοηριμξπξίηςχμ 
τξοξλξγικόμ ζημιόμ. 
Ξι αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ εκςιμόμςαι ρε κάθε ημεοξμημία ςηπ 
καςάρςαρηπ ξικξμξμικήπ θέρηπ και μειόμξμςαι ρςξ βαθμϊ πξσ δεμ θεχοείςαι 
πιθαμϊ ϊςι θα σπάονξσμ αοκεςά τξοξλξγηςέα κέοδη έμαμςι ςχμ ξπξίχμ μέοξπ ή 
ςξ ρϋμξλξ ςχμ απαιςήρεχμ απϊ αμαβαλλϊμεμξσπ τϊοξσπ ειρξδήμαςξπ μπξοεί 
μα υοηριμξπξιηθεί. 
Ξι αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ και σπξυοεόρειπ σπξλξγίζξμςαι με 
βάρη ςξσπ τξοξλξγικξϋπ ρσμςελερςέπ πξσ αμαμέμεςαι μα είμαι ρε ιρυϋ ςημ 
υοήρη πξσ η απαίςηρη ή η σπξυοέχρη θα ςακςξπξιηθεί, και βαρίζξμςαι ρςξσπ 
τξοξλξγικξϋπ ρσμςελερςέπ (και τξοξλξγικξϋπ μϊμξσπ) πξσ είμαι ρε ιρυϋ ή 
έυξσμ θερμξθεςηθεί καςά ςημ ημεοξμημία ςηπ καςάρςαρηπ ξικξμξμικήπ θέρηπ. 
Ξ τϊοξπ ειρξδήμαςξπ πξσ ρυεςίζεςαι με ρςξιυεία ςα ξπξία έυξσμ αμαγμχοιρθεί 
απ' εσθείαπ ρςα ίδια κετάλαια καςαυχοείςαι απ' εσθείαπ ρςα ίδια κετάλαια και 
ϊυι ρςημ καςάρςαρη απξςελερμάςχμ. 
 
2.2.15 Οαοξυέπ ποξπ ςξ ποξρχπικϊ 
Βοαυσποϊθερμεπ παοξυέπ: Ξι βοαυσποϊθερμεπ παοξυέπ ποξπ ςξσπ 
εογαζξμέμξσπ (εκςϊπ απϊ παοξυέπ λήνηπ ςηπ εογαριακήπ ρυέρηπ) ρε υοήμα και 
ρε είδξπ αμαγμχοίζξμςαι χπ ένξδξ ϊςαμ καθίρςαμςαι δεδξσλεσμέμεπ. συϊμ 
αμενϊτληςξ πξρϊ καςαυχοείςαι χπ σπξυοέχρη, εμό ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ πξρϊ 
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πξσ ήδη καςαβλήθηκε σπεοβαίμει ςξ πξρϊ ςχμ παοξυόμ, η επιυείοηρη 
αμαγμχοίζει ςξ σπεοβάλλξμ πξρϊ χπ ρςξιυείξ ςξσ εμεογηςικξϋ ςηπ 
(ποξπληοχθέμ ένξδξ) μϊμξ καςά ςημ έκςαρη πξσ η ποξπληοχμή θα ξδηγήρει 
ρε μείχρη μελλξμςικόμ πληοχμόμ ή ρε επιρςοξτή. 
Οαοξυέπ μεςά ςημ ένξδξ απϊ ςημ σπηοερία: Ξι παοξυέπ μεςά ςη λήνη ςηπ 
απαρυϊληρηπ πεοιλαμβάμξσμ ετάπαν απξζημιόρειπ ρσμςανιξδϊςηρηπ, 
ρσμςάνειπ και άλλεπ παοξυέπ πξσ καςαβάλλξμςαι ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ μεςά ςημ 
λήνη ςηπ απαρυϊληρηπ χπ αμςάλλαγμα ςηπ σπηοερίαπ ςξσπ. Ξι σπξυοεόρειπ ςηπ 
Δςαιοείαπ για παοξυέπ ρσμςανιξδϊςηρηπ ατξοξϋμ ςϊρξ ποξγοάμμαςα 
καθξοιρμέμχμ ειρτξοόμ ϊρξ και ποξγοάμμαςα καθξοιρμέμχμ παοξυόμ. 
ξ δεδξσλεσμέμξ κϊρςξπ ςχμ ποξγοαμμάςχμ καθξοιρμέμχμ ειρτξοόμ 
καςαυχοείςαι χπ ένξδξ ρςημ πεοίξδξ πξσ ατξοά. α ποξγοάμμαςα 
ρσμςανιξδϊςηρηπ πξσ σιξθεςξϋμςαι απϊ ςημ Δςαιοεία υοημαςξδξςξϋμςαι εμ μέοει 
μέρχ πληοχμόμ ρε αρταλιρςικέπ εςαιοίεπ ή ρε κοαςικά κξιμχμικά αρταλιρςικά 
ιδοϋμαςα. 
(α) Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 
α ποξγοάμμαςα καθξοιρμέμχμ ειρτξοόμ ατξοξϋμ ςημ καςαβξλή ειρτξοόμ ρε 
Αρταλιρςικξϋπ Τξοείπ  με απξςέλερμα μα μημ αμακϋπςει μξμική σπξυοέχρη ςηπ 
Δςαιοείαπ ρςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ Ιοαςικϊ αμείξ δεμ είμαι ρε θέρη μα 
καςαβάλλει ρϋμςανη ρςξμ αρταλιζϊμεμξ. Ζ σπξυοέχρη ςξσ εογξδϊςη 
πεοιξοίζεςαι ρςημ καςαβξλή ςχμ εογξδξςικόμ ειρτξοόμ ρςξσπ Αρταλιρςικξϋπ 
Τξοείπ. Ζ πληοχςέα ειρτξοά απϊ ςημ Δςαιοεία ρε έμα ποϊγοαμμα 
καθξοιρμέμχμ ειρτξοόμ, αμαγμχοίζεςαι χπ σπξυοέχρη μεςά και ςημ αταίοερη 
ςηπ ειρτξοάπ πξσ καςαβλήθηκε, εμό ξι δεδξσλεσμέμεπ ειρτξοέπ 
αμαγμχοίζξμςαι χπ ένξδξ ρςα απξςελέρμαςα ςηπ υοήρηπ. 
(β) Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 
Ρϋμτχμα με ςξμ Μ.2112/20 και 4093/2012 η Δςαιοεία καςαβάλλει ρςξσπ 
εογαζϊμεμξσπ απξζημιόρειπ επί απϊλσρηπ ή απξυόοηρηπ λϊγχ 
ρσμςανιξδϊςηρηπ. ξ ϋφξπ ςχμ καςαβαλλϊμεμχμ πξρόμ απξζημίχρηπ 
εναοςάςαι απϊ ςα έςη ποξωπηοερίαπ, ςξ ϋφξπ ςχμ απξδξυόμ και ςξμ ςοϊπξ 
απξμάκοσμρηπ απϊ ςημ σπηοερία (απϊλσρη ή ρσμςανιξδϊςηρη). Ζ θεμελίχρη 
δικαιόμαςξπ ρσμμεςξυήπ ρε ασςά ςα ποξγοάμμαςα, βαρίζεςαι ρσμήθχπ ρςα 
υοϊμια ποξωπηοερίαπ ςξσ εογαζϊμεμξσ μέυοι ςημ ρσμςανιξδϊςηρη ςξσ. 
Ζ σπξυοέχρη πξσ αμαγμχοίζεςαι ρςημ Ιαςάρςαρη Ξικξμξμικήπ Ηέρηπ για ςα 
ποξγοάμμαςα καθξοιρμέμχμ παοξυόμ απξςελεί ςημ παοξϋρα ανία ςηπ 
σπξυοέχρηπ για ςημ καθξοιρμέμη παοξυή μείξμ ςημ εϋλξγη ανία ςχμ ρςξιυείχμ 
ςξσ εμεογηςικξϋ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (απξθεμαςικϊ απϊ ςιπ καςαβξλέπ ρςημ 
αρταλιρςική εςαιοία) και ςιπ μεςαβξλέπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ξπξιξδήπξςε 
αμαλξγιρςικϊ κέοδξπ ή ζημία και ςξ κϊρςξπ ςηπ ποξωπηοερίαπ. Ζ δέρμεσρη ςηπ 
καθξοιρμέμηπ παοξυήπ σπξλξγίζεςαι απϊ αμενάοςηςξ αμαλξγιρςή με ςη υοήρη 
ςηπ μεθϊδξσ ςηπ ποξβεβλημέμηπ πιρςχςικήπ μξμάδξπ (projected unit credit 
method). 
Έμα ποϊγοαμμα ρσγκεκοιμέμχμ παοξυόμ καθξοίζει με βάρη διάτξοεπ 
παοαμέςοξσπ, ϊπχπ η ηλικία, ςα έςη ποξωπηοερίαπ, ξ μιρθϊπ, ρσγκεκοιμέμεπ 
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σπξυοεόρειπ για καςαβληςέεπ παοξυέπ. Ξι ποξβλέφειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ 
πεοίξδξ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ ρυεςικϊ κϊρςξπ ποξρχπικξϋ ρςιπ ρσμημμέμεπ 
απλέπ και εμξπξιημέμεπ καςαρςάρειπ απξςελερμάςχμ και ρσμίρςαμςαι απϊ ςξ 
ςοέυξμ και παοελθϊμ κϊρςξπ σπηοερίαπ, ςξ ρυεςικϊ υοημαςξξικξμξμικϊ κϊρςξπ, 
ςα αμαλξγιρςικά κέοδη ή ζημιέπ και ςιπ ϊπξιεπ πιθαμέπ ποϊρθεςεπ επιβαοϋμρειπ. 
 
 
2.2.16 Υοημαςξδξςικέπ και Κειςξσογικέπ Λιρθόρειπ 
Ξι υοημαςξδξςικέπ μιρθόρειπ πξσ μεςατέοξσμ ρςημ Δςαιοεία ξσριχδόπ ϊλξσπ 
ςξσπ κιμδϋμξσπ και ςα ξτέλη πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξ μιρθχμέμξ πάγιξ, 
κεταλαιξπξιξϋμςαι καςά ςημ έμαονη ςηπ μίρθχρηπ ρςημ εϋλξγη ανία ςξσ 
μιρθχμέμξσ παγίξσ ή, αμ ασςή είμαι υαμηλϊςεοη, ρςη παοξϋρα ανία ςχμ 
ελάυιρςχμ μιρθχμάςχμ. Ξι πληοχμέπ για υοημαςξδξςικέπ μιρθόρειπ 
επιμεοίζξμςαι μεςανϋ ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ ενϊδχμ και ςηπ μείχρηπ ςηπ 
υοημαςξδξςικήπ σπξυοέχρηπ, όρςε μα επιςεσυθεί έμα ρςαθεοϊ επιςϊκιξ ρςξ 
εμαπξμείμαμ σπϊλξιπξ ςηπ σπξυοέχρηπ. α υοημαςξξικξμξμικά ένξδα 
υοεόμξμςαι ρςα απξςελέρμαςα. α κεταλαιξπξιηθέμςα μιρθχμέμα πάγια 
απξρβέμξμςαι με βάρη ςη μικοϊςεοη πεοίξδξ απϊ ςημ εκςιμόμεμη χτέλιμη ζχή 
ςξσ παγίξσ ή ςημ διάοκεια ςηπ μίρθχρηπ. 
Λιρθόρειπ ϊπξσ ξ εκμιρθχςήπ διαςηοεί ϊλξσπ ςξσπ κιμδϋμξσπ και ςα ξτέλη ςηπ 
ιδιξκςηρίαπ ςξσ παγίξσ καςαυχοξϋμςαι χπ λειςξσογικά μιρθόμαςα. Ξι 
πληοχμέπ ςχμ λειςξσογικόμ μιρθχμάςχμ αμαγμχοίζξμςαι χπ ένξδξ ρςημ 
καςάρςαρη απξςελερμάςχμ ρε ρςαθεοή βάρη καςά ςημ διάοκεια ςηπ μίρθχρηπ. 
 
2.2.17 Οοξβλέφειπ 
Ξι  ποξβλέφειπ  ρυημαςίζξμςαι ϊςαμ  η Δςαιοεία έυει παοξϋρεπ μξμικέπ ή  
ςεκμαιοϊμεμεπ σπξυοεόρειπ, χπ απξςέλερμα γεγξμϊςχμ ςξσ παοελθϊμςξπ, και 
πιθαμξλξγείςαι ϊςι ατεμϊπ θα απαιςηθεί εκοξή για ςξ διακαμξμιρμϊ ςχμ 
σπξυοεόρεχμ ασςόμ και ατεςέοξσ ξι εκοξέπ ασςέπ μπξοξϋμ μα εκςιμηθξϋμ 
ανιϊπιρςα. Ξι ποξβλέφειπ επαμενεςάζξμςαι, ρε κάθε ημεοξμημία ιρξλξγιρμξϋ 
και ποξραομϊζξμςαι έςρι όρςε, μα απεικξμίζξσμ ςημ παοξϋρα ανία ςηπ δαπάμηπ 
πξσ αμαμέμεςαι μα εκςαμιεσθεί για ςημ ςακςξπξίηρη ςηπ σπξυοέχρηπ. Ρυεςικά 
με ςιπ ποξβλέφειπ πξσ αμαμέμεςαι μα εκκαθαοιρςξϋμ ρε μακοξποϊθερμξ 
ξοίζξμςα, ξπϊςε η επίδοαρη ςηπ υοξμικήπ ανίαπ ςξσ υοήμαςξπ είμαι ρημαμςική, 
ςα ρυεςικά πξρά σπξλξγίζξμςαι ποξενξτλόμςαπ ςιπ αμαμεμϊμεμεπ μελλξμςικέπ 
ςαμειακέπ οξέπ, με έμαμ ρσμςελερςή ποξ τϊοχμ, ξ ξπξίξπ, αμςικαςξπςοίζει ςιπ 
ςοέυξσρεπ εκςιμήρειπ ςηπ αγξοάπ για ςημ υοξμική ανία ςξσ υοήμαςξπ και ϊπξσ 
κοίμεςαι απαοαίςηςξ, ςξσπ κιμδϋμξσπ πξσ ρυεςίζξμςαι ρσγκεκοιμέμα με ςημ 
σπξυοέχρη. 
Ξι εμδευϊμεμεπ σπξυοεόρειπ δεμ αμαγμχοίζξμςαι ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, 
αλλά γμχρςξπξιξϋμςαι, εκςϊπ εάμ η πιθαμϊςηςα μιαπ εκοξήπ πϊοχμ πξσ 
εμρχμαςόμξσμ ξικξμξμικά ξτέλη, είμαι ελάυιρςη. Δμδευϊμεμεπ απαιςήρειπ δεμ 
αμαγμχοίζξμςαι ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, αλλά γμχρςξπξιξϋμςαι, ετϊρξμ 
η ειροξή ξικξμξμικόμ χτελειόμ είμαι πιθαμή. 
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2.2.18 Οληοξτϊοηρη αμά λειςξσογικϊ ςξμέα 
Ζ Δςαιοεία παοάγει γαλακςξκξμικά ποξψϊμςα. Κϊγχ ςηπ τϋρηπ ςχμ ποξψϊμςχμ 
και ςξσ ςοϊπξσ με ςξμ ξπξίξ ασςά ποξχθξϋμςαι ρςξσπ πελάςεπ, η επιυείοηρη 
λειςξσογεί και διξικείςαι χπ έμαπ επιυειοηριακϊπ ςξμέαπ. 
 
 
2.2.19 Ιέοδη αμά μεςξυή 
α βαρικά κέοδη αμά μεςξυή σπξλξγίζξμςαι με διαίοερη ςχμ καθαοόμ 
κεοδόμ/(ζημιόμ) ςηπ Δςαιοίαπ με ςξμ ρςαθμιρμέμξ μέρξ αοιθμϊ ςχμ κξιμόμ 
μεςξυόμ ρςημ διάοκεια ςηπ υοήρηπ, εναιοξσμέμχμ ςχμ ςσυϊμ ιδίχμ κξιμόμ 
μεςξυόμ πξσ αγξοάζξμςαι απϊ ασςή.  
α ποξραομξρμέμα κέοδη αμά μεςξυή ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ ποξραομξγή ςξσ 
ρςαθμιρμέμξσ μέρξσ ϊοξσ ςχμ στιρςάμεμχμ κξιμόμ μεςξυόμ ςηπ Δςαιοίαπ καςά 
ςη διάοκεια ςηπ υοήρηπ για δσμηςικόπ εκδιδϊμεμεπ κξιμέπ μεςξυέπ. 
Ζ Δςαιοία δεμ έυει ςέςξιεπ καςηγξοίεπ δσμηςικόμ ςίςλχμ με ρσμέπεια ςα βαρικά 
και ςα ποξραομξρμέμα κέοδη καςά μεςξυή μα είμαι ίδια. 
 
2.2.20 Διαμξμή μεοιρμάςχμ 
Ζ διαμξμή ςχμ μεοιρμάςχμ ρςξσπ μεςϊυξσπ καςαυχοείςαι χπ σπξυοέχρη ρςιπ 
ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ϊςαμ η διαμξμή εγκοίμεςαι απϊ ςημ Γεμική Ρσμέλεσρη 
ςχμ μεςϊυχμ. 
 
2.2.21 Απϊ-αμαγμόοιρη Υοημαςξξικξμξμικόμ Ρςξιυείχμ Δμεογηςικξϋ και 
Οαθηςικξϋ 
(α) Υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία εμεογηςικξϋ: 
α υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία εμεογηςικξϋ, (ή καςά πεοίπςχρη ςξ μέοξπ εμϊπ 
υοημαςξξικξμξμικξϋ ρςξιυείξσ εμεογηςικξϋ ή ςξ μέοξπ μίαπ ξμάδαπ 
υοημαςξξικξμξμικόμ ρςξιυείχμ εμεογηςικξϋ), απϊ-αμαγμχοίζξμςαι ϊςαμ: 
• α δικαιόμαςα για ςημ ειροξή ςαμειακόμ πϊοχμ έυξσμ εκπμεϋρει. 
• Ζ Δςαιοεία, διαςηοεί ςξ δικαίχμα ρςημ ειροξή ςαμειακόμ πϊοχμ απϊ ςξ 
ρσγκεκοιμέμξ ρςξιυείξ εμεογηςικξϋ, αλλά έυει αμαλάβει ςασςϊυοξμα μία 
σπξυοέχρη ποξπ ςοίςξσπ, μα ςα ενξτλήρει πλήοχπ υχοίπ ρημαμςική 
καθσρςέοηρη, σπϊ ςημ μξοτή μίαπ ρϋμβαρηπ μεςαβίβαρηπ. 
• Ζ Δςαιοεία έυει μεςαβιβάρει ςξ δικαίχμα ειροξήπ ςαμειακόμ πϊοχμ απϊ ςξ 
ρσγκεκοιμέμξ ρςξιυείξ εμεογηςικξϋ, εμό παοάλληλα, είςε, (i) έυει μεςαβιβάρει 
ξσριαρςικά ϊλξσπ ςξσπ κιμδϋμξσπ και ςα ξτέλη, είςε, (ii) δεμ έυει μεςαβιβάρει 
ξσριαρςικά ϊλξσπ ςξσπ κιμδϋμξσπ και ςα ξτέλη, αλλά έυει μεςαβιβάρει ςξμ 
έλεγυξ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ρςξιυείξσ. Όπξσ η Δςαιοεία έυει μεςαβιβάρει ςα 
δικαιόμαςα ειροξήπ ςαμειακόμ πϊοχμ απϊ ςξ ρσγκεκοιμέμξ ρςξιυείξ 
εμεογηςικξϋ, αλλά παοάλληλα δεμ έυει μεςαβιβάρει ξσριαρςικά ϊλξσπ ςξσπ 
κιμδϋμξσπ και ςα ξτέλη, ή ςξμ έλεγυξ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ρςξιυείξσ, ςϊςε, ςξ 
ρςξιυείξ ςξσ εμεογηςικξϋ, αμαγμχοίζεςαι ρςξ βαθμϊ ςηπ ρσμευιζϊμεμηπ 
ρσμμεςξυήπ ςηπ Δςαιοείαπ ρςξ πεοιξσριακϊ ρςξιυείξ ασςϊ. Ζ ρσμευιζϊμεμη 
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ρσμμεςξυή, η ξπξία έυει ςη μξοτή εγγϋηρηπ επί ςξσ μεςαβιβαζϊμεμξσ 
ρςξιυείξσ, απξςιμάςαι ρςημ υαμηλϊςεοη ανία μεςανϋ ςξσ αουικξϋ σπξλξίπξσ ςξσ 
ρςξιυείξσ εμεογηςικξϋ και ςξσ μέγιρςξσ πξρξϋ πξσ μπξοεί η Δςαιοεία μα κληθεί 
μα καςαβάλει. Όςαμ η ρσμευιζϊμεμη ρσμμεςξυή, είμαι σπϊ ςημ μξοτή 
δικαιχμάςχμ αγξοάπ και/ή πόληρηπ επί ςξσ ρςξιυείξσ εμεογηςικξϋ, 
(ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και δικαιχμάςχμ πξσ διακαμξμίζξμςαι ςαμειακά), ξ 
βαθμϊπ ρσμευιζϊμεμηπ εμπλξκήπ ςηπ Δςαιοείαπ, είμαι η ανία ςξσ 
μεςαβιβαζϊμεμξσ ρςξιυείξσ πξσ δϋμαςαι η Δςαιοεία μα επαμαγξοάρει, με 
εναίοερη ςημ πεοίπςχρη εμϊπ δικαιόμαςξπ πόληρηπ ςξσ ρςξιυείξσ ςξ ξπξίξ 
απξςιμάςαι ρε εϋλξγεπ ανίεπ, ϊπξσ η ρσμευιζϊμεμη ρσμμεςξυή ςηπ Δςαιοείαπ, 
πεοιξοίζεςαι ρςημ υαμηλϊςεοη μεςανϋ ςηπ εϋλξγηπ ανίαπ ςξσ μεςαβιβαζϊμεμξσ 
ρςξιυείξσ και ςημ ςιμή άρκηρηπ ςξσ δικαιόμαςξπ. 
(β) Υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία παθηςικξϋ: 
Έμα υοημαςξξικξμξμικϊ ρςξιυείξ παθηςικξϋ απϊ-αμαγμχοίζεςαι ϊςαμ η ρυεςική 
σπξυοέχρη ακσοόμεςαι ή λήγει. Όςαμ μία στιρςάμεμη υοημαςξξικξμξμική 
σπξυοέχρη αμςικαθίρςαςαι απϊ μία άλλη απϊ ςξμ ίδιξ ςοίςξ (δαμειρςή) με 
ξσριαρςικά διατξοεςικξϋπ ϊοξσπ ή ϊςαμ ξι στιρςάμεμξι ϊοξι μιαπ σπξυοέχρηπ 
διατξοξπξιξϋμςαι ξσριαρςικά ςϊςε απϊ-αμαγμχοίζεςαι η στιρςάμεμη 
σπξυοέχρη, αμαγμχοίζεςαι η διατξοξπξιημέμη και η διατξοά μεςανϋ ςχμ δϋξ 
καςαυχοείςαι ρςα απξςελέρμαςα υοήρεχπ. 
 
2.20.22 Ρσμφητιρμϊπ υοημαςξξικξμξμικόμ μέρχμ 
α υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξϋ και ςξσ παθηςικξϋ 
ρσμφητίζξμςαι και ςξ καθαοϊ πξρϊ παοξσριάζεςαι ρςξμ ιρξλξγιρμϊ, μϊμξ ϊςαμ 
σπάουει μξμικϊ δικαίχμα ρσμφητιρμξϋ ςχμ πξρόμ πξσ αμαγμχοίρςηκαμ, και 
παοάλληλα σπάουει η ποϊθερη μα γίμει ξ διακαμξμιρμϊπ ρε καθαοή βάρη, ή η 
οεσρςξπξίηρη ςξσ πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ και ξ διακαμξμιρμϊπ ςηπ σπξυοέχρηπ 
μα ποαγμαςξπξιηθξϋμ ςασςϊυοξμα. 
 
2.20.23 Ρσμδεδεμέμα μέοη 
Ξι ρσμαλλαγέπ και ςα διεςαιοικά σπϊλξιπα μεςανϋ ρσμδεϊμεμχμ με ςημ Δςαιοεία 
μεοόμ γμχρςξπξιξϋμςαι ρϋμτχμα με ςξ ΔΚΟ 24 «Γμχρςξπξιήρειπ Ρσμδεϊμεμχμ 
Λεοόμ». 
 
2.2.24 Λεςαγεμέρςεοα γεγξμϊςα 
α κξμδϋλια ςξσ Θρξλξγιρμξϋ αμαποξραομϊζξμςαι έςρι όρςε μα 
αμςικαςξπςοίζξσμ γεγξμϊςα, ςα ξπξία έυξσμ ρσμβεί μεςά ςημ ημεοξμημία ςξσ 
Θρξλξγιρμξϋ, αλλά ςα ξπξία ϊμχπ παοέυξσμ εμδείνειπ για ρσμθήκεπ πξσ 
ποξωπήουαμ καςά ςημ ημεοξμημία ςξσ Θρξλξγιρμξϋ. Γεγξμϊςα ςα ξπξία 
ποξέκσφαμ μεςά ςημ ημεοξμημία ςξσ Θρξλξγιρμξϋ και ςα ξπξία παοέυξσμ 
εμδείνειπ για ρσμθήκεπ πξσ ποξέκσφαμ μεςά ςημ ημεοξμημία ςξσ Θρξλξγιρμξϋ 
γμχρςξπξιξϋμςαι ρςιπ ρημειόρειπ ςχμ Ξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ. 
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2.3 Ρημαμςικέπ λξγιρςικέπ  εκςιμήρειπ  και παοαδξυέπ ςηπ διξίκηρηπ 
Ζ  καςάοςιρη  ςχμ  Ξικξμξμικόμ  Ιαςαρςάρεχμ  ρϋμτχμα  με  ςα  ∆.Ο.Υ.Α.  
απαιςεί  ϊπχπ η Διξίκηρη ςηπ Δςαιοείαπ ποξβεί ρςημ  υοήρη  λξγιρςικόμ 
εκςιμήρεχμ, κοίρεχμ και παοαδξυόμ πξσ έυξσμ επίδοαρη ρςα σπϊλξιπα ςχμ 
λξγαοιαρμόμ ςξσ εμεογηςικξϋ και ςξσ παθηςικξϋ, ςημ γμχρςξπξίηρη 
εμδευϊμεμχμ σπξυοεόρεχμ καθόπ και ςα έρξδα και ένξδα. 
Δπξμέμχπ, παοά ςημ εμπειοία, ςιπ πληοξτξοίεπ και ςιπ γμόρειπ ςηπ Διξίκηρηπ 
ςηπ Δςαιοείαπ, είμαι δσμαςϊ ςα παοξσριαρςξϋμ διατξοέπ μεςανϋ ςχμ κοίρεχμ 
πξσ έυει κάμει η Διξίκηρη και ςχμ ποαγμαςικόμ απξςελερμάςχμ. 
 
Ξι  εκςιμήρειπ και  ξι  κοίρειπ ςηπ ∆ιξίκηρηπ  είμαι σπϊ ρσμευή επαμενέςαρη έςρι 
όρςε μα αμςαπξκοίμξμςαι ρςα ςοέυξμςα δεδξμέμα και μα αμςαμακλξϋμ ςξσπ 
ςοέυξμςεπ κιμδϋμξσπ και βαρίζξμςαι ρςημ εμπειοία ςηπ Διξίκηρηπ ςηπ Δςαιοείαπ 
ρε ρυέρη με ςιπ ρσματείπ ρσμαλλαγέπ ή γεγξμϊςα. 
 
Ξι εκςιμήρειπ, κοίρειπ και παοαδξυέπ πξσ αματέοξμςαι ρε κξμδϋλια ςχμ 
Ξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ, η μεςαβξλή ςχμ ξπξίχμ θα μπξοξϋρε μα 
ποξκαλέρει ξσριόδειπ ποξραομξγέπ ρςιπ λξγιρςικέπ ανίεπ ςχμ πεοιξσριακόμ 
ρςξιυείχμ και ςχμ σπξυοεόρεχμ ρςξσπ επϊμεμξσπ 12 μήμεπ είμαι ξι παοακάςχ: 
Ωτέλιμη ζχή παγίχμ ρςξιυείχμ 
Ζ Δςαιοεία ανιξλξγεί ςημ χτέλιμη ζχή ςχμ απξρβέριμχμ παγίχμ ρε κάθε 
υοήρη. Ζ Διξίκηρη ςηπ Δςαιοείαπ εκςιμά ϊςι καςά ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016 ξι 
χτέλιμεπ ζχέπ ςχμ απξρβέριμχμ παγίχμ αμςιποξρχπεϋξσμ ςημ αμαμεμϊμεμη 
ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξϋ. 
Δπιμέςοηρη εμρχμάςχμ παγίχμ ρςημ εϋλξγη ανία 
Ζ πξλιςική ςηπ Δςαιοείαπ είμαι ξ σπξλξγιρμϊπ ςχμ εμρόμαςχμ παγίχμ ρε 
αμαποξραομξρμέμεπ ανίεπ (εκςιμόμεμεπ εϋλξγεπ ανίεπ), ϊπχπ ασςέπ 
καθξοίζξμςαι απϊ αμενάοςηςεπ εςαιοείεπ εκςιμηςόμ, μείξμ ςσυϊμ ζημίεπ 
απξμείχρηπ πξσ αμαγμχοίζξμςαι απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ αμαποξραομξγήπ. Ξι 
απξςιμήρειπ γίμξμςαι με επαοκή πεοιξδικϊςηςα όρςε η εϋλξγη ανία ςξσ 
αμαποξραομξρμέμξσ πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ μα μημ διατέοει ξσριχδόπ απϊ ςη 
λξγιρςική ανία ςξσ. 
Απξμείχρη απαιςήρεχμ 
Ζ Δςαιοεία απξμειόμει ςημ ανία ςχμ εμπξοικόμ και λξιπόμ απαιςήρεχμ ϊςαμ 
σπάουξσμ αμςικειμεμικέπ εμδείνειπ πξσ καςαδεικμϋξσμ ϊςι η είρποανη μιαπ 
απαίςηρηπ ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ ή καςά έμα μέοξπ δεμ είμαι πιθαμή. Ζ Διξίκηρη ςηπ 
Δςαιοείαπ, ποξβαίμει, ρε πεοιξδική επαμεκςίμηρη ςηπ επάοκειαπ ςηπ ποϊβλεφηπ 
ρυεςικά με ςιπ επιρταλείπ απαιςήρειπ, ρε ρσμάοςηρη ςηπ πιρςχςικήπ ςηπ 
πξλιςικήπ και λαμβάμξμςαπ σπϊφη ρςξιυεία ςηπ Μξμικήπ Σπηοερίαπ ςηπ 
Δςαιοείαπ, ςα ξπξία ποξκϋπςξσμ, βάρει, επενεογαρίαπ ιρςξοικόμ δεδξμέμχμ και 
ποϊρταςχμ ενελίνεχμ ςχμ σπξθέρεχμ πξσ διαυειοίζεςαι. 
Αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ 
Αμαβαλλϊμεμη τξοξλξγική απαίςηρη, αμαγμχοίζεςαι για ϊλεπ ςιπ 
αυοηριμξπξίηςεπ τξοξλξγικέπ ζημίεπ, ρςξμ βαθμϊ πξσ είμαι πιθαμϊ ϊςι θα 
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σπάονξσμ επαοκή τξοξλξγικά κέοδη πξσ θα ρσμφητιρςξϋμ με ασςέπ ςιπ 
τξοξλξγικέπ ζημίεπ. Για ςξμ καθξοιρμϊ ςξσ ϋφξσπ ςηπ αμαβαλλϊμεμηπ 
τξοξλξγικήπ απαίςηρηπ, πξσ μπξοεί μα αμαγμχοιρςεί, απαιςξϋμςαι ρημαμςικέπ 
κοίρειπ και εκςιμήρειπ ςηπ Διξίκηρηπ, ξι ξπξίεπ, βαρίζξμςαι ρςα μελλξμςικά 
τξοξλξγικά κέοδη ρε ρσμδσαρμϊ με ςιπ μελλξμςικέπ τξοξλξγικέπ ρςοαςηγικέπ 
πξσ θα ακξλξσθηθξϋμ. 
Δμδευϊμεμα ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξϋ και εμδευϊμεμεπ σπξυοεόρειπ 
Ζ Δςαιοεία εμπλέκεςαι ρε δικαρςικέπ διεκδικήρειπ και απξζημιόρειπ καςά ςη 
ρσμήθη πξοεία ςχμ εογαριόμ ςηπ. Ζ Διξίκηρη κοίμει ϊςι, ξπξιξιδήπξςε 
διακαμξμιρμξί δε θα επηοέαζαμ ρημαμςικά ςημ ξικξμξμική θέρη ςηπ Δςαιοείαπ 
ςημ 31 Δεκεμβοίξσ 2016. Οαοϊλα ασςά, ξ καθξοιρμϊπ ςχμ εμδευϊμεμχμ 
σπξυοεόρεχμ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςιπ δικαρςικέπ διεκδικήρειπ και ςιπ απαιςήρειπ, 
είμαι μια πξλϋπλξκη διαδικαρία, πξσ πεοιλαμβάμει κοίρειπ, ρυεςικά με ςιπ 
πιθαμέπ ρσμέπειεπ και ςιπ διεομημείεπ ρυεςικά με ςη μξμξθερία. Λεςαβξλέπ ρςιπ 
κοίρειπ ή ρςιπ διεομημείεπ, είμαι πιθαμϊ μα ξδηγήρξσμ ρε μια αϋνηρη, ή μια 
μείχρη, ςχμ εμδευϊμεμχμ σπξυοεόρεχμ ςηπ Δςαιοείαπ ρςξ μέλλξμ. 
Οοϊβλεφη για απξζημίχρη ποξρχπικξϋ 
ξ ϋφξπ ςηπ ποϊβλεφηπ για απξζημίχρη ποξρχπικξϋ βαρίζεςαι ρε 
αμαλξγιρςική μελέςη. Ζ αμαλξγιρςική μελέςη πεοιλαμβάμει ςημ ρςξιυειξθέςηρη 
παοαδξυόμ ρυεςικόμ με ςξ ποξενξτληςικϊ επιςϊκιξ, ςξ πξρξρςϊ αϋνηρηπ ςχμ 
αμξιβόμ ςχμ εογαζξμέμχμ, ςημ αϋνηρη ςξσ δείκςη ςιμόμ καςαμαλχςή και ςημ 
αμαμεμϊμεμη εμαπξμέμξσρα εογαριακή ζχή. Ξι παοαδξυέπ πξσ 
υοηριμξπξιξϋμςαι εμπεοιέυξσμ ρημαμςική αβεβαιϊςηςα και η Διξίκηρη ςηπ 
Δςαιοείαπ ποξβαίμει ρε ρσμευή επαμεκςίμηρή ςξσπ. 
 
 
3. ΟΞΚΘΘΙΖ ΔΘΑΥΔΘΠΖΡΖΡ ΥΠΖΛΑΞΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ ΙΘΜΔΣΜΞΣ 
 
3.1 οέυξσρεπ ρσμθήκεπ ρςημ Δλλημική Ξικξμξμία 
ξ πλαίριξ εμςϊπ ςξσ ξπξίξσ καλείςαι μα λειςξσογήρει η Δλλημική ξικξμξμία 
είμαι ιδιαίςεοα εσμεςάβληςξ και υαοακςηοίζεςαι απϊ ςημ επιβξλή πεοιξοιρμόμ 
ρςημ κίμηρη κεταλαίχμ (capital controls), ςη διαμϊοτχρη ρσμθηκόμ 
πεοαιςέοχ μείχρηπ ςξσ διαθερίμξσ ειρξδήμαςξπ ςχμ καςαμαλχςόμ, ςημ 
ασνηςική ςάρη ςηπ αμεογίαπ και ςξμ πεοιξοιρμϊ ςηπ υοημαςξδϊςηρηπ ςχμ 
επιυειοήρεχμ απϊ ςα πιρςχςικά ιδοϋμαςα. 
Ζ Διξίκηρη ςηπ Δςαιοείαπ λαμβάμει ϊλα ςα αμαγκαία μέςοα όρςε μα 
αμςιμεςχπίρει απξςελερμαςικά ςιπ επιπςόρειπ ςξσ δσρμεμξϋπ 
υοημαςξξικξμξμικξϋ και μακοξξικξμξμικξϋ πεοιβάλλξμςξπ και μα ρσμευιρςξϋμ 
αποϊρκξπςα ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ Δςαιοείαπ. 
Ζ Διξίκηρη ςηπ Δςαιοείαπ δεμ είμαι ρε θέρη μα ποξβλέφει με ακοίβεια ςιπ 
ενελίνειπ ρςημ ξικξμξμία και ςημ επίδοαρη πξσ εμδευξμέμχπ θα έυξσμ ρςιπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ Δςαιοείαπ γι’ ασςϊ ανιξλξγεί ρσμευόπ ςημ καςάρςαρη, 
ρυεδιάζει και σλξπξιεί ςιπ αμαγκαίεπ παοεμβάρειπ, ποξκειμέμξσ μα 
ελαυιρςξπξιηθξϋμ ξι επιπςόρειπ ρςιπ δοαρςηοιϊςηςέπ ςηπ. 
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3.2 Οιρςχςικϊπ κίμδσμξπ 
Ξι απαιςήρειπ απϊ πελάςεπ ποξέουξμςαι κσοίχπ απϊ μια εσοεία πελαςειακή 
βάρη και χπ πιρςχςικϊπ κίμδσμξπ ξοίζεςαι  χπ ξ  κίμδσμξπ αθέςηρηπ ςχμ  
δερμεϋρεχμ ρυεςικά  µε ςιπ απαιςήρειπ ςηπ Δςαιοείαπ, εκ μέοξσπ ςχμ πελαςόμ ή 
υοεχρςόμ ςηπ. 
Ζ Δςαιοεία δεμ αμςιμεςχπίζει πιρςχςικϊ κίμδσμξ μεγαλϋςεοξ απϊ ασςϊμ πξσ 
αμαλξγεί ρςιπ ςοέυξσρεπ ρσμθήκεπ ςηπ αγξοάπ και ρςξμ κλάδξ ρςξμ ξπξίξ 
δοαρςηοιξπξιείςαι. ξ μεγάλξ εϋοξπ ςηπ πελαςειακήπ διαρπξοάπ, η ξικξμξμική 
επιτάμεια αοκεςόμ εκ ςχμ πελαςόμ (ϊμιλξι super market) έυει χπ απξςέλερμα 
ςημ μικοή ρσγκέμςοχρη πιρςχςικξϋ κιμδϋμξσ. 
Ζ υοημαςξξικξμξμική καςάρςαρη ςχμ πελαςόμ ςηπ εςαιοείαπ καθόπ και ξι 
ρσμθήκεπ ςηπ παοξυήπ ςχμ πιρςόρεχμ (ϋφξπ παοξυόμ, πιρςχςικά ϊοια κ.α.) 
παοακξλξσθείςαι διαοκόπ απϊ ςξ ςμήμα διαυείοιρηπ πιρςχςικξϋ κιμδϋμξσ, ςξ 
ξπξίξ ανιξλξγεί ςημ πιρςξληπςική ικαμϊςηςα ςξσ πελάςη είςε μέρα απϊ 
αμενάοςηςη αουή είςε λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςημ ξικξμξμική ςξσ καςάρςαρη, 
ποξηγξϋμεμεπ ρσμαλλαγέπ και άλλεπ παοαμέςοξσπ, και ελέγυει ςξ μέγεθξπ ςηπ 
παοξυήπ ςχμ πιρςόρεχμ καθόπ και ςα πιρςχςικά ϊοια ςχμ λξγαοιαρμόμ. α 
πιρςχςικά ϊοια πελαςόμ καθξοίζξμςαι βάρει ερχςεοικόμ ή ενχςεοικόμ 
ανιξλξγήρεχμ ρϋμτχμα πάμςα με ϊοια πξσ έυει καθξοίρει η Διξίκηρη. Για 
ειδικξϋπ πιρςχςικξϋπ κιμδϋμξσπ γίμξμςαι ποξβλέφειπ για ζημίεπ απϊ απανίχρη. 
Ρςξ ςέλξσπ ςξσ έςξσπ, η Διξίκηρη εκςίμηρε ϊςι δεμ στίρςαςαι καμέμαπ 
ξσριαρςικϊπ πιρςχςικϊπ κίμδσμξπ ξ ξπξίξπ δεμ καλϋπςεςαι απϊ ποϊβλεφη ή απϊ 
άλλη εναρτάλιρη. 
 
3.3 Ιίμδσμξπ οεσρςϊςηςαπ 
Ζ Δςαιοεία διαυειοίζεςαι ςξμ κίμδσμξ οεσρςϊςηςαπ παοακξλξσθόμςαπ ςιπ 
ποξβλεπϊμεμεπ μελλξμςικέπ ςαμειακέπ οξέπ και εναρταλίζξμςαπ ϊςι 
διαςηοξϋμςαι επαοκείπ ςοαπεζικέπ πιρςόρειπ και ετεδοικά μέρα δαμειρμξϋ. Ζ 
ρσμεςή διαυείοιρη ςξσ κιμδϋμξσ οεσρςϊςηςαπ απαιςεί ςη διαθεριμϊςηςα 
κεταλαίχμ μέρχ επαοκόμ δερμεσμέμχμ (απξκλειρςικόμ) πιρςχςικόμ μέρχμ, 
ςαμειακόμ διαθερίμχμ και διαποαγμαςεϋριμχμ υοεξγοάτχμ καθόπ και ςημ 
ικαμϊςηςα κλειρίμαςξπ εκείμχμ ςχμ θέρεχμ, ϊπχπ και ϊςαμ απαιςείςαι απϊ ςημ 
εςαιοική δοαρςηοιϊςηςα ή κάπξιξ έογξ. 
Ζ Δςαιοεία διαθέςει επαοκή εγκεκοιμέμα, μη υοηριμξπξιημέμα μέρα δαμειρμξϋ 
ςα ξπξία μπξοεί μα υοηριμξπξιηθξϋμ για ςη υοημαςξδϊςηρη ξπξιαρδήπξςε 
εμδευϊμεμηπ σρςέοηρηπ ρςιπ πηγέπ διαθερίμχμ.  
Ξ παοακάςχ πίμακαπ ρσμξφίζει ςξ ποξτίλ λήνηπ ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ 
σπξυοεόρεχμ ρςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 και 2015, αμςίρςξιυα, βάρει ςχμ 
ρσμβαςικόμ μη ποξενξτλημέμχμ πληοχμόμ: 

Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ         

Υοήρη πξσ έληνε ςημ 31η 
Δεκεμβοίξσ 2016  

1 όπ 12 
μήμεπ  

2 όπ 
5 έςη  

Οάμχ 
απϊ 5 
έςη  Ρϋμξλξ 
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Σπξυοεόρειπ ποξπ ποξμηθεσςέπ 
και ρσμδεδεμέμεπ επιυειοήρειπ 28.849  0  0  28.849 

  28.849  0  0  28.849 

 
         

Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ         

Υοήρη πξσ έληνε ςημ 31η 
Δεκεμβοίξσ 2015  

1 όπ 12 
μήμεπ  

2 όπ 
5 έςη  

Οάμχ 
απϊ 5 
έςη  Ρϋμξλξ 

Σπξυοεόρειπ ποξπ ποξμηθεσςέπ 
και ρσμδεδεμέμεπ επιυειοήρειπ 26.963  0  0  26.963 

  26.963  0  0  26.963 

 
Ξ δαμειρμϊπ πεοιλαμβάμει ςα σπϊλξιπα ςχμ δαμείχμ (αμενϊτληςξ κετάλαιξ) με 
κσμαιμϊμεμξ επιςϊκιξ ρςξ ςέλξπ ςηπ υοήρηπ. 
Ζ Δςαιοεία ςημ 31/12/2016 παοξσριάζει αομηςικϊ κετάλαιξ κίμηρηπ, καθόπ ξι 
βοαυσποϊθερμεπ σπξυοεόρειπ σπεοβαίμξσμ ςα κσκλξτξοξϋμςα ρςξιυεία ςξσ 
εμεογηςικξϋ καςά εσοό 30.929. ξ θέμα θα επιλσθεί με ςημ σλξπξίηρη ςξσ 
επιυειοημαςικξϋ ρυεδίξσ για ςημ ενεϋοερη κεταλαίχμ (βλέπε παοάγοατξ 2.1). 
 
3.4 Ιίμδσμξπ ςιμόμ 
Ζ Δςαιοεία εκςίθεμςαι κσοίχπ ρε κίμδσμξ διακϋμαμρηπ ςηπ ςιμήπ ςηπ ποόςηπ 
ϋληπ (γάλα). Ρε πεοίπςχρη ρημαμςικήπ αϋνηρηπ ςξσ κϊρςξσπ παοαγχγήπ 
ποξψϊμςχμ, λϊγχ ςηπ αϋνηρηπ ςηπ ςιμήπ ςηπ ποόςηπ ϋληπ ετϊρξμ ςξ επιςοέπξσμ 
ξι ρσμθήκεπ ςηπ αγξοάπ και ςξσ αμςαγχμιρμξϋ, αμαποξραομϊζει ςξ 
ςιμξκαςάλξγξ πόληρηπ με ρςϊυξ ςξμ πεοιξοιρμϊ ςξσ κιμδϋμξσ ςχμ ςιμόμ. 
Ζ Δςαιοεία δεμ έυει ρςημ καςξυή ςηπ ρημαμςικήπ ανίαπ διαποαγμαςεϋριμα 
υοεϊγοατα και ρσμεπόπ δεμ εκςίθεςαι ρε κίμδσμξ μεςαβξλήπ ςχμ 
υοημαςιρςηοιακόμ ςιμόμ. 
 
3.5 Διαυείοιρη κεταλαιξσυικξϋ κιμδϋμξσ 
Ξ ρκξπϊπ ςηπ διαυείοιρηπ ςξσ κεταλαιξσυικξϋ κιμδϋμξσ είμαι η εναρτάλιρη ςηπ 
ρσμευιζϊμεμηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ςηπ Δςαιοείαπ (going concern) για μα 
διαρταλιρςξϋμ ικαμξπξιηςικέπ απξδϊρειπ ποξπ ςξσπ μεςϊυξσπ, μα διαςηοηθεί 
μια ιδαμική κεταλαιξσυική δξμή και για μα μειχθεί ςξ κϊρςξπ κεταλαίξσ. 
Ζ Δςαιοεία ελέγυει ςξμ κεταλαιξσυικϊ κίμδσμξ με βάρη ςξμ ρσμςελερςή 
μϊυλεσρηπ. Ασςϊπ ξ ρσμςελερςήπ σπξλξγίζεςαι χπ ξ λϊγξπ ςξσ καθαοξϋ 
δαμειρμξϋ ποξπ ςξ ρϋμξλξ ςχμ κεταλαίχμ (ιδίχμ και νέμχμ). Ξ καθαοϊπ 
δαμειρμϊπ σπξλξγίζεςαι χπ ςξ ρϋμξλξ ςχμ δαμειρμξϋ (μακοξποϊθερμξσ και 
βοαυσποϊθερμξσ) μείξμ ςαμειακά διαθέριμα και ιρξδϋμαμα. 
Ξι ρσμςελερςέπ μϊυλεσρηπ ςηπ Δςαιοείαπ για ςιπ υοήρειπ πξσ έληναμ ςημ 31η 
Δεκεμβοίξσ 2016 και 2015 παοξσριάζξμςαι ρςξμ ακϊλξσθξ πίμακα: 
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 31/12/2016  31/12/2015 

Ρσμξλικϊπ δαμειρμϊπ 48.985  51.640 

Λείξμ    

αμειακά διαθέριμα και ιρξδϋμαμα (2.551)  (1.170) 

Ιαθαοϊπ δαμειρμϊπ 46.434  50.470 

Ρϋμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ 22.908  17.689 

Ρσμξλικά κετάλαια 69.342  68.159 

    

Ρσμςελερςήπ μϊυλεσρηπ 66,96%  74,05% 
 
 
3.6 Ιίμδσμξπ επιςξκίξσ 
Ξι διακσμάμρειπ ςχμ επιςξκίχμ ςηπ αγξοάπ εκθέςξσμ ςημ Δςαιοεία ρε κίμδσμξ 
ςαμειακόμ οξόμ. Ζ έκθερη ρε κίμδσμξ επιςξκίχμ ςχμ σπξυοεόρεχμ και ςχμ 
επεμδϋρεχμ παοακξλξσθείςαι ρε ποξωπξλξγιρςική βάρη. 
Ζ υοημαςξδϊςηρη ςηπ εςαιοείαπ έυει διαμξοτχθεί µε ρσμδσαρμϊ κσμαιμϊμεμχμ 
και ρςαθεοόμ επιςξκίχμ ποξκειμέμξσ μα μεςοιαρςεί ξ κίμδσμξπ μεςαβξλήπ 
επιςξκίχμ. 
Οξλιςική ςηπ Δςαιοείαπ είμαι μα παοακξλξσθεί διαοκόπ ςιπ ςάρειπ ςχμ επιςξκίχμ 
καθόπ και ςη διάοκεια ςχμ υοημαςξδξςικόμ αμαγκόμ. Ξι απξτάρειπ για ςη 
διάοκεια ςχμ υοημαςξδξςήρεχμ και ςξ ρσμδσαρμϊ ςχμ επιςξκίχμ λαμβάμξμςαι 
απϊ ςη Διξίκηρη νευχοιρςά για κάθε πεοίπςχρη και επαμενεςάζξμςαι αμά ςακςά 
υοξμικά διαρςήμαςα, αμάλξγα µε ςιπ αμάγκεπ. 
Ζ Δςαιοεία δεμ υοηριμξπξιεί παοάγχγα υοημαςξξικξμξμικά ποξψϊμςα. 
Ακξλξϋθχπ παοαςίθεςαι αμάλσρη εσαιρθηρίαπ  ςξσ δαμειρμξϋ ςηπ Δςαιοείαπ 
ρςημ μεςαβξλή ςξσ επιςξκίξσ καςά 1% και ςημ επίδοαρη ςξσ ρςα απξςελέρμαςα 
και ςα Ίδια κετάλαια: 
 

  Δπίδοαρη ρςημ υοήρη 2016  Δπίδοαρη ρςημ υοήρη 2015 
Λεςαβξλή 
επιςξκίξσ  

Απξςελέρμαςα 
ποξ τϊοχμ 

Ίδια 
κετάλαια  

Απξςελέρμαςα 
ποξ τϊοχμ 

Ίδια 
κετάλαια 

  1%  -489 -348  -516 -366 

- 1%  489 348  516 366 
 
3.7 Ιίμδσμξπ αμςαγχμιρμξϋ 
Ξι ςξμείπ ρςξσπ ξπξίξσπ δοαρςηοιξπξιείςαι η Δςαιοεία απξςελξϋμ πεδίξ έμςξμξσ 
αμςαγχμιρμξϋ ςϊρξ απϊ μεγάλξσπ εγυόοιξσπ και διεθμείπ παίκςεπ ςχμ εμ λϊγχ 
αγξοόμ, ϊρξ και απϊ πξλϋ μικοξϋπ εθμικξϋπ ή ακϊμα και ςξπικξϋπ 
αμςαγχμιρςέπ. 
Δμδευϊμεμεπ αλλαγέπ ρε διαςάνειπ ρυεςικέπ με ςη δοαρςηοιϊςηςα ςηπ Δςαιοείαπ 
ϊπχπ ρςημ διάοκεια ζχήπ ποξψϊμςχμ, διατξοξπξίηρη ρσμςελερςόμ ΤΟΑ, 
αρταλιρςικέπ και εογαριακέπ διαςάνειπ, διατξοξπξιξϋμ ςξ πεδίξ ςξσ 
αμςαγχμιρμξϋ. 
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Οαοάλληλα, χπ απξςέλερμα ςηπ γεμικήπ ςάρηπ ςηπ καςαμάλχρηπ παγκξρμίχπ 
αλλά και ιδιαίςεοα λϊγχ ςχμ στιρςάμεμχμ ξικξμξμικόμ ρσμθηκόμ ρςημ 
Δλλάδα, διαμξοτόμεςαι μία διαοκήπ αϋνηρη ρςημ καςαμάλχρη ποξψϊμςχμ 
ιδιχςικήπ εςικέςαπ με επίδοαρη ρςξμ αμςαγχμιρμϊ ςχμ γαλακςξκξμικόμ 
ποξψϊμςχμ. 
 
3.8 Ιίμδσμξπ ρσμμϊοτχρηπ 
Ξ κίμδσμξπ ρσμμϊοτχρηπ είμαι ξ κίμδσμξπ υοημαςικήπ απχλειόμ, 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ απχλειόμ απϊ ποϊρςιμα και άλλεπ πξιμέπ, πξσ 
απξοοέξσμ απϊ ςη μη ρσμμϊοτχρη με ςξσπ μϊμξσπ και καμξμιρμξϋπ ςηπ 
πξλιςείαπ. Ξ κίμδσμξπ ασςϊπ πεοιξοίζεςαι ρε μεγάλξ βαθμϊ μέρχ ςηπ επξπςείαπ 
πξσ αρκείςαι απϊ ςη Διξίκηρη, αλλά και μέρχ άλλχμ αρταλιρςικόμ δικλείδχμ 
και ελέγυχμ πξσ εταομϊζει η Δςαιοεία. 
 
 
 
4. ΟΩΚΖΡΔΘΡ 
 
Ξ κϋκλξπ εογαριόμ ςηπ Δςαιοείαπ ατξοά, κσοίχπ, ρε πχλήρειπ ποξψϊμςχμ και 
εμπξοεσμάςχμ και αμαλϋεςαι χπ ενήπ: 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Οχλήρειπ ποξψϊμςχμ 89.584 
 

84.307 

Οχλήρειπ εμπξοεσμάςχμ 4.576 
 

5.335 

Οχλήρειπ λξιπχμ απξθεμάςχμ 274 
 

55 

 
94.434 

 
89.697 

    

    Οχλήρειπ ερχςεοικξϋ 40.689 
 

40.485 

Οχλήρειπ εμδξκξιμξςικέπ 46.523 
 

42.411 

Οχλήρειπ ποξπ ςοίςεπ υόοεπ 7.222 
 

6.801 

 
94.434 

 
89.697 

 
 
 
5. ΙΞΡΞΡ ΛΘΡΗΞΔΞΡΘΑΡ 
 
ξ κϊρςξπ μιρθξδξρίαπ ρςιπ εςαιοικέπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ αμαλϋεςαι χπ 
ενήπ: 
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 Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Λιρθξί και ημεοξμίρθια 6.200 
 

5.845 

Αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ 1.608 
 

1.495 
Απξζημιόρειπ ποξρχπικξϋ λϊγχ 
ρσμςανιξδϊςηρηπ 

   (Ρημείχρη 24) 40 
 

14 

Κξιπά ένξδα ποξρχπικξϋ 7 
 

3 

Ρϋμξλξ μιρθξδξρίαπ 7.855 
 

7.357 
Λείξμ: Οξρά πξσ υοεόθηκαμ ρςξ κϊρςξπ 
παοαγχγήπ -4.999 

 
-4.621 

Ιϊρςξπ μιρθξδξρίαπ πξσ ενξδξπξιήθηκε 
(Ρημείχρη 7) 2.856 

 
2.736 

 
Ξ αοιθμϊπ ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ εςαιοίαπ ρςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 και 2015, 
αμεουϊςαμ ρςα 392 και 365 άςξμα αμςίρςξιυα. 
 
Ξι αμξιβέπ πξσ καςαβλήθηκαμ ρε διεσθσμςέπ και διξικηςικά ρςελέυη για ςιπ 
υοήρειπ πξσ έληναμ ςημ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 και 2015 πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ 
κϊρςξπ μιρθξδξρίαπ και ςιπ αμξιβέπ ςοίςχμ αμήλθαμ και ρε 594 και 588 εσοό 
αμςίρςξιυα. Απϊ ςα πξρά ασςά, 432 και 432 εσοό αμςίρςξιυα, καςαβλήθηκαμ 
ρςξσπ μεςϊυξσπ καςά ςιπ υοήρειπ πξσ έληναμ ρςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 και 2015. 
 
 
6. ΑΟΞΡΒΔΡΔΘΡ 
 
Ξι απξρβέρειπ πξσ επιβάοσμαμ ςα απξςελέρμαςα υοήρεχπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

    Απξρβέρειπ εμρόμαςχμ παγίχμ (Ρημείχρη 
11) 3.924 

 
2.872 

Ρϋμξλξ απξρβέρεχμ 3.924 
 

2.872 
Λείξμ: Οξρά πξσ υοεόθηκαμ ρςξ κϊρςξπ 
παοαγχγήπ -2.969 

 
-2.527 

Απξρβέρειπ πξσ ενξδξπξιήθηκαμ 
(Ρημείχρη 7) 955 

 
345 
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7. ΑΜΑΚΣΡΖ ΚΔΘΞΣΠΓΘΙΩΜ ΔΝΞΔΩΜ 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Αμξιβέπ και ένξδα ποξρχπικξϋ 7.856 
 

7.358 
Ένξδα διατήμιρηπ και ποξόθηρηπ 
πχλήρεχμ 531 

 
683 

Αμξιβέπ και ένξδα ςοίςχμ 1.268 
 

1.248 

Αμξιβέπ παοξυόμ κξιμήπ χτέλειαπ 1.162 
 

1.410 

Δμξίκια λειςξσογικόμ μιρθόρεχμ 313 
 

303 

Κξιπέπ παοξυέπ ςοίςχμ 596 
 

698 

Ρσμςήοηρη εμρόμαςχμ παγίχμ 262 
 

194 

Αρτάλιρςοα 224 
 

206 

Τϊοξι - έλη 398 
 

314 

Ένξδα ςανιδίχμ 98 
 

90 

Ένξδα μεςατξοόμ 3.754 
 

3.459 

Απξρβέρειπ 3.924 
 

2.872 

Οοξβλέφειπ 0 
 

99 

Ιϊρςξπ αμαλχθέμςχμ απξθεμάςχμ 64.179 
 

61.212 

Κξιπά 1.605 
 

1.565 

Ρϋμξλξ 86.170 
 

81.710 

 
 
α παοαπάμχ καςαμέμξμςαι αμά λειςξσογία χπ ενήπ: 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Ιϊρςξπ πχλήρεχμ 76.941 
 

73.065 

Ένξδα διάθερηπ 6.675 
 

6.602 

Ένξδα διξίκηρηπ 2.554 
 

2.043 

Ρϋμξλξ 86.170 
 

81.710 
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8. ΚΞΘΟΑ ΔΡΞΔΑ 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Δπιδξςήρειπ 10 

 

44 

Δμξίκια 15 

 

24 

Διρποαςϊμεμα ένξδα απξρςξλήπ αγαθόμ 90 

 

109 

Κξιπά έρξδα 37 

 

16 

Έκςακςα έρξδα 201 

 

10 

Έρξδα απϊ καςαπςόρειπ εγγσήρεχμ/ 
απξζημιόρειπ 

0 

 

509 

Έκςακςα κέοδη 249 

 

34 

Έρξδα απϊ αυοηριμξπξίηςεπ ποξβλέφειπ 217 

 

97 

Κξιπά έρξδα ποξηγξϋμεμχμ υοήρεχμ 12 

 

20 

Ρϋμξλξ 832 
 

863 

 
 
9. ΥΠΖΛΑΞΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ ΔΡΞΔΑ/(ΔΝΞΔΑ) 
 
α υοημαςξξικξμξμικά έρξδα/(ένξδα) αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

ϊκξι μακοξποϊθερμχμ δαμείχμ (Ρημ. 22)  (391) 
 

 (1.626) 

ϊκξι βοαυσποϊθερμχμ δαμείχμ (Ρημ. 22)  (2.156) 
 

 (3.069) 

Κξιπά  (272) 
 

 (389) 

Ρϋμξλξ υοημαςξξικξμξμικόμ ενϊδχμ  (2.819) 
 

 (5.084) 

Οιρςχςικξί ςϊκξι καςαθέρεχμ 1 
 

4 

Ρϋμξλξ καθαοόμ υοημαςξξικξμξμικόμ 
ερϊδχμ/ (ενϊδχμ)  (2.818) 

 
 (5.080) 

 
 
 
10. ΤΞΠΞΘ ΔΘΡΞΔΖΛΑΞΡ 
 
Ρϋμτχμα με ςη τξοξλξγική μξμξθερία για ςα έςη 2016 και 2015 ξ τξοξλξγικϊπ 
ρσμςελερςήπ ήςαμ 29%. 
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Ζ δαπάμη/(ϊτελξπ) για τϊοξ ειρξδήμαςξπ πξσ απεικξμίζεςαι ρςιπ ρσμημμέμεπ 
εςαιοικέπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ αμαλϋεςαι χπ ενήπ: 
 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Δαπάμη / (ϊτελξπ) ςοέυξμςξπ τϊοξσ 
ειρξδήμαςξπ 0 

 
0 

Δαπάμη / (ϊτελξπ) αμαβαλλϊμεμξσ τϊοξσ 
ειρξδήμαςξπ 696 

 
(318) 

Ρσμξλική ποϊβλεφη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 
   ϊπχπ πεοιλαμβάμεςαι ρςιπ ξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ 696  
 

(318)  

 
 
Ζ ρσμτχμία ςηπ ποϊβλεφηπ για ςξ πξρϊ ςχμ τϊοχμ ειρξδήμαςξπ πξσ 
καθξοίζεςαι απϊ ςημ εταομξγή ςξσ τξοξλξγικξϋ ρσμςελερςή ρςα κέοδη ποξ 
τϊοχμ ρσμξφίζεςαι χπ ενήπ: 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Ιέοδη ποξ τϊοξσ απϊ ρσμευιζϊμεμεπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ 2.879 

 
279 

Ιέοδη/ (ζημιέπ) ποξ τϊοξσ απϊ διακξπείρεπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ - 

 
- 

Ρσμξλικά κέοδη/ (ζημιέπ) ποξ τϊοχμ 2.879 
 

279 
Δαπάμη/(ϊτελξπ) τϊοξσ ειρξδήμαςξπ  
σπξλξγιρμέμη με ςξμ ιρυϋξμςα 

  τξοξλξγικϊ ρσμςελερςή (29% για ςημ υοήρη 
2016 και 2015) 836 

 
0 

Τξοξλξγική επίδοαρη μη τξοξλξγηςέχμ 
ερϊδχμ  και ενϊδχμ πξσ δεμ εκπίπςξσμ 

  για τξοξλξγικξϋπ ρκξπξϋπ 0  
 

0  
Τξοξλξγική επίδοαρη πξρόμ 
καςαυχοημέμχμ ρςα Ίδια Ιετάλαια  (140) 

 
68  

Τξοξλξγική επίδοαρη απϊ ςημ αλλαγή ςξσ 
τξοξλξγικξϋ ρσμςελερςή 0  

 
 (388) 

Ρϋμξλξ 2.183 
 

598 
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Ζ Δλλημική τξοξλξγική μξμξθερία και ξι ρυεςικέπ διαςάνειπ σπϊκειμςαι ρε 
εομημείεπ απϊ ςιπ τξοξλξγικέπ αουέπ. Ξι δηλόρειπ τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 
καςαςίθεμςαι ρε εςήρια βάρη αλλά ςα κέοδη ή ξι ζημίεπ πξσ δηλόμξμςαι για 
τξοξλξγικξϋπ ρκξπξϋπ παοαμέμξσμ ποξρχοιμά έχπ ϊςξσ ξι τξοξλξγικέπ αουέπ 
ενεςάρξσμ ςιπ τξοξλξγικέπ δηλόρειπ και ςα βιβλία ςξσ τξοξλξγξϋμεμξσ, 
ρςιγμή καςά ςημ ξπξία θα εκκαθαοιρςξϋμ και ξι ρυεςικέπ τξοξλξγικέπ 
σπξυοεόρειπ. Ξι τξοξλξγικέπ ζημίεπ ρςξ βαθμϊ πξσ αμαγμχοίζξμςαι απϊ ςιπ 
τξοξλξγικέπ αουέπ, μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για ςξ ρσμφητιρμϊ ςχμ 
κεοδόμ ςχμ πέμςε επξμέμχμ υοήρεχμ πξσ ακξλξσθξϋμ ςη υοήρη πξσ ατξοξϋμ. 
 
 
Έκθερη Τξοξλξγικήπ Ρσμμϊοτχρηπ 
 
Για ςημ υοήρη 2011 και εμςεϋθεμ, ξι Δλλημικέπ Αμόμσμεπ Δςαιοίεπ και ξι 
Δςαιοείεπ Οεοιξοιρμέμηπ Δσθϋμηπ πξσ ξι εςήριεπ ξικξμξμικέπ ςξσπ καςαρςάρειπ 
ελέγυξμςαι σπξυοεχςικά, σπξυοεξϋμςαι μα λαμβάμξσμ «Δςήριξ Οιρςξπξιηςικϊ» 
πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 82 ςξσ Μ.2238/1994, ςξ ξπξίξ 
εκδίδεςαι μεςά απϊ τξοξλξγικϊ έλεγυξ πξσ διεμεογείςαι απϊ ςξμ ίδιξ Μϊμιμξ 
Δλεγκςή ή ελεγκςικϊ γοατείξ πξσ ελέγυει ςιπ εςήριεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. 
Ιαςϊπιμ ξλξκλήοχρηπ ςξσ τξοξλξγικξϋ ελέγυξσ, ξ Μϊμιμξπ Δλεγκςήπ ή 
ελεγκςικϊ γοατείξ εκδίδει ρςημ εςαιοεία «Έκθερη Τξοξλξγικήπ Ρσμμϊοτχρηπ» 
και ρςη ρσμέυεια ξ Μϊμιμξπ Δλεγκςήπ ή ελεγκςικϊ γοατείξ ςημ σπξβάλει 
ηλεκςοξμικά ρςξ Σπξσογείξ Ξικξμξμικόμ ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ δέκα ημεοόμ απϊ 
ςημ καςαληκςική ημεοξμημία έγκοιρηπ ςξσ ιρξλξγιρμξϋ ςηπ εςαιοείαπ απϊ ςη 
Γεμική Ρσμέλεσρη ςχμ Λεςϊυχμ.  
 
Για ςημ Δςαιοεία, ξ τξοξλξγικϊπ έλεγυξπ ςχμ υοήρεχμ 2011 χπ και 2015 
διεμεογήθηκε απξ ςξσπ μϊμιμξσπ ελεγκςέπ ςηπ, βάρει ςηπ παο. 5, άοθοξ 82 ςξσ 
Μ. 2238/1994 και ξι ρυεςικέπ εκθέρειπ τξοξλξγικήπ ρσμμϊοτχρηπ έυξσμ 
σπξβληθεί εμποϊθερμα ρςιπ τξοξλξγικέπ αουέπ. 
 
Ξ τξοξλξγικϊπ έλεγυξπ ςηπ υοήρηπ 2016 απϊ ςξσπ μϊμιμξσπ ελεγκςέπ βοίρκεςαι 
ρε ενέλινη και η έκθερη τξοξλξγικήπ ρσμμϊοτχρηπ ποξβλέπεςαι μα υξοηγηθεί 
μεςά ςη δημξρίεσρη ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ υοήρεχπ 2016. Αμ μέυοι ςημ 
ξλξκλήοχρη ςξσ τξοξλξγικξϋ ελέγυξσ ποξκϋφξσμ ποϊρθεςεπ τξοξλξγικέπ 
σπξυοεόρειπ, εκςιμξϋμε ϊςι ασςέπ δεμ θα έυξσμ ξσριόδη επίδοαρη ρςιπ 
υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. 
 
ημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016 η Δςαιοεία είυε ρχοοεσμέμεπ μεςατεοϊμεμεπ 
τξοξλξγικέπ ζημιέπ επί ςχμ ξπξίχμ αμαγμόοιρε αμαβαλλϊμεμη τξοξλξγική 
απαίςηρη επί πξρξϋ ζημιόμ ϋφξσπ 4 εσοό για ςιπ ξπξίεπ κοίθηκε ϊςι πληοξϋμ 
ςα κοιςήοια ςχμ ΔΥΟΑ για ςημ αμαγμόοιρη αμαβαλλϊμεμηπ τξοξλξγικήπ 
απαίςηρηπ. Ζ διξίκηρη ςηπ Δςαιοείαπ πιρςεϋει ϊςι ξι ζημιέπ ασςέπ θα καλστθξϋμ 
με κέοδη ποιμ απϊ ςη λήνη ςξσπ και χπ εκ ςξϋςξσ αμαγμχοίρθηκε ρυεςική 
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αμαβαλλϊμεμη τξοξλξγική απαίςηρη πξρξϋ 1 εσοό ρςιπ ρσμημμέμεπ 
ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. 
 
 
Ξι αμαβαλλϊμεμξι τϊοξι ρυεςίζξμςαι με ςιπ ποξρχοιμέπ διατξοέπ αμάμερα ρςιπ 
λξγιρςικέπ ανίεπ και ρςιπ τξοξλξγικέπ βάρειπ ςχμ ρςξιυείχμ εμεογηςικξϋ και 
παθηςικξϋ και σπξλξγίζξμςαι με υοήρη ςχμ θερπιρμέμχμ τξοξλξγικόμ 
ρσμςελερςόμ: 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Σπϊλξιπξ έμαονηπ - καθαοή αμαβαλλϊμεμη 
   απαίςηρη (σπξυοέχρη)  (9.941) 

 
 (8.957) 

Υοέχρη/ (Οίρςχρη) ρςημ καςάρςαρη 
απξςελερμάςχμ 848  

 
 (977) 

Απ' εσθείαπ καςαυόοηρη ρςα λξιπά ρσμξλικά 
έρξδα  (1.925) 

 
 (7) 

Σπϊλξιπξ ςέλξσπ υοήρεχπ (καθαοή 
αμαβαλλ. σπξυοέχρη)  (11.018) 

 
 (9.941) 

 
 
 
Ξι αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ και σπξυοεόρειπ πξσ 
αμαγμχοίρςηκαμ ρςιπ ρσμημμέμεπ εςαιοικέπ καςαρςάρειπ ξικξμξμικήπ θέρηπ και 
καςαρςάρειπ απξςελερμάςχμ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ 
   Δμρόμαςα πάγια  (13.791) 

 
 (12.995) 

Αμαβαλλϊμεμα ένξδα 27  
 

15  

Λικςέπ αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ 
σπξυοεόρειπ  (13.764) 

 
 (12.980) 

Αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ 
   Λεςατεοϊμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ / 

(σπξυοεόρειπ)  (834) 
 

18  
Απξζημιόρειπ ποξρχπικξϋ λϊγχ 
ρσμςανιξδϊςηρηπ 224  

 
416  

Δίρποανη απαιςήρεχμ 3.339  
 

2.499  

Κξιπά 17  
 

105  
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Λικςέπ αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ 
απαιςήρειπ 2.745  

 
3.039  

Ιαθαοέπ αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ 
σπξυοεόρειπ  (11.018) 

 
 (9.941) 

 
 
 
 
11. ΔΜΡΩΛΑΑ ΟΑΓΘΑ ΡΞΘΥΔΘΑ 
 
Ζ λξγιρςική πξλιςική ςηπ Δςαιοείαπ για ςημ απξςίμηρη ςχμ εμρχμάςχμ παγίχμ 
ρςξιυείχμ είμαι ςξ μξμςέλξ ςηπ αμαποξραομξγήπ ρςημ εϋλξγη ανία. 
 
α εμρόμαςα πάγια ρςξιυεία αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 
 

Δδατικέπ Λεςατξοικά Έπιπλα- Ιαςαρκεσή Άσλα

εκςάρειπ Ιςήοια Ληυαμήμαςα Λέρα Δνξπλιρμϊπ ρε ενέλινη πάγια Ρϋμξλξ

ΑΝΘΑ ΙΖΡΖΡ

Σπϊλξιπξ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2015 719 24.956 39.169 4.229 406 1.879 51 71.409 

Οοξρθήκεπ 0 251 3.710 2.300 371 754 0 7.385 

Οχλήρειπ /Λεςατξοέπ 0 0  (40)  (5)  (4) 0 0  (48)

Αμαποξραομξγή ρςημ εϋλξγη

ανία αϋνηρη / (μείχρη) 0 0 0 0 0  (250) 0  (250)

Σπϊλξιπξ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2015 719 25.207 42.839 6.524 773 2.383 51 78.496 

Οοξρθήκεπ 4 174 5.414 91 58 1.681 52 7.474 

Οχλήρειπ /Λεςατξοέπ 0 0  (290)  (43) 0  (3.191) 0 

Αμαποξραομξγή ρςημ εϋλξγη 0 

ανία αϋνηρη / (μείχρη)  (168)  (4.656)  (5.792)  (270)  (250) 0  (56)  (11.192)

Σπϊλξιπξ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016 555 20.725 42.171 6.302 581 873 47 71.254 

ΡΩΠΠΔΣΛΔΜΔΡ ΑΟΞΡΒΔΡΔΘΡ

Σπϊλξιπξ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2015 0  (825)  (3.929)  (560)  (54) 0 0  (5.368)

Ένξδα απξρβέρεχμ 0  (413)  (2.222)  (331)  (80) 0  (3)  (3.049)

Απξρβέρειπ πχληθέμςχμ 0 0 5 1 1 0 0 7 

ημ 31η Δεκεμβοίξσ 2015 0  (1.238)  (6.146)  (890)  (133) 0  (3)  (8.410)

Ένξδα απξρβέρεχμ 0  (433)  (2.830)  (565)  (80) 0  (10)  (3.918)

Απξρβέρειπ πχληθέμςχμ 0 0 293 43 0 0 0 336 

Αμαποξραομξγή ρςημ εϋλξγη

ανία (αϋνηρη) / μείχρη 0 1.671 8.683 1.412 214 0 13 11.993 

Σπϊλξιπξ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΜΑΟΞΡΒΔΡΖ ΑΝΘΑ 555 20.725 42.171 6.302 581 873 47 71.254  
 
 
Δπί ςχμ ακιμήςχμ ςηπ Δςαιοείαπ ςημ 31η ∆εκεµβοίξσ 2016 στίρςαμςαι εςαιοικά 
εµποάγµαςα βάοη ρσμξλικξϋ ϋφξσπ 42.601 εσοό, ιδιχςικά εµποάγµαςα βάοη 
ρσμξλικξϋ ϋφξσπ 9.974 εσοό, εγγσήρειπ επί κιμηςόμ ποαγμάςχμ ϋφξσπ 23.000 
εσοό και λξιπά εμέυσοα και εγγσήρειπ ϋφξσπ 414 εσοό για εναρτάλιρη 
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ςοαπεζικόμ δαμείχμ και ρσμβάρεχμ υοημαςξδξςικόμ μιρθόρεχμ ρσμξλικξϋ 
ϋφξσπ 49.511 εσοό (βλέπε ρυεςικά Ρηµ. 22 και 23). 
 
 
12. ΔΟΔΜΔΣΡΔΘΡ ΡΔ ΑΙΘΜΖΑ 
 
α επεμδσςικά ακίμηςα ςηπ Δςαιοείαπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 
 

 
Δδατικέπ 

    

 
εκςάρειπ 

 
Ιςήοια 

 
Ρϋμξλξ 

ΑΝΘΑ ΙΖΡΖΡ 
     Σπϊλξιπξ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2015 2.794  

 
296  

 
3.090  

Οοξρθήκεπ 0  
 

0  
 

0  

Οχλήρειπ /Λεςατξοέπ 0  
 

0  
 

0  

Αμαποξραομξγή ρςημ εϋλξγη 
     ανία αϋνηρη / (μείχρη) 0  

 
0  

 
0  

Σπϊλξιπξ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2015 2.794  
 

296  
 

3.090  

      Οοξρθήκεπ 0  
 

0  
 

0  

Αμαποξραομξγή ρςημ εϋλξγη 
     ανία (μείχρη) / αϋνηρη  (574) 

 
 (16) 

 
 (590) 

Οχλήρειπ/ μεςατξοέπ 0  
 

0  
 

0  

Σπϊλξιπξ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016 2.220  
 

280  
 

2.500  

      

      ΡΩΠΠΔΣΛΔΜΔΡ ΑΟΞΡΒΔΡΔΘΡ 
     Σπϊλξιπξ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2015 0  

 
 (12) 

 
 (12) 

Ένξδα απξρβέρεχμ 0  
 

 (6) 
 

 (6) 

Απξρβέρειπ πχληθέμςχμ 0  
 

0  
 

0  

Σπϊλξιπξ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2015 0  
 

 (18) 
 

 (18) 

      Ένξδα απξρβέρεχμ 0  
 

 (6) 
 

 (6) 

Απξρβέρειπ πχληθέμςχμ 0  
 

0  
 

0  

Αμαποξραομξγή ρςημ εϋλξγη 
    

0  

ανία (αϋνηρη) / μείχρη 0  
 

24  
 

24  

Σπϊλξιπξ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016 0  
 

 (0) 
 

 (0) 

ΑΜΑΟΞΡΒΔΡΖ ΑΝΘΑ 31η Δεκεμβοίξσ 2016 2.220  
 

280  
 

2.500  
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13. ΔΟΔΜΔΣΡΔΘΡ ΡΔ ΗΣΓΑΠΘΙΔΡ ΔΟΘΥΔΘΠΖΡΔΘΡ 
 
Ξι θσγαςοικέπ επιυειοήρειπ είμαι ξι ενήπ: 
 

 ΟΞΡΞΡΞ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ   

 31 Δεκεμβοίξσ  Υόοα 

 2016  2015  ρϋρςαρηπ 

ΑΓΜΞ Α.Δ. 99,99%   99,99%   Δλλάδα 

ΛΔΜΘΔΠΑΜΘΑΜ ΚΑΧΤ Α.Δ. 99,00%  99,00%  Δλλάδα 

 
 
Ζ λξγιρςική ανία ςχμ ρσμμεςξυόμ ϊπχπ απεικξμίζεςαι ρςιπ ξικξμξμικέπ 
καςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ είμαι η ενήπ: 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 ΑΝΘΑ ΙΖΡΖΡ 
  Σπϊλξιπξ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2015 
  ΑΓΜΞ Α.Δ. 24.259  

 ΛΔΜΘΔΠΑΜΘΑΜ ΚΑΧΤ Α.Δ. 2.500  
 Σπϊλξιπξ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2015 26.759 
 

   Οοξρθήκεπ 0 
 Σπϊλξιπξ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016 26.759 
 

   ΡΥΖΛΑΘΡΛΔΜΔΡ ΟΠΞΒΚΔΦΔΘΡ 
  Σπϊλξιπξ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2015 
  ΑΓΜΞ Α.Δ.  (24.259) 

 ΛΔΜΘΔΠΑΜΘΑΜ ΚΑΧΤ Α.Δ.  (2.500) 
 Σπϊλξιπξ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2015  (26.759) 
 

   Οοξβλέφειπ 2016 
  ΑΓΜΞ Α.Δ. 0 

 ΛΔΜΘΔΠΑΜΘΑΜ ΚΑΧΤ Α.Δ. 0 
 Σπϊλξιπξ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016 0  
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Οαοαπέμπξσμε ρςη Ρημείχρη 29 «Κξιπά ρημαμςικά γεγξμϊςα» ϊπξσ γίμεςαι 
αματξοά ρε θέμαςα ρυεςικά με ςημ κϋοηνη ρε πςόυεσρη ςηπ θσγαςοικήπ 
εςαιοείαπ ΑΓΜΞ Α.Δ.. 
 
 
 
14. ΑΟΞΗΔΛΑΑ 
 
α απξθέμαςα αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Δμπξοεϋμαςα 466  
 

379  

Έςξιμα και ημιέςξιμα 13.185  
 

5.557  

Α' & Β' ϋλεπ - αμαλόριμα σλικά 3.956  
 

3.990  

Οοξκαςαβξλέπ για αγξοά απξθεμάςχμ 6.924  
 

7.596  

 
24.531 

 
17.521 

 
 
Ρε ποξηγξϋμεμεπ υοήρειπ ρυημαςίρθηκαμ ποξβλέφειπ απξμείχρηπ ςηπ ανίαπ ςχμ 
απξθεμάςχμ ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςχμ ξπξίχμ αμέουεςαι ρςα εσοό 30. Δπίρηπ 
ρυημαςίρθηκε ποϊβλεφη πξρξϋ 1.976 εσοό για επιρταλή υοεχρςικά σπϊλξιπα 
ποξμηθεσςόμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ λξγαοιαρμϊ «Οοξκαςαβξλέπ για αγξοά 
απξθεμάςχμ». 
 
 
 
15. ΟΔΚΑΔΡ ΙΑΘ ΚΞΘΟΔΡ ΑΟΑΘΖΡΔΘΡ 
 
Ξι απαιςήρειπ απϊ πελάςεπ και ξι λξιπέπ απαιςήρειπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Δμπξοικέπ απαιςήρειπ 
   Ρε εσοό 27.342  

 
27.151  

Λείξμ: ποξβλέφειπ επιρταλόμ απαιςήρεχμ  (16.258) 
 

 (12.409) 

 
11.084 

 
14.742 
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Κξιπέπ απαιςήρειπ 
   Απαιςήρειπ απϊ ςξ Δλλημικϊ Δημϊριξ 1.194  

 
3.117  

Οοξκαςαβξλέπ ρε ποξμηθεσςέπ 396  
 

591  

Οοξπληοχμέμεπ δαπάμεπ 122  
 

155  

Υοεόρςεπ διάτξοξι 3.608    2.897  

 
5.319 

 
6.759 

Λείξμ: ποξβλέφειπ επιρταλόμ απαιςήρεχμ  (1.401) 
 

 (2.376) 

 
3.918 

 
4.383 

Ρϋμξλξ εμπξοικόμ και λξιπόμ απαιςήρεχμ 15.002 
 

19.125 

 
 
 
Ζ κίμηρη ςχμ ποξβλέφεχμ για επιρταλείπ απαιςήρειπ καςά ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 
2016 και 2015 είυε χπ ενήπ: 
 
 

   
Κξιπέπ 

  

 
Οελάςεπ 

 
απαιςήρειπ 

 
Ρϋμξλξ 

Σπϊλξιπξ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2015 12.144  
 

2.602  
 

16.726  

Οοξβλέφειπ 2015 130  
 

0  
 

130  

Αμαςανιμϊμηρη ποξβλέφεχμ 132  
 

 (132) 
 

0  

Λειόρειπ ποξβλέφεχμ 2015 0  
 

 (94) 
 

 (94) 

 
12.409  

 
2.376  

 
16.762  

Οοξβλέφειπ 2016 2.071  
 

803  
 

2.874  

Αμαςανιμϊμηρη ποξβλέφεχμ 1.778  
 

 (1.778) 
 

0  

Λειόρειπ ποξβλέφεχμ 2016 0  
 

0  
 

0  

 
16.258  

 
1.401  

 
17.659  

 
 
Ξι αμαςανιμξμήρειπ ποξβλέφεχμ ατξοξϋμ ςημ μεςατξοέπ ποξβλέφεχμ μεςανϋ 
λξγαοιαρμόμ για ςημ ξοθϊςεοη απεικϊμηρη ςχμ κξμδσλίχμ ςχμ ξικξμξμικόμ 
καςαρςάρεχμ. 
 
 
 
16. ΔΘΑΗΔΡΘΛΑ ΟΠΞΡ ΟΩΚΖΡΖ ΥΠΖΛΑΞΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ ΡΞΘΥΔΘΑ 
 
α διαθέριμα ποξπ πόληρη υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 
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Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Λεςξυέπ εςαιοειόμ ειρηγμέμχμ ρςξ 
υοημαςιρςήοιξ 240 

 
240 

Οοξβλέφειπ σπξςίμηρηπ -57 
 

-9 

 
183 

 
231 

    ΑΛΞΘΒΑΘΑ ΙΔΤΑΚΑΘΑ 
   CPB ΔΚΚΖΜΘΙΞ ΛΔΞΥΘΙΞ 
   Ανία κςήρεχπ 440 

 
440 

Οοξβλέφειπ σπξςίμηρηπ  (394) 
 

 (385) 

 
46 

 
55 

Γεμικϊ ρϋμξλξ 228 
 

286 

 
 
 
17. ΑΛΔΘΑΙΑ ΔΘΑΗΔΡΘΛΑ ΙΑΘ ΘΡΞΔΣΜΑΛΑ 
 
α υοημαςικά διαθέριμα αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

αμείξ 555 
 

127 

Ιαςαθέρειπ 1.996 
 

1.043 

 
2.551 

 
1.170 

 
ξ ϋφξπ ςχμ δερμεσμέμχμ υοημαςικόμ διαθερίμχμ καςά ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 
2016 και 2015, αμέουξμςαμ ρε 273 και 365 εσοό αμςίρςξιυα. 
 
α υοημαςικά διαθέριμα εκτεαρμέμα ρε νέμξ μϊμιρμα καςά ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 
2016 και 2015, αμέουξμςαμ ρε 36 και 34 εσοό αμςίρςξιυα. 
 
 
18. ΛΔΞΥΘΙΞ ΙΔΤΑΚΑΘΞ 
 
ξ μεςξυικϊ κετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ καςά ςημ 31/12/2016 αμέουξμςαμ ρε 12.640 
και διαιοξϋμςαμ 3.160.000 μεςξυέπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ 4,00 εσοό. Ζ διαυοξμική 
κίμηρη ςξσ μεςξυικξϋ κεταλαίξσ παοξσριάζεςαι ρςξ παοακάςχ πίμακα: 
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 Αοιθμϊπ  Ξμξμαρςική  Λεςξυικϊ 

Οξρά ρε εσοό μεςξυόμ  ανία/ €  κετάλαιξ 

31η Δεκεμβοίξσ 2014 3.160.000  4 εσοό/ μςυ  12.640.000 

31η Δεκεμβοίξσ 2015 3.160.000  4 εσοό/ μςυ  12.640.000 

31η Δεκεμβοίξσ 2016 3.160.000  4 εσοό/ μςυ  12.640.000 

 
 
Όλεπ ξι εκδξθείρεπ µεςξυέπ έυξσμ ενξτληθεί πλήοχπ. Ζ Δςαιοεία δεμ καςέυει 
ίδιεπ µεςξυέπ. 
 
 
 
19. ΑΟΞΗΔΛΑΘΙΑ ΔΣΚΞΓΖΡ ΑΝΘΑΡ 
 
α απξθεμαςικά εϋλξγηπ ανίαπ αμαλϋξμςαι ρςξμ ακϊλξσθξ πίμακα: 
 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2015 

 
2014 

Απξθεμαςικϊ εδατικόμ εκςάρεχμ  (1.393) 
 

 (866) 

Απξθεμαςικϊ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ 11.056  
 

13.167  

Απξθεμαςικϊ μηυαμημάςχμ/ ενξπλιρμξϋ 23.297  
 

21.302  

Απξθεμαςικϊ μεςατξοικόμ μέρχμ 2.887  
 

2.076  

ΡΣΜΞΚΞ 35.847  
 

35.679  

 
 
 
20. ΚΞΘΟΑ ΑΟΞΗΔΛΑΘΙΑ 
 
Ρϋµτχμα ςημ ελλημική εµπξοική μξµξθερία, η Δςαιοεία σπξυοεξϋςαι μα 
ρυηµαςίζει ςακςικϊ απξθεµαςικϊ πξρξρςξϋ 5% επί ςχμ εςηρίχμ κεοδόμ ςξ ξπξίξ 
δεμ µπξοεί μα διαμεµηθεί. 
Ρςα λξιπά απξθεµαςικά ςηπ Ιαθαοήπ Ηέρηπ ρσµπεοιλαµβάμξμςαι επίρηπ και 
ειδικά απξθεµαςικά καθόπ και ατξοξλϊγηςα απξθεµαςικά ειδικόμ διαςάνεχμ 
μϊµχμ, ςα ξπξία εναιοξϋμςαι ςξσ τϊοξσ ειρξδήµαςξπ εκςϊπ εάμ διαμεµηθξϋμ 
ρςξσπ µεςϊυξσπ ή κεταλαιξπξιηθξϋμ. 
 
 
α λξιπά απξθεµαςικά ςηπ καθαοήπ θέρηπ αμαλϋξμςαι χπ ακξλξϋθχπ: 
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Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

ακςικϊ απξθεμαςικϊ 808 
 

808  
Διατξοέπ απϊ αμαπο/γή ανίαπ 
λξιπ.πεο/ριακόμ ρςξιυ.Μ.2065/92 1.675 

 
1.675  

Ατξοξλϊγηςα απξθεμαςικά ειδικόμ 
διαςάνεχμ μϊμχμ 21.132 

 
21.132  

Απξθεμαςικα απϊ απαλλαρϊμεμα ςηπ 
τξοξλξγίαπ έρξδα 0 

 
0  

Απξθεμαςικά απϊ έρξδα τξοξλξγηθέμςα 
κας' ειδικϊ ςοϊπξ 215 

 
215  

Ρϋμξλα 23.830 
 

23.830 

 
 
 
 
21. ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΑ ΔΘΡ ΜΔΞΜ 
 
Ζ κίμηρη ςχμ απξςερμάςχμ ειπ μέξ αμαλϋεςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα: 
 

Σπϊλξιπξ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2015  (55.070) 

Ιίμηρη υοήρηπ 2015 – Ιέοδξπ 609  

Σπϊλξιπξ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2015  (54.461) 

  Ιίμηρη υοήρηπ 2016 – Ιέοδξπ 5.052  

Σπϊλξιπξ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016  (49.409) 

 
 
 
 
22. ΠΑΟΔΕΘΙΞΡ ΔΑΜΔΘΡΛΞΡ 
 
α μακοξποϊθερμα και βοαυσποϊθερμα δάμεια ατξοξϋμ υξοηγήρειπ με βάρη ςα 
διάτξοα πιρςχςικά ϊοια πξσ διαςηοεί η Δςαιοεία με ςιπ ςοάπεζεπ πξσ 
ρσμεογάζεςαι. 
 
Ζ εϋλξγη ανία ςξσ δαμειρµξϋ ποξρεγγίζει ασςή πξσ εµταμίζεςαι ρςιπ 
Ξικξμξµικέπ Ιαςαρςάρειπ. 
 
 
ξ ρσμξλικϊ ϋφξπ ςχμ ςοαπεζικόμ δαμείχμ αμαλϋεςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα: 
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Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Βοαυσποϊθερμα δάμεια 40.153 
 

40.597 
Βοαυσπο. μέοξπ μακοξποϊθερμχμ 
υοημαςξδξςήρεχμ 656 

 
400 

Βοαυσπο. μέοξπ ρσμβάρεχμ 
υοημαςξδξςικόμ μιρθόρεχμ 673 

 
646 

 
41.482 

 
41.643 

Λακοξποϊθεμα δάμεια 6.481 
 

5.629 

Γεμικϊ Ρϋμξλξ υοημαςξδξςήρεχμ 47.963 
 

47.272 

 
 
ξ μερξρςαθμικϊ επιςϊκιξ για ςιπ υοήρειπ πξσ έληναμ ςημ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 
και 2015 ήςαμ 5,57% και 6,98% αμςίρςξιυα. 
 
 
 
Λακοξποϊθερμξπ δαμειρμϊπ: 
 
Ζ λήνη ςχμ µακοξποϊθερµχμ ςοαπεζικόμ σπξυοεόρεχμ αμαλϋεςαι χπ ενήπ: 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Δμςϊπ 1 έςξσπ 1.328 
 

400 

Απϊ 2 έχπ 5 έςη 4.732 
 

1.575 

Οεοιρρϊςεοα απϊ 5 έςη 1.076 
 

4.054 

 
7.136 

 
6.029 

 
 
Δπί ςχμ ακιμήςχμ ςηπ Δςαιοείαπ ςημ 31η ∆εκεµβοίξσ 2016 στίρςαμςαι εςαιοικά 
εµποάγµαςα βάοη ρσμξλικξϋ ϋφξσπ 42.601 εσοό, ιδιχςικά εµποάγµαςα βάοη 
ρσμξλικξϋ ϋφξσπ 9.974 εσοό, εγγσήρειπ επί κιμηςόμ ποαγμάςχμ ϋφξσπ 23.000 
εσοό και λξιπά εμέυσοα και εγγσήρειπ ϋφξσπ 414 εσοό για εναρτάλιρη 
ςοαπεζικόμ δαμείχμ και ρσμβάρεχμ υοημαςξδξςικόμ μιρθόρεχμ ρσμξλικξϋ 
ϋφξσπ 49.511 εσοό (βλέπε Ρημ. 11,12). 
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23. ΥΠΖΛΑΞΔΞΘΙΔΡ ΛΘΡΗΩΡΔΘΡ 
 
Ξι υοηµαςξδξςικέπ µιρθόρειπ ςηπ Δςαιοείαπ είμαι εναρταλιρµέμεπ µε ςξ 
δικαίχµα ςξσ εκµιρθχςή μα ςξσ επιρςοατξϋμ ςα µιρθχµέμα εμρόµαςα πάγια ρε 
πεοίπςχρη αθέςηρηπ εκ µέοξσπ ςηπ Δςαιοείαπ ςχμ ϊοχμ ςχμ ρυεςικόμ 
ρσµβάρεχμ. 
 
Ξι σπξυοεόρειπ υοηµαςξδξςικέπ µιρθόρειπ ςηπ Δςαιοείαπ είυαμ χπ ενήπ: 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Βοαυσποϊθερμεπ σπξυοεόρειπ απϊ 
υοημαςξδξςικέπ μιρθόρειπ (ρημ. 20) 673 

 
646 

Λακοξποϊθερμεπ σπξυοεόρειπ απϊ 
υοημαςξδξςικέπ μιρθόρειπ 1.023 

 
4.368 

 
1.695 

 
5.015 

 
 
Ζ κίμηρη ςχμ σπξυοεόρεχμ απϊ υοημαςξδξςικέπ μιρθόρειπ ρςημ υοήρη 2016 
είυε χπ ενήπ: 
 

Σπξυοεόρειπ 1/1/2016 5.015 

Ολέξμ: Ανία μέχμ ρσμβάρεχμ μίρθχρηπ 0 

Λείξμ: Οληοχμέπ -3.320 

Σπξυοεόρειπ 31/12/2016 1.695 

 
Έγιμε αμαςανιμϊμηρη ςχμ πξρόμ ςηπ ρσγκοιςικήπ υοήρηπ 2015 ςχμ κξμδσλιόμ 
«Λακοξποϊθερμα ςοαπεζικά δάμεια», «Σπξυοεόρειπ απϊ υοημαςξδξςικέπ 
μιρθόρειπ» και  «Βοαυσποϊθερμα ςοαπεζικά δάμεια» όρςε μα καςαρςξϋμ 
ρσγκοίριμα με ςα αμςίρςξιυα κξμδϋλια ςηπ υοήρηπ 2016. 
 
 
 
24. ΟΑΠΞΥΔΡ ΟΠΞΡ ΔΠΓΑΕΞΛΔΜΞΣΡ 
 
Ιοαςική ρϋμςανη: Ξι σπάλληλξι ςηπ Δςαιοείαπ καλϋπςξμςαι με έμα απϊ ςα 
διάτξοα σπξρςηοιγμέμα απϊ ςξ Δλλημικϊ κοάςξπ ρσμςανιξδξςικά ςαμεία. Ιάθε 
σπάλληλξπ απαιςείςαι μα καςαβάλει έμα πξρϊ ςξσ μημιαίξσ μιρθξϋ ςξσ ρςξ 
ςαμείξ, με ςημ επιυείοηρη μα καςαβάλει επίρηπ έμα πξρϊ. Ιαςά ςη 
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ρσμςανιξδϊςηρη, ςξ ρσμςανιξδξςικϊ ςαμείξ είμαι αομϊδιξ για ςημ πληοχμή ςχμ 
ρσμςάνεχμ ςχμ σπαλλήλχμ. Ρσμεπόπ, η Δςαιοεία δεμ έυει καμία μξμική ή 
εθιμική σπξυοέχρη μα καςαβάλει μελλξμςικέπ παοξυέπ ρςξ πλαίριξ ασςξϋ ςξσ 
ρυεδίξσ. 
Ξι ειρτξοέπ ποξπ ςα αρταλιρςικά ςαμεία για ςιπ υοήρειπ πξσ έληναμ ςημ 31η 
Δεκεμβοίξσ 2016 και 2015 αμήλθαμ ρε 1.608 και 1.495, αμςίρςξιυα. 
 
 
Απξζημιόρειπ απξυόοηρηπ ποξρχπικξϋ: Βάρει ςξσ ελλημικξϋ εογαςικξϋ 
δικαίξσ, ξι σπάλληλξι και ξι εογαζϊμεμξι έυξσμ δικαίχμα απξζημίχρηπ ρε 
πεοίπςχρη απϊλσρηπ ή απξυόοηρηπ με πξρϊ πληοχμήπ πξσ σπξλξγίζεςαι με 
βάρη ςημ αμξιβή ςξσ σπαλλήλξσ ή ςξσ εογαζξμέμξσ, ςημ ποξωπηοερία και ςξμ 
ςοϊπξ ςηπ λήνηπ (απϊλσρη ή ρσμςανιξδϊςηρη). Ξι σπάλληλξι ή ξι εογαζϊμεμξι 
πξσ παοαιςξϋμςαι ή απξλϋξμςαι με αιςία δεμ έυξσμ δικαίχμα απξζημίχρηπ. Ζ 
πληοχςέα απξζημίχρη ρε πεοίπςχρη ρσμςανιξδϊςηρηπ είμαι ίρη με ςξ 40% ςξσ 
πξρξϋ πξσ θα ήςαμ πληοχςέξ για απϊλσρη υχοίπ αιςία. Ρςημ Δλλάδα ρϋμτχμα 
με ςημ ςξπική ποακςική, ασςά ςα ποξγοάμμαςα δεμ υοημαςξδξςξϋμςαι. 
Ρϋμτχμα με ςημ ποακςική ασςή, η Δςαιοεία δεμ υοημαςξδξςεί ςα ποξγοάμμαςα 
ασςά. Ζ Δςαιοεία υοεόμει ρςα απξςελέρμαςα για δεδξσλεσμέμεπ παοξυέπ ρε 
κάθε πεοίξδξ με αμςίρςξιυη αϋνηρη ςηπ ρσμςανιξδξςικήπ σπξυοέχρηπ. Ξι 
πληοχμέπ παοξυόμ πξσ διεμεογξϋμςαι ρςξσπ ρσμςανιξδξςξϋμεμξσπ κάθε 
πεοίξδξ υοεόμξμςαι έμαμςι ασςήπ ςηπ σπξυοέχρηπ. 
 

Ιαθαοή σπξυοέχρη ρςημ καςάρςαρη ξικξμξμικήπ θέρηπ 773 

  Οαοξϋρα ανία ρςημ έμαονη ςηπ υοήρηπ 1.433 

Ιϊρςξπ σπηοερίαπ 57 

Υοημαςξξικξμξμικϊ κϊρςξπ 14 

Ιϊρςξπ πεοικξπόμ ςεομαςιρμξϋ σπηοερίαπ 7 

Οαοξυέπ πξσ πληοόθηραμ -40 

Αμαλξγιρςικά κέοδη και (ζημιέπ) -8 

 
1.463 

Οοξραομξγή ρχοοεσμέμηπ ποϊβλεφηπ ρςξ πξρϊ ςηπ αμαλξγιρςικήπ 
μελέςηπ -690 

Οαοξϋρα ανία ρςημ λήνη ςηπ υοήρηπ 773 
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25. ΚΞΘΟΔΡ ΟΠΞΒΚΔΦΔΘΡ 
 
Ζ Δςαιοεία ρε ποξηγξϋμεμεπ υοήρειπ ρυημάςηρε ποϊβλεφη ποϊρθεςχμ τϊοχμ 
και ςχμ ποξρασνήρεχμ πξσ πιθαμϊμ καςαλξγιρςξϋμ ρε μελλξμςικϊ τξοξλξγικϊ 
έλεγυξ. 
Ρςημ υοήρη 2015 ξλξκληοόθηκε απϊ ςιπ τξοξλξγικέπ αουέπ ξ έλεγυξπ ςχμ 
υοήρεχμ 2009 και 2010 καθόπ και ξ επαμέλεγυξπ ςηπ υοήρηπ 2011 απϊ ςξσπ 
ξπξίξσπ ποξέκσφαμ ποϊρθεςξι τϊοξι και ποξρασνήρειπ πξρξϋ 253 εσοό, ξι 
ξπξίξι μείχραμ ςημ ρυημαςιρμέμη ποϊβλεφη. ξ σπϊλξιπξ πξρϊ 97 εσοό 
μεςατέοθηκε ρςξ λξγαοιαρμϊ «Έρξδα απϊ αυοηριμξπξίηςεπ ποξβλέφειπ». 
 
 
Ζ κίμηρη ςχμ λξιπόμ ποξβλέφεχμ παοξσριάζεςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα: 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Σπϊλξιπξ έμαονηπ 0 
 

350 
Ιαςαλξγιρμϊπ ποϊρθεςχμ τϊοχμ και 
ποξρασνήρεχμ 0 

 
 (253) 

Έρξδα απϊ αυοηριμξπξίηςεπ ποξβλέφειπ 0 
 

 (97) 

 
0 

 
0 

 
 
 
26. ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΟΠΞΡ ΟΠΞΛΖΗΔΣΔΡ 
 
Ξι βοαυσποϊθερμεπ εμπξοικέπ σπξυοεόρειπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 
 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Σπξυοεόρειπ ποξπ ποξμηθεσςέπ 11.780 
 

13.783 
Σπξυοεόρειπ ποξπ ΜΟΔΔ και Δημϊριεπ 
Δπιυειοήρειπ 467 

 
431 

Γοαμμάςια πληοχςέα 28 
 

28 

Δπιςαγέπ πληοχςέεπ 16.574 
 

12.721 

 
28.849 

 
26.963 
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Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2014 

Οοξμηθεσςέπ ερχςεοικξϋ 25.603 
 

24.168 

Οοξμηθεσςέπ ενχςεοικξϋ 3.246 
 

2.795 

 
28.849 

 
26.963 

 
Ζ Δςαιοεία δεμ έυει σπξυοεόρειπ ποξπ ποξμηθεσςέπ εκτοαρμέμεπ ρε νέμξ 
μϊμιρμα. 
 
 
 
27. ΔΔΔΞΣΚΔΣΛΔΜΔΡ ΙΑΘ ΚΞΘΟΔΡ ΒΠΑΥΣΟΠΞΗΔΡΛΔΡ ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ 
 
ξ πξρϊ πξσ απεικξμίζεςαι ρςιπ καςαρςάρειπ ξικξμξμικήπ θέρηπ αμαλϋεςαι χπ 
ενήπ: 
 

 
Ζ ΔΑΘΠΔΘΑ 

 
31 Δεκεμβοίξσ 

 
2016 

 
2015 

Οαοακοαςημέμξι τϊοξι 
   Τϊοξπ μιρθχςόμ 133 

 
89 

Τϊοξι ςοίςχμ 74 
 

15 

Πϋθμιρη ειρτξοόμ ΔΚΞΓ 10 
 

2 

Κξιπξί τϊοξι 0 
 

51 

 
217 

 
157 

    Αρταλιρςικξί ξογαμιρμξί 394 
 

363 

    Ρϋμξλξ σπξυοεόρεχμ απϊ τϊοξσπ και 
ειρτξοέπ 611 

 
520 

    Κξιπέπ σπξυοεόρειπ 
   Οοξκαςαβξλέπ πελαςόμ 408 

 
314 

Κξιπά 2.514 
 

2.761 

Ρϋμξλξ λξιπόμ σπξυοεόρεχμ 2.922 
 

3.075 

    Γεμικϊ ρϋμξλξ σπξυοεόρεχμ 3.533 
 

3.595 
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28. ΡΣΜΑΚΚΑΓΔΡ ΛΔ ΡΣΜΔΔΔΔΛΔΜΑ ΛΔΠΖ 
 
Ζ Δςαιοεία αγξοάζει ποξψϊμςα και σπηοερίεπ καθόπ και πχλεί αγαθά ρε 
ξοιρμέμεπ ρσμδεδεμέμεπ εςαιοείεπ σπϊ ϊοξσπ πξσ η Δςαιοεία εταομϊζει ρε 
ϊλξσπ ςξσπ ρσμαλλαρϊμεμξσπ ςηπ (πελάςεπ/ ποξμηθεσςέπ). Ξι εμ λϊγχ 
ρσμδεδεμέμεπ εςαιοείεπ απξςελξϋμςαι απϊ θσγαςοικέπ εςαιοείεπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ 
κξιμή ιδιξκςηρία ή/και διξίκηρη με ςημ Δςαιοεία. 
 
 
α σπϊλξιπα με ςιπ ρσμδεδεμέμεπ εςαιοείεπ έυξσμ χπ ενήπ: 
 

 
2016 

 

2015 

Οχλήρειπ 
 

 
 

Οχλήρειπ αγαθόμ 446 
 

1.902 

Οχλήρειπ παγίχμ 0 

 

0 

Οχλήρειπ σπηοεριόμ 0 

 

0 

Κξιπά έρξδα 0 

 

0 

 
446 

 

1.902 

Αγξοέπ 
 

 
 

Αγξοέπ αγαθόμ 0 

 

0 

Αγξοέπ παγίχμ 0 

 

0 

 
0 

 

0 

Σπϊλξιπα απαιςήρεχμ ςέλξσπ υοήρεχπ 
 

 
 

Απαιςήρειπ απϊ πχλήρειπ αγαθόμ και σπηοεριόμ   4.633 

 

5.139 

Κξιπέπ απαιςήρειπ 4.975 

 

4.971 

 
9.608 

 

10.109 

Σπϊλξιπα σπξυοεόρεχμ ςέλξσπ υοήρεχπ 
 

 
 

Σπξυοεόρειπ απϊ αγξοέπ αγαθόμ και σπηοεριόμ   0 

 

0 

Κξιπέπ σπξυοεόρειπ 0 

 

0 

 
0 

 

0 

 
Ξι πχλήρειπ απξθεμάςχμ και σλικόμ απϊ ρσμδεδεμέμα μέοη αμςιποξρχπεϋξσμ 
καςά ποξρέγγιρη ςξ 0,50% και 2,12% ςχμ ρσμξλικόμ πχλήρεχμ ςηπ Δςαιοείαπ 
για ςιπ υοήρειπ πξσ έληναμ ρςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 και 2015 αμςίρςξιυα. 
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29. ΚΞΘΟΑ ΡΖΛΑΜΘΙΑ ΓΔΓΞΜΞΑ 
 
29.1 ΙΖΠΣΝΖ ΗΣΓΑΠΘΙΖΡ ΔΑΘΠΔΘΑΡ ΡΔ ΙΑΑΡΑΡΖ ΟΩΥΔΣΡΖΡ 
 
ξ Οοχςξδικείξ Ηερραλξμίκηπ με ςημ σπ. αοιθμ. 17980/26.09.2014 απϊταρη 
ςξσ έκαμε δεκςή ςημ σπ. αοιθμ. 15898/16.07.2014 αίςηρη κήοσνηπ ρε 
καςάρςαρη πςόυεσρηπ ςηπ εςαιοείαπ "ΑΓΜΞ Βιξμηυαμία Γάλακςξπ Α.Δ." και 
απέοοιφε ςημ σπ. αοιθμ. 18388/01.09.2014 παοέμβαρη αμςιμχλία ςχμ 
διαδίκχμ. 
 
Ωπ ημεοξμημία παϋρηπ ςχμ πληοχμόμ ξοίρθηκε η αμςίρςξιυη μέοα δημξρίεσρηπ 
ςηπ παοξϋρηπ ςξσ έςξσπ 2012 (δηλαδή η 27/10/2012). 
 
Ρϋμδικξπ πςόυεσρηπ ξοίρθηκε η κ. Αιμιλία Ειόγα. 
 
Για πεοιρρϊςεοα ρςξιυεία παοαπέμπξσμε ρςημ Ρημείχρη 13 "Ησγαςοικέπ 
Δπιυειοήρειπ". 
 
 
 
29.2 ΣΟΞΗΔΡΔΘΡ ΟΞΣ ΑΤΞΠΞΣΜ ΖΜ ΟΩΥΔΣΡΖ ΖΡ ΑΓΜΞ Α.Δ. 
 
α) Ιαςαςέθηκε ρςξ Οξλσμελέπ Οοχςξδικείξ Ηερραλξμίκηπ αγχγή πςχυεσςικήπ 
αμακλήρεχπ ςηπ ρσμδίκξσ (αοιθμϊπ καςάθερηπ 1057/2016), με αίςημα ςημ 
αμάκληρη ενακξρίχμ ενήμςα ξκςό (668) «ρσμαλλαγόμ» ρσμξλικήπ ανίαπ εσοό 
9.331.873,30. Ρσζηςήθηκε ςημ 13-1-2017 και αμαμέμεςαι απϊταρη. 
β) Ιαςαςέθηκε ρςξ Οξλσμελέπ Οοχςξδικείξ Ηερραλξμίκηπ αγχγή αγχγή ςηπ 
ρσμδίκξσ (αοιθμϊπ καςάθερηπ 19922/2015) με ςημ ξπξία αιςείςαι μα αμακληθξϋμ 
ξι μεςαβιβάρειπ απϊ ςημ «ΑΓΜΞ Α.Δ.» ποξπ ςημ «ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ.», είκξρι (20) 
τξοςηγόμ ασςξκιμήςχμ. Ρσζηςήθηκε ςημ 12-12-2016 και αμαμέμεςαι απϊταρη. 
γ) Ιαςαςέθηκαμ ρςξ Οξλσμελέπ Οοχςξδικείξ Ηερραλξμίκηπ αμςιοοήρειπ ςηπ 
ΙΞΚΘΞΡ ΑΔ καςά ςχμ επαληθεϋρεχμ για απϊοοιφη κξμδσλίχμ για πξρϊ εσοό 
4.914.699,81, ρσζηςήθηκαμ ςημ 14-10-2016 με παοέμβαρη σπέο ςηπ ρσμδίκξσ 
ςηπ ΑΓΠΞΘΙΖΡ ΠΑΟΔΕΑΡ και εκδϊθηκε η σπ’ αοιθμ. 1236/2017 απϊταρη η 
ξπξία απέοοιφε ςιπ αμςιοοήρειπ χπ αϊοιρςεπ. Ιαςαςέθηκαμ μέεπ αμςιοοήρειπ, ξι 
ξπξίεπ εκδικάρθηκαμ ςημ 28-4-2017 και αμαμέμεςαι απϊταρη. 
 
 
29.3 ΑΓΩΓΔΡ ΠΘΩΜ 
 
Ιαςά ςηπ εςαιοείαπ έυξσμ αρκηθεί αγχγέπ απϊ εογαζξμέμξσπ και κςημξςοϊτξσπ 
-παοαγχγξϋπ ςηπ θσγαςοικήπ εςαιοείαπ «ΑΓΜΞ ΒΘΞΛΖΥΑΜΘΑ ΓΑΚΑΙΞΡ Α.Δ» 
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καθόπ και λξιπξϋπ ςοίςξσπ με ςιπ ξπξίεπ διεκδικείςαι ρσμξλικά ςξ πξρϊ ςχμ 
22.211 εσοό χπ απξζημίχρη για απαιςήρειπ ςξσπ πξσ ατξοξϋμ δεδξσλεσμέμεπ 
απξδξυέπ και ρσμαλλαγέπ ςξσπ με ςημ «ΑΓΜΞ ΒΘΞΛΖΥΑΜΘΑ ΓΑΚΑΙΞΡ Α.Δ». Ζ 
διξίκηρη εκςιμά ϊςι ξι αγχγέπ ασςέπ δεμ θα εσδξκιμήρξσμ σπέο ςχμ αμςιδίκχμ 
διϊςι ρςηοίζξμςαι ρε ιρυσοιρμξϋπ πεοί άορηπ ςηπ ασςξςέλειαπ ςηπ μξμικήπ 
ποξρχπικϊςηςαπ ςηπ ΑΓΜΞ κας’ επίκληρη ςχμ άοθοχμ 281 και 288 ΑΙ, ξι ξπξίξι 
δεμ μπξοξϋμ μα εσδξκιμήρξσμ, δεδξμέμξσ ϊςι: (α) Θρυϋει ξ καμϊμαπ ςηπ 
πλήοξσπ και απϊλσςηπ ασςξςέλειαπ ςηπ μξμικήπ ποξρχπικϊςηςαπ ςηπ Α.Δ. έμαμςι 
ςχμ μεςϊυχμ ςηπ (άοθοξ 1 παο. 1 ςξσ Ιχδ. Μ. 2190/1920 πεοί «Αμχμϋμχμ 
Δςαιοιόμ», καςά ςξ ξπξίξ η αμόμσμη εςαιοία είμαι κεταλαιξσυική εςαιοία με 
μξμική ποξρχπικϊςηςα, «για ςα υοέη ςηπ ξπξίαπ εσθϋμεςαι μϊμξ η ίδια με ςημ 
πεοιξσρία ςηπ», (β) Θρυϋει και βοίρκει απϊλσςη ποακςική εταομξγή ξ καμϊμαπ 
ςηπ απϊλσςηπ πεοιξσριακήπ ασςξςέλειαπ ςχμ δϋξ εςαιοιόμ, (γ) δεμ ρσμςοέυει 
πεοίπςχρη: α) ξϋςε αμεπαοκξϋπ υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ ΑΓΜΞ απϊ ςημ ΙΞΚΘΞΡ, β) 
ξϋςε ρϋγυσρηπ ποξρχπικξϋ και σπηοεριόμ ςχμ δϋξ εςαιοιόμ, πξσ 
λειςξσογξϋραμ ασςξςελόπ και αμενάοςηςα. 
Ζ Διξίκηρη εκςιμά ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι μϊμιμεπ ποξωπξθέρειπ για ςημ 
παοαμέοιρη (άορη) ςηπ μξμικήπ ασςξςέλειαπ ςηπ θσγαςοικήπ μαπ εςαιοίαπ ΑΓΜΞ 
Α.Δ.. Ξλεπ ξι ρυεςικέπ πεοιπςόρειπ πξσ έυξσμ κοιθεί απϊ ςημ μξμξλξγία 
ατξοξϋμ ρε εμςελόπ ακοαίεπ πεοιπςόρειπ καςαυοηρςικήπ επίκληρηπ ςηπ 
μξμικήπ ποξρχπικϊςηςαπ: (α) είςε εςαιοιόμ πξσ ιδοϋθηκαμ εν αουήπ υχοίπ 
καμία ερχςεοική ξογαμχςική διάοθοχρη και υχοίπ πεοιξσριακά μέρα, απϊ 
μεςϊυξσπ πξσ η ρσμπεοιτξοά ςξσπ ποξκαλξϋρε απϊ ςημ ίδοσρή ςξσπ ςημ 
εμςϋπχρή ςηπ ποξρχπικήπ εσθϋμηπ για ςα υοέη ςηπ εςαιοίαπ [έςρι: ΔτΑΗ 
4801/2009 ΔλλΔμη 2010, 250] (β) είςε εςαιοιόμ, ςχμ ξπξίχμ ξ κϋοιξπ μέςξυξπ 
(ρσμήθχπ τσρικϊ ποϊρχπξ) αμέλαβε με ρϋμβαρη έμαμςι ςχμ ςοίςχμ πιρςχςόμ 
ρατείπ ποξρχπικέπ δερμεϋρειπ και εγγσήρειπ απξπληοχμήπ ςχμ εςαιοικόμ 
υοεόμ [έςρι: ξλΑΟ 2/2013, ΑΟ 905/2010, ΑΟ 5/2009, ΑΟ 11/2009], (γ) είςε 
εςαιοιόμ, πίρχ απϊ ςιπ ξπξίεπ σπξκοσπςϊςαμ τσρικϊ ποϊρχπξ πξσ εμεογξϋρε 
αταμόπ [έςρι: ΔτΟειο 672/2010 ΔΜασςΔ 2010, 410]. 
Ιαμία αςςϊ ςιπ πιξ πάμχ ακοαίεπ και εναιοεςικέπ πεοιρςάρειπ δεμ ρσμςοέυει ρςιπ 
έμδικεπ πεοιπςόρειπ. Αμςιθέςχπ, η μξμξλξγία επί θεμάςχμ εογαςικξϋ δικαίξσ, 
απξκοξϋει ςημ ποξρτσμή ρςημ άορη ςηπ μξμικήπ ασςξςέλειαπ ακϊμη και ςηπ 
καςά πξρξρςϊ 100% θσγαςοικήπ εςαιοίαπ, ϊςαμ κας’ ξσρίαμ η άορη 
ρςηοίζεςαι μϊμξ ρςξ γεμξμϊπ ςηπ ϋπαονηπ διξικηςικήπ και ξικξμξμικήπ 
ενάοςηρηπ ςηπ θσμαςοικήπ απϊ ςημ μηςοική εςαιοία, ϊπχπ κας’ ερταλμέμη 
εομημεία ςχμ ΑΙ 281, 288 έκοιμε εδό η εκκαλξσμέμη [έςρι, ΑΟ 149/2013 ΔΔΔ 
2013, 964, ΔτΗερραλξμίκηπ 1006/2003 Αομ 2003, 673]. 
Δπιρημαίμξσμε ςιπ πεοιπςόρειπ ςχμ σπ’ αοιθμ. καςαθ. 16866/2014,16697/2014, 
25912/2014, 23532/2014,11335/2014 και 11875/2014 αγχγόμ 87 ρσμξλικά 
εογαζξμέμχμ για ςιπ ξπξίεπ έυξσμ ήδη εκδξθεί ένι αμςίρςξιυεπ απξτάρειπ (ξι 
13120/2015, 13128/2015, 1321/2016, 1322/2016, 5958/2017 και 5949/2017 -
μάλιρςα ξι δϋξ ςελεσςαίεπ μεςά απϊ δικαρςική ποαγμαςξγμχμξρϋμη), πξσ 
κοίμξσμ ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ για ςημ παοαμέοιρη (άορη) ςηπ 
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μξμικήπ ασςξςέλειαπ ςηπ θσγαςοικήπ μαπ εςαιοίαπ ΑΓΜΞ Α.Δ. ρε βάοξπ ςηπ 
ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. και απξοοίπςξσμ ςιπ ρυεςικέπ αγχγέπ καςά ςηπ ΙΞΚΘΞΡ Α.Δ. 

 
Λε βάρη ςημ χπ άμχ διαμξοτξϋμεμη πξοεία ςηπ μξμξλξγίαπ επί ςχμ 
ρσγκεκοιμέμχμ έμδικχμ σπξθέρεχμ, η Διξίκηρη θεχοεί ϊςι ξι αμχςέοχ 
απαιςήρειπ εογαζξμέμχμ και κςημξςοξτόμ ςελικά δεμ θα βαοϋμξσμ ςημ 
εςαιοία και ξοθά δεμ καςαυχοήθηκαμ ρςιπ σπξυοεόρειπ ςηπ και δεμ 
ρυημαςίρθηκε ρυεςική ποϊβλεφη. 
 

Κιμμϊςξπξπ, 10 Ασγξϋρςξσ 2017 
 

Ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Δ.Ρ & Διεσθϋμχμ 
Ρϋμβξσλξπ 

              Ξ Α' Αμςιποϊεδοξπ 
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