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Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεσο
ε

απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2014,
(ζπληαζζφκελε ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 θαη ηηο θαη’
εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθηειεζηηθέο Απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο
Θεθαιαηαγνξάο)

Βεααζχκεηαζ υηζ δ πανμφζα Δηήζζα Νζημκμιζηή Έηεεζδ πμο αθμνά ζηδκ πνήζδ 2014
(01.01.2014-31.12.2014), είκαζ εηείκδ πμο εβηνίεδηε απυ ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηδξ
Ακχκοιδξ Δηαζνείαξ ιε ηδκ επςκοιία «PROFILE ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ» ηαηά ηδκ ζοκεδνίαζδ αοημφ ηδξ 31δξ Κανηίμο 2015 ηαζ είκαζ
ακανηδιέκδ ζημ δζαδίηηομ ζηδκ κυιζια ηαηαπςνδιέκδ δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ www.profile.gr,
υπμο ηαζ εα παναιείκεζ ζηδκ δζάεεζδ ημο επεκδοηζημφ ημζκμφ βζα πνμκζηυ δζάζηδια
ημοθάπζζημκ πέκηε (5) εηχκ απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ ζοκηάλεςξ ηαζ δδιμζζμπμζήζεχξ ηδξ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1
Γειψζεηο Δθπξνζψπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
Πηζξ ηαηςηένς δδθχζεζξ, μζ μπμίεξ θαιαάκμοκ πχνα ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 4 παν. 2 ημο κ.
3556/2007, υπςξ ζζπφεζ ζήιενα, πνμααίκμοκ μζ εηπνυζςπμζ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηδξ
Δηαζνείαξ ηαζ δδ μζ αηυθμοεμζ:
1. Σανάθαιπμξ Πηαζζκυπμοθμξ ημο Ξακαβζχηδ, ηάημζημξ Γθοθάδαξ Αηηζηήξ, μδυξ Διι. Θμκημφ
ανζε. 9, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο.
2. Ππονίδςκ Κπανιπάημξ ημο Ακηςκίμο-Ηςάκκδ, ηάημζημξ Τοπζημφ Αηηζηήξ, μδυξ Ξ.
Σαηγδηςκζηακηή ανζε. 20, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
3.

Θςκζηακηίκμξ

Κακηγααζκάημξ

ημο

Γεςνβίμο,

ηάημζημξ

Ζθζμοπυθεςξ

Αηηζηήξ,

Ξθ.

Ακελανηδζίαξ ανζε. 7, Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
********************************
Νζ ηάηςεζ οπμβνάθμκηεξ, οπυ ηδκ ςξ άκς ζδζυηδηά ιαξ, ζφιθςκα ιε ηα οπυ ημο κυιμο
μνζγυιεκα αθθά ηαζ εζδζηχξ πνμξ ημφημ μνζζεέκηεξ απυ ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηδξ Ακχκοιδξ
Δηαζνείαξ ιε ηδκ επςκοιία «PROFILE ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ» ηαζ ημκ δζαηνζηζηυ ηίηθμ «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Δ.», (εθελήξ
ηαθμοιέκδξ βζα θυβμοξ ζοκημιίαξ ςξ «Δηαηξεία» ή «PROFILE»), ηαηά ηδκ ζοκεδνίαζδ
αοημφ πμο έθααε πχνα ηδκ 31δ Κανηίμο 2015, ζφιθςκα ιε ηα οπυ ημο κυιμο επζηαζζυιεκα,
δδθχκμοιε ηαζ αεααζχκμοιε ιε ηδκ πανμφζα υηζ, ελ υζςκ βκςνίγμοιε:
(α) μζ εηήζζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ ηδξ πνήζεςξ 2014 (01.01.201431.12.2014), εηαζνζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ, μζ μπμίεξ ηαηανηίζεδηακ ζφιθςκα ιε ηα ζζπφμκηα
θμβζζηζηά πνυηοπα, απεζημκίγμοκ ηαηά ηνυπμ αθδεή ηα ζημζπεία ημο εκενβδηζημφ ηαζ ημο
παεδηζημφ, ηδκ ηαεανή εέζδ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ Δηαζνείαξ ηαεχξ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ
πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ εκμπμίδζδ εηθαιαακμιέκςκ ςξ ζφκμθμ, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα
ζηζξ παναβνάθμοξ 3 έςξ 5 ημο άνενμο 4 ημο κ. 3556/2007 ηαζ
(α) δ εηήζζα Έηεεζδ Γζαπείνζζδξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηδξ Δηαζνείαξ απεζημκίγεζ ηαηά
ηνυπμ αθδεή ηα ζδιακηζηά βεβμκυηα πμο έθααακ πχνα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ μζημκμιζηήξ
πνήζδξ

2014

ηαηαζηάζεζξ,

(01.01.2014-31.12.2014),
ζοιπενζθαιαακμιέκδξ

ηδξ

ηδκ

επίδναζή

πενζβναθήξ

ημοξ
ηςκ

ζηζξ

εηήζζεξ

ηονζμηένςκ

μζημκμιζηέξ

ηζκδφκςκ

ηαζ

ααεααζμηήηςκ πμο ακηζιεηςπίγεζ, ηζξ ζδιακηζηέξ ζοκαθθαβέξ πμο ηαηανηίζεδηακ ιεηαλφ ηδξ
Δηαζνείαξ ηαζ ηςκ ζοκδεδειέκςκ ιε αοηήκ πνμζχπςκ (υπςξ αοηά μνίγμκηαζ ζημ ΓΙΞ 24),
ηαεχξ ηαζ ηδκ ελέθζλδ, ηζξ επζδυζεζξ ηαζ ηδκ εέζδ ηυζμ ηδξ Δηαζνείαξ υζμ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ
πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ εκμπμίδζδ εηθαιαακμιέκςκ ςξ ζφκμθμ.
Λέα Πιφνκδ, 31 Κανηίμο 2015
Νζ δδθμφκηεξ
Σανάθαιπμξ Πηαζζκυπμοθμξ
Α.Γ.Ρ. Π 577589

Ππονίδςκ Κπανιπάημξ
Α.Γ.Ρ. ΑΔ 077416

3

Θςκ/κμξ Κακηγααζκάημξ
Α.Γ.Ρ. Ξ 280422

PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2
ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ
Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή
Ξνμξ ημοξ Κεηυπμοξ ηδξ Δηαζνείαξ «PROFILE Αλψλπκε Δκπνξηθή & Βηνκεραληθή
Δηαηξία Ξιεξνθνξηθήο »
Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ
Δθέβλαιε ηζξ ζοκδιιέκεξ εηαζνζηέξ ηαζ ηζξ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ
«PROFILE Αλψλπκε Δκπνξηθή & Βηνκεραληθή Δηαηξία Ξιεξνθνξηθήο » ηαζ ηςκ
εοβαηνζηχκ ηδξ, πμο απμηεθμφκηαζ απυ ηδκ εηαζνζηή ηαζ εκμπμζδιέκδ ηαηάζηαζδ μζημκμιζηήξ
εέζδξ ηδξ 31δξ Γεηειανίμο 2014, ηζξ εηαζνζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ ηαηαζηάζεζξ ζοκμθζημφ
εζζμδήιαημξ, ιεηααμθχκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηαζ ηαιεζαηχκ νμχκ ηδξ πνήζεςξ πμο έθδλε ηδκ
διενμιδκία αοηή, ηαεχξ ηαζ πενίθδρδ ζδιακηζηχκ θμβζζηζηχκ πμθζηζηχκ ηαζ θμζπέξ
επελδβδιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ.
Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο
Ζ δζμίηδζδ είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ εφθμβδ πανμοζίαζδ αοηχκ ηςκ εηαζνζηχκ ηαζ
εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Ξνυηοπα Σνδιαημμζημκμιζηήξ
Ακαθμνάξ, υπςξ αοηά έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, υπςξ ηαζ βζα εηείκεξ ηζξ
εζςηενζηέξ δζηθείδεξ, πμο δ δζμίηδζδ ηαεμνίγεζ ςξ απαναίηδηεξ, χζηε κα ηαείζηαηαζ δοκαηή δ
ηαηάνηζζδ εηαζνζηχκ ηαζ εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ απαθθαβιέκςκ απυ μοζζχδδ
ακαηνίαεζα, πμο μθείθεηαζ είηε ζε απάηδ είηε ζε θάεμξ.
Δπζχλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δζηή ιαξ εοεφκδ είκαζ κα εηθνάζμοιε βκχιδ επί αοηχκ ηςκ εηαζνζηχκ ηαζ εκμπμζδιέκςκ
μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ιε αάζδ ημκ έθεβπυ ιαξ. Γζεκενβήζαιε ημκ έθεβπυ ιαξ ζφιθςκα ιε
ηα Γζεεκή Ξνυηοπα Δθέβπμο. Ρα πνυηοπα αοηά απαζημφκ κα ζοιιμνθςκυιαζηε ιε ηακυκεξ
δεμκημθμβίαξ, ηαεχξ ηαζ κα ζπεδζάγμοιε ηαζ δζεκενβμφιε ημκ έθεβπμ ιε ζημπυ ηδκ απυηηδζδ
εφθμβδξ δζαζθάθζζδξ βζα ημ εάκ μζ εηαζνζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ είκαζ
απαθθαβιέκεξ απυ μοζζχδδ ακαηνίαεζα.
Ν έθεβπμξ πενζθαιαάκεζ ηδ δζεκένβεζα δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ απυηηδζδ εθεβηηζηχκ ηεηιδνίςκ,
ζπεηζηά ιε ηα πμζά ηαζ ηζξ βκςζημπμζήζεζξ ζηζξ εηαζνζηέξ ηαζ ηζξ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ
ηαηαζηάζεζξ. Νζ επζθεβυιεκεξ δζαδζηαζίεξ ααζίγμκηαζ ζηδκ ηνίζδ ημο εθεβηηή πενζθαιαακμιέκδξ
ηδξ εηηίιδζδξ ηςκ ηζκδφκςκ μοζζχδμοξ ακαηνίαεζαξ ηςκ εηαζνζηχκ ηαζ εκμπμζδιέκςκ
μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, πμο μθείθεηαζ είηε ζε απάηδ είηε ζε θάεμξ. Θαηά ηδ δζεκένβεζα
αοηχκ ηςκ εηηζιήζεςκ ηζκδφκμο, μ εθεβηηήξ ελεηάγεζ ηζξ εζςηενζηέξ δζηθείδεξ πμο ζπεηίγμκηαζ
ιε ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ εφθμβδ πανμοζίαζδ ηςκ εηαζνζηχκ ηαζ εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ
ηαηαζηάζεςκ ηδξ εηαζνείαξ, ιε ζημπυ ημ ζπεδζαζιυ εθεβηηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαηάθθδθςκ βζα ηζξ
πενζζηάζεζξ, αθθά υπζ ιε ζημπυ ηδκ έηθναζδ βκχιδξ επί ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ
εζςηενζηχκ δζηθείδςκ ηδξ εηαζνείαξ. Ν έθεβπμξ πενζθαιαάκεζ επίζδξ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ
ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ θμβζζηζηχκ πμθζηζηχκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ ημο εφθμβμο ηςκ
εηηζιήζεςκ πμο έβζκακ απυ ηδ δζμίηδζδ, ηαεχξ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ πανμοζίαζδξ ηςκ
εηαζνζηχκ ηαζ εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.
Ξζζηεφμοιε υηζ ηα εθεβηηζηά ηεηιήνζα πμο έπμοιε ζοβηεκηνχζεζ είκαζ επανηή ηαζ ηαηάθθδθα
βζα ηδ εειεθίςζδ ηδξ εθεβηηζηήξ ιαξ βκχιδξ.
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Γλψκε
Θαηά ηδ βκχιδ ιαξ, μζ ζοκδιιέκεξ εηαζνζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ
πανμοζζάγμοκ εφθμβα, απυ ηάεε μοζζχδδ άπμρδ, ηδκ μζημκμιζηή εέζδ ηδξ Δηαζνείαξ
«PROFILE Αλψλπκε Δκπνξηθή & Βηνκεραληθή Δηαηξία Ξιεξνθνξηθήο» ηαζ ηςκ
εοβαηνζηχκ αοηήξ ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2014 ηαζ ηδ πνδιαημμζημκμιζηή ημοξ επίδμζδ ηαζ
ηζξ ηαιεζαηέξ ημοξ νμέξ βζα ηδ πνήζδ πμο έθδλε ηδκ διενμιδκία αοηή ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή
Ξνυηοπα Σνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ, υπςξ αοηά έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή
Έκςζδ.
Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ Θεκάησλ
α) Πηδκ Έηεεζδ Γζαπείνζζδξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο πενζθαιαάκεηαζ δήθςζδ εηαζνζηήξ
δζαηοαένκδζδξ, δ μπμία πανέπεζ ηα πθδνμθμνζαηά ζημζπεία πμο μνίγμκηαζ ζηδκ πανάβναθμ
3δ ημο άνενμο 43α ημο Θ.Λ 2190/1920.
α) Δπαθδεεφζαιε ηδ ζοιθςκία ηαζ ηδκ ακηζζημίπζζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ Έηεεζδξ Γζαπείνζζδξ
ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ιε ηζξ ζοκδιιέκεξ εηαζνζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ
ηαηαζηάζεζξ, ζηα πθαίζζα ηςκ μνζγυιεκςκ απυ ηα άνενα 43α, 108 ηαζ 37 ημο Θ.Λ.
2190/1920.
Αεήκα, 31 Κανηίμο 2015
Ν Ννηςηυξ Δθεβηηήξ Ιμβζζηήξ

ΘΥΠΡΑΠ Η.ΟΝΠΠΝΠ
Α.Κ ΠΝΔΙ: 16801
Ποκενβαγυιεκμζ Ννηςημί Ιμβζζηέξ α.ε.μ.ε.
ιέθμξ ηδξ Crowe Horwath International
Φςη. Λέβνδ 3, 11257 Αεήκα
Αν Κ ΠΝΔΙ 125
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Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014
ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3
Δηήζηα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 01.01.2014 31.12.2014
ΞΟΝΝΗΚΗΝ
Ζ πανμφζα Δηήζζα Έηεεζδ Γζαπείνζζδξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο, δ μπμία αημθμοεεί (εθελήξ
ηαθμοιέκδ βζα θυβμοξ ζοκημιίαξ ςξ «Έθζεζε» ή «Δηήζηα Έθζεζε»), αθμνά ζηδκ εηαζνζηή
πνήζδ 2014 (01.01.2014-31.12.2014), ζοκηάπεδηε ηαζ είκαζ εκανιμκζζιέκδ ηυζμ ιε ηζξ
ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ ημο κυιμο 3556/2007 (Φ.Δ.Θ. 91Α΄/30.04.2007) υζμ ηαζ ηζξ επ‟ αοημφ
εηδμεείζεξ εηηεθεζηζηέξ απμθάζεζξ ημο Γ.Π. ηδξ Δπζηνμπήξ Θεθαθαζαβμνάξ ηαζ ζδίςξ ηζξ
Απμθάζεζξ ιε ανζειμφξ 7/448/11.10.2007 ηαζ 1/434/03.07.2007.
Ζ πανμφζα Έηεεζδ ειπενζέπεζ ηαηά ηνυπμ εοζφκμπημ, πθδκ υιςξ εφθδπημ, μοζζαζηζηυ ηαζ
πενζεηηζηυ υθεξ ηζξ ζδιακηζηέξ επζιένμοξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ, μζ μπμίεξ είκαζ απαναίηδηεξ, ιε
αάζδ ημ ςξ άκς κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ηαζ απεζημκίγεζ ηαηά ηνυπμ αθδεή ηαζ μνευ υθεξ ηζξ
ζπεηζηέξ απαζημφιεκεξ ηαηά κυιμ πθδνμθμνίεξ, πνμηεζιέκμο κα ελαπεεί ιζα μοζζαζηζηή ηαζ
ειπενζζηαηςιέκδ εκδιένςζδ βζα ηδκ δναζηδνζυηδηα ηαηά ηδκ εκ θυβς πνμκζηή πενίμδμ ηδξ
Ακχκοιδξ

Δηαζνείαξ

«PROFILE

ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖ

ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ», (εθελήξ ηαθμοιέκδξ βζα θυβμοξ ζοκημιίαξ ςξ «Δηαηξεία» ή «Δθδφηξηα»
ή «PROFILE») ηαεχξ ηαζ ημο Νιίθμο PROFILE, ζημκ μπμίμ Όιζθμ, πενζθαιαάκμκηαζ πθδκ ηδξ
PROFILE ηαζ μζ αηυθμοεεξ ζοκδεδειέκεξ εηαζνείεξ:
α) «GLOBALSOFT ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΘΑΗ ΙΗΘΝ
ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ», ιε έδνα ηδκ Λέα Πιφνκδ Αηηζηήξ, ζηδκ μπμία δ Δηαζνεία
ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ ζοιιεημπήξ 96,70%,
α) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD», ιε έδνα ηδκ Θφπνμ, ζηδκ μπμία δ Δηαζνεία
ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ 100% ηαζ
β) «ΘΝΚΞΗΝΡΔΟ ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ ΦΟΑΛΡΠΑΗΕ ΔΞΔ», ιε έδνα ηδκ Λέα Πιφνκδ Αηηζηήξ, ζηδκ
μπμία δ Δηαζνεία ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ ζοιιεημπήξ 50,18%.
Πε ζπέζδ ιε ηδκ εκ θυβς Δηαζνεία Ξενζμνζζιέκδξ Δοεφκδξ ζδιεζχκεηαζ υηζ αοηή, δοκάιεζ ηδξ
ιε ανζειυ 5055/01.07.2008 ζοιαμθαζμβναθζηήξ πνάλδξ ηδξ Ποιαμθαζμβνάθμο Αεδκχκ
Σανίηθεζαξ Πεναεηά-Φίθδ έπεζ θοεεί ηαζ εονίζηεηαζ ζε ηαεεζηχξ εηηαεανίζεςξ, [ΦΔΘ (ηεφπμξ
Α.Δ. ηαζ Δ.Ξ.Δ.) ιε ανζειυ 6771/09.07.2008]. Ρμ ζηάδζμ ηδξ εηηαεανίζεςξ δεκ έπεζ
μθμηθδνςεεί αηυιδ ηαζ
δ) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SUISSE S.A.», ιε έδνα ζηδκ Δθαεηία, ζηδκ μπμία δ
ηοπνζαηή ςξ άκς εοβαηνζηή ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ ζοιιεημπήξ 60%.
Ζ πανμφζα Έηεεζδ ζοκμδεφεζ ηζξ εηήζζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, εηαζνζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ,
ηδξ πνήζεςξ 2014 (01.01.2014-31.12.2014) ηαζ εκυρεζ ημο βεβμκυημξ υηζ δ Δηαζνεία ζοκηάζζεζ
εκμπμζδιέκεξ ηαζ ιδ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, δ πανμφζα Έηεεζδ είκαζ εκζαία, ιε
ηφνζμ ηαζ πνςηεφμκ ζδιείμ ακαθμνάξ ηα εκμπμζδιέκα μζημκμιζηά δεδμιέκα ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ
ηςκ ζοκδεδειέκςκ πνμξ αοηήκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ιε ακαθμνά ζε επζιένμοξ (ιδ εκμπμζδιέκα)
μζημκμιζηά δεδμιέκα ηδξ Δηαζνείαξ, ιυκμ ζηα ζδιεία υπμο έπεζ ηνζεεί ζηυπζιμ ή ακαβηαίμ βζα
ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ.
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Ζ Έηεεζδ πενζθαιαάκεηαζ αοημφζζα ιαγί ιε ηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ηα
θμζπά απαζημφιεκα απυ ημκ κυιμ ζημζπεία ηαζ δδθχζεζξ ζηδκ Δηήζζα Νζημκμιζηή Έηεεζδ πμο
αθμνά ζηδκ ηθεζυιεκδ πνήζδ 2014.
Νζ εειαηζηέξ εκυηδηεξ ηδξ πανμφζαξ Δηεέζεςξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ αοηχκ, έπμοκ εζδζηυηενμκ ςξ
αημθμφεςξ:
ΔΛΝΡΖΡΑ Α΄
Πεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ δηάξθεηα ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεσο 2014
Ρα ζδιακηζηά βεβμκυηα ηα μπμία έθααακ πχνα, ιε διενμθμβζαηή ζεζνά, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ
πνήζεςξ 2014 (01.01.2014-31.12.2014) ζε επίπεδμ Νιίθμο ηαζ Δηαζνείαξ, ηαεχξ ηαζ δ ηοπυκ
επίδναζή ημοξ ζηζξ εηήζζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ είκαζ ζοκμπηζηά ηα αηυθμοεα:
1. Ξαξνπζίαζε ησλ ιχζεσλ Private Banks θαη ΗΑΚs ζηε Γελεχε
Ζ Δηαζνεία, ζε ζοκέπεζα ηςκ πνμδβμφιεκςκ επζηοπδιέκςκ εηδδθχζεχκ ηδξ ηαζ ζε οπμζηήνζλδ
ηδξ εοβαηνζηήξ ηδξ εηαζνείαξ ιε ηδκ επςκοιία «PROFILE Systems and Software Suisse S.A.»,
ιέζς ηδξ μπμίαξ εκζζπφεζ ηδκ πανμοζία ημο Νιίθμο ζηδκ αβμνά ηδξ ηεκηνζηήξ Δονχπδξ ,
δζμνβάκςζε εκδιενςηζηή εηδήθςζδ βζα ηδκ εθαεηζηή αβμνά Private Banks ηαζ Independent
Asset Managers (IAMs), δ μπμία πναβιαημπμζήεδηε ηδκ Ξέιπηδ, 13 Φεανμοανίμο 2014, ζημ
Μεκμδμπείμ Swissotel Metropole, ζηδ Γεκεφδ. Πηδκ εηδήθςζδ πανμοζζάζηδηε δ πνυζθαηδ
οθμπμίδζδ θφζεςκ ηδξ Δηαζνείαξ ζε βκςζηή εθαεηζηή ηνάπεγα, εκχ ηεκηνζηυξ μιζθδηήξ ήηακ μ
η. Dominique Habegger, Ζead of Institutional Asset Management ηδξ Pury Pictet Turrentini &
Cie.
Ζ εηδήθςζδ είπε ςξ εέια «IT, Finance, Sustainability: how do these become a modern day
reality for Private Bankers and IAMs» ηαζ ζημ πθαίζζυ ηδξ μνβακχεδηε βζα ημοξ επαββεθιαηίεξ
ηδξ πχναξ ιζα δζαδναζηζηή ζογήηδζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ πνήζδ ιμκηένκςκ ενβαθείςκ ηαζ κέςκ
ηεπκμθμβζχκ

υπςξ

ημ

mobile

ηαζ

web

πμο

πνμζθένμοκ

ζδιακηζηά

ακηαβςκζζηζηά

πθεμκεηηήιαηα ζηζξ πνμζπάεεζεξ ημοξ βζα αφλδζδ ηδξ ηενδμθμνίαξ ηαζ βεκζηυηενα ζηδ
θεζημονβία ημο μνβακζζιμφ πνμζθένμκηαξ ηαθφηενεξ οπδνεζίεξ ζημοξ πεθάηεξ ημοξ ηαεχξ ηαζ
ζημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ. Ν η. Habegger ακέπηολε ημ εέια «Responsible Investments 2.0», εκχ
ιε αθμνιή ηζξ ελεθίλεζξ ημο ηθάδμο ζηδ πχνα, ηαζ ηδκ πνμζήθςζδ ηςκ εηαζνεζχκ ζε ethical
investments ακέθοζε ηαζ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ δ οζμεέηδζδ κέςκ πναηηζηχκ ζοιαάθεζ
ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ επεκδοηζηχκ μνβακζζιχκ. Πημ πθαίζζμ ηδξ
εηδήθςζδξ, δ Δηαζνεία πναβιαημπμίδζε ζφκημιδ αθθά μοζζαζηζηή ακαθμνά ζε πνυζθαηδ
οθμπμίδζδ ηςκ θφζεςκ βζα δζαπείνζζδ επεκδφζεςκ ημο IMSplus ααζζζιέκδ ζε ηεπκμθμβίεξ
mobile ηαζ web, υπςξ μζ εθανιμβέξ IMSplus Mobility ηαζ IMSplus Web. Δπζπθέμκ, μζ Private
Banks ηαζ IAMs ηδξ εθαεηζηήξ αβμνάξ είπακ ηδ δοκαηυηδηα κα πθδνμθμνδεμφκ απυ
εηπνμζχπμοξ

ηδξ

Δηαζνείαξ

ηνυπμοξ

ιε

ημοξ

μπμίμοξ

μζ

κέεξ

ηεπκμθμβίεξ

-

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ mobile ηαζ web ηεπκμθμβζχκ- ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ
αεθηίςζδ ηςκ πεθαηεζαηχκ ζπέζεςκ, ζηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ
ελμζημκυιδζδ ηυζημοξ βζα ημκ μνβακζζιυ, εκχ μ η. Christian Marchand, Administrator ζηδκ
εηαζνεία «PROFILE Systems and Software Suisse» πανμοζίαζε ηα μθέθδ ηςκ μνβακζζιχκ απυ
ηδκ εθανιμβή ημο Green IT Banking.
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2. Λέν βξαβείν «επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο» γηα ηελ PROFILE
Ζ Δηαζνεία δζαηνίεδηε βζα ιία αηυιδ πνμκζά απυ ημοξ ακαβκχζηεξ ημο πενζμδζημφ «ΣΟΖΚΑ» ιε
ημ Βνααείμ «Δπζπεζνδιαηζηήξ Θαζκμημιίαξ 2013». Ζ ηεθεηή ηδξ απμκμιήξ πναβιαημπμζήεδηε
ζηζξ 5 Φεανμοανίμο 2014 ζημ BLE Pavillon. Ζ ανάαεοζδ ηδξ Δηαζνείαξ βζα δεφηενδ ζοκεπυιεκδ
πνμκζά απμηεθεί ηδκ επζαεααίςζδ ηςκ εκενβεζχκ πμο πναβιαημπμζεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ιε
ηδκ ακάπηολδ ηαζκμηυιςκ θφζεςκ ηαζ εθανιμβχκ θμβζζιζημφ, βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ απαζηήζεςκ
ημο πνδιαημμζημκμιζημφ ημιέα. Ζ ρδθμθμνία δζελήπεδ ζημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ ηςκ
ηαηαλζςιέκςκ εζδζηχκ εηδυζεςκ «ΣΟΖΚΑ» ηαζ «ΣΟΖΚΑ WEEK», ιε ζηυπμ ηδ ανάαεοζδ
εηαζνεζχκ πμο λεπςνίγμοκ ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ ακάπηολδ ημο πνδιαηζζηδνζαημφ εεζιμφ ηαζ ηδξ
εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ. Νζ ακαβκχζηεξ ρήθζζακ online ζηδκ ζζημζεθίδα www.hrima.gr.
Ξνμηάεδηε ζεζνά εζζδβιέκςκ εηαζνεζχκ ημο εθθδκζημφ πνδιαηζζηδνίμο, εκχ δ επζθμβή ηςκ
ακαβκςζηχκ ααζίζηδηε ζηζξ επζδυζεζξ ηδξ ηάεε εηαζνείαξ ςξ πνμξ ηδκ εθανιμβή πνμδβιέκςκ
ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηαζκμημιζχκ, ηυζμ ζηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ, υζμ ηαζ ζηδκ πνμζθμνά
πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ.
Ζ κέα δζάηνζζδ ένπεηαζ κα εκδοκαιχζεζ ηζξ πνμζπάεεζεξ ηδξ Δηαζνείαξ βζα ακάπηολδ
ηαζκμημιζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ οζμεέηδζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ. Κεηαλφ αοηχκ ζοβηαηαθέβεηαζ δ
ακάπηολδ ηδξ θφζδξ IMSplus Mobility, δ μπμία επζηνέπεζ ζημκ ζφβπνμκμ επεκδοηή (ζδζχηδ ή
επαββεθιαηία) ηδκ δζαπείνζζδ ημο πανημθοθαηίμο ημο απυ ηδκ ηζκδηή ημο ζοζηεοή,
απμθαιαάκμκηαξ ιμκηένκα ηαζ πθμφζζα θεζημονβζηυηδηα. Ξανάθθδθα, δ Δηαζνεία ακέπηολε ηαζ
πνςημπμνζαηή θφζδ βζα ημ κέμ εεζιυ ημο Peer-to-Peer Lending, ςξ ιένμξ ηδξ ηναπεγζηήξ
πθαηθυνιαξ FMS.next, δ μπμία πνυζθαηα ακαααειίζηδηε ζδιακηζηά. Ζ θφζδ Peer-to-Peer
Lending απμθαιαάκεζ ήδδ ζδζαίηενα εεηζηήξ απμδμπήξ ζηδ κέα ηναπεγζηή πναβιαηζηυηδηα ιε εκ
ελεθίλεζ οθμπμίδζδ βζα αβμνά ημο ελςηενζημφ, ηαεχξ πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ
πθήνμοξ on-line πθαηθυνιαξ επεκδφζεςκ ηαζ πνδιαημδμηζηχκ ζοκαθθαβχκ.
Αλζμπμζχκηαξ ηα ακηαβςκζζηζηά πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηζξ ηαζκμημιζηέξ θεζημονβίεξ ηςκ πνμσυκηςκ
ηδξ, δ Δηαζνεία ζοκεπίγεζ δοκαιζηά ηδκ επέηηαζδ ηδξ ζε αβμνέξ ημο ελςηενζημφ, δδιζμονβχκηαξ
κέα βναθεία ηαζ ακαθαιαάκμκηαξ ηδκ οθμπμίδζδ ζδιακηζηχκ ένβςκ, πμο εκδοκαιχκμοκ
πεναζηένς ηδκ πανμοζία ηδξ ζηδ Βυνεζα ηαζ Θεκηνζηή Δονχπδ.
3. Αλαθνίλσζε γηα ηνλ νξηζκφ Γηεπζπληή Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ζ Δηαζνεία ηδκ 28δ Κανηίμο 2014 βκςζημπμίδζε ζημ επεκδοηζηυ ημζκυ, ζφιθςκα ιε ηδκ
ηείιεκδ κμιμεεζία ηαζ ηα άνενα 4.1.3.1 ηαζ 4.1.3.6 ημο Θακμκζζιμφ ημο Σ.Α. υηζ ηαεήημκηα
Γζεοεοκημφ Νζημκμιζηχκ πδνεζζχκ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ημο Νιίθμο ακέθααε μ η. Δοάββεθμξ
Αβββεθίδδξ.
4. Plexus, ε θαηλνηφκνο εθαξκνγή γηα real-time ρξεκαηηζηήξην ζην θηλεηφ
(smartphone/tablet)
Ζ Δηαζνεία πανμοζίαζε ηδ κέα εθανιμβή Plexus βζα ιεηάδμζδ ηζιχκ πνδιαηζζηδνίμο ηαζ κέςκ
ηδξ αβμνάξ ιε δοκαηυηδηεξ trading ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, απυ iPhone® ηαζ iPad® ηζκδηέξ
ζοζηεοέξ. Ζ εθανιμβή ανίζηεηαζ ήδδ ζημ App StoreΡΚ πνμζθένμκηαξ δςνεάκ πνήζδ βζα
πενζμνζζιέκμ

πνυκμ.

Ρμ

Plexus

απμηεθεί

κέα

ηαζκμημιία

ηδξ

Δηαζνείαξ,

βζα

ημ

πνδιαημμζημκμιζηυ ημιέα, ααζίγεηαζ ζηδ πνήζδ ιμκηένκαξ ηεπκμθμβίαξ ιε αζθαθέξ πενζαάθθμκ
ηαζ απεοεφκεηαζ ζε επαββεθιαηίεξ ηαζ ζδζχηεξ επεκδοηέξ πμο επζεοιμφκ άιεζδ ηαζ έβηονδ
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πθδνμθυνδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ ηςκ πνδιαηζζηδνζαηχκ αβμνχκ ιε ηζιέξ, δδιμζζμβναθζηά
κέα ηαζ δζεεκείξ δείηηεξ. Ξανάθθδθα ιπμνεί κα οθμπμζδεεί ηαζ ςξ «white-label» εθανιμβή, χζηε
δ εηαζνεία πμο ημ πνδζζιμπμζεί κα έπεζ ημ δζηυ ηδξ branding πανέπμκηαξ ακηαβςκζζηζηή,
πνμζςπμπμζδιέκδ ηαζ εοέθζηηδ οπδνεζία ζημοξ πεθάηεξ ηδξ, οπμζηδνίγμκηαξ ηζξ εκένβεζεξ ηδξ
βζα δζαθμνμπμίδζδ. Αημθμοεχκηαξ δζεεκή πνυηοπα ηαζ πναηηζηέξ, δ κέα εθανιμβή δζαεέηεζ
πνμδβιέκδ θεζημονβζηυηδηα πνμζανιμζιέκδ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ζφβπνμκςκ ηναπεγζηχκ
μνβακζζιχκ, επεκδοηζηχκ ηαζ πνδιαηζζηδνζαηχκ εηαζνεζχκ ηαζ ηςκ πεθαηχκ ημοξ. Ξνμζθένεζ
αλζυπζζηδ ιεηάδμζδ ηζιχκ ηαζ κέςκ απυ μπμζαδήπμηε δζεεκή αβμνά ή μπμζμδήπμηε ζφζηδια
ηνίηςκ ηαηαζηεοαζηχκ ιε δοκαηυηδηεξ βζα υδεοζδ εκημθχκ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ. Υξ «white»
label θφζδ, ημ Plexus ιπμνεί κα ζοκδεεεί ιε μπμζμδήπμηε ζφζηδια ηνίημο ηαηαζηεοαζηή ή
εθανιμβή πμο έπεζ ακαπηοπεεί εζςηενζηά, ςξ πδβή ιεηάδμζδξ ηζιχκ πνδιαηζζηδνίμο ζε
πναβιαηζηυ πνυκμ πνμζθένμκηαξ απεζηυκζζδ δεδμιέκςκ, ακάθμβα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ
εηάζημηε εηαζνείαξ. Κε βκχιμκα ηζξ αολακυιεκεξ ακάβηεξ ηςκ ζφβπνμκςκ
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(personalization). Ζ πνμδβιέκδ θεζημονβζηυηδηα ηδξ εθανιμβήξ οπμζηδνίγεζ πθήνςξ ηζξ
ακάβηεξ ηδξ εηαζνείαξ βζα own branding. Δπίζδξ, δ εθανιμβή είκαζ δζαεέζζιδ ζημοξ ζδζχηεξ
επεκδοηέξ πνμζθένμκηαξ ημοξ πθμφζζα θεζημονβζηυηδηα ηαζ πνμζςπμπμίδζδ ςξ πνμξ ηδκ
ειθάκζζδ ηςκ δεδμιέκςκ. Ρμ Plexus, ζηδκ ααζζηή ημο έηδμζδ πανέπεζ ηζιέξ απυ επζθεβιέκεξ
αβμνέξ (ιεημπχκ ηαζ παναβχβςκ) ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ή ιε ηαεοζηένδζδ, FX ηίηθμοξ, κέα απυ
ημνοθαίμοξ δδιμζζμβναθζημφξ θμνείξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ είκαζ δ ιυκδ οπδνεζία πμο
πανμοζζάγεζ ηζξ ηζιέξ ημο ticker ζηδ ηφνζα μευκδ ηδξ εθανιμβήξ. Δπζπθέμκ, μ πνήζηδξ ιπμνεί
κα επζθέλεζ ζοβηεηνζιέκεξ ιεημπέξ βζα κα παναημθμοεεί, μζ μπμίεξ ειθακίγμκηαζ ζοκμπηζηά ζηδκ
ίδζα μευκδ, χζηε κα έπεζ ζηδ δζάεεζή ημο υθδ ηδκ επζεοιδηή πθδνμθμνία ζε ιζα μευκδ ηζκδημφ
(smartphone/tablet), βζα άιεζδ εκδιένςζδ ηαζ ημπμεέηδζδ εκημθχκ. Ρμ Plexus πνμζθένεζ
ιεβάθμ εφνμξ θεζημονβζχκ βζα ιεηάδμζδ δεδμιέκςκ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ υπςξ ηζιέξ, αάεμξ
εκημθχκ/αβμνάξ, υβημ, ηεθαθαζμπμίδζδ, ticker, watch-lists, βναθήιαηα, εκχ πανάθθδθα
δζαεέηεζ ελαζνεηζηέξ δοκαηυηδηεξ παναιεηνμπμίδζδξ.
5. Ξαξνπζίαζε λέσλ ζπλεξγαζηψλ θαη πξντφλησλ ζην 16o ηξαπεδηθφ ζπλέδξην «JSBUnicore» ζηελ Διβεηία
Ζ Δηαζνεία οπήνλε πμνδβυξ ημο 16μο ζοκεδνίμο ηναπεγζηχκ θφζεςκ ιε ηδκ μκμιαζία «JSB» (La
Journée Solutions Bancaires), πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 8 Καΐμο 2014, ζηδ Γεκεφδ. Ρμ
ζοκέδνζμ ζοβηέκηνςζε ηδκ εθίη ηδξ ημπζηήξ αθθά ηαζ ηδξ εονςπασηήξ ηναπεγζηήξ ημζκυηδηαξ
ηαεχξ ηαζ ηςκ εηαζνεζχκ πθδνμθμνζηήξ. Ζ Δηαζνεία ζοιιεηείπε ζημ ζοκέδνζμ βζα ηέηανηδ
ζοκεπή θμνά, οπμζηδνίγμκηαξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εοβαηνζηήξ ζηδκ Δθαεηία. Θαηά ηδ
δζάνηεζα ημο ηφηθμο ηςκ ζοκακηήζεςκ (cercles de rencontres) έθααε πχνα εκχπζμκ ηςκ
δδιμζζμβνάθςκ, δ πανμοζίαζδ ημο Mobius Wealth – ηδξ εθανιμβήξ δεφηενδξ βεκζάξ βζα
Wealth management ιέζς ηζκδηχκ ζοζηεοχκ (smartphone/tablets) ηαεχξ ηαζ ηδξ ζδιακηζηήξ
ακααάειζζδξ ημο IMSplus 2.1 – ηδξ ημνοθαίαξ πθαηθυνιαξ επεκδφζεςκ.
Δπζπνυζεεηα, ακαημζκχεδηε επίζδια δ κέα ζοιθςκία ζοκενβαζίαξ ιε ημνοθαία ημπζηή εηαζνεία
εζδζηεοιέκδ ζημκ ημιέα ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ οπδνεζζχκ, δ μπμία εα ακαθάαεζ ηδκ
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ακηζπνμζχπεοζδ ηςκ θφζεςκ ηδξ Δηαζνείαξ ζηδκ πενζμπή ηδξ βαθθυθςκδξ Δθαεηίαξ. Ζ εκ θυβς
εηαζνεία είκαζ ήδδ πζζημπμζδιέκδ απυ ηδκ FINMA, ηδκ εθαεηζηή Ανπή πμο επμπηεφεζ ημκ
πνδιαημπζζηςηζηυ πχνμ.
Ρμ Mobius Wealth – είκαζ ιία ακελάνηδηδ (vendor-independent) mobile εθανιμβή δζαπείνζζδξ
επεκδφζεςκ, πμο πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ιε μπμζμδήπμηε ζφζηδια ηνίηςκ (wealth
management, data providers ηηθ) βζα δζαπείνζζδ πανημθοθαηίςκ, ακαθφζεςκ, απμηζιήζεςκ ηαζ
δνμιμθυβδζδ εκημθχκ ιέζς smartphones ηαζ tablets. Ζ εθανιμβή πνμζθένεηαζ ιε white-label
δοκαηυηδηεξ βζα πζμ πνμζςπμπμζδιέκδ ελοπδνέηδζδ ηςκ πεθαηχκ ηςκ Private Banks ηαζ IAMs.
Νζ επαββεθιαηίεξ ημο πχνμο εκδιενχεδηακ απυ ηδκ Δηαζνεία βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ηα μθέθδ
απυ ηδκ εθανιμβή ηεπκμθμβζχκ αζπιήξ πμο είκαζ εοέθζηηεξ ηαζ πνμζανιυζζιεξ ζηζξ ζφβπνμκεξ
απαζηήζεζξ. Δπζπθέμκ, δ Δηαζνεία ζημ πενίπηενυ ηδξ εκδιένςζε ημοξ επζζηέπηεξ βζα ηζξ
ηεπκμθμβζηέξ ακαααειίζεζξ ηδξ επεκδοηζηήξ πθαηθυνιαξ IMSplus ηαζ ηδξ ηναπεγζηήξ
πθαηθυνιαξ, FMS.next. Νζ πθαηθυνιεξ IMSplus ηαζ FMS.next, πμο ήδδ θεζημονβμφκ ζηδκ
εθαεηζηή αβμνά, πανέπμοκ πθήνδ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ βζα Private Banking ηαζ Wealth
Management εκζςιαηχκμκηαξ πνμδβιέκεξ θεζημονβζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ πνμδζαβναθέξ, πμο
εέημοκ ζημ επίηεκηνμ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ζε ζοκδοαζιυ ιε
ηδκ πθήνδ ζοιιυνθςζδ ζηζξ κέεξ ηακμκζζηζηέξ μδδβίεξ.
6. Γηνξγάλσζε εκεξίδαο ζην Ινλδίλν γηα ην ρψξν ηνπ Alternative Banking
Ζ Δηαζνεία δζμνβάκςζε διενίδα βζα ημκ ακαπηοζζυιεκμ ηθάδμ ηδξ εκαθθαηηζηήξ ηναπεγζηήξ ζηδ
Κεβάθδ Βνεηακία ιε ηίηθμ «Meeting the Competition Challenge with Alternative Banks and
Banking Models», δ μπμία πναβιαημπμζήεδηε ηδκ Ξέιπηδ, 5 Ημοκίμο 2014, ζημ Innholders Hall
(Worshipful Company of Innholders), ημο Ιμκδίκμο, ιε ηδ ζοιιεημπή ημνοθαίςκ μιζθδηχκ απυ
ηζξ πνδιαημμζημκμιζηέξ ανπέξ ηδξ πχναξ, Ρνάπεγεξ, εηαζνείεξ ζοιαμφθςκ ηαζ ηθαδζηχκ
ενεοκχκ, ηαεχξ ηαζ πθαηθυνιεξ Crowdfunding ηαζ Peer-to-Peer lending.
Πε ζοκενβαζία ιε ηδκ ζοιαμοθεοηζηή εηαζνεία Tusmor πμο έπεζ κα επζδείλεζ ζδιακηζηυ ένβμ ζηα
operations ημο ηναπεγζημφ πχνμο, δ Δηαζνεία δζμνβάκςζε ηδκ ημνοθαία αοηή εηδήθςζδ βζα ημ
πχνμ ηδξ εκαθθαηηζηήξ ηναπεγζηήξ ιε ηδκ πανμοζίαζδ 3 ζδιακηζηχκ πάκεθ πμο πενζεθάιαακακ
ηζξ ελήξ εκυηδηεξ:


«Compete: Addressing the regulatory barriers to entry and growth»,



«Challenge: The emerging alternative banking providers»,



«Collaborate: The power of collaboration to enable the challengers».

Ζ διενίδα πθαζζζχεδηε απυ ιζα ζεζνά δζαδναζηζηχκ πανμοζζάζεςκ ιε ζημπυ ηδκ ακάπηολδ ηςκ
εέζεςκ ηδξ πμθζηείαξ ζηδ κέα αοηή ηάζδ, ηδκ πανμοζίαζδ πναβιαηζηχκ πενζπηχζεςκ
alternative banks, P2P platforms, ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ ενβαζζχκ ημοξ απυ εηαζνείεξ
θμβζζιζημφ, εκχ πανάθθδθα ακαθφεδηακ μζ κέεξ ηάζεζξ ζημ πχνμ ηδξ ηεπκμθμβίαξ απυ
ημνοθαίμοξ μίημοξ, ηαεχξ ηαζ ημ πςξ ηαθφπημκηαζ μζ κέεξ ακάβηεξ απυ ημοξ πνμιδεεοηέξ IT,
εκχ πανμοζζάζηδηακ εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ ακάπηολδξ ιε πναηηζηέξ outsourcing.
Νζ επζζηέπηεξ είπακ ηδκ δοκαηυηδηα ακηαθθαβήξ απυρεςκ ιε εζδζημφξ ημο ηθάδμο βζα ηζξ
ελεθίλεζξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζημκ ηναπεγζηυ ημιέα, ιε ηδ δδιζμονβία κέςκ εκαθθαηηζηχκ
ιμνθχκ ηναπεγζηήξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ θφζεζξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ outsourcing πμο πνμζθένεζ δ
ηναπεγζηή πθαηθυνια FMS.next ηδξ Δηαζνείαξ. Ρμ FMS.next απμηεθεί ηδκ πθέμκ ζφβπνμκδ
ηναπεγζηή πθαηθυνια πμο επζηνέπεζ μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ digital ηαζ alternative banking ιε
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έημζιεξ εθανιμβέξ βζα small/medium banks, Peer-to-Peer Lending ηαζ Crowdfunding, εκχ
ηαοηυπνμκα εκζζπφεζ ηδκ εοεθζλία ηδξ επζπείνδζδξ ιε αζθάθεζα ηαζ ζοιιυνθςζδ ζε ημπζημφξ
ηακμκζζιμφξ.
7. Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο
Ρδκ 17δ Ημοκίμο 2014, διένα Ρνίηδ ηαζ χνα 14:00, πναβιαημπμζήεδηε ζηα βναθεία ηδξ έδναξ
ηδξ Δηαζνείαξ (Ιεςθυνμξ Ποββνμφ ανζε. 199, Λέα Πιφνκδ Αηηζηήξ), δ εηήζζα Ραηηζηή Γεκζηή
Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ, ζηδκ μπμία πανέζηδζακ αοημπνμζχπςξ ή δζ‟ ακηζπνμζχπμο
ιέημπμζ, εηπνμζςπμφκηεξ 8.587.702 ημζκέξ μκμιαζηζηέξ ιεημπέξ ηαζ ζζάνζεια δζηαζχιαηα
ρήθμο, ήημζ πμζμζηυ 72,70% επί ζοκυθμο 11.812.193 ιεημπχκ ηαζ ζζανίειςκ δζηαζςιάηςκ
ρήθμο ηδξ Δηαζνείαξ.
Ζ εηήζζα Ραηηζηή Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνείαξ έθααε ηζξ ελήξ απμθάζεζξ επί
ηςκ εειάηςκ ηδξ διενδζίαξ δζαηάλεςξ:
Πημ 1μ εέια εκέηνζκε μιυθςκα ηδκ εηήζζα Έηεεζδ Γζαπεζνίζεςξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο, δ
μπμία πενζθαιαάκεηαζ ελ μθμηθήνμο ζημ Ξναηηζηυ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηδξ Δηαζνείαξ
ηδξ 24δξ Κανηίμο 2014, ηαεχξ ηαζ ηδκ απυ 24 Κανηίμο 2014 Έηεεζδ Δθέβπμο ημο Ννηςημφ
Δθεβηηή-Ιμβζζηή ηδξ Δηαζνείαξ η. Θςκζηακηίκμο Η. Ομφζζμο ακαθμνζηά ιε ηζξ εηήζζεξ
μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ εηαζνζηή πνήζδ 2013 (01.01.2013-31.12.2013).
Πημ 2μ εέια εκέηνζκε μιυθςκα ηζξ εηήζζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ (εηαζνζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ)
πμο αθμνμφκ ζηδκ ηθεζυιεκδ εηαζνζηή πνήζδ 2013 (01.01.2013-31.12.2013) ηαζ ζοκμθζηά ηδκ
εηήζζα Νζημκμιζηή Έηεεζδ βζα ηδκ εκ θυβς πνήζδ, ζηδκ ιμνθή πμο δδιμζζεφεδηακ ηαζ
οπεαθήεδζακ πνμξ ηζξ ανιυδζεξ Δπμπηεφμοζεξ ηαζ Δπμπηζηέξ Ανπέξ.
Ξανάθθδθα ιε ηδκ αοηή απυθαζή ηδξ εκέηνζκε ηαζ ηζξ ακαιμνθςιέκεξ (ακαδζαηοπςιέκεξ)
εηήζζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ (εηαζνζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ) ηδξ πνήζεςξ 2012 (01.01.201231.12.2012), ζοκεπεία ηδξ ακαδνμιζηήξ εθανιμβήξ απυ 01.01.2012 ημο ηνμπμπμζδιέκμο ΓΙΞ
19 «Ξανμπέξ ζε ενβαγμιέκμοξ».
Πημ 3μ εέια εκέηνζκε μιυθςκα ηδκ δζάεεζδ (δζακμιή) ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ εηαζνζηήξ
πνήζεςξ 2013 (01.01.2013-31.12.2013) ηαζ εζδζηυηενα εκέηνζκε ηδκ ιδ δζακμιή μζμοδήπμηε
ιενίζιαημξ πνμξ ημοξ ιεηυπμοξ ηδξ Δηαζνείαξ απυ ηα ηένδδ ηδξ ηθεζυιεκδξ πνήζεςξ 2013
(01.01.2013-31.12.2013).
Πημ 4μ εέια εκέηνζκε μιυθςκα ηδκ δέζιεοζδ θμνμθμβδεέκηςκ απμεειαηζηχκ ηδξ Δηαζνείαξ,
πμζμφ ηνζαημζίςκ είημζζ δφμ πζθζάδςκ εηαηυκ δέηα έλζ Δονχ ηαζ πεκήκηα εκκζά θεπηχκ
(322.116,59 €), ιε ζημπυ ηδκ ηάθορδ ηδξ ίδζαξ ζοιιεημπήξ αοηήξ ζημ πθαίζζμ ηδξ δνάζδξ
ΔΠΞΑ ημο ΔΞ «Τδθζαηή Πφβηθζζδ» ηδξ ΘηΞ Α.Δ.: «Δκίζποζδ Δπζπεζνήζεςκ βζα ηδκ θμπμίδζδ
Δπεκδοηζηχκ Ππεδίςκ ακάπηολδξ-πανμπήξ ηαζκμηυιςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ πνμζηζεέιεκδξ
αλίαξ (ICT4GROWTH)», ηα μπμία (απμεειαηζηά) δεκ εα ιπμνμφκ κα δζακειδεμφκ πνζκ ηδκ
πανέθεοζδ πεκηαεηίαξ απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ηαζ έκανλδ ηδξ παναβςβζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ
επέκδοζδξ ηαζ ηα μπμία εα ειθακίγμκηαζ ζε ζδζαίηενμ θμβανζαζιυ ζηα θμβζζηζηά αζαθία ηδξ
επζπείνδζδξ.
Πημ 5μ εέια εκέηνζκε μιυθςκα ηαζ ζοκεπεία ρδθμθμνίαξ πμο δζεκενβήεδηε ιε μκμιαζηζηή
ηθήζδ ηςκ ιεηυπςκ, ηδκ απαθθαβή ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηαζ ηςκ Δθεβηηχκ
ηδξ Δηαζνείαξ απυ ηάεε εοεφκδ απμγδιίςζδξ βζα ηα πεπναβιέκα ηαζ ηδκ εκ βέκεζ δζαπείνζζδ ηδξ
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ηθεζυιεκδξ εηαζνζηήξ πνήζεςξ 2013 (01.01.2013-31.12.2013), ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ εηήζζεξ
μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ εκ θυβς πνήζεςξ.
Πημ 6μ εέια εκέηνζκε μιυθςκα ηδκ εηθμβή ηδξ Δθεβηηζηήξ Δηαζνείαξ «ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ
ΝΟΘΥΡΝΗ ΙΝΓΗΠΡΔΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΟΘΥΡΥΛ ΔΙΔΓΘΡΥΛ» βζα ηδκ δζεκένβεζα ημο
ηαηηζημφ εθέβπμο ηςκ εηήζζςκ ηαζ ελαιδκζαίςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ Δηαζνείαξ
(εηαζνζηχκ ηαζ εκμπμζδιέκςκ) βζα ηδκ εηαζνζηή πνήζδ 2014 (01.01.2014-31.12.2014) ηαζ
εζδζηυηενα ημο η. Θςκζηακηίκμο Ομφζζμο ημο Ηςάκκδ (ΑΚ ΠΝΔΙ 16801) ςξ Ραηηζημφ Ννηςημφ
Δθεβηηή-Ιμβζζηή ηαζ ημο η. Ξακαβζχηδ Θμνμαέζδ ημο Ηςάκκδ (ΑΚ ΠΝΔΙ 16071) ςξ
Ακαπθδνςιαηζημφ Ννηςημφ Δθεβηηή-Ιμβζζηή.
Πδιεζχκεηαζ υηζ δ ςξ άκς Δθεβηηζηή Δηαζνεία εα ακαθάαεζ ηαζ ηδκ δζαδζηαζία έηδμζδξ ημο
εηδζίμο πζζημπμζδηζημφ ηαζ ηδξ έηεεζδξ θμνμθμβζηήξ ζοιιυνθςζδξ ηδξ Δηαζνείαξ βζα ηδ πνήζδ
2014, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 82 παν. 5 ημο κ. 2238/1994.
Ραοηυπνμκα ιε ηδκ αοηή απυθαζή ηδξ ελμοζζμδυηδζε ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ κα πνμαεί ζε
μνζζηζηή ζοιθςκία ιε ηδκ ςξ άκς Δθεβηηζηή Δηαζνεία ακαθμνζηά ιε ημ φρμξ ηδξ αιμζαήξ ηδξ, δ
μπμία πάκηςξ δεκ εα οπενααίκεζ ημ φρμξ ηδξ αιμζαήξ ηδξ ηαηά ηδκ πνμδβμφιεκδ εηαζνζηή
πνήζδ 2013, ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα απμζηείθεζ ηδκ έββναθδ εζδμπμίδζδ-εκημθή ζηδκ εηθεβείζα
Δθεβηηζηή Δηαζνεία εκηυξ πέκηε (5) διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ εηθμβήξ ηδξ.
Πημ 7μ εέια εκέηνζκε μιυθςκα ηζξ αιμζαέξ, ιζζεμφξ ηαζ απμγδιζχζεζξ πμο ηαηααθήεδηακ πνμξ
ηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο βζα ηζξ οπδνεζίεξ πμο πανείπακ ζηδκ Δηαζνεία ηαηά ηδκ
δζάνηεζα ηδξ πανεθεμφζαξ εηαζνζηήξ πνήζεςξ 2013 (01.01.2013-31.12.2013), αθεηένμο δε
πνμεκέηνζκε ηζξ αιμζαέξ πμο εα ηαηααθδεμφκ ζηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηαηά ηδκ
ηνέπμοζα πνήζδ 2014 (01.01.2014-31.12.2014) ηαζ ιέπνζ ηδκ επυιεκδ εηήζζα Ραηηζηή Γεκζηή
Ποκέθεοζδ.
Πημ 8μ εέια εκέηνζκε μιυθςκα ηδκ πανμπή αδείαξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 23 παν. 1 ημο η.κ.
2190/1920, πνμξ ηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηαζ ημοξ Γζεοεοκηέξ ηδξ Δηαζνείαξ
πνμηεζιέκμο κα ζοιιεηέπμοκ ζε Γζμζηδηζηά Ποιαμφθζα ή ζηδκ δζεφεοκζδ άθθςκ εηαζνεζχκ ημο
Νιίθμο (οθζζηάιεκςκ ή ιεθθμκηζηχκ) πμο επζδζχημοκ υιμζμοξ, ζοκαθείξ ή πανειθενείξ
ζημπμφξ ηαζ κα εκενβμφκ βζα θμβανζαζιυ ηνίηςκ πνάλεζξ πμο οπάβμκηαζ ζε ηάπμζμκ απυ ημοξ
ζημπμφξ ηδξ Δηαζνείαξ.
Πημ 9μ εέια εκέηνζκε μιυθςκα ηδκ έηδμζδ απυ ηδκ Δηαζνεία, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο κ.
3156/2003 ηαζ ημο η.κ. 2190/1920, υπςξ ζζπφμοκ ζήιενα, εκυξ ή/ηαζ πενζζζυηενςκ ημζκχκ
Νιμθμβζαηχκ Γακείςκ, πμζμφ ιέπνζ δέηα εηαημιιονίςκ (10.000.000,00) Δονχ.
Ραοηυπνμκα δ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ιε ηδκ αοηή απυθαζή ηδξ πανείπε πνμξ ημ
Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηδξ Δηαζνείαξ ηδκ ελμοζζμδυηδζδ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηαηά ηδκ εθεφεενδ
αοημφ ηνίζδ ηςκ εζδζηυηενςκ υνςκ εηδυζεςξ ηαζ δζαεέζεςξ ηςκ Νιμθμβζαηχκ Γακείςκ, ηδκ
ηαηάνηζζδ ηαζ οπμβναθή ηςκ ζπεηζηχκ ζοιαάζεςκ ηαζ ηςκ θμζπχκ εββνάθςκ ηαεχξ ηαζ ηδκ
δζεκένβεζα υθςκ ηςκ πνάλεςκ πμο ηνίκμκηαζ ζηυπζιεξ, ακαβηαίεξ ηαζ εκδεδεζβιέκεξ.
Πημ 10μ εέια απμθάζζζε μιυθςκα ηδκ έβηνζζδ πνμβνάιιαημξ αβμνάξ ζδίςκ ιεημπχκ ηδξ
Δηαζνείαξ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 16 ημο η.κ. 2190/1920, υπςξ ζζπφεζ ζήιενα,
ηαζ εζδζηυηενα εκέηνζκε ηδκ αβμνά εκηυξ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ είημζζ ηεζζάνςκ (24) ιδκχκ
απυ ηδκ διενμιδκία θήρεςξ ηδξ πανμφζαξ απμθάζεςξ, δδθαδή ημ ανβυηενμ ιέπνζ 17.06.2016,
ηαη‟ ακχηαημ υνζμ εκυξ εηαημιιονίμο (1.000.000) ημζκχκ μκμιαζηζηχκ ιεημπχκ, μζ μπμίεξ
ακηζζημζπμφκ ζε πμζμζηυ 8,47% ημο ζοκυθμο ηςκ οθζζηαιέκςκ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνείαξ, ιε
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εφνμξ ηζιχκ αβμνάξ ηα 0,30 Δονχ ακά ιεημπή (ηαηχηαημ υνζμ) ηαζ ηα 4,00 Δονχ ακά ιεημπή
(ακχηαημ υνζμ). Ραοηυπνμκα δ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ιε ηδκ αοηή απυθαζή ηδξ
πανείπε πνμξ ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηδξ Δηαζνείαξ ηδκ ελμοζζμδυηδζδ βζα ηδκ πνμζήημοζα
οθμπμίδζδ ηδξ εκ θυβς δζαδζηαζίαξ.
Πημ 11μ εέια έθααακ πχνα πνμξ ημοξ πανζζηάιεκμοξ ιεηυπμοξ μνζζιέκεξ ακαημζκχζεζξ εη
ιένμοξ ημο Ξνμεδνείμο ηδξ Δηαζνείαξ ακαθμνζηά ιε ηα απμηεθέζιαηα ηαζ ηδκ πμνεία ηδξ
Δηαζνείαξ.
8. Γλσζηνπνίεζε δηνξηζκνχ εηδηθνχ δηαπξαγκαηεπηή
Ζ Δηαζνεία εκδιένςζε ημ επεκδοηζηυ ημζκυ υηζ δ Δπζηνμπή Σνδιαηζζηδνζαηχκ Αβμνχκ ημο
Σνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ ιε ζπεηζηή απυθαζή ηδξ, δ μπμία εθήθεδ ηαηά ηδκ ζοκεδνίαζή ηδξ
ζηζξ 19 Ημοκίμο 2014 εκέηνζκε ηδκ απυηηδζδ απυ ημ Κέθμξ ηδξ Δ.Σ.Α.Δ. «Eurobank Equities
Α.Δ.Ξ.Δ..» ηδξ ζδζυηδηαξ ημο εζδζημφ δζαπναβιαηεοηή επί ηςκ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνείαξ πνμξ
εκίζποζδ ηδξ νεοζηυηδηάξ ημοξ ηαζ υνζζε ςξ διενμιδκία έκανλδξ ηδξ εζδζηήξ δζαπναβιάηεοζδξ
ηδκ Γεοηένα 23 Ημοκίμο 2014. Ζ Δηαζνεία ιε αάζδ ηα μνζγυιεκα ζηα άνενα 1.3 ηαζ 2.4 ημο
Θακμκζζιμφ ημο Σ.Α. έπεζ ζοκάρεζ ζφιααζδ εζδζηήξ δζαπναβιάηεοζδξ ιε ηδκ «Eurobank
Equities Α.Δ.Ξ.Δ..» ιε ημοξ ελήξ ααζζημφξ υνμοξ:
α) δ «Eurobank Equities Α.Δ.Ξ.Δ..» εα δζααζαάγεζ ζημ Πφζηδια Ποκαθθαβχκ ημο
Σνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ εκημθέξ εζδζηήξ δζαπναβιάηεοζδξ (δδθαδή ηαοηυπνμκεξ εκημθέξ
αβμνάξ ηαζ πχθδζδξ) βζα ίδζμ θμβανζαζιυ επί ηςκ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνείαξ, ζφιθςκα ιε ηα
εζδζηυηενα μνζγυιεκα ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία, οπδνεζία βζα ηδκ μπμία δ Δηαζνεία εα ηαηααάθθεζ
ζηδκ Eurobank Equities Α.Δ.Ξ.Δ..» ηδκ ζοιθςκδεείζα αιμζαή ηαζ
α) δ ςξ άκς ζφιααζδ εζδζηήξ δζαπναβιάηεοζδξ έπεζ δζάνηεζα εκυξ (1) έημοξ απυ ηδκ
διενμιδκία ηδξ έκανλδξ ηδξ εζδζηήξ δζαπναβιάηεοζδξ ηςκ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνείαξ.
9. Έθδνζε θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ρξήζεσο 2013, ζχκθσλα κε ην α. 82 παξ. 5
λ. 2238/1994
Ζ Δηαζνεία ηδκ 23δ Ημοθίμο 2014, ζε εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ ηδξ παναβνάθμο 4.1.3.1 ημο
Θακμκζζιμφ ημο Σνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ ηαζ ημο άνενμο 10 παν. 1 ημο κ. 3340/2005,
βκςζημπμίδζε πνμξ ημ επεκδοηζηυ ημζκυ υηζ ζε ζοκέπεζα ημο εζδζημφ θμνμθμβζημφ εθέβπμο βζα
ηδκ πνήζδ 2013, πμο δζεκενβήεδηε απυ ημοξ κυιζιμοξ εθεβηηέξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 82 παν.
5 ημο κ. 2238/1994, ηυζμ ζηδκ Δηαζνεία, υζμ ηαζ ζηδκ εοβαηνζηή ηδξ εηαζνεία «GLOBALSOFT
A.E.», ελεδυεδζακ ακηίζημζπα θμνμθμβζηά πζζημπμζδηζηά ιε ζοιπέναζια πςνίξ επζθφθαλδ.
10. Δπίζεκε παξνπζίαζε ηνπ FMS.next γηα Alternative Banking ζηε αγνξά ηεο
Κεγάιεο Βξεηαλίαο
Ζ Δηαζνεία πανμοζίαζε ηδκ ηναπεγζηή πθαηθυνια FMS.next βζα Alternative Banking ζε εζδζηή
εηδήθςζδ ζημ Ιμκδίκμ ζηζξ 5 Ημοκίμο 2014, ζοβηεκηνχκμκηαξ ημνοθαίμοξ επαββεθιαηίεξ ημο
πχνμο. Ζ εηδήθςζδ «Meeting the Competition Challenge with Alternative Banks and Banking
Models» δζμνβακχεδηε απυ ηδκ Δηαζνεία ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ ημπζηή εηαζνεία ζοιαμφθςκ
Tusmor, εκχ ζοιιεηείπακ δζαηεηνζιέκμζ μιζθδηέξ απυ ηζξ νοειζζηζηέξ ηαζ ηακμκζζηζηέξ ανπέξ
ηδξ πχναξ, κεμσδνοεείζεξ επζπεζνήζεζξ (banks, credit unions, building societies, crowdfunding
εηαζνείεξ) ηαεχξ ηαζ πάνμπμζ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ οπδνεζζχκ. Νζ ζημπεοιέκεξ πανμοζζάζεζξ
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πανείπακ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πχξ μζ εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ ηναπεγζηχκ ιμκηέθςκ
ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ πζμ απμηεθεζιαηζηά ηαζ πςξ ακαιέκεηαζ κα ελεθζπημφκ.
Ρμ ααζζηυ ζοιπέναζια πμο πνμέηορε απυ ηδκ εηδήθςζδ, είκαζ υηζ μζ εηαζνίεξ ημο πχνμο
δίκμοκ ιεβάθδ έιθαζδ ζηδκ αέθηζζηδ ελοπδνέηδζδ ηςκ πεθαηχκ, ιε ηδ πνήζδ ενβαθείςκ
ηεπκμθμβίαξ πμο κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ αολακυιεκεξ απαζηήζεζξ, αθθά ηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ
ημοξ, χζηε κα βκςνίγμοκ ηζξ δζαεέζζιεξ επζθμβέξ πμο πνμζθένεζ δ εκαθθαηηζηή ηναπεγζηή. Απυ
ηδκ πθεονά ημοξ, μζ Ανπέξ οπμζηδνίγμοκ ηδκ ελέθζλδ ημο πχνμο πανέπμκηαξ ιείςζδ ηςκ
«ειπμδίςκ εζζυδμο», πνμξ υθεθμξ ημο οβζμφξ ακηαβςκζζιμφ.
Ζ πανμοζίαζδ ημο FMS.next πναβιαημπμζήεδηε ζημ ηέθμξ ηςκ ηνζχκ εειαηζηχκ εκμηήηςκ
δίκμκηαξ έιθαζδ ζηζξ δοκαιζηέξ θεζημονβζηυηδηεξ ηδξ πθαηθυνιαξ ιε επίηεκηνμ ηδ κέα
ηαζκμηυια θφζδ βζα Peer-to-Peer Lending. Πημ πθαίζζμ ηδξ πανμοζίαζδξ, ακαημζκχεδηε επίζδξ
υηζ μζ θφζεζξ πμο πνμζθένεζ δ πθαηθυνια επζθέπεδηακ ήδδ απυ ιζα crowdfunding εηαζνεία
ηαεχξ ηαζ ιζα κεμζδνοεείζα ηνάπεγα, βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ενβαζζχκ ημοξ.
Ρμ ηφνζμ ακηαβςκζζηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ θφζδξ FMS.next P2P Lending, είκαζ μ αέθηζζημξ
ζοκδοαζιυξ ιεηαλφ ενβαθείςκ ηναπεγζηήξ ηαζ επεκδοηζηήξ δζαπείνζζδξ, μ μπμίμξ πνμηφπηεζ απυ
ηδκ ζδιακηζηή ελεζδίηεοζδ ηαζ ηεπκμβκςζία πμο έπεζ ακαπηφλεζ ζε αιθυηενα ηα ακηζηείιεκα μ
Όιζθμξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Ζ θφζδ πνμζθένεζ εοεθζλία ηαζ ζηζαανυηδηα επζηνέπμκηαξ άιεζδ
ηάθορδ ηςκ ελεζδζηεοιέκςκ ορδθχκ απαζηήζεςκ ηςκ ακηίζημζπςκ εηαζνεζχκ. Δζδζηυηενα, δ
θφζδ FMS.next P2P Lending πανέπεζ μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ ηαζ αλζυπζζηδ παναημθμφεδζδ
ηςκ ηναπεγζηχκ δζαδζηαζζχκ ζε έκα εφπνδζημ ηαζ ιμκηένκμ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ. Ζ πνμδβιέκδ
ιδπακή νμήξ ενβαζζχκ (workflow engine) αοημιαημπμζεί ηζξ δζαδζηαζίεξ ιε θεπημιενή έθεβπμ
βζα πζζημθδπηζηή έκανλδ, ζηακυηδηα, δζαπείνζζδ ηζκδφκμο ηαζ επελενβαζία δακείςκ. Ξανάθθδθα,
πνμζθένεζ εοέθζηηεξ εθανιμβέξ βζα επεκδοηζηή δζαπείνζζδ, πανέπμκηαξ ενβαθεία βζα ηδκ
πνςημβεκή ηαζ δεοηενμβεκή αβμνά, ηαεχξ ηαζ πθήνδ ακάθοζδ ηδξ απυδμζδξ ηςκ. Υξ δζεεκέξ
πνμσυκ, δ πθαηθυνια ημο FMS.next βζα ημ ημιέα ημο digital ηαζ Alternative Banking ζε
ζοκδοαζιυ ιε ηδ θφζδ P2P Lending πανέπεζ πθήνδ ζοιιυνθςζδ ιε ημ εηάζημηε ηακμκζζηζηυ
πθαίζζμ, εκχ εκδοκαιχκεζ ηδκ παναβςβζηυηδηα ιέζς ηςκ θεζημονβζχκ «Straight Through
Processing». Δπζπθέμκ, ακηαπμηνίκεηαζ εφημθα ηαζ άιεζα ζε ιεθθμκηζηέξ επζπεζνδζζαηέξ ακάβηεξ
πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ δζεφνοκζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ εηαζνείαξ, θυβς ηδξ ιμκηένκαξ ηαζ
ακμζπηήξ ανπζηεηημκζηήξ ημο.
11. Δκπινπηηζκφο ηεο ιχζεο ηνπ IMSplus γηα Family Office
Ζ Δηαζνεία ειπθμφηζζε πνυζθαηα ηδ θεζημονβζηυηδηα ηδξ θφζδξ IMSplus Asset Management ιε
κέα παναηηδνζζηζηά βζα ηδκ μθμηθδνςιέκδ ηάθορδ ηςκ απαζηήζεςκ ηςκ Family Offices. Ζ θφζδ
επζηνέπεζ ζημοξ δζαπεζνζζηέξ εκυξ family office κα παναημθμοεμφκ υθεξ ηζξ επεκδφζεζξ ημοξ ιε
εοημθία

πανέπμκηαξ

δζαζοκδέζεζξ

ιε

πανυπμοξ

δεδμιέκςκ,

ζοζηήιαηα

ηνίηςκ

(ηνάπεγεξ/εειαημθφθαηεξ, asset managers) ηαζ άθθα εζςηενζηά ζοζηήιαηα. Ποβηεηνζιέκα, ημ
IMSplus Asset Manager επζηνέπεζ ηδκ δζαπείνζζδ υθςκ ηςκ επεκδφζεςκ ηαζ ηςκ ιεθθμκηζηχκ
πνδιαημνμχκ ημοξ ζε ηαεδιενζκή αάζδ, ηυζμ ζε εκμπμζδιέκμ υζμ ηαζ ζε ακαθοηζηυ επίπεδμ
πανημθοθαηίμο. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ έλζ κέεξ εηαζνείεξ ζε Ιμκδίκμ, Γεκεφδ ηαζ Αεήκα
εβηαηέζηδζακ ήδδ ηδ θφζδ IMSplus Asset Management βζα Family Office. Ρμ ζφζηδια
επζθέπεδηε αάζεζ ηδξ πθμφζζαξ ηαζ εοέθζηηδξ θεζημονβζηυηδηαξ πμο πνμζθένεζ ζημοξ
δζαπεζνζζηέξ επεκδφζεςκ, οπμζηδνίγμκηαξ ηζξ ακάβηεξ ημοξ βζα μθμηθδνςιέκδ παναημθμφεδζδ
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ηαζ ακάθοζδ ηςκ επεκδφζεςκ ημο family office, ιέζς ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο IMSplus Web
ηαζ Mobility βζα ζοκεπή εκδιένςζδ. Ξνμζθένεζ θεπημιενή ηαζ ζζημνζηή ακάθοζδ ηςκ
επεκδοηζηχκ εέζεςκ ηαζ ηςκ απμδυζεςκ ημοξ, εκχ ζοιαάθθεζ ζε ζδιακηζηή ιείςζδ ημο
πνυκμο εκδιένςζδξ ηςκ δεδμιέκςκ ιε ηζξ δζαζοκδέζεζξ πμο οπμζηδνίγεζ ιε δζεεκείξ
ηνάπεγεξ/εειαημθφθαηεξ ηαεχξ ηαζ ιε πανυπμοξ δεδμιέκςκ βζα ηζξ αβμνέξ (Bloomberg,
Reuters ηηθ.). Ζ θφζδ πενζθαιαάκεζ ελεζδζηεοιέκα ενβαθεία δζαπείνζζδξ ηζκδφκμο ηαζ πανέπεζ
πμθοδζάζηαηδ ακάθοζδ βζα ηζξ επεκδφζεζξ ακά κυιζζια, ηφπμ επέκδοζδξ, πχνα, ηθάδμ, ηηθ.
ιέζα απυ έκα ιεβάθμ εφνμξ έημζιςκ ακαθμνχκ αθθά ηαζ ιέζς ημο report generator. Δπζπθέμκ,
επζηνέπεζ ζημοξ οπεφεοκμοξ επεκδφζεςκ, ζδζαίηενα ζηδκ πενίπηςζδ ελςηενζηήξ δζαπείνζζδξ, κα
εθέβπμοκ ηδ ζοιιυνθςζδ ηςκ επεκδοηζηχκ απμθάζεςκ ηαζ ηδξ ζφκεεζδξ ηςκ πανημθοθαηίςκ
ζφιθςκα ιε ηζξ επεκδοηζηέξ μδδβίεξ ηαζ ηζξ ζοιθςκδιέκεξ ζηναηδβζηέξ.
12. Δπηινγή ησλ ιχζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα mobile, web banking θαη wealth
management απφ ειβεηηθή ηξάπεδα
Γκςζηή private bank ζηδκ Δθαεηία επέθελε ηαζ οθμπμζεί ηδκ μθμηθδνςιέκδ πθαηθυνια ηδξ
Δηαζνείαξ βζα mobile ηαζ web banking εκχ ζφκημια ακαιέκεηαζ ηαζ δ εβηαηάζηαζδ ηδξ wealth
management πθαηθυνιαξ.
Υξ απυννμζα ημο ζηναηδβζημφ ηδξ ζπεδζαζιμφ κα πνμζθένεζ μθμηθδνςιέκεξ οπδνεζίεξ ζημοξ
Relationship Managers ηαζ ζημοξ πεθάηεξ ηδξ, ηαζ ηαηυπζκ δζεεκμφξ αλζμθυβδζδξ πνμιδεεοηχκ
δ ηνάπεγα επέθελε ηζξ θφζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ θυβς ηδξ πθμφζζαξ θεζημονβζηυηδηαξ, ηδξ εοεθζλίαξ
αθθά ηαζ ηδξ δοκαηυηδηαξ δζαζφκδεζδξ ημοξ ιε ηδκ ηναπεγζηή πθαηθυνια πμο ήδδ
πνδζζιμπμζεί. Ζ ζοβηεηνζιέκδ εβηαηάζηαζδ ηδξ πθήνμοξ πθαηθυνιαξ επζηνέπεζ ζηδκ ηνάπεγα
ηδκ άιεζδ ηαζ αλζυπζζηδ επίηεολδ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ ηδξ ζηυπςκ βζα ακααάειζζδ ηδξ
ελοπδνέηδζδξ

πεθαηχκ. Ποβηεηνζιέκα, δ πθαηθυνια βζα web ηαζ mobile πνμζθένεζ ηδ

δοκαηυηδηα πνήζδξ ζδίςκ θμβμηφπςκ ηαζ marketing ενβαθείςκ απυ ηδκ ηνάπεγα (white label),
έημζια πνμξ πνήζδ, ιε δζαζφκδεζδ ζε μπμζμδήπμηε back-end wealth management ή private
banking ζφζηδια. Νζ web banking εθανιμβέξ ηδξ Δηαζνείαξ δζαεέημοκ έκα πθήεμξ ενβαθείςκ
βζα οπμζηήνζλδ ηναπεγζηχκ ηαζ επεκδοηζηχκ ενβαζζχκ πνμζθένμκηαξ εοημθία ζηδ πνήζδ ηαζ
ορδθή αζθάθεζα.
13. Απηνκαηνπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ιχζεσλ Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο
To IMSplus απμηεθεί ηδκ ζδακζηή θφζδ βζα μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ ηςκ επεκδφζεςκ ιζαξ
αζθαθζζηζηήξ εηαζνείαξ. Ζ πνυζθαηα ακαααειζζιέκδ έηδμζδ ημο IMSplus Insurance
Investment Management ιε ζδζαίηενα ηαζκμηυιεξ θεζημονβίεξ, πνμζθένεζ εοεθζλία, αλζμπζζηία
ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα. Ξνμζθένεζ ζδιακηζηά ακηαβςκζζηζηά πθεμκέηηδια ζηδκ αζθαθζζηζηή
εηαζνεία ιέζς ηδξ αοημιαημπμίδζδξ ηςκ επεκδφζεςκ ιε έιθαζδ ζηδκ απυδμζδ ηαζ ζε εέιαηα
δζαπείνζζδξ ηζκδφκμο, επζηνέπεζ παναβςβή θμβζζηζηχκ εββναθχκ ηαζ δζαζφκδεζδ ιε οθζζηάιεκα
θμβζζηζηά ζοζηήιαηα, πανυπμοξ market data ηαζ θμζπέξ εθανιμβέξ. Ρμ ζφζηδια εκδοκαιχκεζ
ημ ένβμ ηςκ πεφεοκςκ Γζαπείνζζδξ Δπεκδφζεςκ ζηδκ αζθαθζζηζηή εηαζνεία εθυζμκ
πναβιαημπμζεί απμηζιήζεζξ, P/L, ιέηνδζδ απυδμζδξ ηςκ επεκδφζεςκ (equities, fixed income,
funds, private equities, real estate, etc.), ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ πμθζηζηέξ ηδξ εηαζνεία ηαεχξ ηαζ
παναημθμφεδζδ ηςκ ελςηενζηχκ ζοκενβαηχκ (asset managers). Ν πανάβμκηαξ ηζκδφκμο
ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά ιέζς δοκαιζηήξ ακάθοζδξ έηεεζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηζκδφκμο εκχ
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πανάθθδθα ελαζθαθίγεζ εκδιένςζδ ακαθμνχκ ηαζ ηακμκζζηζηή ζοιιυνθςζδ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ
ηδξ θφζδξ έβηεζηαζ ζημκ ιδπακζζιυ STP πμο επζηνέπεζ αοημιαημπμίδζδ ηδξ νμήξ ηςκ ενβαζζχκ
βζα ηδκ παναβςβή θμβζζηζηχκ εββναθχκ ζφιθςκα ιε ημπζηά ηαζ δζεεκή θμβζζηζηά πνυηοπα
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ημ πμθοκμιζζιαηζηχκ εββναθχκ ιε ηαοηυπνμκδ εκδιένςζδ ημο
θμβζζηζημφ ζοζηήιαημξ ιε ημκ πθέμκ αλζυπζζημ ηνυπμ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ θεζημονβία ιεζχκεζ
ζδιακηζηά ηδ πζεακυηδηα θάεμοξ ηαζ ελαζθαθίγεζ μθμηθδνςιέκδ εκδιένςζδ υηακ ηαζ υπςξ
απαζηείηαζ.
14. Ξαξνπζίαζε ηεο Mobius Platform - ηεο αλεμάξηεηεο ιχζεο γηα mobile
investment management
Ζ Δηαζνεία πανμοζίαζε ηδκ κέα έηδμζδ ηδξ ηαζκμηυιμο πθαηθυνιαξ Mobius, δ μπμία πνμζθένεζ
πθήνδ δζαζφκδεζδ ιε back-end ζοζηήιαηα βζα μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ επεκδφζεςκ απυ
ηζκδηέξ ζοζηεοέξ (smartphones/tablets) - (iOS Universal application ηαζ Android). Ζ κέα θφζδ
επζηνέπεζ αλζυπζζηδ ηαζ άιεζδ πνυζααζδ ζε πανημθοθάηζα ηαζ έββναθα 24/7, ιε πθήεμξ
δοκαημηήηςκ βζα πνμζςπμπμίδζδ ηδξ ελοπδνέηδζδξ πεθαηχκ. Δπζπθέμκ, δ πθαηθυνια έπεζ
επζθεπεεί ηαζ έπεζ ήδδ οθμπμζδεεί επζηοπχξ ζε δζεεκείξ Ννβακζζιμφξ Γζαπείνζζδξ Δπεκδφζεςκ,
ιεηαλφ αοηχκ ζε Δθθδκζηέξ ηαζ Δθαεηζηέξ ηνάπεγεξ.
Ζ πθαηθυνια Mobius ζοθθέβεζ ηα δεδμιέκα απυ μπμζμδήπμηε back-end ζφζηδια (δζαπείνζζδξ
επεκδφζεςκ, ιεηάδμζδξ ηζιχκ, πθαηθυνια ζοκαθθαβχκ η.ά.) ηαζ ηα πανμοζζάγεζ ζε έκα θζθζηυ
ηαζ εφπνδζημ πενζαάθθμκ ζημ smartphone ή tablet, ιε πθμφζζα θεζημονβζηυηδηα βζα
μθμηθδνςιέκδ εκδιένςζδ. Ζ θφζδ, αλζμπμζχκηαξ ηδκ πθαηθυνια PROFILE Mobility ιπμνεί κα
θεζημονβήζεζ ακελάνηδηα απυ ημ back-end ζφζηδια είηε ζε online, είηε ζε end-of-day update
mode. Κε αοηυ ημκ ηνυπμ, μζ πνδιαημμζημκμιζημί μνβακζζιμί αλζμπμζμφκ ηζξ οθζζηάιεκεξ
οπμδμιέξ ημοξ εκχ πανάθθδθα απμθαιαάκμοκ απυθοηδ εοεθζλία ιε εθάπζζηδ επέκδοζδ ζε
πνυκμ ηαζ ηυζημξ οθμπμίδζδξ. Πηδ ζδιακηζηά ακαααειζζιέκδ έηδμζδ 2 ηδξ πθαηθυνιαξ ηαζ
ζφκδεζή ηδξ ιε ημ εβηαηεζηδιέκμ Investment Management ζφζηδια, επζηοβπάκεηαζ αλζυπζζηδ,
πνμζςπμπμζδιέκδ ηαζ πθμφζζα θεζημονβζηυηδηα ζηδ δζαπείνζζδ, ακάθοζδ ηαζ παναημθμφεδζδ
ηςκ πανημθοθαηίςκ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ, ιε advisory tools, κέμ dashboard, ειθάκζζδ watchlists, δζαπναβιάηεοζδ (trading), δζακμιή ηαζ δζαπείνζζδ εββνάθςκ, ηαεχξ ηαζ notifications πνμξ
ημοξ πνήζηεξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ εθανιμβή έπεζ ηδ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ ζδίμο
θμβμηφπμο (white-label) ηαζ πνμζςπμπμζδιέκςκ ιδκοιάηςκ, βεβμκυξ πμο ηδκ ηαεζζηά
δοκαιζηυ ενβαθείμ ρδθζαηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ marketing. Ζ πνήζδ ηςκ mobile apps ελαζθαθίγεζ
ζηζξ εηαζνείεξ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηςκ πεφεοκςκ Γζαπείνζζδξ Δπεκδφζεςκ,
πνμζθένμκηαξ ηυζμ ζημοξ πεθάηεξ υζμ ηαζ ζημοξ ίδζμοξ, μθμηθδνςιέκδ παναημθμφεδζδ απυ
μπμοδήπμηε ηαζ μπμηεδήπμηε. Ξανάθθδθα, μζ πεθάηεξ ιπμνμφκ κα παναημθμοεμφκ ηα
πανημθοθάηζα ημοξ ιε αιεζυηδηα, ηαπφηδηα ηαζ δζαθάκεζα. Ζ ανπζηεηημκζηή ηδξ πθαηθυνιαξ
ααζίγεηαζ ζε πνυηοπα ορδθήξ αζθάθεζαξ (ιεηαλφ άθθςκ, ημ geo-fencing ηαζ lock-on-shake)
ελαζθαθίγμκηαξ εββφδζδ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ δζαεεζζιυηδηα ηδξ πθδνμθμνίαξ ζηδ
ηζκδηή ζοζηεοή. Ζ εοέθζηηδ ηζιμθμβζαηή πμθζηζηή έπεζ ζπεδζαζηεί βζα κα πνμζθένεζ πμθθαπθέξ
επζθμβέξ, ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ πνδζηχκ, χζηε κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ
απαζηήζεζξ ηςκ ζφβπνμκςκ εηαζνεζχκ δζαπείνζζδξ επεκδφζεςκ ακελανηήηςξ ιεβέεμοξ.
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15. Ξαξνπζίαζε ηνπ IMSplus 2.1, ηεο λέαο έθδνζεο ηεο νινθιεξσκέλεο front-toback πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο επελδχζεσλ
H Δηαζνεία πανμοζίαζε ηδκ πθήνςξ ακαααειζζιέκδ πθαηθυνια δζαπείνζζδξ επεκδφζεςκ,
IMSplus 2.1. Ζ κέα έηδμζδ ηδξ ηαηαλζςιέκδξ πθαηθυνιαξ πενζθαιαάκεζ ζδιακηζηέξ αεθηζχζεζξ
ζε οθζζηάιεκεξ θεζημονβίεξ, βζα μθμηθδνςιέκεξ STP (Straight Through Processing) front-toback ενβαζίεξ, εκχ πανάθθδθα εκζςιαηχκεζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ, ιε ηφνζμοξ ζηυπμοξ ηδκ
ακααάειζζδ ηςκ πνμζθενυιεκςκ οπδνεζζχκ, ηδκ αφλδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδκ
αεθηζζημπμίδζδ ημο ηυζημοξ. Ακηαπμηνζκυιεκεξ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ζφβπνμκςκ εηαζνεζχκ
δζαπείνζζδξ επεκδφζεςκ, μζ «δεφηενδξ βεκζάξ» εηδυζεζξ ηςκ IMSplus Web ηαζ IMSplus Mobility
αλζμπμζμφκ πθήνςξ ηζξ «έλοπκεξ» ρδθζαηέξ ηεπκμθμβίεξ, πανέπμκηαξ ορδθή πνμζηζεέιεκδ αλία
ηαζ ηαζκμηυιεξ οπδνεζίεξ βζα ημοξ μνβακζζιμφξ ηαζ ημοξ πεθάηεξ ημοξ. Δκδεζηηζηά, μζ πνυζεεηεξ
θεζημονβίεξ πενζθαιαάκμοκ πμθοδζάζηαηδ ακάθοζδ ηςκ επεκδφζεςκ ηαζ ενβαθεία βζα ηδκ
οπμζηήνζλδ ζοιαμοθεοηζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ πανημθοθαηίςκ, ιε ηα μπμία
επζηοβπάκεηαζ δ ελέθζλδ απυ ημ «παναδμζζαηυ», ζε έκα ζφβπνμκμ ιμκηέθμ θεζημονβίαξ. Ζ
πθαηθυνια IMSplus 2.1 ειπθμοηίζηδηε επζπθέμκ ιε ημ κέμ παναιεηνμπμζήζζιμ Wealth
Management dashboard, ιε θεζημονβίεξ βζα ιέηνδζδ ηζκδφκμο ηαζ ακάθοζδ ζεκανίςκ, εκχ
πανάθθδθα πνμζθένεζ εφπνδζηα ενβαθεία βζα ηδ δδιζμονβία ακαθμνχκ ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ
απμθάζεςκ βζα ηάεε νυθμ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ έηδμζδ πανέπεζ πνυζεεηεξ δοκαηυηδηεξ
δζαζφκδεζδξ ιε δζεεκείξ custodians, fund providers ηαζ real-time δζαζοκδέζεζξ ιε market data
providers (π.π. Bloomberg) πμο αοημιαημπμζμφκ ηδκ εκδιένςζδ δεδμιέκςκ ηαζ πνμζθένμοκ
«live»

απμηζιήζεζξ

ηαζ

ακαθφζεζξ

ζηδκ

μευκδ

ημο

οπμθμβζζηή

ηαζ

ημο

ηζκδημφ

(smartphone/tablet). Ζ έηδμζδ IMSplus 2.1, απμηεθεί ζδζαίηενα ζδιακηζηή ηεπκμθμβζηή
ακααάειζζδ ζηδ δζεεκή πθαηθυνια ηδξ PROFILE ηαζ είκαζ απμηέθεζια ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ
εηαζνείαξ βζα ζοκεπή πνμσμκηζηή ελέθζλδ ιε αάζδ ηζξ ζφβπνμκεξ επζπεζνδιαηζηέξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ
ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ. Ζ μιάδα ακάπηολδξ ημο IMSplus, παναημθμοεχκηαξ ηζξ ηάζεζξ ηδξ
αβμνάξ ηαζ ιε βκχιμκα ηδ αέθηζζηδ οπμζηήνζλδ ηςκ πνδζηχκ, ακακεχκεζ ζε ηαηηζηή αάζδ ηζξ
δοκαηυηδηεξ ημο ζοζηήιαημξ χζηε κα πνμζθένεζ μθμηθδνςιέκδ ηάθορδ ζε ηακμκζζηζηέξ,
ηεπκμθμβζηέξ ηαζ θεζημονβζηέξ απαζηήζεζξ. Ζ έιθαζδ ηδξ PROFILE ζηδκ ηαζκμημιία ηαζ ηδκ
ζοκεπή ελέθζλδ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ, ακαβκςνίγεηαζ πθέμκ δζεεκχξ υπζ ιυκμκ ιέζς ηδξ ακάεεζδξ
ένβςκ απυ οθζζηάιεκμοξ ηαζ κέμοξ πεθάηεξ αθθά ηαζ ιέζς ηςκ δζαηνίζεςκ πμο απμζπά εη
ιένμοξ ελεζδζηεοιέκςκ μίηςκ ημο ελςηενζημφ, είηε πνυηεζηαζ βζα ηθαδζηέξ ιεθέηεξ, είηε βζα
επζπεζνδιαηζηέξ ηαζ πνμσμκηζηέξ ανααεφζεζξ.
16. Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο
Ρδκ 30δ Γεηειανίμο 2014, διένα Ρνίηδ ηαζ χνα 14:00 πναβιαημπμζήεδηε ζηα βναθεία ηδξ
έδναξ ηδξ Δηαζνείαξ (Ιεςθυνμξ Ποββνμφ ανζε. 199, Λέα Πιφνκδ Αηηζηήξ), Έηηαηηδ Γεκζηή
Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ, ζηδκ μπμία πανέζηδζακ αοημπνμζχπςξ ή δζ‟ ακηζπνμζχπμο
ιέημπμζ, εηπνμζςπμφκηεξ 6.987.175 ημζκέξ μκμιαζηζηέξ ιεημπέξ ηαζ ζζάνζεια δζηαζχιαηα
ρήθμο, ήημζ πμζμζηυ 59,15% επί ζοκυθμο 11.812.193 ιεημπχκ ηαζ ζζανίειςκ δζηαζςιάηςκ
ρήθμο ηδξ Δηαζνείαξ.
Πδιεζχκεηαζ υηζ βζα 49.155 ημζκέξ μκμιαζηζηέξ ιεημπέξ, ηα δζηαζχιαηα ρήθμο ακαζηέθθμκηαζ
ηαηά ηα πνμαθεπυιεκα ζημ άνενμ 16 πανάβναθμξ 8 ημο η.κ. 2190/1920, ςξ ίδζεξ ιεημπέξ ηδξ
Δηαζνείαξ.
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Ζ Έηηαηηδ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνείαξ έθααε ηζξ ελήξ απμθάζεζξ επί ηςκ
εειάηςκ ηδξ διενδζίαξ δζαηάλεςξ, υπςξ μζ απμθάζεζξ αοηέξ πανμοζζάγμκηαζ ιε αάζδ ηα
απμηεθέζιαηα ηδξ ρδθμθμνίαξ ακά εέια, ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα ζημ άνενμ 10 ημο κ.
3884/2010, ηα μπμία έπμοκ ακανηδεεί ηαζ ζηδκ κυιζια ηαηαπςνδιέκδ ζημ Γ.Δ.ΚΖ. ζζημζεθίδα
ηδξ Δηαζνείαξ (www.profile.gr):
Πημ 1μ εέια εκέηνζκε μιυθςκα ηδκ αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνείαξ ηαηά ημ
ζοκμθζηυ πμζυ ηςκ δζαημζίςκ ηνζάκηα έλζ πζθζάδςκ δζαημζίςκ ζανάκηα ηνζχκ Δονχ ηαζ μβδυκηα
έλζ θεπηχκ (236.243,86), ιε ηεθαθαζμπμίδζδ: α) ηςκ αθμνμθυβδηςκ απμεειαηζηχκ πμο έπμοκ
ζπδιαηζζεεί ιε αάζδ ημ κ. 2238/1994, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 72 ημο κ. 4172/2013, πμζμφ
99.983,64 Δονχ ηαζ α) ιένμοξ ημο απμεειαηζημφ «δζαθμνά απυ έηδμζδ ιεημπχκ οπέν ημ
άνηζμ», πμζμφ 136.260,22 Δονχ, δ μπμία αφλδζδ εα πναβιαημπμζδεεί ιέζς αολήζεςξ ηδξ
μκμιαζηζηήξ αλίαξ ημο ζοκυθμο ηςκ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνείαξ ηαηά 0,02 Δονχ, ήημζ απυ 0,45
Δονχ ζε 0,47 Δονχ.
Πημ 2μ εέια εκέηνζκε ηδκ ζπεηζηή, εκυρεζ ηςκ θδθεεζζχκ ηαηά ηα ακςηένς απμθάζεςκ,
ηνμπμπμίδζδ ημο άνενμο 5 ημο Θαηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνείαξ ζηδκ ιμνθή αηνζαχξ πμο είπε
δδιμζζεοεεί ηαζ ακαημζκςεεί απυ ηδκ Δηαζνεία.
Πημ 3μ εέια εκέηνζκε μιυθςκα ηδκ ηαηααμθή πνδιαηζηήξ δζακμιήξ ηαζ εζδζηυηενα ηδκ ηαηααμθή
πνδιαηζημφ πμζμφ φρμοξ 235.284,76 Δονχ ηαζ δδ πμζμφ 0,020 Δονχ ακά ιεημπή ηδξ
Δηαζνείαξ, ημ μπμίμ πνμένπεηαζ απυ ηδκ αοημηεθή θμνμθυβδζδ ηαζ ζοκαηυθμοεδ δζακμιή
αθμνμθυβδηςκ απμεειαηζηχκ πμο είπακ ζπδιαηζζεεί ιε αάζδ ημ κ. 2238/1994, ζφιθςκα ιε ημ
άνενμ 72 ημο κ. 4172/2013.
Απυ ηδκ ςξ άκς πνδιαηζηή δζακμιή ελαζνμφκηαζ 49.155 ίδζεξ ιεημπέξ, ηζξ μπμίεξ ηαηέπεζ δ
Δηαζνεία.
Υξ διενμιδκία απμημπήξ μνίζηδηε δ 26δ Κανηίμο 2015, διένα Ξέιπηδ, διενμιδκία απυ ηδκ
μπμία μζ ιεημπέξ ηδξ Δηαζνείαξ εα δζαπναβιαηεφμκηαζ ζημ Σνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ, πςνίξ ημ
δζηαίςια είζπναλδξ ηδξ ςξ άκς πνδιαηζηήξ δζακμιήξ.
Ζιενμιδκία Θαεμνζζιμφ Γζηαζμφπςκ ηδξ πνδιαηζηήξ δζακμιήξ (record date) μνίζηδηε δ 27 δ
Κανηίμο 2015, διένα Ξαναζηεοή ηαζ διενμιδκία έκανλδξ ηαηααμθήξ ηδξ πνδιαηζηήξ δζακμιήξ
δ 2α Απνζθίμο 2015, διένα Ξέιπηδ. Υξ πθδνχηνζα ηνάπεγα μνίζηδηε δ «ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ
ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ.».
Ραοηυπνμκα ιε ηδκ αοηή απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ παναζπέεδηακ πνμξ ημ Γζμζηδηζηυ
Ποιαμφθζμ ηδξ Δηαζνείαξ μζ ακαβηαίεξ ελμοζζμδμηήζεζξ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ ηαηά ηα ακςηένς
θδθεείζαξ απμθάζεςξ πενί ηαηααμθήξ ηδξ πνδιαηζηήξ δζακμιήξ.
Πημ 4μ εέια έθααακ πχνα μνζζιέκεξ ακαημζκχζεζξ εη ιένμοξ ημο Ξνμεδνείμο ακαθμνζηά ιε ηα
απμηεθέζιαηα ηαζ ηδκ πμνεία ηδξ Δηαζνείαξ.
ΔΛΝΡΖΡΑ B΄
Θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο
Ζ Δηαζνεία δναζηδνζμπμζείηαζ, υπςξ είκαζ βκςζηυ, ζε έκα έκημκα ακηαβςκζζηζηυ ηαζ ζδζαίηενα
απαζηδηζηυ δζεεκέξ πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ ιεηααάθθεηαζ ηαπφηαηα ηαζ ναβδαία, ηαζ ηαηά ηδκ
δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ ζοζηδιαηζηά ηαζ ιε ζοβηεηνζιέκμ πθάκμ ακάπηολδξ πνμζπαεεί
κα εκζζπφζεζ ιε ζηαεενά ηαζ αζθαθή αήιαηα ηδκ ελςζηνέθεζά ηδξ, υπζ ιμκμζήιακηα αθθά ζηζξ
βεςβναθζηέξ πενζμπέξ πμο πανμοζζάγμοκ εκδζαθένμκ, ιε έιθαζδ ζηζξ ηεπκμθμβίεξ αζπιήξ ηαζ
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ζηδκ δζανηή ηεπκμθμβζηή ακααάειζζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ θφζεςκ πμο πανέπεζ, εκχ πανάθθδθα
ακαπηφζζεζ κέεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ πνμςεεί ηδκ είζμδυ ηδξ ζε κέεξ αβμνέξ, ιε ζημπυ ηδκ
πεναζηένς εκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηάξ ηδξ, δεδμιέκμο ιάθζζηα υηζ δ εβπχνζα αβμνά
πανμοζζάγεζ, θυβς ηαζ ηδξ ζοκεπζγυιεκδξ φθεζδξ ηαζ ηδξ ακαπυθεοηηδξ ζοννίηκςζήξ ηδξ ,
έκημκα ανκδηζηέξ πνμμπηζηέξ.
Ζ ελεζδζηεοιέκδ ηεπκμβκςζία πμο δζαεέηεζ, δ πμθοεηήξ ειπεζνία ηαζ πανμοζία ηδξ ζημκ πχνμ, δ
μνβάκςζή ηδξ ηαζ δ έκημκδ δναζηδνζμπμίδζδ ημο ζοκυθμο ηςκ δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ ηδξ, ζε
ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ιεθέηδ, ακάπηολδ ηαζ ειπμνία κέςκ πνμσυκηςκ, αθθά ηαζ ηδκ δζανηή
αεθηίςζδ ηαζ ακααάειζζδ ηςκ οθζζηαιέκςκ, ιε έιθαζδ ζηδκ πμζυηδηα ηαζ ζηδκ δοκαηυηδηα
άιεζδξ ζηακμπμίδζδξ ηδξ γήηδζδξ αθθά ηαζ ηςκ ιεηαααθθυιεκςκ ακαβηχκ ηςκ ηεθζηχκ
πεθαηχκ, ηαεχξ ηαζ δ δδιζμονβία ζζπονχκ οπμδμιχκ ηαζ δ δζείζδοζδ ζε κέεξ αβμνέξ, αμδεμφκ
ηδκ Δηαζνεία κα παναιέκεζ ακηαβςκζζηζηή, πανά ηα εββεκή πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγεζ μ
ηθάδμξ, ηα μπμία πνμαθήιαηα εκηάεδηακ ζδζαίηενα ζημ πθαίζζμ ηδξ εκζηήραζαξ μζημκμιζηήξ
ηνίζδξ.
Ζ πενζμνζζιέκδ ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ εθεβπυιεκδ πνδιαημμζημκμιζηή έηεεζδ ημο Νιίθμο ηαζ
δ ζδιακηζηή πμζμηζηή ηαζ πνμσμκηζηή ημο δζαθμνμπμίδζδ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ δζανηή ελέθζλδ
ηαζ ακααάειζζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημο αθθά ηαζ δ επέηηαζδ ημο Νιίθμο ζε κέεξ βεςβναθζηέξ
αβμνέξ, απμηεθμφκ ηα ηφνζα εθυδζα πμο δζαεέηεζ βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ ανκδηζηχκ
ζοκεπεζχκ απυ ηδκ πνςημθακή μζημκμιζηή ηνίζδ, πθδκ υιςξ ακαιέκεηαζ υηζ ηαζ ηαηά ηδκ
ηνέπμοζα πνήζδ 2015 εα επδνεαζεμφκ ακαπυθεοηηα ηα έζμδα ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο
Νιίθμο θυβς ηδξ έκηαζδξ ηαζ ηδξ δζάνηεζαξ ημο θαζκμιέκμο ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ ηαηάζηαζδξ
αζθολίαξ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ νεοζηυηδηαξ πμο επζηναηεί ζηδκ εβπχνζα αβμνά, δ μπμία μδδβεί
ιεβάθμ ιένμξ ηδξ εονείαξ πεθαηεζαηήξ αάζδξ ζηδκ μπμία απεοεφκεηαζ μ Όιζθμξ ζε ακαζημθή
επεκδοηζηχκ ζπεδίςκ ηαζ ζηδκ ακααμθή πνμβναιιάηςκ βζα εηζοβπνμκζζιυ.
Νζ ζοκήεεζξ πνδιαημμζημκμιζημί ηαζ θμζπμί ηίκδοκμζ ζημοξ μπμίμοξ εηηίεεηαζ δ Δηαζνεία ηαζ ημοξ
μπμίμοξ ηζκδφκμοξ εκδέπεηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηνέπμοζαξ πνήζεςξ
2015

(01.01.2015-31.12.2015)

είκαζ

ηίκδοκμζ

αβμνάξ,

πζζηςηζηυξ

ηίκδοκμξ,

ηίκδοκμξ

νεοζηυηδηαξ ηθπ. Δζδζηυηενα:
1. Δπηηνθηαθφο θίλδπλνο
Ν επζημηζαηυξ ηίκδοκμξ βζα ηδκ Δηαζνεία είκαζ παιδθυξ, δεδμιέκμο υηζ αθεκυξ ιεκ μ δακεζζιυξ
ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ ζοκδεδειέκμξ ιε ημ Euribor αθεηένμο δε δ Δηαζνεία έπεζ πενζμνζζιέκδ ηαζ
ζε ηάεε πενίπηςζδ εθεβπυιεκδ έηεεζδ ζε ηναπεγζηυ δακεζζιυ. Ξμθζηζηή ημο Νιίθμο είκαζ κα
δζαηδνεί ημ φρμξ ημο ζοκμθζημφ δακεζζιμφ ζε ιεηααθδηυ επζηυηζμ ηαζ κα επειααίκεζ
δζμνεςηζηά, υπμηε απαζηείηαζ, ηαζ πανάθθδθα κα απμθεφβεζ, ζημ ααειυ πμο αοηυ είκαζ
επζηνεπηυ απυ ηδκ εκ βέκεζ επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα, ηδκ έηεεζδ ζε πεναζηένς
δακεζμδυηδζδ.
Ζ πενζμνζζιέκδ έηεεζδ ημο μιίθμο ζε δακεζαηά ηεθάθαζα ηαεζζηά ηδκ ιεηααμθή ηςκ επζημηίςκ
ιδ ζδιακηζηή βζα ηα απμηεθέζιαηα ημο μιίθμο.
Ρέθμξ, ζδιεζχκεηαζ υηζ ηα ηαιεζαηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια ημο Νιίθμο οπενηαθφπημοκ ημ
ζφκμθμ ημο ηναπεγζημφ δακεζζιμφ.
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2. Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ν Όιζθμξ, βζα κα εθαπζζημπμζήζεζ ημκ ηίκδοκμ νεοζηυηδηαξ, δζαηδνεί ζζπονά ηαιεζαηά
δζαεέζζια φρμοξ 3,76 εη. εονχ ηαζ επζπθέμκ 2,66 εη. Δονχ αναποπνυεεζιεξ επεκδφζεζξ
παιδθμφ ηζκδφκμο άιεζα νεοζημπμζήζζιεξ ζε μνβακςιέκεξ αβμνέξ, εκχ πανάθθδθα έπεζ
εβηεηνζιέκα πζζηςηζηά υνζα απυ πζζηςηζηά ζδνφιαηα, εάκ ηαζ εθυζμκ, ημφημ ηαηαζηεί ακαβηαίμ
βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ζοβηεηνζιέκςκ οπμπνεχζεςκ.
Ζ Γζμίηδζδ έπεζ δχζεζ ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηδκ δζαπείνζζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηζκδφκμο, ζηδκ
παναημθμφεδζή ημο ιε ηδκ δζεκένβεζα ιδκζαίαξ ηαζ ηνζιδκζαίαξ πνυαθερδξ ηαιεζαηχκ νμχκ ηαζ
ζηδκ δζανηή αλζμθυβδζδ ηαζ επακεηηίιδζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ
απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζή ημο.
Πηδ ζδιείςζδ xx ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ παναηίεεηαζ πίκαηαξ ιε ηα δάκεζα ηαζ ηζξ
θμζπέξ οπμπνεχζεζξ ημο Νιίθμο.
3. Θίλδπλνο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ εηζαγφκελεο επηρεηξήζεηο
Ν ζοβηεηνζιέκμξ ηίκδοκμξ είκαζ πάκημηε οπανηηυξ ηαζ οπμθμβίζζιμξ ζημκ πχνμ υπμο
δναζηδνζμπμζείηαζ δ Δηαζνεία, ζδίςξ δε ακ ζοκεηηζιδεεί ημ βεβμκυξ υηζ ηα ειπυδζα (θναβιμί)
εζζυδμο δεκ είκαζ ηυζμ ζζπονά ζημκ ημιέα αοηυ, ηαεχξ δ πθεζμκυηδηα ηςκ ηεπκζηχκ υνςκ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηαζ μθμηθήνςζδ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδκ
παναιεηνμπμίδζδ πνμσυκηςκ θμβζζιζημφ είκαζ δζαδεδμιέκμζ εονέςξ, βεβμκυξ ημ μπμίμ επζηνέπεζ
ζε αθθμδαπέξ εηαζνείεξ κα δζεζζδφμοκ ιε ζπεηζηή εοημθία ζηδκ αβμνά, εηιεηαθθεουιεκεξ ζδίςξ
ηα ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα πμο δζαεέημοκ, ηονίςξ ζε επίπεδμ ιεβεεχκ. Ζ Δηαζνεία
ακηζιεηςπίγεζ ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηίκδοκμ ιε έιθαζδ ζημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ακάπηολδ πμζμηζηχκ ηαζ
ζπμκδοθςηχκ πνμσυκηςκ, ζηδκ ζοζηδιαηζηή ηαζ ζημπεοιέκδ αεθηίςζδ, ακααάειζζδ ηαζ
πνμζανιμζηζηυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ πμο ήδδ ειπμνεφεηαζ, ζηδκ ακηζπνμζχπεοζδ ζζπονχκ ηαζ
παβηυζιζα βκςζηχκ μίηςκ, ζηδκ δδιζμονβία ζπέζεςκ δζανηείαξ ηαζ ειπζζημζφκδξ ιε ηδκ
πεθαηεζαηή ηδξ αάζδ ηαζ ζηδκ επέηηαζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ αοηήξ ζημ ελςηενζηυ. Ξάκηςξ μ
ζοβηεηνζιέκμξ ηίκδοκμξ απμηεθεί δζαπνμκζηά οπανηηυ ηαζ εκ δοκάιεζ ηίκδοκμ ακά πάζα ζηζβιή
ηαζ ιε ηδκ ζδιαζία αοηή ακηζιεηςπίγεηζα απυ ηδκ δζμίηδζδ ηδξ Δηαζνείαξ , δζ΄ μκ θυβμ ηαζ δ
Δηαζνεία δίδεζ πάκημηε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημκ ημιέα ηδξ πμζμηζηήξ ηαζ πνμσμκηζηήξ ηδξ
δζαθμνμπμίδζδξ ηαζ ζηδκ εκ βέκεζ πανμπή πνμξ ημοξ πεθάηεξ αοηήξ οπδνεζζχκ ορδθμφ
επζπέδμο, εκχ πανάθθδθα ιε ηδκ ζοζηδιαηζηή εκίζποζδ ηδξ ελςζηνέθεζάξ ηδξ ακηζπανένπεηαζ
ημκ εκ θυβς ηίκδοκμ ηαζ ακαααειίγεζ ημκ νυθμ ηαζ ηδκ πανμοζία ηδξ ζηδ δζεεκή αβμνά, βεβμκυξ
πμο ηδκ ηαεζζηά πζμ ακεεηηζηή ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηζκδφκμο. Δπζπνμζεέηςξ
δ δζανηήξ αφλδζδ ημο παβηυζιζμο ιεβέεμοξ ηδξ αβμνάξ αιαθφκεζ ιενζηχξ ηζξ επζπηχζεζξ ημο
ακηαβςκζζιμφ.
4. Θίλδπλνο κείσζεο ηεο δήηεζεο ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο χθεζεο
Κμθμκυηζ μ ζοβηεηνζιέκμξ ηίκδοκμξ είκαζ πενζμνζζιέκδξ έηηαζδξ θυβς ηςκ εζδζηχκ ηαηδβμνζχκ
θμβζζιζημφ πμο ακαπηφζζεζ ηαζ ειπμνεφεηαζ δ Δηαζνεία, εκ ημφημζξ βζα ηδκ απμθοβή ηδξ
ιείςζδξ ηδξ γήηδζδξ θυβς ηδξ βεκζηυηενδξ φθεζδξ πμο επζηναηεί ζηδκ αβμνά ηαζ ηδξ
ζοκαηυθμοεδξ ζοννίηκςζδξ ηδξ εκ δοκάιεζ πεθαηεζαηήξ αάζδξ ζηδκ εβπχνζα αβμνά δ Δηαζνεία
ακαπηφζζεζ ιεβάθδ ηαζ εονεία βηάια πνμσυκηςκ ζε δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ απεοεοκυιεκδ ζηδ
δζεεκή αβμνά, πνμηεζιέκμο κα ακηζζηαειίζεζ πζεακέξ απχθεζεξ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ηθάδμοξ ηδξ
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αβμνάξ. Ζ Δηαζνεία ακαπηφζζεζ ηαζ ελεθίζζεζ ηα πνμσυκηα θμβζζιζημφ ηδξ ααζζγυιεκδ ζηδκ
αδζάθεζπηδ ηαζ ηαεδιενζκή παναημθμφεδζδ ηαζ ένεοκα ηδξ αβμνάξ αθθά ηαζ ηςκ κέςκ
ηεπκμθμβζχκ, χζηε ιε ηδκ είζμδυ ηδξ ζε κέεξ αβμνέξ κα ζζμζηαειίζεζ πζεακέξ απχθεζεξ.
Ξθδκ υιςξ, εκυρεζ ηςκ βεκζηυηενςκ ανκδηζηχκ ζοκεδηχκ, μζ μπμίεξ ακαπυθεοηηα επδνεάγμοκ
ηαζ ηδκ δναζηδνζυηδηα ηδξ Δηαζνείαξ, μ εκ θυβς ηίκδοκμξ ηνίκεηαζ ςξ οπανηηυξ, ελαζηίαξ ηαζ
ηδξ ζδζαίηενα ανκδηζηήξ ζοβηονίαξ πμο επζηναηεί ηονζχξ ζηδκ εβπχνζα αβμνά, ηαεχξ ήδδ
παναηδνείηαζ ηάιρδ ηδξ γήηδζδξ ζε ζδιακηζηυ ααειυ (αηυιδ ηαζ ζε επίπεδμ ζοιαμθαίςκ
ζοκηήνδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδξ), δ μπμία ηάιρδ ηαηά πάζα πζεακυηδηα εα εκηαεεί ζηδκ δζάνηεζα
ηςκ επμιέκςκ εηχκ, θυβς ηδξ ζδζαίηενα ανκδηζηήξ ζοβηονίαξ πμο επζηναηεί.
5. Ξηζησηηθφο θίλδπλνο
Ζ Γζμίηδζδ ηδξ Δηαζνείαξ ιε αάζδ ηζξ εζςηενζηέξ ανπέξ θεζημονβίαξ ηδξ δζαζθαθίγεζ υηζ μζ
πςθήζεζξ αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ θαιαάκμοκ πχνα πνμξ πεθάηεξ ορδθήξ πζζηςηζηήξ αλζμπζζηίαξ
ηαζ ζηακυηδηαξ. Ιυβς ηδξ επέηηαζδξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Δηαζνείαξ ζημ ελςηενζηυ, μ εκ
θυβς ηίκδοκμξ είκαζ οπανηηυξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ πεθάηεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ άθθεξ πχνεξ
(ζδίςξ απυ πχνεξ ηδξ Αθνζηήξ ηαζ ηδξ Αζίαξ), βζα ημοξ μπμίμοξ δεκ είκαζ πάκημηε εοπενήξ μ
απμηεθεζιαηζηυξ έθεβπμξ ηδξ πζζημθδπηζηήξ ημοξ ζηακυηδηαξ ηαζ αλζμπζζηίαξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ
δ Δηαζνεία ακαπηφζζεζ ηαζ ελεθίζζεζ δζανηχξ εζςηενζημφξ ιδπακζζιμφξ θεζημονβίαξ (υζμκ
αθμνά ζηδκ δζαδζηαζία δζαπναβιαηεφζεςκ, ζοιαάζεςκ ηαζ project management) ιε ζημπυ ηδκ
πθδνέζηενδ ακηζιεηχπζζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηζκδφκμο. Δκηυξ ημο εκ θυβς πθαζζίμο ηαζ ηςκ
ιεευδςκ αλζμθυβδζδξ πμο δ Δηαζνεία δζαεέηεζ, μ Όιζθμξ δεκ έπεζ ακηζιεηςπίζεζ ιέπνζ ζήιενα
ζδιακηζημφ ιεβέεμοξ εκδεπυιεκεξ επζζθάθεζεξ, βζα ηζξ μπμίεξ δεκ έπεζ ζπδιαηζζεεί επανηήξ
πνυαθερδ. Υξ εη ημφημο μ εκ θυβς ηίκδοκμξ, ιμθμκυηζ οπανηηυξ εκυρεζ ηαζ ημο βεκζηυηενμο
ανκδηζημφ απυ μζημκμιζηήξ απυρεςξ ηθίιαημξ, αλζμθμβείηαζ ζήιενα ςξ εθεβπυιεκμξ. Ξάκηςξ
εθυζμκ οπάνλεζ δζάποζδ ηδξ επζδείκςζδξ ηςκ ζοκεδηχκ ακάπηολδξ ηδξ μζημκμιζηήξ
δναζηδνζυηδηαξ ζημοξ πνμζεπείξ ιήκεξ, μ ηίκδοκμξ αοηυξ εκδέπεηαζ κα επδνεάζεζ ηα
απμηεθέζιαηα ηδξ Δηαζνείαξ.
Πηδ ζδιείςζδ xx ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ παναηίεεηαζ ακάθοζδ ηςκ απαζηήζεςκ απυ
πεθάηεξ.
6. Θίλδπλνο ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ
Νζ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ επδνεάγμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ εηαζνεζχκ
πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ημιέα ηδξ πθδνμθμνζηήξ. Νζ εηαζνείεξ πμο ακαπηφζζμοκ
δναζηδνζυηδηα ζημκ ηθάδμ ηδξ πθδνμθμνζηήξ πνέπεζ κα είκαζ δζανηχξ εκήιενεξ βζα πζεακέξ
δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδκ οθζζηάιεκδ ηεπκμθμβία ηαζ κα πνμπςνμφκ ζηζξ απαναίηδηεξ επεκδφζεζξ
πμο δζαζθαθίγμοκ ημ ορδθυ ηεπκμθμβζηυ επίπεδμ.
Κε αάζδ ηα παναπάκς ηαζ βζα ηδκ υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενδ ιείςζδ ημο ηζκδφκμο ηςκ
ηεπκμθμβζηχκ ελεθίλεςκ μ Όιζθμξ:
- ακαπηφζζεζ πνμσυκηα ζε ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηέξ ηαζ δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκεξ πθαηθυνιεξ,
- πνμπςνά ζε ζοκεπή εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ζε ηεπκμθμβζηά γδηήιαηα, ζε ζοκενβαζία ιε
δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκμοξ θμνείξ ελεζδζηεοιέκμοξ ζε ηθάδμοξ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ,
- πνμζθένεζ ηαζκμηυιεξ εθανιμβέξ ακάθμβεξ ηςκ ακαβηχκ ηαζ απαζηήζεςκ ηδξ αβμνάξ.
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Γζα ημοξ ςξ άκς θυβμοξ μ ζοβηεηνζιέκμξ ηίκδοκμξ δεκ αλζμθμβείηαζ ςξ ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ
ηαηά ηδκ δεδμιέκδ πνμκζηή πενίμδμ.
ΔΛΝΡΖΡΑ Γ΄
Πεκαληηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Πηδκ πανμφζα εκυηδηα πενζθαιαάκμκηαζ μζ ζδιακηζηυηενεξ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ ηδξ Δηαζνείαξ
ηαζ ζοκδεδειέκςκ ιε αοηήκ πνμζχπςκ, (ζοκδεδειέκα ιένδ) υπςξ αοηά μνίγμκηαζ ζημ Γζεεκέξ
Ιμβζζηζηυ Ξνυηοπμ 24.
Δζδζηυηενα ζηδκ εκ θυβς Δκυηδηα πενζθαιαάκμκηαζ:
(α)

μζ

ζοκαθθαβέξ

ιεηαλφ

ηδξ

Δηαζνείαξ

ηαζ

ηάεε

ζοκδεδειέκμο

πνμζχπμο

πμο

πναβιαημπμζήεδηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηθεζυιεκδξ πνήζδξ 2014 (01.01.2014-31.12.2014)
ηαζ μζ μπμίεξ επδνέαζακ μοζζαζηζηά ηδκ πνδιαημμζημκμιζηή εέζδ ή ηζξ επζδυζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ
ηαηά ηδκ εκ θυβς πενίμδμ ηαζ
(α) μζ ηοπυκ ιεηααμθέξ ηςκ ζοκαθθαβχκ ιεηαλφ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ηάεε ζοκδεδειέκμο
πνμζχπμο πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδκ ηεθεοηαία εηήζζα Έηεεζδ, μζ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα
έπμοκ μοζζαζηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ηδ πνδιαημμζημκμιζηή εέζδ ή ηζξ επζδυζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ ηαηά
ηδκ πνήζδ 2014.
Πδιεζχκμοιε υηζ δ ακαθμνά ζηζξ ςξ άκς ζοκαθθαβέξ, δ μπμία αημθμοεεί, πενζθαιαάκεζ ηα
αηυθμοεα ζημζπεία:

(α) ην πνζφ απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηελ ρξήζε 2014 (01.01.2014-31.12.2014),
(β) ην αλεμφθιεην ππφινηπφ ηνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο (31.12.2014),
(γ) ηε θχζε ηεο ζρέζεσο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ µε ηελ Δηαηξεία θαζψο θαη
(δ) ηπρφλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλαιιαγέο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα
ηελ θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο, κφλνλ φκσο εθφζνλ νη
ζπλαιιαγέο απηέο είλαη νπζηψδεηο θαη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο
φξνπο ηεο αγνξάο.
Ρα ζοκδεδειέκα ιε ηδκ Δηαζνεία πνυζςπα είκαζ ηα αηυθμοεα:
α) «GLOBALSOFT ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΘΑΗ ΙΗΘΝ
ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ», ιε έδνα ηδκ Λέα Πιφνκδ Αηηζηήξ, ζηδκ μπμία δ Δηαζνεία
ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ ζοιιεημπήξ 96,70%,
α) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD», ιε έδνα ηδκ Θφπνμ, ζηδκ μπμία δ Δηαζνεία
ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ 100% ηαζ
β) «ΘΝΚΞΗΝΡΔΟ ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ ΦΟΑΛΡΠΑΗΕ Δ.Ξ.Δ.», ιε έδνα ηδκ Λέα Πιφνκδ Αηηζηήξ,
ζηδκ μπμία δ Δηαζνεία ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ ζοιιεημπήξ 50,18%.
Πε ζπέζδ ιε ηδκ εκ θυβς Δηαζνεία Ξενζμνζζιέκδξ Δοεφκδξ ζδιεζχκεηαζ υηζ αοηή δοκάιεζ ηδξ ιε
ανζειυ 5055/01.07.2008 ζοιαμθαζμβναθζηήξ πνάλδξ ηδξ Ποιαμθαζμβνάθμο Αεδκχκ Σανίηθεζαξ
Πεναεηά-Φίθδ έπεζ θοεεί ηαζ εονίζηεηαζ ζε ηαεεζηχξ εηηαεανίζεςξ, [Φ.Δ.Θ. (η. Α.Δ. ηαζ Δ.Ξ.Δ.)
ιε ανζειυ 6771/09.07.2008]. Ρμ ζηάδζμ ηδξ εηηαεανίζεςξ δεκ έπεζ αηυιδ μθμηθδνςεεί.
δ) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SUISSE SA», ιε έδνα ζηδκ Δθαεηία, ζηδκ μπμία δ
ηοπνζαηή ςξ άκς εοβαηνζηή ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ ζοιιεημπήξ 60%.
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Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο θαη άιια έζνδα

31.12.2014

31.12.2013

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD

148.365

43.694

COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE Δ.Ξ.Δ.

-

-

246.973

290.971

-

13.625

395.338

348.290

31.12.2014

31.12.2013

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD

-

-

COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE Δ.Ξ.Δ.

-

-

GLOBAL SOFT A.E.

-

-

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA

-

-

Πχλνιν

-

-

GLOBAL SOFT A.E.
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
Πχλνιν
Δλδνεηαηξηθέο αγνξέο

Ρα οπυθμζπα ηςκ απαζηήζεςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ ηδξ Δηαζνείαξ ιε ηζξ ζοκδεδειέκεξ επζπεζνήζεζξ
ηαηά ηδκ θήλδ ηδξ ηνέπμοζαξ πνήζδξ ακαθφμκηαζ ςξ παναηάης:
Δλδνεηαηξηθά ππφινηπα (απαηηήζεσλ)

31.12.2014

31.12.2013

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD

154.566

47.951

COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE Δ.Ξ.Δ.

164.815

164.815

89.677

357.824

-

13.625

409.058

584.215

31.12.2014

31.12.2013

GLOBAL SOFT A.E.
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
Πχλνιν
Δλδνεηαηξηθά ππφινηπα (ππνρξεψζεσλ)
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD

-

COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE Δ.Ξ.Δ.

-

GLOBAL SOFT A.E.

-

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SUISSE SA

-

Πχλνιν

-

Νζ ζοκαθθαβέξ ηαζ ηα οπυθμζπα ιε ηα ζοκδεδειέκα θοζζηά πνυζςπα, υπςξ αοηά μνίγμκηαζ απυ
ημ Γζεεκέξ Ιμβζζηζηυ Ξνυηοπμ 24, βζα ημ 12ιδκμ ημο 2014 ηαζ ηδκ 31δ Γεηειανίμο 2014
ακηίζημζπα έπμοκ ςξ ελήξ:
Όκηινο
ΑΚΝΗΒΔΠ ΓΗΔΘΛΡΗΘΩΛ ΠΡΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΚΔΙΩΛ ΡΖΠ
ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

418.283

Δηαηξεία
418.283

Ξθέμκ ηςκ ακςηένς ζδιεζχκεηαζ υηζ:
 Γεκ έπμοκ πμνδβδεεί δάκεζα ή πζζηςηζηέξ εκ βέκεζ δζεοημθφκζεζξ ζε ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ
Ποιαμοθίμο ή ζε θμζπά δζεοεοκηζηά ζηεθέπδ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ηζξ μζημβέκεζεξ αοηχκ.
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 Ρα πμζά πμο ακαθένμκηαζ ζημκ ςξ άκς πίκαηα αθμνμφκ ζε αιμζαέξ βζα ηζξ πνμζςπζηέξ
οπδνεζίεξ-ενβαζία πμο πανέπμοκ ζηδκ Δηαζνεία, αιμζαέξ παναζηάζεςκ αοηχκ ηαζ ζοκαθθαβέξ
ηςκ ιεθχκ ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ηςκ δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ αοηήξ ηαηά ηδκ εκ θυβς
πνμκζηή πενίμδμ.
 Νζ εκ θυβς ζοκαθθαβέξ δεκ πενζέπμοκ ηακέκα ελαζνεηζηυ ή ελαημιζηεοιέκμ βκχνζζια, ημ
μπμίμ εα ηαεζζημφζε επζαεαθδιέκδ ηδκ πεναζηένς ηαζ ακά ζοκδεδειέκμ πνυζςπμ ακάθοζδ
αοηχκ.
 Ξθδκ ηςκ ςξ άκς αιμζαχκ, δεκ οθίζηακηαζ άθθεξ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ηςκ εκ
θυβς δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ ηαζ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο.
 Γεκ οθίζηαηαζ μζαδήπμηε ζοκαθθαβή, δ μπμία κα έπεζ πναβιαημπμζδεεί εηηυξ ηαζ πένακ ηςκ
ζοκήεςκ υνςκ ηδξ αβμνάξ.
 Γεκ οθίζηαηαζ μζαδήπμηε ζοκαθθαβή, δ αλία ηδξ μπμίαξ οπενααίκεζ ημ 10% ηδξ αλίαξ ηςκ
ζημζπείςκ ημο εκενβδηζημφ ηδξ Δηαζνείαξ, υπςξ απμηοπχκεηαζ ζηζξ ηεθεοηαίεξ δδιμζζεοιέκεξ
ηαηαζηάζεζξ.
 Γεκ οθίζηαηαζ μζαδήπμηε ζοκαθθαβή, δ μπμία κα αλζμθμβείηαζ ςξ ζδιακηζηή, ζφιθςκα ιε ηα
μνζγυιεκα ζημ άνενμ 10 ημο κ. 3340/2005, υπςξ έπεζ ελεζδζηεοεεί ιε ηδκ ιε ανζειυ 45/2011
Δβηφηθζμ ηδξ Δπζηνμπήξ Θεθαθαζαβμνάξ.
ΔΛΝΡΖΡΑ Γ΄
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, θαηά ην άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ λ. 3556/2007, φπσο ηζρχεη
ζήκεξα θαη ζρεηηθή επεμεγεκαηηθή έθζεζε
1. Γηάξζξσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο
α) Ρμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ Δηαζνείαξ ακένπεηαζ ιεηά ηδκ ηεθεοηαία απυθαζδ ηδξ Έηηαηηδξ
Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ 30δξ Γεηειανίμο 2014 πενί αολήζεςξ αοημφ ζε πέκηε
εηαημιιφνζα πεκηαηυζζεξ πεκήκηα ιία πζθζάδεξ επηαηυζζα ηνζάκηα Δονχ ηαζ εαδμιήκηα έκα
θεπηά (5.551.730,71), δζαζνμφιεκμ ζε 11.812.193 ημζκέξ μκμιαζηζηέξ ιεημπέξ, μκμιαζηζηήξ
αλίαξ Δονχ 0,47 εηάζηδξ.
Πδιεζχκεηαζ υηζ δ ζπεηζηή ηνμπμπμίδζδ ημο άνενμο 5 ημο Θαηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνείαξ ζοκεπεία
ηδξ απμθάζεςξ πμο εθήθεδ απυ ηδκ Έηηαηηδ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ 30δξ
Γεηειανίμο 2014, εβηνίεδηε ιε ηδκ ιε ανζειυ πνςημηυθθμο 7470/22.01.2015 απυθαζδ ημο
θοπμονβμφ Ακάπηολδξ ηαζ Ακηαβςκζζηζηυηδηαξ.
Απυ ηάεε ιεημπή απμννέμοκ υθα ηα δζηαζχιαηα ηαζ μζ οπμπνεχζεζξ πμο μνίγμκηαζ απυ ημ κυιμ
ηαζ ημ Θαηαζηαηζηυ ηδξ Δηαζνείαξ. Ζ ηονζυηδηα ηδξ ιεημπήξ ζοκεπάβεηαζ αοημδζηαίςξ ηδκ
απμδμπή ημο Θαηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ηςκ απμθάζεςκ πμο έπμοκ θδθεεί ζφιθςκα ιε
ημ κυιμ ηαζ ημ Θαηαζηαηζηυ, απυ ηα δζάθμνα υνβακα ηδξ Δηαζνείαξ. Θάεε ιεημπή πανέπεζ ημ
δζηαίςια ιίαξ (1) ρήθμο.
Όθεξ

μζ

ιεημπέξ

ηδξ

Δηαζνείαξ

είκαζ

εζζδβιέκεξ

ζημ

Σνδιαηζζηήνζμ

Αεδκχκ

ηαζ

δζαπναβιαηεφμκηαζ ζηδκ Θφνζα Αβμνά ημο Σ.Α.
α) Ζ Δηαζνεία ηαηά ημκ πνυκμ ζοκηάλεςξ ηαζ εβηνίζεςξ ηδξ πανμφζαξ Δηεέζεςξ ηαηέπεζ 49.155
ίδζεξ ιεημπέξ, πμο απμηεθμφκ πμζμζηυ 0,42% πενίπμο ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ ηαζ
ζοκαηυθμοεςκ δζηαζςιάηςκ ρήθμο.
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2. Ξεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο
Γεκ οπάνπμοκ ζδζαίηενμζ πενζμνζζιμί ακαθμνζηά ιε ηδκ ιεηααίααζδ ηςκ ιεημπχκ ηδξ Δηαζνείαξ.
3. Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκέηνρεο.
Νζ ζδιακηζηέξ ζοιιεημπέξ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ:
α) «GLOBAL SOFT ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΘΑΗ ΙΗΘΝ
ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ» ιε έδνα ηδκ Λέα Πιφνκδ Αηηζηήξ (εοβαηνζηή), ζηδκ μπμία δ
Δηαζνεία, ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ ζοιιεημπήξ 96,70% ηςκ ιεημπχκ ηαζ δζηαζςιάηςκ ρήθμο.
α) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD», ιε έδνα ηδκ Θφπνμ (εοβαηνζηή), ζηδκ
μπμία δ Δηαζνεία ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ 100% ηςκ ιεημπχκ ηαζ δζηαζςιάηςκ ρήθμο ηαζ
β) «ΘΝΚΞΗΝΡΔΟ ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ ΦΟΑΛΡΠΑΗΕ Δ.Ξ.Δ.», ιε έδνα ηδκ Λέα Πιφνκδ Αηηζηήξ,
ζηδκ μπμία δ Δηαζνεία ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ 50,18%.
Πε ζπέζδ ιε ηδκ εκ θυβς Δηαζνεία Ξενζμνζζιέκδξ Δοεφκδξ ζδιεζχκεηαζ υηζ αοηή δοκάιεζ ηδξ ιε
ανζειυ 5055/01.07.2008 ζοιαμθαζμβναθζηήξ πνάλδξ ηδξ Ποιαμθαζμβνάθμο Αεδκχκ Σανίηθεζαξ
Πεναεηά-Φίθδ έπεζ θοεεί ηαζ εονίζηεηαζ ζε ηαεεζηχξ εηηαεανίζεςξ, [ΦΔΘ (ηεφπμξ Α.Δ. ηαζ
Δ.Ξ.Δ.) ιε ανζειυ 6771/09.07.2008]. Ρμ ζηάδζμ ηδξ εηηαεανίζεςξ δεκ έπεζ μθμηθδνςεεί αηυιδ.
δ) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SUISSE SA», ιε έδνα ζηδκ Δθαεηία, ζηδκ μπμία δ
ηοπνζαηή ςξ άκς εοβαηνζηή ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ ζοιιεημπήξ 60%.
Ξεναζηένς, μζ ζδιακηζηέξ άιεζεξ ή έιιεζεξ ζοιιεημπέξ ζημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηαζ δζηαζχιαηα
ρήθμο ηδξ Δηαζνείαξ, ηαηά ηδκ έκκμζα ηςκ δζαηάλεςκ ηςκ άνενςκ 9 έςξ 11 ημο κ. 3556/2007
είκαζ μζ αηυθμοεεξ:
 Σανάθαιπμξ Πηαζζκυπμοθμξ: 4.116.197 ιεημπέξ ηαζ δζηαζχιαηα ρήθμο (πμζμζηυ 34,85%).
 Latover Holdings Limited (ζοιθενυκηςκ ημο η. Σαν. Πηαζζκυπμοθμο): 1.771.830 ιεημπέξ ηαζ
δζηαζχιαηα ρήθμο (πμζμζηυ 15,00%).
4. Κεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ
Γεκ οθίζηακηαζ ιεημπέξ, μζ μπμίεξ πανέπμοκ εζδζηά δζηαζχιαηα εθέβπμο.
5. Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ
Γεκ οθίζηακηαζ βκςζημί ζηδκ Δηαζνεία πενζμνζζιμί ζημ δζηαίςια ρήθμο ζε ηαηυπμοξ ιεημπχκ
ηδξ Δηαζνείαξ.
6. Ππκθσλίεο κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο
Γεκ έπμοκ πενζέθεεζ εζξ βκχζδ ηδξ Δηαζνείαξ ηοπυκ ζοιθςκίεξ ιεηαλφ ιεηυπςκ, μζ μπμίεξ
ζοκεπάβμκηαζ πενζμνζζιμφξ ζηδκ ιεηααίααζδ ιεημπχκ ή πενζμνζζιμφξ ζηδκ άζηδζδ ηςκ
δζηαζςιάηςκ ρήθμο.
7.

Θαλφλεο

δηνξηζκνχ

θαη

αληηθαηάζηαζεο

κειψλ

Γ.Π.

θαη

ηξνπνπνίεζεο

Θαηαζηαηηθνχ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θ.λ. 2190/1920,
φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Ακαθμνζηά ιε ημκ δζμνζζιυ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηδξ
Δηαζνείαξ ηαεχξ ηαζ ηα ζπεηζηά ιε ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο Θαηαζηαηζημφ αοηήξ, δεκ οθίζηακηαζ
ηακυκεξ μζ μπμίμζ δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ηα πνμαθεπυιεκα ζημκ η.κ. 2190/1920, υπςξ ζζπφεζ
ζήιενα.
8. Αξκνδηφηεηα ηνπ Γ.Π. ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή ηελ
αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920.
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Γεκ οθίζηαηαζ εζδζηή ανιμδζυηδηα ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ή μνζζιέκςκ ιεθχκ ημο
Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο βζα έηδμζδ κέςκ ιεημπχκ ή ηδκ αβμνά ζδίςκ ιεημπχκ ζφιθςκα ιε ημ
άνενμ 16 ημο η.κ. 2190/1920.
9. Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε
πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.
Γεκ οθίζηαηαζ μζαδήπμηε ζδιακηζηή ζοιθςκία ζοκαθεείζα απυ ηδκ Δηαζνεία, δ μπμία κα
ηίεεηαζ ζε ζζπφ, ηνμπμπμζείηαζ ή θήβεζ ζε πενίπηςζδ αθθαβήξ ζημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνείαξ ηαηυπζκ
δδιυζζαξ πνυηαζδξ.
10. Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γ.Π. ή ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο.
Κεηαλφ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο αοηήξ ή ημο πνμζςπζημφ, ιυκμ
ιία ζοιθςκία οθίζηαηαζ (ηαζ εζδζηυηενα ιεηαλφ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ημο Ξνμέδνμο ημο Γ.Π. ηαζ
Γζεοεφκμκημξ Ποιαμφθμο αοηήξ), δ μπμία πνμαθέπεζ απμγδιίςζδ ζε πενίπηςζδ ηαηαββεθίαξ ή
απυθοζδξ πςνίξ αάζζιμ θυβμ ή ηενιαηζζιμφ ηδξ εδηείαξ ή ηδξ απαζπυθδζήξ ημο ελαζηίαξ
μζαζδήπμηε δδιυζζαξ πνυηαζδξ.
Δπεμεγεκαηηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο, ε νπνία ζπληάζζεηαη ζχκθσλα
πξνο ην άξζξν 4 παξ. 8 ηνπ λ. 3556/2007.
Ζ ανίειδζδ ζηδκ πανμφζα επελδβδιαηζηή Έηεεζδ (δ μπμία ζοκηάζζεηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ
4 παν. 8 ημο κ. 3556/2007) αημθμοεεί ηδκ ακηίζημζπδ ζπεηζηή ανίειδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ημο
άνενμο 4 παν. 7 ημο κ. 3556/2007, ςξ μζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ παναηίεεκηαζ ακςηένς:
1. Ζ δζάνενςζδ ηαζ μ ηνυπμξ ζπδιαηζζιμφ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνείαξ παναηίεεηαζ
ακαθοηζηά ζημ άνενμ 5 ημο Θαηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνείαξ.
Νζ ιεημπέξ ηδξ Δηαζνείαξ εζζήπεδζακ ζημ Σνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ ηδκ 29 δ Νηηςανίμο 2003.
2. Νοδείξ ηέημζμξ πενζμνζζιυξ οθίζηαηαζ είηε εη ημο κυιμο είηε εη ημο Θαηαζηαηζημφ ηδξ
Δηαζνείαξ, μφηε απυ μζαδήπμηε άθθδ ζοιθςκία.
3. Ρα ζημζπεία ζπεηζηά ιε ημκ ανζειυ ηςκ ιεημπχκ ηαζ ηςκ δζηαζςιάηςκ ρήθμο ηςκ
πνμζχπςκ πμο δζαεέημοκ ζδιακηζηέξ ζοιιεημπέξ, έπμοκ ακηθδεεί απυ ημ ηδνμφιεκμ απυ ηδκ
Δηαζνεία ιεημπμθυβζμ ηαζ ηζξ βκςζημπμζήζεζξ πμο έπμοκ πενζέθεεζ ηαηά κυιμ ζηδκ Δηαζνεία.
4. Γεκ οπάνπμοκ άθθεξ ηαηδβμνίεξ ιεημπχκ, εζ ιδ ιυκμκ ημζκέξ μκμιαζηζηέξ ιεηά ρήθμο.
5. Γεκ έπμοκ βκςζημπμζδεεί ζηδκ Δηαζνεία ηέημζμζ πενζμνζζιμί.
6. Νιμίςξ δεκ έπμοκ βκςζημπμζδεεί ζηδκ Δηαζνεία ηέημζεξ ζοιθςκίεξ.
7. Πηα ζοβηεηνζιέκα εέιαηα ημ Θαηαζηαηζηυ ηδξ Δηαζνείαξ δεκ πανμοζζάγεζ απμηθίζεζξ απυ ηζξ
πνμαθέρεζξ ημο η.κ. 2190/1920. Γίκεηαζ νδηή ικεία υηζ ημ Θαηαζηαηζηυ ηδξ Δηαζνείαξ έπεζ
πθήνςξ εκανιμκζζεεί πνμξ ηζξ δζαηάλεζξ ημο κ. 3604/2007, δοκάιεζ ηδξ απμθάζεςξ ηδξ εηήζζαξ
Ραηηζηήξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ 27δξ Ημοκίμο 2008.
8. Γεκ οθίζηαηαζ ηέημζα εζδζηή ανιμδζυηδηα.
9. Δθθείρεζ ηέημζςκ ζοιθςκζχκ, πανέθηεζ μζαδήπμηε επελήβδζδ.
10. Δζδζηυηενα, ιε αάζδ ημ άνενμ 9.2 ηδξ ζοκαθεείζαξ ιεηαλφ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ημο Ξνμέδνμο
ημο Γ.Π. ηαζ Γζεοεφκμκημξ Ποιαμφθμο αοηήξ ζφιααζδξ, μ δεφηενμξ εη ηςκ ζοιααθθμιέκςκ
δζηαζμφηαζ, εθυζμκ ζοκηνέλεζ δ ςξ άκς πενίπηςζδ, απμγδιίςζδ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ μπμίαξ
θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ απμδμπέξ πμο εα εδζηαζμφημ ιέπνζ ηδ θήλδ ηδξ ζφιααζδξ.
Ζ πανμφζα επελδβδιαηζηή Έηεεζδ ζοκεηάβδ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 4 παν. 8 ημο κ.
3556/2007.
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ΔΛΝΡΖΡΑ Δ΄
Ξιεξνθνξίεο γηα εξγαζηαθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα
1. Ν Όιζθμξ ηαηά ηδκ 31.12.2014 απαζπμθμφζε 81 άημια ηαζ δ Δηαζνεία 66 άημια ακηίζημζπα,
έκακηζ 75 ηαζ 59 αηυιςκ πμο απαζπμθμφκηακ ηδκ 31.12.2013.
Ξνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ ζπέζεζξ ηδξ Δηαζνίαξ ιε ημ πνμζςπζηυ ηδξ είκαζ άνζζηεξ ηαζ δεκ
πανμοζζάγμκηαζ εκ βέκεζ ενβαζζαηά πνμαθήιαηα, ηαεχξ ιία εη ηςκ ααζζηχκ πνμηεναζμηήηςκ
ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ δ δζαηήνδζδ ηαζ δ εκίζποζδ ημο ηθίιαημξ ενβαζζαηήξ εζνήκδξ.
Ζ Δηαζνεία ηαεδιενζκά θνμκηίγεζ βζα ηδκ θήρδ υθςκ ηςκ ακαβηαίςκ ιέηνςκ ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ
πναηηζηχκ, πνμηεζιέκμο κα ζοιιμνθχκεηαζ πθήνςξ ηαζ απμθφηςξ ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ
ηδξ ενβαηζηήξ ηαζ αζθαθζζηζηήξ κμιμεεζίαξ.
2. Κζα απυ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδκ θεζημονβία ημο Νιίθμο είκαζ δ δζανηήξ
επζιυνθςζδ ημο πνμζςπζημφ ηαζ δ εκίζποζδ ηδξ εηαζνζηήξ ζοκείδδζδξ ζε υθα ηα επίπεδα ηςκ
θεζημονβζχκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ημο Νιίθμο.
3. Ν Όιζθμξ ακαβκςνίγεζ ηδκ ακάβηδ βζα ζοκεπή αεθηίςζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ επίδμζδξ ιε
αάζδ ηζξ ανπέξ ηδξ αεζθυνμο ακάπηολδξ ηαζ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ηδ κμιμεεζία ηαζ ηα δζεεκή
πνυηοπα ζημπεφεζ ζε ιία ζζμννμπδιέκδ μζημκμιζηή ακάπηολδ ζε ανιμκία ιε ημ θοζζηυ
πενζαάθθμκ. Αημθμοεχκηαξ ιία πμνεία αζχζζιδξ ακάπηολδξ, αζηεί ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημο ιε
ηνυπμ πμο ελαζθαθίγεζ αθεκυξ ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ αθεηένμο ηδκ οβζεζκή ηαζ
ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ αοημφ.
ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΡ΄
Δμέιημε, επηδφζεηο θαη ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ – Σξεκαηννηθνλνκηθνί θαη
κε βαζηθνί δείθηεο επηδφζεσλ
Πηδκ πανμφζα Δκυηδηα πενζθαιαάκεηαζ ιζα μνεή ηαζ ζοκμπηζηή απεζηυκζζδ ηδξ ελέθζλδξ, ηςκ
επζδυζεςκ, ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηδξ εέζδξ ημο ζοκυθμο ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο
πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ εκμπμίδζδ. Ζ απεζηυκζζδ αοηή θαιαάκεζ πχνα ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα
πανέπεηαζ ιζα ζζμννμπδιέκδ ηαζ πενζεηηζηή ακάθοζδ ζπεηζηά ιε ηζξ ακςηένς ηαηδβμνίεξ
εειάηςκ, δ μπμία ακηζζημζπεί ζημ ιέβεεμξ ηαζ ζηδκ πμθοπθμηυηδηα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ
επζπεζνήζεςκ αοηχκ. Δπίζδξ ζημ ηέθμξ ηδξ ζπεηζηήξ απεζηυκζζδξ παναηίεεκηαζ ηαζ μνζζιέκμζ
δείηηεξ (πνδιαημμζημκμιζημί ηαζ ιδ) ημοξ μπμίμοξ ημ Γ.Π. αλζμθμβεί ςξ πνήζζιμοξ βζα ηδκ
πθδνέζηενδ ηαηακυδζδ ηςκ ακςηένς εειάηςκ.
1. Δμέιημε θαη επηδφζεηο ηνπ Νκίινπ.
Ζ πμνεία ηςκ ααζζηχκ μζημκμιζηχκ ιεβεεχκ ημο Νιίθμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηεθεοηαίαξ
ηεηναεηίαξ έπεζ ςξ ελήξ:
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ΝΚΗΙΝΠ

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012*

31.12.2011

Πφκμθμ Δκενβδηζημφ

27.968.127

25.687.990

27.917.682

25.931.423

Πφκμθμ Ηδίςκ Θεθαθαίςκ

15.723.862

15.071.124

14.471.926

13.946.957

Θφηθμξ Δνβαζζχκ

9.655.388

9.313.652

10.063.887

10.058.948

Κζηηά Θένδδ

3.953.266

3.816.055

4.011.872

3.889.637

Θένδδ πνμ θυνςκ

970.684

648.620

633.692

303.723

Θένδδ ιεηά απυ θυνμοξ

893.354

624.639

527.337

146.558

2.882.173

2.805.274

2.637.652

1.979.967

EBIDTA

* Ακαπνμζανιμζιέκα πμζά θυβς ημο ηνμπμπμζδιέκμο Γ.Ι.Ξ. 19 «Ξανμπέξ ζε ενβαγμιέκμοξ»
(αθέπε ζδιείςζδ 17 & 21 ηδξ Δηήζζαξ Νζημκμιζηήξ Έηεεζδξ)
Ξνζνζηηαίεο κεηαβνιέο κεγεζψλ
ΝΚΗΙΝΠ

2014-2013

2013-2012

2012-2011

2011-2010

Θφηθμξ Δνβαζζχκ

3,67

-7,45

0,05

-8,59

Κζηηά Θένδδ

3,60

-4,88

3,14

-5,37

Θένδδ πνμ θυνςκ

49,66

2,36

108,64

100,69

Θένδδ ιεηά απυ θυνμοξ

43,02

18,45

259,81

178,41

Ξςθήζεζξ
Ζ Δηαζνεία ζοκέπζζε ηαζ ηαηά ηδκ ηθεζυιεκδ πνήζδ 2014 ηδκ ακάπηολδ, πνμχεδζδ ηαζ δζάεεζδ
ζδίςκ ηονίςξ πνμσυκηςκ ηαζ ημφημ ειθακίγεηαζ ζηδ ζηαεενυηδηα ημο ιζηημφ πενζεςνίμο
ηένδμοξ , ημ μπμίμ πανέιεζκε ζηα επίπεδα ημο 41% πενίπμο. Ρμφημ ζε ζοκδζαζιυ ιε ηδκ
αφλδζδ ηςκ πςθήζεςκ 3,67% ζε ζπέζδ ιε ημ 2013 μδήβδζακ ζε αφλδζδ ημο EBITDA ηδξ
ηάλδξ ημο 2,75% δζαηδνχκηαξ ημ ζημ 30% ηςκ εζυδςκ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί δ ιείςζδ ημο
πνδιαημμζημκμιζημφ ηυζημοξ απυ έλμδμ 239 πζθ. ζε έζμδμ 35 πζθ., βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ
ηδκ επζηοπή δζαπείνζζδ ηςκ δζαεεζίιςκ. Απμηέθεζια ηςκ ακςηένς είκαζ δ αφλδζδ ηςκ ηενδχκ
πνμ θυνςκ απυ 649 πζθ. ζε 971 πζθ. πανμοζζάγμκηαξ αφλδζδ 49,66%.
Γζα ηδ πνήζδ 2014 πνμηείκεηαζ δ ιδ δζακμιή ιενίζιαημξ, ιε ζημπυ ηδκ πεναζηένς εκίζποζδ ηδξ
νεοζηυηδηαξ, πνμηεζιέκμο δ Δηαζνεία κα πναβιαημπμζήζεζ ηζξ επεκδφζεζξ ημο επζπεζνδιαηζημφ
ηδξ ζπεδίμο πμο έπεζ ςξ ααζζηυ ζημπυ ηδκ εκίζποζδ ηδκ ελςζηνέθεζάξ ηδξ ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα
εζζυδμο ηδξ ζε κέεξ βεςβναθζηέξ ηαζ πνμσμκηζηέξ αβμνέξ.
2. Σξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε βαζηθνί δείθηεο επηδφζεσλ ηνπ Νκίινπ (ελνπνηεκέλα
ζηνηρεία)
Θαηςηένς παναηίεεκηαζ μνζζιέκμζ ανζειμδείηηεξ, πνδιαημμζημκμιζημί ηαζ ιδ, πμο άπημκηαζ ηςκ
ααζζηχκ επζδυζεςκ, ηδξ εέζεςξ ηαζ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο Νιίθμο ηαζ ηδξ Δηαζνείαξ.

28

PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
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ΝΚΗΙΝΠ

Ξαγηνπνίεζε ελεξγεηηθνχ

31/12/14

31/12/13

39,76%

45,53%

Ν δείηηδξ αοηυξ δείπκεζ ηδκ ακαθμβία ηεθαθαίςκ πμο
έπμοκ δζαηεεεί ζε πάβζμ εκενβδηζηυ
Ν δείηηδξ αοηυξ πανμοζζάγεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ

Ίδηα/Ξάγην Δλεξγεηηθφ

1,41

1,29

ηεθαθαζαηήξ δζάνενςζδξ ημο Νιίθμο (πνέπεζ κα είκαζ
ιεβαθφηενμξ απυ ηδκ ιμκάδα

Θπθινθνξηαθήο
Ραρχηεηαο
Πχλνιν πνρξεψζεσλ/
Πχλνιν Ξαζεηηθνχ
Ίδηα Θεθάιαηα/
Πχλνιν παζεηηθνχ

Ν δείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ηζξ διένεξ πμο
343

286

απαζημφκηαζ βζα ηδκ είζπναλδ ηςκ απαζηήζεςκ ημο
Νιίθμο απυ ημοξ πεθάηεξ

43,78%

41,33%

56,22%

58,67%

Ν δείηηδξ δείπκεζ ηδκ δακεζαηή ελάνηδζδ ημο Νιίθμο
Ν δείηηδξ πανμοζζάγεζ ηζ πμζμζηυ ηςκ ζδίςκ

Γαλεηζκφο/Ίδηα

21,01%

21,19%

ηαζ αναποπνυεεζιμξ ημο Νιίθμο
Ν δείηηδξ απεζημκίγεζ ημ πμζμζηυ ηάθορδξ ηςκ

Θπθινθνξνχλ
Δλεξγεηηθφ/Βξαρππξφζε-

1,55

1,53

αναποπνυεεζιςκ οπμπνεχζεςκ απυ ηα ζημζπεία πμο

ζκεο πνρξεψζεηο
Απφδνζε Δλεξγεηηθνχ
Απφδνζε Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ
Κηθηφ Ξεξηζψξην Θέξδνπο
Θαζαξφ Ξεξηζψξην
Θέξδνπο

ηεθαθαίςκ απμηεθεί μ δακεζζιυξ, ιαηνμπνυεεζιμξ

είκαζ άιεζα νεοζημπμζήζζια ζημ εκενβδηζηυ
3,20%

2,43%

5,69%

4,14%

40,95%

40,97%

9,13%

6,94%

Ν δείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ηα ηαεανά ηένδδ ιεηά
απυ θυνμοξ ςξ πμζμζηυ επί ημο εκενβδηζημφ
Ν δείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ηα ηαεανά ηένδδ ιεηά
απυ θυνμοξ ςξ πμζμζηυ επί ηςκ Ηδίςκ Θεθαθαίςκ
Ν δείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ηα ιζηηά ηένδδ ημο
Νιίθμο ςξ πμζμζηυ επί ηςκ πςθήζεςκ
Ν δείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ηα ηαεανά ηένδδ ιεηά
απυ θυνμοξ ηαζ δζηαζχιαηα ιεζμρδθίαξ ςξ πμζμζηυ
επί ηςκ πςθήζεςκ
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ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Ξαγηνπνίεζε ελεξγεηηθνχ

31/12/14

31/12/13

44,98%

48,59%

Ν δείηηδξ αοηυξ δείπκεζ ηδκ ακαθμβία ηεθαθαίςκ
πμο έπμοκ δζαηεεεί ζε πάβζμ εκενβδηζηυ
Ν δείηηδξ αοηυξ πανμοζζάγεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ

Ίδηα/Ξάγην Δλεξγεηηθφ

1,34

1,26

ηεθαθαζαηήξ δζάνενςζδξ ηδξ Δηαζνείαξ
(πνέπεζ κα είκαζ ιεβαθφηενμξ απυ ηδκ ιμκάδα)
Ν δείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ηζξ διένεξ πμο

Θπθινθνξηαθήο Ραρχηεηαο

347

307

απαζημφκηαζ βζα ηδκ είζπναλδ ηςκ απαζηήζεςκ
ηδξ Δηαζνείαξ απυ ημοξ πεθάηεξ

Πχλνιν πνρξεψζεσλ/
Πχλνιν Ξαζεηηθνχ
Ίδηα Θεθάιαηα/
Πχλνιν παζεηηθνχ

39,74%

38,84%

60,27%

61,16%

Ν δείηηδξ δείπκεζ ηδκ δακεζαηή ελάνηδζδ ηδξ
Δηαζνείαξ
Ν δείηηδξ πανμοζζάγεζ ηζ πμζμζηυ ηςκ ζδίςκ

Γαλεηζκφο/Ίδηα

20,83%

20,39%

ηεθαθαίςκ απμηεθεί μ δακεζζιυξ,
ιαηνμπνυεεζιμξ ηαζ αναποπνυεεζιμξ ηδξ
Δηαζνείαξ

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ/
Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο

Ν δείηηδξ απεζημκίγεζ ημ πμζμζηυ ηάθορδξ ηςκ
1,58

1,55

αναποπνυεεζιςκ οπμπνεχζεςκ απυ ηα ζημζπεία
πμο είκαζ άιεζα νεοζημπμζήζζια ζημ εκενβδηζηυ
Ν δείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ηα ηαεανά ηένδδ

Απφδνζε Δλεξγεηηθνχ

1,77%

2,50%

ιεηά απυ θυνμοξ ςξ πμζμζηυ επί ημο
εκενβδηζημφ
Ν δείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ηα ηαεανά ηένδδ

Απφδνζε Ηδίσλ Θεθαιαίσλ

2,94%

4,09%

ιεηά απυ θυνμοξ ςξ πμζμζηυ επί ηςκ Ηδίςκ
Θεθαθαίςκ

Κηθηφ Ξεξηζψξην Θέξδνπο

39,46%

39,79%

Ν δείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ηα ιζηηά ηένδδ ηδξ
Δηαζνείαξ ςξ πμζμζηυ επί ηςκ πςθήζεςκ
Ν δείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ηα ηαεανά ηένδδ

Θαζαξφ Ξεξηζψξην Θέξδνπο

5,85%

7,55%

ιεηά απυ θυνμοξ ηαζ δζηαζχιαηα ιεζμρδθίαξ ςξ
πμζμζηυ επί ηςκ πςθήζεςκ
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ΔΛΝΡΖΡΑ Ε΄
Ξξνβιεπφκελε πνξεία θαη εμέιημε Νκίινπ γηα ηελ ρξήζε 2015
Κε αάζδ ηζξ ιέπνζ ζήιενα εηηζιήζεζξ βζα ημ 2015 οθίζηαηαζ αζζζμδμλία ςξ πνμξ ηδκ μζημκμιζηή
επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ, πανά ηδκ πενζμνζζιέκδ νεοζηυηδηα ηαζ ηδκ ααεααζυηδηα πμο
ελαημθμοεμφκ κα επζηναημφκ ζηδκ εβπχνζα αβμνά εκηυξ ηδξ μπμίαξ δναζηδνζμπμζείηαζ δ
Δηαζνεία. Ζ αζζζμδμλία αοηή πδβάγεζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ δ αβμνά ημο ελςηενζημφ πνμζθένεζ ήδδ
εεηζηά ιδκφιαηα ηαζ δ Δηαζνεία εκζζπφεζ έηζ πεναζηένς ηδκ πανμοζία ηδξ, ηαεχξ μζ επεκδφζεζξ
ηςκ

πνμδβμφιεκςκ

εηχκ

ηαζ

δ

ζοκεπήξ

ακάπηολδ

κέςκ

ζοζηδιάηςκ

ηεπκμθμβίαξ

ακαβκςνίγμκηαζ επζηοπχξ απυ δζεεκείξ μνβακζζιμφξ ηαζ πεθάηεξ. Ζ Δηαζνεία ζοκεηηζιχκηαξ ηα
εκ θυβς ιδκφιαηα πμο ηεθαθαζμπμζμφκ ζε ιεζμπνυεεζιμ μνίγμκηα ηδκ έκημκδ, ζοζηδιαηζηή
ηαζ πμθοεηή πνμζπάεεζά ηδξ βζα δζείζδοζδ ζηζξ αβμνέξ αοηέξ, εα ζοκεπίζεζ ηαζ ηαηά ηδκ
δζάνηεζα ηδξ ηνέπμοζαξ πνήζδξ 2015 ηζξ επεκδφζεζξ ζε πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ πνμζηζεέιεκδξ
ηεπκμθμβζηά αλίαξ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ηαζνχκ, ηα μπμία ακαιέκεηαζ κα βκςνίζμοκ
δοκαιζηή ακηαπυηνζζδ ζηζξ αβμνέξ υπμο ακαπηφζζεζ ηδκ δναζηδνζυηδηά ηδξ.
Πε ηάεε υιςξ πενίπηςζδ, ηαζ δεδμιέκδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ πμο επζηναηεί ζημ δζεεκέξ πμθζηζηυμζημκμιζηυ επίπεδμ ελαηείαξ ηδξ ιεζςιέκδξ νεοζηυηδηαξ ηαζ ηδξ έκημκδξ ααεααζυηδηαξ πμο
επζηναηεί, μζ ελεθίλεζξ είκαζ αδφκαημκ κα πνμαθεθεμφκ ιε αηνίαεζα.
Ζ Γζμίηδζδ ημο Νιίθμο, έπμκηαξ εκζζπφζεζ ηδκ ελςζηνέθεζά ηδξ, εα επζηεκηνχζεζ ηζξ
πνμζπάεεζέξ ηδξ ζηα ιενίδζα αβμνάξ πμο εηηζιάηαζ υηζ εα πνμηφρμοκ:
α) απυ ηδκ πεναζηένς εκίζποζδ ηδξ δναζηδνζμπμίδζήξ ηδξ ζημ ελςηενζηυ, εθυζμκ δζαηδνεί ηαζ
εδναζχκεζ ηδκ πανμοζία ηδξ ιε βναθεία ηαζ εοβαηνζηέξ, ηαεχξ ηαζ ιε επζπθέμκ ζοκενβαζίεξ
ακηζπνμζχπεοζδξ πένακ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ Θφπνμο ηαζ ζηδκ Δθαεηία, Αββθία, Ζκςιέκα Ανααζηά
Διζνάηα ηαζ Πζβηαπμφνδ,
α) απυ ηδκ πνυζθδρδ κέμο ηαζ ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ
β) απυ ηδκ ακάπηολδ ηαζ πανμοζίαζδ κέςκ θεζημονβζχκ ηαζ ηαζκμηυιςκ πνμσυκηςκ ζηδκ
εβπχνζα ηαζ δζεεκή αβμνά ηαεχξ επίζδξ,
δ) απυ ημκ πενζμνζζιυ ηςκ δαπακχκ, μ μπμίμξ ήδδ οθμπμζείηαζ ιέζς ηδξ ακαδζμνβάκςζδξ ηςκ
εηαζνζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ ηςκ επζιένμοξ δζεοεφκζεςκ ηαεχξ ηαζ
ε) απυ ηδκ ζημπεοιέκδ πνμζέββζζδ κέςκ ένβςκ ηαζ ζδίςξ ζφκεεηςκ ένβςκ πθδνμθμνζηήξ.
Ζ εοεθζλία ηδξ εζςηενζηήξ δμιήξ ηαζ μνβάκςζδξ πμο έπεζ ήδδ δδιζμονβδεεί απυ ημκ Όιζθμ ημο
επζηνέπεζ κα πνμζανιμζεεί ιε ιεβαθφηενδ ηαπφηδηα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ζηζξ κέεξ
δζαιμνθμφιεκεξ ζοκεήηεξ ηδξ αβμνάξ, χζηε κ‟ αλζμπμζήζεζ, εθυζμκ πανμοζζαζεμφκ,
μοζζαζηζηέξ εοηαζνίεξ ακάπηολδξ.
Δπζπθέμκ, μζ επεκδφζεζξ ηςκ πνμδβμοιέκςκ εηχκ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ημο ακηαβςκζζηζημφ
πθεμκεηηήιαημξ ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ ενβαζζχκ ημο Νιίθμο ζε ηθάδμοξ ιε ορδθή πνμζηζεέιεκδ
αλία, ακαιέκεηαζ κα επζδνάζμοκ εοενβεηζηά ζηα πενζεχνζα ηένδμοξ, ηαζ ζηα ιεβέεδ ημο Νιίθμο
βζα ηδ πνμκζά πμο δζακφμοιε.
Ν Όιζθμξ ηαζ ζδίςξ δ δζμίηδζδ ηδξ Δηαζνείαξ ακαιέκεηαζ κα ηδνήζμοκ ακαπηολζαηή ζηάζδ
ακαθμνζηά ιε ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ κέςκ θφζεςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ ηαζ ααζίγμκηαζ ζε
ηεπκμθμβίεξ αζπιήξ (Plexus, Mobius Wealth, Axia). Δζδζηυηενα είκαζ πνμζακαημθζζιέκμζ ζηδ
δδιζμονβία ηαζκμηυιςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ μθμηθδνςιέκςκ πμζμηζηχκ θφζεςκ, ιε ζημπυ ηδ
αεθηίςζδ ηαζ δζανηή δζεφνοκζδ ημο εφνμοξ ηςκ παναβμιέκςκ πνμσυκηςκ, ιε έιθαζδ ζηδκ
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ακηαβςκζζηζηυηδηα ημοξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ δζανηή ηαζ ζοζηδιαηζηή παναημθμφεδζδ ηςκ
ηάζεςκ ηαζ ακαβηχκ ηδξ αβμνάξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ παναβςβήξ ηαζ
ακάπηολδξ ζφιθςκα ιε ηα δζεεκή πνυηοπα.
Ν Όιζθμξ εκζζπφεζ ζοζηδιαηζηά ηδκ πανμοζία ημο ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ζηζξ αβμνέξ ημο
ελςηενζημφ, ιε ζημπυ ηδκ πζμ μθμηθδνςιέκδ ηάθορδ ηαζ ελοπδνέηδζδ ηςκ ακαβηχκ ημο
ηναπεγζημφ ηαζ επεκδοηζημφ ημιέα, ζημκ μπμίμ ηαζ δζαεέηεζ ζδιακηζηή ελεζδίηεοζδ.
Δπίζδξ δ Δηαζνεία επεκδφεζ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ βναθείςκ ηδξ ζηζξ άθθεξ πχνεξ ιε
απμδμηζηυ ηνυπμ. Πε αοηυ ημ πθαίζζμ εκηάζζεηαζ δ εκίζποζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο Νιίθμο
ηυζμ ζηδκ πενζμπή ηδξ Αζίαξ αθθά ηαζ ηςκ βφνς πενζμπχκ, δ αφλδζδ ημο ελεζδζηεοιέκμο
πνμζςπζημφ ζημ βναθείμ ζημ Λημοιπάζ βζα ιεβαθφηενδ δζείζδοζδ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ιε
ημπζηή ελοπδνέηδζδ ηαζ ζοκενβαζίεξ, δ εκενβή δναζηδνζμπμίδζδ ηδξ εοβαηνζηήξ ζηδκ Δθαεηία,
εκχ δ εκ βέκεζ αημθμοεμφιεκδ ζηναηδβζηή απμζημπεί ζηδκ εδναίςζδ ηδξ πανμοζίαξ ηδξ
Δηαζνείαξ ηαζ ημο Νιίθμο ζηζξ εκ θυβς αβμνέξ ορδθμφ εκδζαθένμκημξ ηαζ δοκαιζηήξ ηαζ ζηδκ
πνμχεδζδ ηςκ ελεζδζηεοιέκςκ πνμσυκηςκ ηδξ ζε κέεξ αβμνέξ. Δίκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ υηζ μζ
ζοβηεηνζιέκεξ πνμζπάεεζεξ ακαβκςνίγμκηαζ απυ δζεεκή ιέζα ιε ηδκ απμκμιή ανααείςκ
επζπεζνδιαηζηήξ ανζζηείαξ ακαθμνζηά ιε ηδκ ακάπηολδ ηςκ κέςκ θφζεςκ (εκδεζηηζηά, Good
Accredited, Business Innovation, Best Investment Banking System provider Western Europe
Best Technology Solutions for Portfolio Management, Technology Vendor of the Year η.ά) εκχ
πανάθθδθα δ Δηαζνεία έπεζ ζοιπενζθδθεεί ζε δζεεκείξ ηθαδζηέξ ένεοκεξ απυ μίημοξ υπςξ μζ
Forrester, IBS, Celent, Harrington Star, Aite, Gartner ηθπ.
ΔΛΝΡΖΡΑ Ζ΄
ΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ
1.1 Γεκ οπάνπμοκ άθθα ζδιακηζηά βεβμκυηα ηα μπμία κα έθααακ πχνα ιεηά ηδκ θήλδ ηδξ
ηθεζυιεκδξ πνήζεςξ 2014 ιέπνζ ηαζ ηδκ διενμιδκία ζφκηαλδξ ηδξ πανμφζαξ Έηεεζδξ ηαζ ηα
μπμία κα είκαζ άλζα ικείαξ ζηδκ πανμφζα Έηεεζδ ιε ελαίνεζδ ηα αηυθμοεα:
α) δ Έηηαηηδ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνείαξ πμο πναβιαημπμζήεδηε ηδκ 30 δ
Γεηειανίμο 2014, απμθάζζζε ιεηαλφ άθθςκ ηδκ αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνείαξ
ηαηά ημ ζοκμθζηυ πμζυ ηςκ δζαημζίςκ ηνζάκηα έλζ πζθζάδςκ δζαημζίςκ ζανάκηα ηνζχκ Δονχ ηαζ
μβδυκηα έλζ θεπηχκ (236.243,86), ιε ηεθαθαζμπμίδζδ: i) ιένμοξ ηςκ αθμνμθυβδηςκ
απμεειαηζηχκ πμο ζπδιαηίζεδηακ ιε αάζδ ημ κ. 2238/1994, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 72 ημο κ.
4172/2013, πμζμφ 99.983,64 Δονχ ηαζ ii) ιένμοξ ημο απμεειαηζημφ «δζαθμνά απυ έηδμζδ
ιεημπχκ οπέν ημ άνηζμ» πμζμφ 136.260,22 Δονχ. Ζ αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο
πναβιαημπμζήεδηε ιε ακηίζημζπδ αφλδζδ ηδξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ εηάζηδξ ιεημπήξ ηδξ Δηαζνείαξ
ηαηά ημ πμζυ ηςκ 0,02 Δονχ, ήημζ απυ 0,45 Δονχ ζε 0,47 Δονχ.
Ρδκ 22.01.2015 ηαηαπςνήεδηε ζημ Γεκζηυ Διπμνζηυ Κδηνχμ (Γ.Δ.ΚΖ.) δ ιε ανζειυ
πνςημηυθθμο 7470/22.01.2015 απυθαζδ ημο θοπμονβμφ Ακάπηολδξ ηαζ Ακηαβςκζζηζηυηδηαξ
ιε ηδκ μπμία εβηνίεδηε δ ηνμπμπμίδζδ ημο άνενμο 5 ημο Θαηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνείαξ.
Υξ διενμιδκία έκανλδξ δζαπναβιάηεοζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ ιεημπχκ ιε ηδκ κέα μκμιαζηζηή
ημοξ αλία μνίζεδηε δ 02.02.2015. Ζ Γζμζημφζα Δπζηνμπή Σνδιαηζζηδνζαηχκ Αβμνχκ
εκδιενχεδηε ηαηά ηδκ ζοκεδνίαζή ηδξ ηδξ 29.01.2015 βζα ηδκ αφλδζδ ημο ιεημπζημφ
ηεθαθαίμο ηδξ Δηαζνείαξ ιε ακηίζημζπδ αφλδζδ ηδξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ ηςκ ιεημπχκ ηδξ
Δηαζνείαξ ηαηά 0,02 Δονχ ακά ιεημπή. Θαηυπζκ ηςκ ακςηένς, απυ ηδκ 02.02.2015 μζ ιεημπέξ
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ηδξ Δηαζνείαξ εα είκαζ δζαπναβιαηεφζζιεξ ζημ Σ.Α. ιε ηδ κέα μκμιαζηζηή αλία, ήημζ 0,47 Δονχ
ακά ιεημπή.
β) ζφιθςκα ιε πνυζθαηεξ αλζμθμβήζεζξ ηςκ ελεζδζηεοιέκςκ δζεεκχκ εηαζνζχκ Aite Group ηαζ
Celent

δ Δηαζνεία ζοβηαηαθέβεηαζ ιεηαλφ ηςκ ημνοθαίςκ ηαηαζηεοαζηχκ θμβζζιζημφ βζα

investment management. Δζδζηυηενα, μζ πνυζθαηεξ ηθαδζηέξ ιεθέηεξ ηδξ Aite Group
«Independent Wealth Managers in Europe and Asia: 10 Portfolio Management Systems to
Consider» ηαζ ηδξ Celent «European Wealth Management Vendors, Front-to-Back Solutions»,
ηαηέηαλακ ηζξ θφζεζξ IMSplus ηαζ Mobius ηδξ Δηαζνείαξ ακάιεζα ζηζξ ηαθφηενεξ ημο ηθάδμο.
Ζ πθαηθυνια δζαπείνζζδξ επεκδφζεςκ IMSplus ηδξ PROFILE ζοιπενζεθήθεδ ακάιεζα ζηα δέηα
(10) ημνοθαία ζοζηήιαηα βζα portfolio management πμο επζηοβπάκμοκ πθήνδ ηάθορδ ηςκ
απαζηήζεςκ ημο ηθάδμο ιε ηνζηήνζα ηδ θεζημονβζηυηδηα, εοεθζλία, αοημιαημπμίδζδ ηαζ εοημθία
ζηδ πνήζδ ημοξ. Ζ πθαηθυνια έπεζ επίζδξ ηαηαηαπεεί ζηζξ δφμ πνχηεξ εέζεζξ βζα
θεζημονβζηυηδηα ζηδ ηθαδζηή ιεθέηδ ηδξ Celent «European Wealth Management Vendors,
front-to-back solutions»
γ) Ζ Δηαζνεία ζοβηαηαθέπεδηε ζηδκ ηαηδβμνία «Technology firm» ηδξ πνμκζάξ απυ ημ εεζιυ
MENA Insurance Awards, βζα ηδ θφζδ IMSplus Insurance Investment management πμο
πνμζθένεζ ζημκ αζθαθζζηζηυ ημιέα.

Ρα ανααεία MENA Insurance

ακαβκςνίγμοκ ηζ

επζανααεφμοκ ηζξ εηαζνείεξ πμο λεπχνζζακ ζε ηαζκμημιίεξ ηαζ ορδθμφ επζπέδμο ελοπδνέηδζδ
πεθαηχκ ζηδ Κέζδ Ακαημθή, ηδ πνμκζά πμο πέναζε.
1.2 Ζ Δηαζνεία ιέζς ηδξ δζανημφξ παναημθμφεδζδξ ηδξ αβμνάξ, απμαθέπεζ ζηδκ ακάπηολδ
κέςκ πνμσυκηςκ ηαζ ζηδκ ελέθζλδ ηςκ οθζζηαιέκςκ, ιε ζηυπμ ηδκ πθδνέζηενδ ηάθορδ ηςκ
δζανηχξ ιεηαααθθυιεκςκ ακαβηχκ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηδκ πνμζανιμβή ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ
πεθαηχκ. Ρζξ ενβαζίεξ Ένεοκαξ ηαζ Ακάπηολδξ πναβιαημπμζμφκ ελεζδζηεοιέκμζ ζφιαμοθμζ ηδξ
Δηαζνείαξ ζηα επζιένμοξ Units ιε ηάεεηδ ηαζ άνηζα βκχζδ ηαζ ειπεζνία βζα ημ ηάεε πνμσυκ ή
θφζδ πμο ακαπηφζζεηαζ ηαεχξ ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ηα Ριήιαηα Ξςθήζεςκ ηαζ Marketing βζα
ηζξ απαζημφιεκεξ ένεοκεξ αβμνάξ ηαζ πεθαηχκ, υπμο απαζηείηαζ.
1.3 Νοδειία απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ εκμπμίδζδ, πθδκ ηδξ Δηαζνείαξ,
δζαεέηεζ ιεημπέξ ή ιενίδζα ηδξ παν. 5 ημο άνενμο 103 ημο η.κ. 2190/1920.
Νζ ίδζεξ ιεημπέξ πμο ηαηέπεζ δ Δηαζνεία ακαθένμκηαζ ζηδκ Δκυηδηα Α΄ ηδξ πανμφζδξ.
1.4 Ακαθμνζηά ιε ηδκ πνμαθεπυιεκδ ελέθζλδ ηδξ Δηαζνείαξ ηαεχξ ηαζ ηςκ εηαζνεζχκ πμο
πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ εκμπμίδζδ, ζπεηζηή ακάθοζδ παναηίεεηαζ ζηδκ Δκυηδηα Ε΄ ηδξ πανμφζαξ
Έηεεζδξ.
ΔΛΝΡΖΡΑ Θ΄
ΓΖΙΩΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ
(ε παξνχζα Γήισζε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ΄ ηνπ θ.λ.
2190/1920 θαη απνηειεί κέξνο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο)
2.1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ
*ΔΗΠΑΓΩΓΖ
*1. Θψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
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1.1 Γκςζημπμίδζδ μζηεζμεεθμφξ ζοιιυνθςζδξ ηδξ Δηαζνείαξ ιε ημκ Θχδζηα Δηαζνζηήξ
Γζαηοαένκδζδξ.
1.2 Απμηθίζεζξ απυ ημκ Θχδζηα Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ ηαζ αζηζμθυβδζδ αοηχκ. Δζδζηέξ
δζαηάλεζξ ημο Θχδζηα πμο δεκ εθανιυγεζ δ Δηαζνεία ηαζ ελήβδζδ ηςκ θυβςκ ηδξ ιδ εθανιμβήξ.
1.3 Ξναηηζηέξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ πμο εθανιυγεζ δ Δηαζνεία επζπθέμκ ηςκ πνμαθέρεςκ
ημο κυιμο.
*2. Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
2.1 Πφκεεζδ ηαζ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο
2.2 Ξθδνμθμνίεξ βζα ηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο
2.3 Δπζηνμπή Δθέβπμο
*3. Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
3.1 Ρνυπμξ θεζημονβίαξ ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ ηαζ ααζζηέξ ελμοζίεξ αοηήξ
3.2 Γζηαζχιαηα ηςκ ιεηυπςκ ηαζ ηνυπμξ άζηδζήξ ημοξ
*4. Πχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ
4.1 Θφνζα παναηηδνζζηζηά ημο ζοζηήιαημξ εζςηενζημφ εθέβπμο
4.2 Γζαπείνζζδ ηςκ ηζκδφκςκ ηδξ Δηαζνείαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ δζαδζηαζία ζφκηαλδξ ηςκ
πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ
*5. Ινηπά δηαρεηξηζηηθά, επνπηηθά φξγαλα ή επηηξνπέο ηεο Δηαηξείαο
*6. Ξξφζζεηα πιεξνθνξηθά ζηνηρεία
* ΔΗΠΑΓΩΓΖ
Ν υνμξ «εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ» πενζβνάθεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ εηαζνείεξ δζμζημφκηαζ
ηαζ εθέβπμκηαζ. Ζ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ανενχκεηαζ ηαζ δμιείηαζ ςξ έκα ζφζηδια ζπέζεςκ
ακάιεζα ζηδ Γζμίηδζδ ηδξ Δηαζνείαξ, ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ, ημοξ ιεηυπμοξ ηαζ άθθα
εκδζαθενυιεκα ιένδ, ζοκζζηά ηδ δμιή ιέζς ηδξ μπμίαξ πνμζεββίγμκηαζ ηαζ ηίεεκηαζ μζ ζηυπμζ
ηδξ Δηαζνείαξ, πνμζδζμνίγμκηαζ ηα ιέζα επίηεολδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ ζηυπςκ αοηχκ,
εκημπίγμκηαζ μζ ααζζημί ηίκδοκμζ πμο ακηζιεηςπίγεζ ηαηά ηδκ θεζημονβία ηδξ ηαζ ηαείζηαηαζ
δοκαηή δ απμηεθεζιαηζηή ηαζ πανάθθδθα ζοζηδιαηζηή παναημθμφεδζδ ηδξ απυδμζδξ ηδξ
Γζμίηδζδξ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία εθανιμβήξ ηςκ ακςηένς.
Ζ απμηεθεζιαηζηή ηαζ μοζζαζηζηή εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ δζαδναιαηίγεζ μοζζαζηζηυ ηαζ
πνςηεφμκηα νυθμ ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ζηδκ
αεθηίςζδ ηςκ θεζημονβζηχκ ημοξ οπμδμιχκ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ εη ιένμοξ ημοξ ηαζκμηυιςκ
δνάζεςκ, εκχ δ αολδιέκδ δζαθάκεζα πμο πνμάβεζ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ αεθηίςζδ ηδξ
δζαθάκεζαξ ζημ ζφκμθμ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ ζδζςηζηχκ επζπεζνήζεςκ αθθά ηαζ
ηςκ δδιμζίςκ μνβακζζιχκ ηαζ εεζιχκ, εζξ υθεθμξ ημο ζοκυθμο ηςκ ιεηυπςκ ηςκ εηαζνεζχκ
αθθά ηαζ ηςκ ζοκαθθαζζμιέκςκ ιε αοηέξ.
Ρμκ Νηηχανζμ ημο έημοξ 2013 δδιμζζμπμζήεδηε μ κέμξ Θχδζηαξ Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ, μ
μπμίμξ ζοκεηάβδ ιε πνςημαμοθία ημο Ποκδέζιμο Δπζπεζνήζεςκ ηαζ Βζμιδπακζχκ (ΠΔΒ), ηαζ
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ηαηυπζκ ηνμπμπμζήεδηε ζημ πθαίζζμ ηδξ πνχηδξ ακαεεχνδζήξ ημο απυ ημ Δθθδκζηυ Ποιαμφθζμ
Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ (ΔΠΔΓ).
Ρμ ΔΠΔΓ ζδνφεδηε ημ

2012 ηαζ είκαζ απμηέθεζια ηδξ ζφιπναλδξ ηςκ Δθθδκζηχκ

Σνδιαηζζηδνίςκ (ΔΣΑΔ) ηαζ ημο Ποκδέζιμο Δπζπεζνήζεςκ ηαζ Βζμιδπακζχκ (ΠΔΒ) πμο
ακαβκχνζζακ απυ ημζκμφ ηδκ ζοιαμθή ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζηδκ δζανηή αεθηίςζδ ηδξ
ακηαβςκζζηζηυηδηαξ

ηςκ

εθθδκζηχκ επζπεζνήζεςκ

ηαζ έηημηε

ζοκενβάγεηαζ πνμξ

ηδκ

ηαηεφεοκζδ αοηή.
*1. Θψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
1.1 Γκςζημπμίδζδ μζηεζμεεθμφξ ζοιιυνθςζδξ ηδξ Δηαζνείαξ ιε ημκ Θχδζηα Δηαζνζηήξ
Γζαηοαένκδζδξ
Πηδ πχνα ιαξ ημ πθαίζζμ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ έπεζ ακαπηοπεεί ηονίςξ ιέζς ηδξ
οζμεέηδζδξ οπμπνεςηζηχκ ηακυκςκ υπςξ μ κ. 3016/2002, υπςξ ζζπφεζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα, πμο
επζαάθθεζ ηδκ ζοιιεημπή ιδ εηηεθεζηζηχκ ηαζ ακελάνηδηςκ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ζηα Γζμζηδηζηά
Ποιαμφθζα εθθδκζηχκ εηαζνεζχκ, ηςκ μπμίςκ μζ ιεημπέξ δζαπναβιαηεφμκηαζ ζε μνβακςιέκδ
πνδιαηζζηδνζαηή αβμνά, ηδκ εέζπζζδ ηαζ ηδκ θεζημονβία ιμκάδαξ εζςηενζημφ εθέβπμο ηαζ ηδκ
οζμεέηδζδ εζςηενζημφ ηακμκζζιμφ θεζημονβίαξ. Πηδκ ζοκέπεζα ηαζ άθθα ιεηαβεκέζηενα
κμιμεεηήιαηα εκζςιάηςζακ ζημ εθθδκζηυ δίηαζμ ηζξ εονςπασηέξ μδδβίεξ εηαζνζημφ δζηαίμο,
δδιζμονβχκηαξ κέμοξ ηακυκεξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, υπςξ μ κ. 3693/2008 πμο επζαάθθεζ
ηδκ ζφζηαζδ επζηνμπχκ εθέβπμο ηαεχξ ηαζ ζδιακηζηέξ οπμπνεχζεζξ βκςζημπμίδζδξ υζμκ
αθμνά ημ ζδζμηηδζζαηυ ηαεεζηχξ ηαζ ηδ δζαηοαένκδζδ ιίαξ Δηαζνείαξ ηαζ μ κ. 3884/2010 πμο
αθμνά ζε δζηαζχιαηα ηςκ ιεηυπςκ ηαζ πνυζεεηεξ εηαζνζηέξ οπμπνεχζεζξ βκςζημπμζήζεςκ
πνμξ ημοξ ιεηυπμοξ ηαηά ημ ζηάδζμ πνμεημζιαζίαξ ιίαξ βεκζηήξ ζοκέθεοζδξ. Ρέθμξ ηαζ μ κυιμξ
3873/2010 εκζςιάηςζε ζηδκ εθθδκζηή έκκμιδ ηάλδ ηδκ οπ‟ ανζε. 2006/46/EC Νδδβία ηδξ
Δονςπασηήξ Έκςζδξ, θεζημονβχκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ςξ οπεκεφιζζδ ηδξ ακάβηδξ εέζπζζδξ
Θχδζηα Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ ηαζ απμηεθχκηαξ ηαοηυπνμκα ημκ εειέθζμ θίεμ ημο.
Ζ Δηαζνεία ζοιιμνθχκεηαζ πθήνςξ ιε ηζξ επζηαβέξ ηαζ ηζξ νοειίζεζξ ηςκ ηαηά ηα ακςηένς
ακαθενμιέκςκ κμιμεεηζηχκ ηεζιέκςκ (ζδίςξ η.κ. 2190/1920, 3016/2002 ηαζ 3693/2008), μζ
μπμίεξ απμηεθμφκ ηαζ ημ εθάπζζημ πενζεπυιεκμ μζμοδήπμηε Θχδζηα Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ ηαζ
ζοκζζημφκ (μζ εκ θυβς δζαηάλεζξ) έκακ άηοπμ ηέημζμ Θχδζηα.
Πε ζοκέπεζα ηςκ ακςηένς, δ Δηαζνεία δδθχκεζ ηαζ ηαηά ηδκ πανμφζα πνήζδ υηζ ελαημθμοεεί κα
οζμεεηεί ςξ Θχδζηα Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ (ΘΔΓ) ημκ Θχδζηα Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ πμο
δζαιμνθχεδηε απυ ημ Δθθδκζηυ Ποιαμφθζμ Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ (ΔΠΔΓ) (δζαεέζζιμ ζημ
http://www.helex.gr/el/esed), ζημκ μπμίμ Θχδζηα δδθχκεζ ηαζ ιε ηδκ πανμφζα Γήθςζδ υηζ
οπάβεηαζ ιε ηζξ αηυθμοεεξ απμηθίζεζξ ηαζ ελαζνέζεζξ.
1.2 Απνθιίζεηο απφ ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνιφγεζε απηψλ.
Δηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα πνπ δελ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία θαη εμήγεζε ησλ ιφγσλ
ηεο κε εθαξκνγήο
Ζ Δηαζνεία αεααζχκεζ ηαη‟ ανπάξ ιε ηδκ πανμφζα δήθςζδ υηζ εθανιυγεζ πζζηά ηαζ αημθμοεεί
απανέβηθζηα ημ ζφκμθμ ηςκ δζαηάλεςκ ηδξ ζζπφμοζαξ εθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ ακαθμνζηά ιε ηδκ
εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ (η.κ. 2190/1920, κ. 3016/2002 ηαζ κ. 3693/2008), μζ μπμίεξ
δζαιμνθχκμοκ ημ εθάπζζημ πενζεπυιεκμ μζμοδήπμηε Θχδζηα Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ, πμο
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απεοεφκεηαζ ζε εηαζνείεξ ηςκ μπμίςκ μζ ιεημπέξ έπμοκ εζζαπεεί πνμξ δζαπναβιάηεοζδ ζε
μνβακςιέκδ αβμνά.
Πδιακηζηή πνμζεήηδ, ςζηυζμ, ζημ κέμ Θχδζηα Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ πμο δζαιμνθχεδηε
ηαηά ηα ακςηένς ηαζ ζημκ μπμίμ οπάβεηαζ δ Δηαζνεία, απμηεθεί δ οζμεέηδζδ ημο πνμηφπμο ηδξ
ελήβδζδξ ηδξ ιδ ζοιιυνθςζδξ ηδξ Δηαζνείαξ ιε ζοβηεηνζιέκεξ εζδζηέξ πναηηζηέξ ημο Θχδζηα.
Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ κέμξ Θχδζηαξ αημθμοεεί ηδκ πνμζέββζζδ «ζοιιυνθςζδ ή ελήβδζδ» ηαζ
απαζηεί απυ ηζξ εζζδβιέκεξ εηαζνείεξ πμο επζθέβμοκ κα ημκ εθανιυγμοκ κα δδιμζζμπμζμφκ ηδκ
πνυεεζή ημοξ αοηή ηαζ είηε κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ εζδζηχκ πναηηζηχκ πμο
ηαεζενχκεζ μ Θχδζηαξ, είηε κα ελδβμφκ ημοξ θυβμοξ ηδξ ιδ ζοιιυνθςζήξ ημοξ ιε
ζοβηεηνζιέκεξ εζδζηέξ πναηηζηέξ.
Πε ζπέζδ ιε ηζξ εκ θυβς πνυζεεηεξ πναηηζηέξ ηαζ ανπέξ πμο ηαεζενχκεζ μ κέμξ ΘΔΓ οθίζηακηαζ
ηαηά

ηδκ

πανμφζα

πνμκζηή

ζηζβιή

μνζζιέκεξ

απμηθίζεζξ

(ζοιπενζθαιαακμιέκδξ

ηδξ

πενζπηχζεςξ ηδξ ιδ εθανιμβήξ), βζα ηζξ μπμίεξ απμηθίζεζξ αημθμοεεί ζφκημιδ ακάθοζδ ηαεχξ
ηαζ επελήβδζδ ηςκ θυβςκ πμο δζηαζμθμβμφκ αοηέξ.

•Κέξνο Α΄- Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ηα κέιε ηνπ
Η. Οφινο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

- ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ δεκ έπεζ πνμαεί ιέπνζ ζήιενα ζηδκ ζφζηαζδ λεπςνζζηήξ επζηνμπήξ, δ
μπμία πνμΐζηαηαζ ζηδ δζαδζηαζία οπμαμθήξ οπμρδθζμηήηςκ βζα εηθμβή ζημ Γ.Π. ηαζ
πνμεημζιάγεζ πνμηάζεζξ πνμξ ημ Γ.Π. υζμκ αθμνά ηζξ αιμζαέξ ηςκ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ηαζ ηςκ
ααζζηχκ ακχηαηςκ ζηεθεπχκ.
Ζ απυηθζζδ αοηή μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ πμθζηζηή ηδξ Δηαζνείαξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ αιμζαέξ
ηςκ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ημο Γ.Π. ηαζ ηςκ ααζζηχκ ακχηαηςκ ζηεθεπχκ είκαζ, υπςξ
απμδεζηκφμοκ ηαζ ηα ζζημνζηά ζημζπεία, πάβζα, ζοκεπήξ ηαζ θεθμβζζιέκδ, πνμζανιυγεηαζ ζηζξ
εηάζημηε ηναημφζεξ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ εκ βέκεζ δοκαηυηδηεξ ημο
Νιίθμο, πάκημηε ιε βκχιμκα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ εηαζνζηχκ ζοιθενυκηςκ, εκχ ημ Γ.Π.
δζαζθαθίγεζ ηδκ πζζηή ηαζ απανέβηθζηδ ηήνδζή ηδξ, πνμηεζιέκμο κα απμθεφβμκηαζ θαζκυιεκα
ηαηααμθήξ οπένμβηςκ αιμζαχκ πμο δεκ ανίζημκηαζ ζε ακηζζημζπία αθεκυξ ιε ηζξ πανεπυιεκεξ
οπδνεζίεξ αθεηένμο ιε ηδκ βεκζηυηενδ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί ζηδ πχνα. Ζ ςξ
άκς πάβζα πμθζηζηή πμο αημθμοεεί δ Δηαζνεία απμηεθεί ηαζ έκακ απυ ημοξ άλμκεξ πμο
δζαζθαθίγμοκ ηδκ ζζμννμπδιέκδ ακάπηολή ηδξ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ επεκδοηζηχκ ηδξ
πνμβναιιάηςκ ιε ηδκ ιεβίζηδ δοκαηή επζηοπία.
Ξεναζηένς δ ιδ φπανλδ λεπςνζζηήξ επζηνμπήξ δ μπμία πνμΐζηαηαζ ζηδ δζαδζηαζία οπμαμθήξ
οπμρδθζμηήηςκ βζα εηθμβή ζημ Γ.Π. ελδβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηα οπμρήθζα πνμξ εηθμβή
ζημ Γ.Π. ιέθδ, απυ ζοζηάζεςξ ηδξ Δηαζνείαξ ιέπνζ ηαζ ζήιενα πθδνμφκ υθεξ ηζξ ακαβηαίεξ
πνμτπμεέζεζξ ηαζ πανέπμοκ υθα ηα επέββοα βζα ηδκ απμκμιή πνμξ αοηά ηδξ ζδζυηδηαξ ημο
ιέθμοξ ημο Γ.Π., δζαηνίκμκηαζ βζα ηδκ ορδθή επαββεθιαηζηή ημοξ ηαηάνηζζδ, ηζξ βκχζεζξ, ηα
πνμζυκηα ηαζ ηδκ ειπεζνία ημοξ, λεπςνίγμοκ βζα ημ ήεμξ ηαζ ηδκ αηεναζυηδηα ημο παναηηήνα
ημοξ ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ έπεζ ακαηφρεζ ιέπνζ ζηζβιήξ ακάβηδ ζοβηνυηδζδξ ηέημζαξ επζηνμπήξ.
ΗΗ. Κέγεζνο θαη ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

- ημ Γ.Π. δεκ απμηεθείηαζ απυ επηά (7) έςξ δεηαπέκηε (15) ιέθδ.
Πφιθςκα ιε ημ Θαηαζηαηζηυ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ εζδζηυηενα ημ άνενμ 19 παν. 1 αοημφ «δ
Δηαζνεία δζμζηείηαζ απυ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ πμο απμηεθείηαζ απυ πέκηε (5) έςξ επηά (7)
ζοιαμφθμοξ, θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα». Ζ απυηθζζδ αοηή μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ημ
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ιέβεεμξ ηαζ δ εκ βέκεζ μνβάκςζδ ηδξ Δηαζνείαξ ηαηά ηδκ πανμφζα πνμκζηή ζηζβιή δεκ
δζηαζμθμβμφκ ηδκ φπανλδ εκυξ ηυζμ πμθοπθδεμφξ Ποιαμοθίμο, αθθά ζοκδβμνμφκ οπέν ηδξ
φπανλδξ εκυξ ιζηνυηενμο ηαζ πθέμκ εοέθζηημο Γ.Π, ημ μπμίμ ιπμνεί κα ζοκδνζάγεζ ηαζ
απμθαζίγεζ ιε ηαπφηδηα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα . Δλάθθμο μζ εοέθζηηεξ δμιέξ πμο έπεζ
οζμεεηήζεζ δ Δηαζνεία ςξ πνμξ ηδκ ζφκεεζδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο επζηνέπμοκ ηδκ ηαπεία
θήρδ απμθάζεςκ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή παναημθμφεδζδ ηδξ οθμπμίδζδξ ηαζ εθανιμβήξ
αοηχκ.

- ημ Γ.Π. δεκ απμηεθείηαζ ηαηά πθεζμρδθία απυ ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ.
Ρμ οθζζηάιεκμ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηδξ Δηαζνείαξ απμηεθείηαζ ζήιενα απυ επηά (7) ιέθδ, εη
ηςκ μπμίςκ ηέζζενα (4) είκαζ εηηεθεζηζηά ηαζ ηα οπυθμζπα ηνία (3) ιδ εηηεθεζηζηά, ζηα μπμία
ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ δφμ (2) ακελάνηδηα ιδ εηηεθεζηζηά.
Ζ πανμφζα ζφκεεζδ ημο οθζζηαιέκμο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο έπεζ δζαζθαθίζεζ, ιε έιπναηηα
ηαζ απηά απμηεθέζιαηα, ηαηά ηδκ δζάνηεζα υθςκ ηςκ πνμδβμφιεκςκ εηχκ ηδκ παναβςβζηή
θεζημονβία ηδξ Δηαζνείαξ, ηδκ απμηεθεζιαηζηή πνμχεδζδ ηςκ εηαζνζηχκ ζημπχκ ηαζ
δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ημκ ζοβηεναζιυ υθςκ ηςκ απυρεςκ ακαθμνζηά ιε ηζξ εθανιμγυιεκεξ απυ
ηδκ Δηαζνεία πμθζηζηέξ.
Ζ ελοπδνέηδζδ ηςκ εηαζνζηχκ ζοιθενυκηςκ ηαζ ακαβηχκ ηδξ Δηαζνείαξ αθθά ηαζ ημο Νιίθμο
ημο μπμίμο αοηή πνμΐζηαηαζ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιυκμ ιέζς ηδξ πανμοζίαξ ζηακμφ ανζειμφ
εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ζημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ, δεδμιέκδξ ελάθθμο ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηδξ
Δηαζνείαξ ηαζ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ βζα ηδκ πανάθθδθδ εη ημο ζφκεββοξ παναημθμφεδζδ ηςκ
εηαζνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζε δζαθμνεηζηέξ βεςβναθζηά πενζμπέξ .
Άθθςζηε δ πανμοζία ηςκ δφμ (2) ακελανηήηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ
Ποιαμοθίμο

ελαζθαθίγεζ

ηδκ

απαζημφιεκδ

ακηζηεζιεκζηυηδηα

ηαζ

μοδεηενυηδηα

ζηζξ

θαιαακυιεκεξ απμθάζεζξ, πςνίξ επδνεαζιμφξ ροπμθμβζημφ, επαββεθιαηζημφ, μζημβεκεζαημφ ή
μζημκμιζημφ παναηηήνα απυ πνυζςπα ηα μπμία αζημφκ ηδκ Γζμίηδζδ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ απμηεθεί
επανηέξ ακηίαανμ βζα ηδκ πνμζήημοζα ηαζ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ημο Γζμζηδηζημφ
Ποιαμοθίμο.
Ζ ςξ άκς απυηθζζδ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Θχδζηα Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ δεκ ιπμνεί κα ηνζεεί
υηζ οπυηεζηαζ ζε πνμκζηυ πενζμνζζιυ, δεδμιέκμο υηζ δ Δηαζνεία, ιε αάζδ ηδκ ζδιενζκή δμιή ηαζ
θεζημονβία ηδξ δεκ πνμηίεεηαζ κα εκανιμκζζηεί άιεζα ιε ηδκ ςξ άκς απαίηδζδ, ηαεχξ εεςνεί
υηζ δ απαίηδζδ αοηή (πενί ζοβηνυηδζδξ ημο Γ.Π. ηαηά πθεζμρδθία απυ ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ)
δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ακάβηεξ, ηδκ δμιή ηαζ ηδκ μνβακςηζηή θεζημονβία ηδξ, ζε ηάεε
πενίπηςζδ δε δ ηαευθα επζηοπήξ θεζημονβία ημο Γ.Π. απμηεθεί αθ‟ εαοηήξ θυβμ απμηνεπηζηυ
μζαζδήπμηε ιεηααμθήξ ή δζαθμνμπμίδζδξ.

- δ πμθζηζηή ηδξ πμζηζθμιμνθίαξ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ζζμννμπίαξ ιεηαλφ ηςκ θφθςκ βζα ηα ιέθδ
ημο ΓΠ υπςξ αοηή έπεζ οζμεεηδεεί απυ ημ ΓΠ εα ακανηάηαζ ζημκ εηαζνζηυ ζζηυημπμ. Πηδ δήθςζδ
εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεηαζ εζδζηή ακαθμνά: α) ζηδκ πμθζηζηή
πμζηζθμιμνθίαξ πμο εθανιυγεηαζ απυ ηδκ Δηαζνεία ςξ πνμξ ηδ ζφκεεζδ ημο ΓΠ ηαζ ηςκ ακχηαηςκ
δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ ηαζ α) ημ πμζμζηυ εηπνμζχπδζδξ ηάεε θφθμο ακηίζημζπα.
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Ρμ πανυκ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηδξ Δηαζνείαξ απμηεθείηαζ ηαηά πθεζμρδθία απυ άκδνεξ, ήημζ εη
ηςκ ζοκμθζηά επηά (7) ιεθχκ ημο Γ.Π. ηα έλζ (6) είκαζ άκδνεξ ηαζ ιυκμ ημ έκα (1) είκαζ βοκαίηα.
Ζ απυηθζζδ αοηή δζηαζμθμβείηαζ απυ ηδκ αδοκαιία ακεονέζεςξ ηαηά ημ πανυκ πνμκζηυ
δζάζηδια ζηεθεπχκ ζημκ ηθάδμ ζημκ μπμίμ δναζηδνζμπμζείηαζ δ Δηαζνεία πμο κα ακήημοκ ζημ
βοκαζηείμ θφθμ ηαζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ απυ πθεονάξ δελζμηήηςκ, ζηακμηήηςκ, πνμζυκηςκ ,
πνμκζηήξ δζαεεζζιυηδηαξ ηαζ ειπεζνίαξ ζημ επίπεδμ πμο έπεζ ηεεεί ακαθμνζηά ιε ηα ιέθδ ημο
Γ.Π. αθθά ηαζ ζηζξ αολδιέκεξ απαζηήζεζξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ζδζυηδηα αοηή, θυβς ηςκ
εζδζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πμο πανμοζζάγεζ δ Δηαζνεία ηαζ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ ζοπκήξ πανμοζίαξ
αοηχκ ζε δζαθμνεηζηέξ πχνεξ ακά ημκ ηυζιμ. Κεηαλφ ηςκ πνμηεναζμηήηςκ ηδξ Δηαζνείαξ ζημ
άιεζμ ιέθθμκ ζοβηαηαθέβεηαζ δ εφνεζδ ηαζ πνμζεήηδ ζηακχκ εηπνμζχπςκ ημο βοκαζηείμο
θφθμο ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ημο Γ.Π., πςνίξ υιςξ κα ιπμνεί κα πνμζδζμνζζεεί ιε απυθοηδ
αηνίαεζα ημ πνμκζηυ ζδιείμ ζοιιυνθςζδξ ηδξ Δηαζνείαξ ιε ηδκ ςξ άκς πναηηζηή πμο
ηαεζενχκεζ μ ΘΔΓ, δεδμιέκμο υηζ ηάηζ ηέημζμ απμηεθεί ζοκάνηδζδ αθεκυξ ιεκ ηδξ εηδήθςζδξ
ζπεηζημφ εκδζαθένμκημξ ηαζ αθεηένμο ηδξ εφνεζδξ αηυιςκ πμο πθδνμφκ ηζξ ςξ άκς
πνμτπμεέζεζξ.
ΗΗΗ. Οφινο θαη απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

- δεκ εεζπίγεηαζ νδηή δζάηνζζδ ιεηαλφ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημο Ξνμέδνμο ηαζ ημο Γζεοεφκμκημξ
Ποιαμφθμο.
Ζ απυηθζζδ αοηή μθείθεηαζ ζημ υηζ δεκ ηνίκεηαζ ζηυπζιδ δ δδιζμονβία αοηήξ ηδξ δζάηνζζδξ
εκυρεζ ηδξ μνβακςηζηήξ δμιήξ ηαζ θεζημονβίαξ ηδξ Δηαζνείαξ. Δθυζμκ δ Δηαζνεία εκζζπφζεζ
πεναζηένς ηδκ ελςζηνέθεζά ηδξ, απμηηήζεζ εκημκυηενδ δζεεκή πανμοζία ηαζ αολήζεζ ηαηά πμθφ
ημκ υβημ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ, πνυηεζηαζ κα αλζμθμβδεεί εη κέμο δ ακαβηαζυηδηα εέζπζζδξ
νδηήξ δζάηνζζδξ ιεηαλφ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημο Ξνμέδνμο ηαζ ημο Γζεοεφκμκημξ Ποιαμφθμο. Πε
ηάεε πενίπηςζδ δ φπανλδ εηηεθεζηζημφ Ακηζπνμέδνμο μοζζαζηζηά ζηακμπμζεί ηδκ ςξ άκς
απαίηδζδ, ηαεχξ δδιζμονβεί έκακ μιυηζιμ πυθμ δζμίηδζδξ ηαζ εηπνμζχπδζδξ ηδξ Δηαζνείαξ,
εκχ εκυρεζ ηδξ δζεονοκυιεκδξ εκίζποζδξ ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηδξ Δηαζνείαξ δ ςξ άκς δζάηνζζδ
είκαζ θίακ πζεακυ κα οθμπμζδεεί ζηδκ δζάνηεζα ηςκ επμιέκςκ εηχκ .

- ημ Γ.Π. δεκ δζμνίγεζ ακελάνηδημ Ακηζπνυεδνμ πνμενπυιεκμ απυ ηα ακελάνηδηα ιέθδ ημο.
Ζ απυηθζζδ αοηή ακηζζηαειίγεηαζ απυ ημκ δζμνζζιυ εηηεθεζηζημφ Ακηζπνμέδνμο, ηαεχξ
αλζμθμβείηαζ ςξ πνμέπμοζαξ ζδιαζίαξ δ μοζζαζηζηή ζοκδνμιή ημο Ξνμέδνμο ημο Γ.Π. εη
ιένμοξ ημο Ακηζπνμέδνςκ ηαζ δ πανμπή ηάεε δοκαηήξ αμήεεζαξ πνμξ αοηυκ, πνμηεζιέκμο κα
αζηεί απμηεθεζιαηζηά ηα εηηεθεζηζηά ημο ηαεήημκηα ηαζ ηζξ εκ βέκεζ ανιμδζυηδηέξ ημο ηαζ κα
ζοιαάθεζ ζηδκ επίηεολδ ηςκ εηαζνζηχκ ζηυπςκ. Πε ηάεε πενίπηςζδ δ ιδ απμκμιή ηδξ ζδζυηδηαξ
ημο Ακηζπνμέδνμο ζε μζμδήπμηε απυ ηα ακελάνηδηα ιέθδ ημο ΓΠ μοδυθςξ απμζηενεί αοηά απυ
ηδκ δοκαηυηδηα κα αζημφκ απμηεθεζιαηζηά ηαζ ιε αιεζυηδηα ηα ηαεήημκηά ημοξ, μφηε αζηεί
μζαδήπμηε επζννμή ζηδκ θεζημονβζηή ακελανηδζία ηδξ μπμίαξ απμθαιαάκμοκ.
IV. Θαζήθνληα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

- ημ Γ.Π. δεκ έπεζ οζμεεηήζεζ ςξ ιένμξ ηςκ εζςηενζηχκ ηακμκζζιχκ ηδξ Δηαζνείαξ πμθζηζηέξ πμο
κα ελαζθαθίγμοκ υηζ ημ Γ.Π. δζαεέηεζ επανηή πθδνμθυνδζδ χζηε κα ααζίγεζ ηζξ απμθάζεζξ ημο
ακαθμνζηά ιε ηζξ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ ηςκ ζοκδεδειέκςκ ιενχκ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ημο
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ζοκεημφ επζπεζνδιαηία. Αοηέξ μζ πμθζηζηέξ εα πνέπεζ επίζδξ κα εθανιυγμκηαζ ζηζξ ζοκαθθαβέξ
ηςκ εοβαηνζηχκ ηδξ Δηαζνείαξ ιε ηα ζοκδεδειέκα ιένδ. Ζ Γ.Δ.Γ. εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ
εζδζηή ακαθμνά ζηζξ πμθζηζηέξ πμο εθανιυγμκηαζ απυ ηδκ Δηαζνεία ζε ζπέζδ ιε ηα παναπάκς.
Κμθμκυηζ δεκ οθίζηαηαζ εζδζηή ηαζ ζοβηεηνζιέκδ πμθζηζηή ζηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, δ μπμία
δζαιμνθχκεζ ημ πθαίζζμ απυηηδζδξ επανημφξ πθδνμθυνδζδξ εη ιένμοξ ημο Γζμζηδηζημφ
Ποιαμοθίμο, χζηε κα ααζίγεζ ηζξ απμθάζεζξ ημο βζα ηζξ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ ηςκ ζοκδεδειέκςκ
ιενχκ ζημ πνυηοπμ ημο ζοκεημφ επζπεζνδιαηία, ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηαηά ηδκ δζαπείνζζδ
ηςκ εηαζνζηχκ οπμεέζεςκ ηαζ επμιέκςξ ηαζ ζηζξ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ Δηαζνείαξ ηαζ
ζοκδεδειέκςκ ιε αοηήκ ιενχκ, ηαηααάθθεζ ηδκ επζιέθεζα ημο ζοκεημφ επζπεζνδιαηία, χζηε μζ
εκ θυβς ζοκαθθαβέξ κα είκαζ αθεκυξ ιεκ απμθφηςξ δζαθακείξ ηαζ ζφιθςκεξ ιε ημοξ υνμοξ ηαζ
ζοκεήηεξ ηδξ αβμνάξ αθεηένμο δε ζε απυθοηδ ζοιααηυηδηα ιε ημ ζζπφμκ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ,
υπςξ αοηυ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ ηυζμ ηδξ εηαζνζηήξ υζμ ηαζ ηδξ
θμνμθμβζηήξ κμιμεεζίαξ. Ζ ίδζα επζιέθεζα αημθμοεείηαζ ηαζ ακαθμνζηά ιε ηζξ ζοκαθθαβέξ ηςκ
εοβαηνζηχκ ηδξ Δηαζνείαξ ιε ηα ζοκδεδειέκα ιένδ.
Δθυζμκ ηνζεεί απαναίηδημ δ Δηαζνεία εα πνμπςνήζεζ ζηδκ ζοβηνυηδζδ μιάδαξ ενβαζίαξ πενί
ηαεμνζζιμφ ηςκ εθανιμζηέςκ δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ απυηηδζδ εη ιένμοξ ημο Γζμζηδηζημφ
Ποιαμοθίμο επανημφξ πθδνμθυνδζδξ, χζηε κα ααζίγεζ ηζξ απμθάζεζξ ημο βζα ηζξ ζοκαθθαβέξ
ιεηαλφ ηςκ ζοκδεδειέκςκ ιενχκ ζημ πνυηοπμ ημο ζοκεημφ επζπεζνδιαηία, πάκηςξ ηαηά ηδκ
πανμφζα πνμκζηή ζηζβιή εκυρεζ ηςκ ηαεεημπμζδιέκςκ δμιχκ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηδξ
Δηαζνείαξ ηέημζα ακάβηδ δεκ οθίζηαηαζ.

- δεκ οθίζηαηαζ οπμπνέςζδ ακαθοηζηήξ βκςζημπμίδζδξ ηοπυκ επαββεθιαηζηχκ δεζιεφζεςκ
ηςκ ιεθχκ ημο Γ.Π. (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ζδιακηζηχκ ιδ εηηεθεζηζηχκ δεζιεφζεςκ ζε
εηαζνείεξ ηαζ ιδ ηενδμζημπζηά ζδνφιαηα) πνζκ απυ ημ δζμνζζιυ ημοξ ζημ Γ.Π.
Ζ απυηθζζδ αοηή ελδβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηα ιέθδ ημο Γ.Π. δζαηνίκμκηαζ βζα ημ ορδθυ
ιμνθςηζηυ ημοξ επίπεδμ, ηδκ επίδεζλδ επαββεθιαηζζιμφ ηαζ έιπναηηδξ αθμζίςζδξ πνμξ ηδκ
Δηαζνεία ηαζ ςξ εη ημφημο πανά ηδκ έθθεζρδ εεζιμεεηδιέκδξ οπμπνέςζδξ ακαθοηζηήξ
βκςζημπμίδζδξ ηοπυκ επαββεθιαηζηχκ δεζιεφζεςκ ηςκ ιεθχκ ημο Γ.Π. πνζκ ηδκ εηθμβή ημοξ
ζε αοηυ, εα πνμέααζκακ άκεο εηένμο ζηδ ζπεηζηή βκςζημπμίδζδ εάκ έηνζκακ υηζ οπάνπεζ
μπμζμζδήπμηε

ηίκδοκμξ

ζφβηνμοζδξ

ζοιθενυκηςκ

ή

επδνεαζιμφ

ροπμθμβζημφ,

επαββεθιαηζημφ ή μζημκμιζημφ παναηηήνα.
V. Αλάδεημε ππνςεθίσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

- ηα ιέθδ ημο ΓΠ δεκ εηθέβμκηαζ ιε ιέβζζηδ εδηεία ηεζζάνςκ (4) εηχκ.
Πφιθςκα ιε ημ άνενμ 19 παν. 2 ημο ζζπφμκημξ Θαηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνείαξ «ηα ιέθδ ημο
Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο εηθέβμκηαζ ιε ιοζηζηή ρδθμθμνία ηαζ ηαη‟ απυθοηδ πθεζμρδθία απυ
ηδ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνείαξ βζα πέκηε (5) πνυκζα ιε εδηεία πμο
παναηείκεηαζ αοηυιαηα ιέπνζ ηδκ πνχηδ Ραηηζηή Γεκζηή Ποκέθεοζδ ιεηά ηδκ θήλδ ηδξ εδηείαξ
ημοξ, δ μπμία δεκ ιπμνεί ζε ηαιία πενίπηςζδ κα οπεναεί ηδκ ελαεηία».
Ζ απυηθζζδ αοηή μθείθεηαζ ζηδκ ακαβηαζυηδηα απμθοβήξ εηθμβήξ Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ζε
ζοκημιυηενα πνμκζηά δζαζηήιαηα, βεβμκυξ ημ μπμίμ ζοκεπάβεηαζ ηδκ επζαάνοκζδ ηδξ Δηαζνείαξ
ιε έλμδα βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηοπχζεςκ δδιμζζυηδηαξ ηαζ ηδκ ζοκεπή οπμαμθή
κμιζιμπμζδηζηχκ εββνάθςκ εκχπζμκ ηςκ ζοκενβαγυιεκςκ ηναπεγζηχκ, πζζηςηζηχκ ζδνοιάηςκ
ηαζ θμζπχκ κμιζηχκ ή θοζζηχκ πνμζχπςκ.
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Άθθςζηε δ πνυαθερδ βζα ιέβζζηδ δζάνηεζα ηδξ εδηείαξ ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο
ακενπυιεκδ ζε ηέζζενα (4) έηδ εβηοιμκεί ημκ ηίκδοκμ κα ιδκ πνμθάαεζ ημ εηθεβιέκμ Γ.Π. κα
μθμηθδνχζεζ ημ ένβμ ημο ηαζ κα ηίεεηαζ οπυ δζαηζκδφκεοζδ δ απμηεθεζιαηζηή δζμίηδζδ ηςκ
εηαζνζηχκ οπμεέζεςκ ηαζ δ δζαπείνζζδ ηδξ εηαζνζηήξ πενζμοζίαξ, θυβς ηδξ ζοπκήξ εκαθθαβήξ
δζμζηήζεςκ ηαζ ηδξ εκδεπυιεκδξ δζάζηαζδξ απυρεςκ πμο εκδέπεηαζ κα οθίζηακηαζ ακαθμνζηά
ιε ηδκ πνμχεδζδ ηςκ ζοιθενυκηςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Δηαζνείαξ.

- δεκ οθίζηαηαζ επζηνμπή ακάδεζλδξ οπμρδθζμηήηςκ βζα ημ Γ.Π.
Ζ απυηθζζδ αοηή δζηαζμθμβείηαζ απυ ημ ιέβεεμξ, ηδκ δμιή ηαζ ηδκ θεζημονβία ηδξ Δηαζνείαξ
ηαηά ηδκ πανμφζα πνμκζηή ζηζβιή, ηα μπμία δεκ ηαεζζημφκ απαναίηδηδ ηδκ φπανλδ επζηνμπήξ
ακάδεζλδξ οπμρδθζμηήηςκ. Δλάθθμο ηάεε θμνά πμο ακαηφπηεζ γήηδια εηθμβήξ κέμο
Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο, δ Γζμίηδζδ ηδξ Δηαζνείαξ θνμκηίγεζ κα ελαζθαθίγεζ ηδκ φπανλδ ηαζ
εθανιμβή απυθοηα δζαθακχκ δζαδζηαζζχκ, αλζμθμβεί ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδκ ζφκεεζδ ημο οπυ
εηθμβή Γ.Π., ελεηάγεζ ηα πνμζυκηα, ηζξ βκχζεζξ, ηζξ απυρεζξ, ηζξ ζηακυηδηεξ, ηδκ ειπεζνία, ημ
ήεμξ ηαζ ηδκ αηεναζυηδηα ημο παναηηήνα ηςκ οπμρδθίςκ ιεθχκ ηαζ ςξ εη ημφημο
εηπθδνχκεηαζ ζημ αηέναζμ ημ ένβμ πμο εα επζηεθμφζε δ επζηνμπή ακάδεζλδξ οπμρδθζμηήηςκ
εάκ οθίζηαημ.
VI. Ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

- δεκ οθίζηαηαζ ζοβηεηνζιέκμξ ηακμκζζιυξ θεζημονβίαξ ημο Γ.Π.,
Ζ απυηθζζδ αοηή ελδβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ δζαηάλεζξ ημο Θαηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνείαξ ζε
ζοκδοαζιυ ιε ηζξ πνμαθέρεζξ ημο η.κ. 2190/1920 ηαζ ημ θμζπυ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ
αλζμθμβμφκηαζ ςξ απμθφηςξ επανηείξ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ εκ βέκεζ θεζημονβία ημο Γ.Π.
ηαζ δζαζθαθίγμοκ ηδκ πθήνδ, μνεή ηαζ έβηαζνδ εηπθήνςζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο ηαζ ηδκ επανηή
ελέηαζδ υθςκ ηςκ εειάηςκ επί ηςκ ηαθείηαζ κα θάαεζ απμθάζεζξ.

- ημ Γ.Π. ζηδκ ανπή ηάεε διενμθμβζαημφ έημοξ δεκ οζμεεηεί διενμθυβζμ ζοκεδνζάζεςκ ηαζ
12ιδκμ πνυβναιια δνάζδξ, ημ μπμίμ δφκαηαζ κα ακαεεςνείηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ
Δηαζνείαξ.
Ζ απυηθζζδ αοηή βίκεηαζ εφημθα ηαηακμδηή απυ ημ βεβμκυξ υηζ υθα ηα ιέθδ ημο Γ.Π. ηδξ
Δηαζνείαξ είκαζ ηάημζημζ ημο κμιμφ Αηηζηήξ εκχ ηαζ ηα ηεκηνζηά βναθεία ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ
εφημθα πνμζαάζζια ηαζ ςξ εη ημφημο είκαζ εοπενήξ δ ζφβηθδζδ ηαζ δ ζοκεδνίαζδ ημο Γ.Π.,
ηάεε θμνά πμο ημ επζαάθθμοκ μζ ακάβηεξ ηδξ Δηαζνείαξ ή μ κυιμξ, πςνίξ ηδκ ακάβηδ φπανλδξ
πνμηαεμνζζιέκμο πνμβνάιιαημξ δνάζεςξ.

- δεκ οθίζηαηαζ πνυαθερδ βζα οπμζηήνζλδ ημο Γ.Π. ηαηά ηδκ άζηδζδ ημο ένβμο ημο απυ ζηακυ,
ελεζδζηεοιέκμ ηαζ έιπεζνμ εηαζνζηυ βναιιαηέα, μ μπμίμξ εα πανίζηαηαζ ηαηά ηζξ ζοκεδνζάζεζξ
ημο.
Ζ απυηθζζδ αοηή μθείθεηαζ ζηδκ φπανλδ άνηζαξ ηεπκμθμβζηήξ οπμδμιήξ βζα ηδκ πζζηή
ηαηαβναθή ηαζ απμηφπςζδ ηςκ ζοκεδνζάζεςκ ημο Γ.Π. Ξεναζηένς, υθα ηα ιέθδ ημο Γ.Π. έπμοκ
δοκαηυηδηα, εθυζμκ πανίζηαηαζ ζπεηζηή ακάβηδ, πνμζθοβήξ ζηζξ οπδνεζίεξ ηςκ κμιζηχκ
ζοιαμφθςκ ηδξ Δηαζνείαξ πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίγεηαζ δ ζοιιυνθςζδ ημο Γ.Π. ιε ημ ζζπφμκ
κμιζηυ ηαζ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ.
Πδιεζχκεηαζ υηζ ζφιθςκα ιε ημ κέμ ΘΔΓ πνέδ εηαζνζημφ βναιιαηέα ιπμνεί κα επζηεθέζεζ είηε
έκαξ ακχηαημξ οπάθθδθμξ είηε μ κμιζηυξ ζφιαμοθμξ, εκχ ένβμ ημο εηαζνζημφ βναιιαηέα είκαζ δ
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πανμπή πναηηζηήξ οπμζηήνζλδξ πνμξ ημκ Ξνυεδνμ ηαζ ηα οπυθμζπα ιέθδ ημο Γ.Π., αημιζηά ηαζ
ζοθθμβζηά, ιε απχηενμ ζημπυ ηαζ ζηυπμ ηδκ πθήνδ ζοιιυνθςζδ ημο Γ.Π. ιε ηζξ κμιζηέξ ηαζ
ηαηαζηαηζηέξ απαζηήζεζξ ηαζ πνμαθέρεζξ.
Ζ Δηαζνεία πνμηίεεηαζ κα ελεηάζεζ ζημ άιεζμ ιέθθμκ ηδκ ακαβηαζυηδηα εεζπίζεςξ εέζεςξ
εηαζνζημφ βναιιαηέα ιε ζημπυ ηδκ έηζ πεναζηένς απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ημο Γ.Π. ηαζ ηδκ
πανμπή ηάεε ακαβηαίαξ ζοκδνμιήξ πνμξ ηα ιέθδ αοημφ.

- δεκ οθίζηαηαζ πνυαθερδ βζα φπανλδ πνμβναιιάηςκ εζζαβςβζηήξ εκδιένςζδξ βζα ηα κέα ιέθδ
ημο Γ.Π. αθθά ηαζ ηδκ δζανηή επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ ηαζ επζιυνθςζδ βζα ηα οπυθμζπα ιέθδ.
Ζ απυηθζζδ αοηή ελδβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ πνμξ εηθμβή ιέθδ ημο ΓΠ πνμηείκμκηαζ πνυζςπα
πμο δζαεέημοκ ζηακή ηαζ απμδεδεζβιέκδ ειπεζνία, ορδθυ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηαζ δζαπζζηςιέκεξ
μνβακςηζηέξ ηαζ δζμζηδηζηέξ ζηακυηδηεξ. Άθθςζηε ααζζηή ανπή πμο δζέπεζ ηδκ θεζημονβία ηυζμ
ηδξ Δηαζνείαξ υζμ ηαζ ημο Νιίθμο είκαζ δ δζανηήξ επζιυνθςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ
ηαζ ηςκ ζηεθεπχκ αοημφ ηαζ δ εκίζποζδ ηδξ εηαζνζηήξ ζοκείδδζδξ ζε υθα ηα επίπεδα ιέζς ηδξ
δζελαβςβήξ ακά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα επζιμνθςηζηχκ ζειζκανίςκ ακάθμβα ιε ημκ ημιέα
ζημκ μπμίμ δναζηδνζμπμζείηαζ ημ εηάζημηε ιέθμξ ηαζ ηα ηαεήημκηα ιε ηα μπμία έπεζ
επζθμνηζζεεί, ήημζ δ δζανηήξ επζιυνθςζδ δζέπεζ ςξ ανπή ηδκ υθδ θζθμζμθία ηαζ θεζημονβία ηδξ
Δηαζνείαξ ηαζ δεκ πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζηα ιέθδ ημο ΓΠ.

- δεκ οθίζηαηαζ πνυαθερδ βζα πανμπή επανηχκ πυνςκ πνμξ ηζξ επζηνμπέξ ημο ΓΠ βζα ηδκ
εηπθήνςζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημοξ ηαζ βζα ηδκ πνυζθδρδ ελςηενζηχκ ζοιαμφθςκ ζημ ααειυ
πμο πνεζάγμκηαζ.
Ζ απυηθζζδ αοηή μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ Γζμίηδζδ ηδξ Δηαζνείαξ ελεηάγεζ ηαζ εβηνίκεζ ακά
πενίπηςζδ δαπάκεξ βζα ηδκ εκδεπυιεκδ πνυζθδρδ ελςηενζηχκ ζοιαμφθςκ ιε αάζδ ηζξ
εηάζημηε εηαζνζηέξ ακάβηεξ, επί ζημπχ δζανημφξ εθέβπμο ηαζ ζοβηνάηδζδξ ζε θεθμβζζιέκμ
επίπεδμ ηςκ θεζημονβζηχκ δαπακχκ ηδξ Δηαζνείαξ.
VII. Αμηνιφγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

- δ αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο ΓΠ ηαζ ηςκ επζηνμπχκ ημο δεκ θαιαάκεζ πχνα
ημοθάπζζημκ ηάεε δφμ (2) πνυκζα ηαζ δεκ ζηδνίγεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία. Ρμ ΓΠ δεκ
αλζμθμβεί ηδκ επίδμζδ ημο Ξνμέδνμο ημο ζε δζαδζηαζία ζηδκ μπμία πνμΐζηαηαζ μ ακελάνηδημξ
Ακηζπνυεδνμξ ή άθθμ ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ ημο, εθθείρεζ ακελάνηδημο Ακηζπνμέδνμο.
Θαηά ηδκ πανμφζα πνμκζηή ζηζβιή δεκ οθίζηαηαζ εεζιμεεηδιέκδ δζαδζηαζία ιε ζημπυ ηδκ
αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηαζ ηςκ επζηνμπχκ ημο, μφηε
αλζμθμβείηαζ δ επίδμζδ ημο Ξνμέδνμο ημο ΓΠ ηαηά ηδκ δζάνηεζα δζαδζηαζίαξ ζηδκ μπμία
πνμΐζηαηαζ μ ακελάνηδημξ Ακηζπνυεδνμξ ή άθθμ ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ ημο, εθθείρεζ
ακελάνηδημο Ακηζπνμέδνμο.
Ζ δζαδζηαζία αοηή δεκ εεςνείηαζ ςξ ακαβηαία εκυρεζ ηδξ μνβακςηζηήξ δμιήξ ηδξ Δηαζνείαξ,
ηαευζμκ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο δεκ οθίζηακηαζ ζηεβακά ηαζ υπμηε
πανίζηαηαζ ακάβηδ ή δζαπζζηχκμκηαζ αδοκαιίεξ ή δοζθεζημονβίεξ ακαθμνζηά ιε ηδκ μνβάκςζδ
ηαζ θεζημονβία ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο, θαιαάκμοκ πχνα ζοκακηήζεζξ ηαζ δζελμδζηέξ
ζογδηήζεζξ, ζηζξ μπμίεξ ακαθφμκηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο πανμοζζάγμκηαζ, αζηείηαζ ηνζηζηή ζε
θδθεείζεξ απμθάζεζξ ηαζ θμζπέξ εκένβεζεξ ή δδθχζεζξ ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο,
ιδδεκυξ ελαζνμοιέκμο. Άθθςζηε ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ παναημθμοεεί ηαζ επακελεηάγεζ ζε
ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ηδκ πνμζήημοζα οθμπμίδζδ ηςκ θδθεεζζχκ απμθάζεχκ ημο, ιε
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αάζδ ηα ηεεέκηα πνμκμδζαβνάιιαηα, εκχ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ δ εκ βέκεζ απυδμζδ ημο
ίδζμο ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο αλζμθμβείηαζ ζε εηήζζα αάζδ απυ ηδκ Ραηηζηή Γεκζηή
Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνείαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηαζ ηδκ δζαδζηαζία πμο
πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά ηυζμ ζημκ η.κ. 2190/1920, υζμ ηαζ ζημ Θαηαζηαηζηυ ηδξ Δηαζνείαξ.
Ζ Δηαζνεία επί ζημπχ ζοιιμνθχζεχξ ηδξ ιε ηδκ εκ θυβς πναηηζηή πμο εζζάβεζ μ κέμξ ΘΔΓ
ανίζηεηαζ ζηδκ θάζδ ελέηαζδξ ηδξ ζημπζιυηδηαξ εεζπίζεςξ ζοζηήιαημξ εθέβπμο ηαζ
αλζμθυβδζδξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο, δ μθμηθήνςζδ ηδξ μπμίαξ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα
πνμζδζμνζζηεί ιε απυθοηδ πνμκζηή αηνίαεζα.

•Κέξνο Β΄- Δζσηεξηθφο έιεγρνο
Η. Δζσηεξηθφο έιεγρνο-Δπηηξνπή Διέγρνπ

- δ Δπζηνμπή εθέβπμο δεκ ζοκένπεηαζ ημοθάπζζημκ ηέζζενζξ (4) θμνέξ ημκ πνυκμ.
Ζ απυηθζζδ αοηή ελδβείηαζ απυ ηδκ ζφβηθδζδ ηαζ ηδκ ζοκεδνίαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ εθέβπμο ηάεε
θμνά πμο ακαηφπημοκ μοζζχδδ γδηήιαηα πμο άπημκηαζ ηδξ δζαδζηαζίαξ πνδιαημμζημκμιζηήξ
πθδνμθυνδζδξ ηαζ ηδξ αλζμπζζηίαξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ Δηαζνίαξ. Άθθςζηε
γδημφιεκμ δεκ είκαζ δ πναβιαημπμίδζδ ζοκεδνζάζεςκ άκεο ακηζηεζιέκμο, επί ζημπχ ηαθφρεςξ
ημο επζααθθμιέκμο απυ ημκ ΘΔΓ ανζειμφ ζοκεδνζάζεςκ, αθθά δ παναημθμφεδζδ ηδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ζοζηδιάηςκ εζςηενζημφ εθέβπμο ηαζ δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ ηδξ
Δηαζνείαξ, δ ελέηαζδ ζε πενζμδζηή αάζδ ημο ζοζηήιαημξ εζςηενζημφ εθέβπμο αοηήξ,
πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίγεηαζ υηζ μζ ηονζυηενμζ ηίκδοκμζ πνμζδζμνίγμκηαζ ηαζ ακηζιεηςπίγμκηαζ
ιε μνευ ηνυπμ, δ δζαπείνζζδ ζοβηνμφζεςκ ζοιθενυκηςκ ηαηά ηδκ δζεκένβεζα ζοκαθθαβχκ ιε
ζοκδεδειέκα

ιένδ

ηαζ

δ

απυηηδζδ

επανημφξ

πθδνμθυνδζδξ

ακαθμνζηά

ιε

ηδκ

πνδιαημμζημκμιζηή απυδμζδ ηδξ Δηαζνείαξ.

- δεκ οθίζηαηαζ εζδζηυξ ηαζ ζδζαίηενμξ ηακμκζζιυξ θεζημονβίαξ ηδξ Δπζηνμπήξ εθέβπμο.
Ζ απυηθζζδ αοηή μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηα ααζζηά ηαεήημκηα, μζ ανιμδζυηδηεξ ηαζ μζ
ελμοζίεξ ηδξ Δπζηνμπήξ εθέβπμο πενζβνάθμκηαζ επανηχξ ζηζξ ηείιεκεξ κμιμεεηζηέξ δζαηάλεζξ ηαζ
ςξ εη ημφημο δ Δηαζνεία δεκ εεςνεί ακαβηαία ηαηά ηδκ πανμφζα πνμκζηή ζηζβιή ηδκ ηαηάνηζζδ
εζδζηυηενμο ηακμκζζιμφ θεζημονβίαξ ηδξ ςξ άκς επζηνμπήξ, δεδμιέκμο υηζ αοηυ πμο πνμέπεζ
είκαζ δ πζζηή ηήνδζδ ηαζ απανέβηθζηδ εθανιμβή ημο οθζζηαιέκμο ηακμκζζηζημφ πθαζζίμο ηαζ
υπζ δ επζαμθή πνυζεεηςκ οπμπνεχζεςκ, μζ μπμίεξ εκδέπεηαζ κα ιδκ ηδνδεμφκ.

- δεκ δζαηίεεκηαζ ζδζαίηενα ημκδφθζα ζηδκ Δπζηνμπή εθέβπμο βζα ηδκ εη ιένμοξ ηδξ πνήζδ
οπδνεζζχκ ελςηενζηχκ ζοιαμφθςκ.
Ζ απυηθζζδ αοηή αζηζμθμβείηαζ απυ ηδκ πανμφζα ζφκεεζδ ηδξ Δπζηνμπήξ εθέβπμο, ηζξ
ελεζδζηεοιέκεξ βκχζεζξ ηαζ ηδκ ειπεζνία ηςκ ιεθχκ ηδξ, μζ μπμίεξ δζαζθαθίγμοκ ηδκ μνεή ηαζ
απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηδξ Δπζηνμπήξ ηαζ ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ηδξ ζημ αηέναζμ
ιε απμηέθεζια κα ιδκ ηαείζηαηαζ ακαβηαία δ πνήζδ οπδνεζζχκ ελςηενζηχκ ζοιαμφθςκ.
Πε ηάεε πενίπηςζδ, πάκηςξ, εάκ ηνζεεί ζηυπζιδ ηαζ εκδεδεζβιέκδ δ ζοκδνμιή ελςηενζηχκ
ζοιαμφθςκ, επί ζημπχ πεναζηένς αεθηίςζδξ ηδξ δμιήξ ηαζ θεζημονβίαξ ηδξ Δπζηνμπήξ, είκαζ
αοημκυδημ υηζ δ Δηαζνεία εα εέζεζ ζηδκ δζάεεζή ηδξ υθα ηα απαναίηδηα ημκδφθζα.
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•Κέξνο Γ΄- Ακνηβέο
Η. Δπίπεδν θαη δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ

- δεκ οθίζηαηαζ Δπζηνμπή αιμζαχκ, απμηεθμφιεκδ απμηθεζζηζηά απυ ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ,
ακελάνηδηα ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ, δ μπμία έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ αιμζαχκ
ηςκ εηηεθεζηζηχκ ηαζ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ημο Γ.Π. ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δεκ οπάνπμοκ
νοειίζεζξ βζα ηα ηαεήημκηα ηδξ εκ θυβς Δπζηνμπήξ, ηδκ ζοπκυηδηα ζοκεδνζάζεχκ ηδξ ηαζ βζα
άθθα εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ θεζημονβία ηδξ.
Ζ απυηθζζδ αοηή μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δ ζφζηαζδ ηδξ εκ θυβς Δπζηνμπήξ, εκυρεζ ηδξ
δμιήξ ηαζ ηδξ εκ βέκεζ θεζημονβίαξ ηδξ Δηαζνείαξ δεκ έπεζ αλζμθμβδεεί ςξ ακαβηαία ιέπνζ ζήιενα
ηαζ ημφημ βζαηί δ Γζμίηδζδ ηδξ Δηαζνείαξ πμο επζιεθείηαζ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαεμνζζιμφ ηςκ
αιμζαχκ ηαζ ηδξ οπμαμθήξ ηςκ ζπεηζηχκ πνμηάζεςκ, θνμκηίγεζ χζηε αοηή (δζαδζηαζία
ηαεμνζζιμφ αιμζαχκ) κα παναηηδνίγεηαζ απυ ακηζηεζιεκζηυηδηα, δζαθάκεζα ηαζ επαββεθιαηζζιυ,
απαθθαβιέκδ απυ ζοβηνμφζεζξ ζοιθενυκηςκ. Όζμκ αθμνά ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ αιμζαχκ ηςκ
ιεθχκ ημο ΓΠ, εηηεθεζηζηχκ ηαζ ιδ, δ Γζμίηδζδ ηδξ Δηαζνείαξ εκενβεί ιε βκχιμκα ηδκ
δδιζμονβία ιαηνμπνυεεζιδξ εηαζνζηήξ αλίαξ, ηδκ δζαηήνδζδ ηςκ ακαβηαίςκ ζζμννμπζχκ ηαζ ηδκ
πνμχεδζδ ηδξ αλζμηναηίαξ, χζηε δ επζπείνδζδ κα πνμζεθηφεζ ζηεθέπδ πμο δζαεέημοκ ηα
ηαηάθθδθα πνμζυκηα βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηδξ Δηαζνείαξ.
Ζ Γζμίηδζδ θνμκηίγεζ χζηε δ αιμζαή ηςκ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ημο ΓΠ κα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ
εηαζνζηή ζηναηδβζηή ηαζ ηδκ πναβιάηςζδ ηςκ ζημπχκ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ δζαζθαθίγεζ ηδκ
ηαηάθθδθδ ζζμννμπία ακάιεζα ζε ζηαεενά ζημζπεία (π.π. ααζζηυξ ιζζευξ), ιεηααθδηά ζημζπεία
ζοκδευιεκα ιε ηδκ απυδμζδ (π.π. bonus) ηαζ άθθεξ ζοιααηζηέξ νοειίζεζξ (π.π. ζφκηαλδ,
απμγδιίςζδ θυβς απμπχνδζδξ, πνυζεεηεξ πανμπέξ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ πανμπχκ ζε είδμξ
ηθπ.) ηαζ δ αιμζαή ηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ κα ακηακαηθά ημκ πναβιαηζηυ πνυκμ
απαζπυθδζήξ ημοξ ηαζ ηζξ ακαηεεείζεξ ζε αοηά ανιμδζυηδηεξ ηαζ κα ιδκ ζοκανηάηαζ άιεζα ιε
ηδκ απυδμζδ ηδξ Δηαζνείαξ, πνμηεζιέκμο κα ιδκ απμεαννφκεηαζ δ δζάεεζδ εκδεπυιεκδξ
αιθζζαήηδζδξ ηςκ επζθμβχκ ηαζ ηςκ θμζπχκ απμθάζεςκ ηδξ Γζμίηδζδξ.
Ρμ ΓΠ ηαηά ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ αιμζαήξ ηςκ ιεθχκ ημο ΓΠ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ εηηεθεζηζηχκ,
θαιαάκεζ οπυρδ ημο ηα ηαεήημκηα ηαζ ηζξ ανιμδζυηδηέξ ημοξ, ηδκ επίδμζή ημοξ ζε ζπέζδ ιε
πνμηαεμνζζιέκμοξ πμζμηζημφξ ηαζ πμζμηζημφξ ζηυπμοξ, ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ, ηδκ
απυδμζδ ηαζ ηζξ πνμμπηζηέξ ηδξ Δηαζνείαξ, ημ φρμξ ηςκ αιμζαχκ βζα πανμπή πανυιμζςκ
οπδνεζζχκ ζε μιμεζδείξ εηαζνείεξ ηαεχξ ηαζ ημ φρμξ ηςκ αιμζαχκ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ
Δηαζνεία ηαζ ζε μθυηθδνμ ημκ Όιζθμ.
Απυ ηδκ πενζβναθυιεκδ ηαηά ηα ακςηένς δζαδζηαζία ηαεμνζζιμφ ηςκ αιμζαχκ ηςκ ιεθχκ ημο
ΓΠ, εηηεθεζηζηχκ ηαζ ιδ, ηαζ ηςκ ηνζηδνίςκ πμο θαιαάκμκηαζ οπυρδ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ
αοηχκ, πνμηφπηεζ ιε ζαθήκεζα υηζ δεκ πανίζηαηαζ ακάβηδ ζφζηαζδξ ζδζαίηενδξ επζηνμπήξ
αιμζαχκ, ηαευζμκ ηα ηαεήημκηα ηαζ μζ ανιμδζυηδηεξ αοηήξ αζημφκηαζ απμηεθεζιαηζηά απυ ηδκ
Γζμίηδζδ ηδξ Δηαζνείαξ.

- μζ ζοιαάζεζξ ηςκ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ημο ΓΠ δεκ πνμαθέπμοκ υηζ ημ ΓΠ ιπμνεί κα απαζηήζεζ
ηδκ επζζηνμθή υθμο ή ιένμοξ ημο bonus πμο έπεζ απμκειδεεί, θυβς παναπηςιάηςκ ή
ακαηνζαχκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ πνμδβμφιεκςκ πνήζεςκ ή βεκζηχξ αάζεζ εζθαθιέκςκ
πνδιαημμζημκμιζηχκ ζημζπείςκ, πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο bonus αοημφ.
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Ζ απυηθζζδ αοηή ελδβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ αθεκυξ ιεκ ηα ηοπυκ δζηαζχιαηα bonus
ςνζιάγμοκ ιυκμ ιεηά ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ μνζζηζηή έβηνζζδ ηςκ εηδζίςκ μζημκμιζηχκ
ηαηαζηάζεςκ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ αθεηένμο δε ιέπνζ ζήιενα θυβς ηδξ άνηζαξ
μνβάκςζδξ ηαζ εθεβηηζηχκ δζαδζηαζζχκ, δεκ έπεζ παναηδνδεεί ημ θαζκυιεκμ οπμθμβζζιμφ ημο
πμνδβμφιεκμο

bonus

αάζεζ

ακαηνζαχκ

μζημκμιζηχκ

ηαηαζηάζεςκ

ή

εζθαθιέκςκ

πνδιαημμζημκμιζηχκ ζημζπείςκ.
Δκ ημφημζξ, ηαζ επί ζημπχ ζοιιυνθςζδξ ιε ηδκ ςξ άκς επζηαβή ημο ΘΔΓ δ Γζμίηδζδ ηδξ
Δηαζνείαξ ελεηάγεζ ζμαανά ημ εκδεπυιεκμ εζζαβςβήξ ζηζξ ζπεηζηέξ ζοιαάζεζξ ηςκ εηηεθεζηζηχκ
ιεθχκ ημο ΓΠ πνυαθερδξ πενί δζηαζχιαημξ ημο ΓΠ κα απαζηεί ηδκ επζζηνμθή υθμο ή ιένμοξ
ημο bonus πμο έπεζ απμκειδεεί θυβς παναπηςιάηςκ ή εζθαθιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ
ηαζ θμζπχκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ζημζπείςκ.

- δ αιμζαή ηάεε εηηεθεζηζημφ ιέθμοξ ημο ΓΠ δεκ εβηνίκεηαζ απυ ημ ΓΠ ιεηά απυ πνυηαζδ ηδξ
Δπζηνμπήξ αιμζαχκ, πςνίξ ηδκ πανμοζία ηςκ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ αοημφ.
Ζ απυηθζζδ αοηή μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δεκ οθίζηαηαζ Δπζηνμπή αιμζαχκ ηαηά ηα ακςηένς
ακαθενυιεκα.

•Κέξνο Γ΄ - Πρέζεηο κε ηνπο κεηφρνπο
Η. Δπηθνηλσλία κε ηνπο κεηφρνπο

- δ Δηαζνεία δεκ έπεζ οζμεεηήζεζ εζδζηή πναηηζηή ακαθμνζηά ιε ηδκ επζημζκςκία ηδξ ιε ημοξ
ιεηυπμοξ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηδκ πμθζηζηή ηδξ Δηαζνείαξ ζπεηζηά ιε ηδκ οπμαμθή ενςηήζεςκ
απυ ημοξ ιεηυπμοξ πνμξ ημ ΓΠ.
Θαηά ηδκ πανμφζα πνμκζηή ζηζβιή δεκ οθίζηαηαζ εεζιμεεηδιέκδ εζδζηή δζαδζηαζία ζπεηζηά ιε
ηδκ οπμαμθή ενςηήζεςκ απυ ημοξ ιεηυπμοξ πνμξ ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ, ηαευζμκ
μπμζμζδήπμηε απυ ημοξ ιεηυπμοξ έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα

απεοεφκεηαζ ζηδκ πδνεζία

Δλοπδνέηδζδξ Κεηυπςκ, οπμαάθθμκηαξ αζηήιαηα ηαζ ενςηήζεζξ, ηα μπμία, εθυζμκ ηνζεεί ςξ
ακαβηαίμ, δζααζαάγμκηαζ μιαδμπμζδιέκα ζημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ βζα πεναζηένς επελενβαζία
ηαζ δ ζπεηζηή απάκηδζδ ή εκδιένςζδ απμζηέθθεηαζ αιεθθδηί ζημκ εκδζαθενυιεκμ.
Ζ απεοεείαξ επζημζκςκία ηςκ ιεηυπςκ ιε ημ ΓΠ εα δδιζμονβμφζε δοζπένεζεξ ζηδκ απνυζημπηδ
θεζημονβία ημο ΓΠ, ηαεχξ εα επζαάνοκε ηα ιέθδ αοημφ ιε ζδιακηζηυ υβημ αηεθέζθμνδξ εκ
πμθθμίξ ενβαζίαξ, εκχ πανάθθδθα ιζα ηέημζα επζημζκςκία εα αλζμθμβείημ ανκδηζηά ηαζ οπυ ημ
πνίζια ηδξ ανπήξ ηδξ ζζμδφκαιδξ πθδνμθυνδζδξ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνείαξ. Δλάθθμο δ
εεζιζηά οθζζηαιέκδ ηαζ θεζημονβμφζα πδνεζία Δλοπδνέηδζδξ οπδνεηεί αοηυκ αηνζαχξ ημκ
ζημπυ, είκαζ δε οπεφεοκδ βζα ηδκ νμή ηδξ πθδνμθυνδζδξ πμο δζμπεηεφεηαζ ζημοξ ιεηυπμοξ.
Ξεναζηένς, μζ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 39 ημο η.κ. 2190/1920 πενζβνάθμοκ ιε θεπημιενή ηνυπμ
ηδκ δζαδζηαζία ζοιιεημπήξ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ ιεζμρδθίαξ ζηζξ Γεκζηέξ Ποκεθεφζεζξ ηςκ
ιεηυπςκ, δζαδζηαζία δ μπμία ηδνείηαζ απανέβηθζηα ζε ηάεε Ραηηζηή ή Έηηαηηδ Γεκζηή
Ποκέθεοζδ, πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίγεηαζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ δ πνμζήημοζα, έβηονδ ηαζ
έβηαζνδ εκδιένςζδ ηςκ ιεηυπςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ πμνεία ηςκ εηαζνζηχκ οπμεέζεςκ.
Δκ ημφημζξ ηαζ πανά ηδκ φπανλδ ηςκ ακςηένς ακαθενμιέκςκ δζηθείδςκ, δ Δηαζνεία ελεηάγεζ ημ
εκδεπυιεκμ οζμεέηδζδξ εζδζηήξ πμθζηζηήξ ζπεηζηά ιε ηδκ ακααάειζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ οπμαμθήξ
ενςηήζεςκ απυ ημοξ ιεηυπμοξ πνμξ ηδκ Δηαζνεία, ιέζς ηδξ πδνεζίαξ Δλοπδνέηδζδξ
Κεηυπςκ, πθδκ υιςξ ελαημθμοεεί κα εεςνεί υηζ δ απεοεείαξ επζημζκςκία μζμοδήπμηε ιεηυπμο
ιε ηα ιέθδ ημο ΓΠ δεκ είκαζ μφηε ακαβηαία μφηε εκδεδεζβιέκδ.
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ΗΗ. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
- δεκ παναηδνήεδηε ηάπμζα απυηθζζδ.
Γεκζηή ζδιείςζδ ακαθμνζηά ιε ημ πνμκζηυ ζδιείμ άνζδξ ηδξ ιδ ζοιιυνθςζδξ ηδξ Δηαζνείαξ ιε
ηζξ εζδζηέξ πναηηζηέξ πμο οζμεεηεί μ κέμξ ΘΔΓ
Όπςξ ακαθένεδηε ζηδκ Δζζαβςβή ηδξ πανμφζαξ Γήθςζδξ Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ μ κέμξ
ΘΔΓ, υπςξ ζζπφεζ απυ ημκ Νηηχανζμ 2013, αημθμοεεί ηδκ πνμζέββζζδ «ζοιιυνθςζδ ή
ελήβδζδ» ηαζ απαζηεί απυ ηζξ εζζδβιέκεξ εηαζνείεξ πμο επζθέβμοκ κα ημκ εθανιυγμοκ κα
δδιμζζμπμζμφκ ηδκ πνυεεζή ημοξ αοηή ηαζ είηε κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ εζδζηχκ
πναηηζηχκ ημο Θχδζηα, είηε κα ελδβμφκ ημοξ θυβμοξ ιδ ζοιιυνθςζήξ ημοξ ιε ζοβηεηνζιέκεξ
εζδζηέξ πναηηζηέξ.
Ξεναζηένς, δ ζπεηζηή ελήβδζδ ηςκ θυβςκ ιδ ζοιιυνθςζδξ ιε ζοβηεηνζιέκεξ εζδζηέξ
πναηηζηέξ, δεκ πενζμνίγεηαζ ιυκμκ ζε απθή ακαθμνά ηδξ βεκζηήξ ανπήξ ή ηδξ εζδζηήξ πναηηζηήξ
ιε ηδκ μπμία δεκ ζοιιμνθχκεηαζ δ Δηαζνεία, αθθά πνέπεζ, ιεηαλφ άθθςκ, κα ακαθένεζ ηαηά
πυζμκ δ απυηθζζδ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Θχδζηα είκαζ πνμκζηά πενζμνζζιέκδ ηαζ πυηε δ Δηαζνεία
πνμηίεεηαζ κα εοεοβναιιζζεεί ιε ηζξ δζαηάλεζξ αοημφ.
Νζ απμηθίζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ απυ ηζξ πναηηζηέξ πμο ηαεζενχκεζ μ κέμξ ΘΔΓ δεκ ιπμνεί κα
εεςνδεεί υηζ οπυηεζκηαζ ζε αοζηδνυ πνμκζηυ πενζμνζζιυ, δεδμιέκμο υηζ μζ εκ θυβς πναηηζηέξ
δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ θφζδ, ηδκ θεζημονβία, ηδκ δμιή, ηδκ μνβακςηζηή δζάνενςζδ, ηδκ
πανάδμζδ, ηζξ εηαζνζηέξ ανπέξ ηαζ αλίεξ, ημ ζδζμηηδζζαηυ ηαεεζηχξ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ Δηαζνείαξ
ηαζ εκδεπμιέκςξ δ ζοιιυνθςζδ ιε αοηέξ κα ηαηαζηήζεζ πζμ δφζημθδ ηδκ εθανιμβή ηδξ

μοζίαξ ηςκ ανπχκ ημο Θχδζηα, υπεν είκαζ ηαζ ημ γδημφιεκμ, ηαεχξ δ εκδεπυιεκδ πνμζήθςζδ
ζημκ ηφπμ (ακαθμνζηά ιε ηζξ εκ θυβς απμηθίζεζξ) δεκ εα είκαζ επςθεθήξ βζα ηδκ Δηαζνεία.
Πε ηάεε πενίπηςζδ μζμζδήπμηε Θχδζηαξ δεκ ιπμνεί, μφηε πνμμνίγεηαζ κα οπμηαηαζηήζεζ ημ
πθαίζζμ ηςκ ανπχκ, αλζχκ ηαζ δμιχκ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ μζαζδήπμηε Δηαζνείαξ ηαζ
ζοκαηυθμοεα δεκ κμείηαζ δ οζμεέηδζδ δζαηάλεςκ πμο δεκ είκαζ ζοιααηέξ ιε ηζξ ανπέξ αοηέξ.
Ξάκηςξ δ Δηαζνεία εάκ ηαζ εθυζμκ μζ ζοκεήηεξ ηαηαζηήζμοκ ημφημ επζηαηηζηυ ηαζ
επζαεαθδιέκμ, εα πνμπςνήζεζ ζηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ δζαιυνθςζδ δζημφ ηδξ Θχδζηα Δηαζνζηήξ
Γζαηοαένκδζδξ, δ ηαοηυηδηα ηαζ μζ νοειίζεζξ ημο μπμίμο εα ακηαπμηνίκμκηαζ πνςηίζηςξ ζηζξ
ελαημιζηεοιέκεξ ακάβηεξ ηαζ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ εα εκζζπφζμοκ ιαηνμπνυεεζια
ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ ηδκ επζηοπία ηδξ Δηαζνείαξ.
1.3 Ξναηηζηέξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ πμο εθανιυγεζ δ Δηαζνεία επζπθέμκ ηςκ πνμαθέρεςκ
ημο κυιμο
Ζ Δηαζνεία εθανιυγεζ πζζηά ηζξ πνμαθέρεζξ ημο ηεζιέκμο ςξ άκς κμιμεεηζημφ πθαζζίμο ζπεηζηά
ιε ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ. Θαηά ηδκ πανμφζα πνμκζηή ζηζβιή δεκ οθίζηακηαζ
εθανιμγυιεκεξ πναηηζηέξ επζπθέμκ ηςκ ςξ άκς πνμαθέρεςκ.
* 2. Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
2.1 Πφκεεζδ ηαζ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο
Ρμ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ είκαζ ημ ακχηενμ δζμζηδηζηυ υνβακμ ηδξ Δηαζνείαξ, ημ μπμίμ είκαζ
απμηθεζζηζηά ανιυδζμ βζα ηδκ πάναλδ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηαζ ηδξ πμθζηζηήξ ακάπηολδξ ηδξ
Δηαζνείαξ. Ζ επζδίςλδ ηδξ εκίζποζδξ ηδξ ιαηνμπνυκζαξ μζημκμιζηήξ αλίαξ ηδξ Δηαζνείαξ, δ
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πνμάζπζζδ ημο βεκζημφ εηαζνζημφ ζοιθένμκημξ ηαζ ηςκ ζοιθενυκηςκ ηςκ ιεηυπςκ, δ
δζαζθάθζζδ ηδξ ζοιιυνθςζδξ ηδξ Δηαζνείαξ πνμξ ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία, δ ειπέδςζδ ηδξ
δζαθάκεζαξ ηαζ ηςκ εηαζνζηχκ αλζχκ ζημ ζφκμθμ ηςκ θεζημονβζχκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ημο
Νιίθμο, δ παναημθμφεδζδ ηαζ επίθοζδ ηοπυκ πενζπηχζεςκ ζφβηνμοζδξ ζοιθενυκηςκ ιεηαλφ
ηςκ ιεθχκ ημο Γ.Π., δζεοεοκηχκ ηαζ ιεηυπςκ ιε ηα ζοιθένμκηα ηδξ Δηαζνείαξ απμηεθμφκ
ααζζηά ηαεήημκηα ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο.
2.1.1 Ρμ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηδξ Δηαζνείαξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 19 ημο Θαηαζηαηζημφ
αοηήξ, απμηεθείηαζ απυ πέκηε (5) έςξ επηά (7) ιέθδ, θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα, ηα μπμία
εηθέβμκηαζ απυ ηδ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ιε ιοζηζηή ρδθμθμνία ηαζ ιε απυθοηδ
πθεζμρδθία ηςκ ρήθςκ, πμο εηπνμζςπμφκηαζ ζηδ Ποκέθεοζδ. Ρα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ
Ποιαμοθίμο είκαζ απενζμνίζηςξ επακεηθέλζια ηαζ εθεφεενα ακαηθδηά απυ ηδκ Γεκζηή Ποκέθεοζδ
ακελάνηδηα απυ ημκ πνυκμ θήλδξ ηδξ εδηείαξ ημοξ.
Ζ εδηεία ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ακένπεηαζ ζε πέκηε (5) έηδ ηαζ παναηείκεηαζ
αοηυιαηα ιέπνζ ηδκ πνχηδ Ραηηζηή Γεκζηή Ποκέθεοζδ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ εδηείαξ ημοξ, δ μπμία
δεκ ιπμνεί ζε ηαιία πενίπηςζδ κα οπεναεί ηδκ ελαεηία.
Ζ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ιπμνεί κα εηθέβεζ ηαζ ακαπθδνςιαηζηά ιέθδ μ ανζειυξ ηςκ μπμίςκ
ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ζπεηζηή απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ πμο ημοξ εηθέβεζ ηαζ δεκ ιπμνεί
ηαη‟ ακχηαημ υνζμ κα οπενααίκεζ ημκ ανζειυ ηςκ εηθεβέκηςκ ηαηηζηχκ ιεθχκ ημο Γ.Π. Ρα
ακαπθδνςιαηζηά ιέθδ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ βζα ηδκ ακαπθήνςζδ ζφιθςκα ιε ημ
άνενμ 22 ημο πανυκημξ, ιέθμοξ ή ιεθχκ ημο Γ.Π. πμο παναζηήεδηακ ή απέεακακ ή απχθεζακ
ηδκ ζδζυηδηα ημοξ ιε μπμζαδήπμηε άθθμ ηνυπμ.
Κε ηδκ ακάθδρδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημοξ ηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο θαιαάκμοκ
επίζδιδ εζζαβςβζηή εκδιένςζδ, εκχ ηαευθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ εδηείαξ ημοξ μ Ξνυεδνμξ ιενζικά
βζα ηδκ ζοκεπή δζεφνοκζδ ηςκ βκχζεχκ ημοξ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ Δηαζνεία, ηδκ
ελμζηείςζή ημοξ ιε αοηή ηαζ ηα ζηεθέπδ ηδξ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ
απμηεθεζιαηζηά ηαζ δδιζμονβζηά ζηζξ ενβαζίεξ ημο Γ.Π.
2.1.2 Ρμ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ζοκεδνζάγεζ ηάεε θμνά πμο μ κυιμξ, ημ πανυκ Θαηαζηαηζηυ ή μζ
ακάβηεξ ηδξ Δηαζνείαξ ημ απαζημφκ, ηαηυπζκ πνμζηθήζεςξ ημο Ξνμέδνμο αοημφ ή ημο
ακαπθδνςηή ημο ή απυ δφμ (2) απυ ηα ιέθδ ημο είηε ζηδκ έδνα ηδξ Δηαζνείαξ είηε ζηδκ
πενζθένεζα άθθμο Γήιμο εκηυξ ημο κμιμφ ηδξ έδναξ αοηήξ. Πηδκ πνυζηθδζδ πνέπεζ
απαναίηδηα κα ακαβνάθμκηαζ ιε ζαθήκεζα ηαζ ηα εέιαηα ηδξ διενδζίαξ δζάηαλδξ, δζαθμνεηζηά
δ θήρδ απμθάζεςκ επζηνέπεηαζ ιυκμ εθυζμκ πανίζηακηαζ ή ακηζπνμζςπεφμκηαζ υθα ηα ιέθδ
ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηαζ ηακείξ δεκ ακηζθέβεζ ζηδκ θήρδ απμθάζεςκ.
Ποβηαθείηαζ επίζδξ μπμηεδήπμηε απυ ημκ Ξνυεδνυ ημο ή ακ ημ γδηήζμοκ δφμ ιέθδ ημο,
ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 20 παν. 5 ημο η.κ. 2190/1920, υπςξ ζζπφεζ.
Ρμ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ εβηφνςξ ζοκεδνζάγεζ εηηυξ ηδξ έδναξ ημο ζε άθθμ ηυπμ, είηε ζηδκ
διεδαπή, είηε ζηδκ αθθμδαπή, εθυζμκ ζηδ ζοκεδνίαζδ αοηή πανίζηακηαζ ή ακηζπνμζςπεφμκηαζ
υθα ηα ιέθδ ημο ηαζ ηακέκα δεκ ακηζθέβεζ ζηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ζοκεδνίαζδξ ηαζ ζηδ θήρδ
απμθάζεςκ.
Ρμ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ιπμνεί κα ζοκεδνζάγεζ ιε ηδθεδζάζηερδ. Πηδκ πενίπηςζδ αοηή δ
πνυζηθδζδ πνμξ ηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο πενζθαιαάκεζ ηζξ ακαβηαίεξ πθδνμθμνίεξ
βζα ηδκ ζοιιεημπή αοηχκ ζηδκ ηδθεδζάζηερδ.
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Πηζξ ζοκεδνζάζεζξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο πνμεδνεφεζ μ Ξνυεδνυξ ημο ή μ κυιζιμξ
ακαπθδνςηήξ ημο.
2.1.3 Ρμ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ανίζηεηαζ ζε απανηία ηαζ ζοκεδνζάγεζ έβηονα, υηακ
παναανίζημκηαζ ή ακηζπνμζςπεφμκηαζ ζ‟ αοηυ ημ ιζζυ (1/2) πθέμκ εκυξ ηςκ ζοιαμφθςκ,
μοδέπμηε υιςξ μ ανζειυξ ηςκ πανυκηςκ ζοιαμφθςκ ιπμνεί κα είκαζ ιζηνυηενμξ ηςκ ηνζχκ (3).
Νζ απμθάζεζξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο θαιαάκμκηαζ ιε απυθοηδ πθεζμρδθία ηςκ
ζοιαμφθςκ πμο είκαζ πανυκηεξ ηαζ εηείκςκ πμο ακηζπνμζςπεφμκηαζ, εηηυξ απυ ηδκ πενίπηςζδ
ηδξ παναβνάθμο 3 ημο άνενμο 7 ημο Θαηαζηαηζημφ.
Πφιαμοθμξ πμο απμοζζάγεζ ιπμνεί κα εηπνμζςπείηαζ απυ άθθμ ζφιαμοθμ. Θάεε ζφιαμοθμξ
ιπμνεί κα εηπνμζςπεί έκα ιυκμ ζφιαμοθμ πμο απμοζζάγεζ.
2.1.5 Γζα ηζξ ζογδηήζεζξ ηαζ ηζξ απμθάζεζξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηδνμφκηαζ πναηηζηά.
Ακηίβναθα ηαζ απμζπάζιαηα ηςκ πναηηζηχκ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο επζηονχκμκηαζ απυ
ημκ Ξνυεδνμ ή ημκ ακαπθδνςηή ημο, ζε πενίπηςζδ ηςθφιαηυξ ημο ή απυ Γεκζηυ Γζεοεοκηή ηδξ
Δηαζνείαξ.
Ζ ηαηάνηζζδ ηαζ οπμβναθή πναηηζημφ απ‟ υθα ηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ή ημοξ
ακηζπνμζχπμοξ ημοξ ζζμδοκαιεί ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο, αηυιδ ηαζ ακ δεκ
έπεζ πνμδβδεεί ζοκεδνίαζδ.
2.1.6 Απαβμνεφεηαζ ζηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηαεχξ ηαζ ζημοξ Γζεοεοκηέξ ηδξ
Δηαζνείαξ, κα εκενβμφκ πςνίξ άδεζα ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ ηαζ βζα δζηυ ημοξ θμβανζαζιυ ή βζα
θμβανζαζιυ ηνίηςκ, εηηυξ απυ ηζξ Δηαζνείεξ πμο ήδδ ζοιιεηέπμοκ, πνάλεζξ πμο οπάβμκηαζ ζε
έκακ απυ ημοξ ζημπμφξ πμο επζδζχηεζ δ Δηαζνεία, ή κα ιεηέπμοκ ςξ μιυννοειμζ εηαίνμζ ζε
Δηαζνείεξ πμο επζδζχημοκ ηέημζμοξ ζημπμφξ. Πε πενίπηςζδ πανάααζδξ ηδξ παναπάκς δζάηαλδξ
δ Δηαζνεία έπεζ δζηαίςια βζα απμγδιίςζδ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 23 παν. 2 ηαζ 3 ημο η.κ.
2190/1920.
2.1.7 Ρμ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ιπμνεί κα ακαεέηεζ ηδκ άζηδζδ υθςκ ή ιενζηχκ απυ ηζξ ελμοζίεξ
ηαζ ανιμδζυηδηεξ ημο (εηηυξ απυ αοηέξ πμο απαζημφκ ζοθθμβζηή εκένβεζα) ηαεχξ ηαζ ημκ
εζςηενζηυ έθεβπμ ηδξ Δηαζνείαξ, ηαζ ηδκ εηπνμζχπδζδ ηδξ, ζε έκα ή πενζζζυηενα πνυζςπα, ιδ
ιέθδ ημο ή εάκ μ κυιμξ δεκ ημ απαβμνεφεζ ηαζ ζε ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο,
ηαεμνίγμκηαξ ζοβπνυκςξ ηαζ ηδκ έηηαζδ αοηήξ ηδξ ακάεεζδξ. Ρα πνυζςπα αοηά ιπμνμφκ, ιε
ζπεηζηή πνυαθερδ ζηζξ απμθάζεζξ ακάεεζδξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο κα ακαεέημοκ
πεναζηένς ηδκ άζηδζδ ελμοζζχκ πμο ημοξ ακαηέεδηακ ή ιένμοξ ημφηςκ ζε ηνίημοξ. Ξάκηςξ μζ
ανιμδζυηδηεξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο είκαζ οπυ ηδκ επζθφθαλδ ηςκ άνενςκ 10, ηαζ 23α
ημο η.κ. 2190/1920, υπςξ ζζπφμοκ.
2.1.8 Ακ, βζα μπμζμδήπμηε θυβμ, ηεκςεεί εέζδ Ποιαμφθμο θυβς παναίηδζδξ, εακάημο ή
απχθεζαξ ηδξ ζδζυηδηαξ ημο ιέθμοξ ιε μπμζμδήπμηε άθθμ ηνυπμ, επζαάθθεηαζ ζημοξ Ποιαμφθμοξ
πμο απμιέκμοκ, εθυζμκ είκαζ ημοθάπζζημκ ηνεζξ, κα εηθέλμοκ πνμζςνζκά ακηζηαηαζηάηδ βζα ημ
οπυθμζπμ ηδξ εδηείαξ ημο Ποιαμφθμο πμο ακαπθδνχκεηαζ οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δ
ακαπθήνςζδ αοηή δεκ είκαζ εθζηηή απυ ηα ακαπθδνςιαηζηά ιέθδ, πμο έπμοκ ηοπυκ εηθεβεί απυ
ηδκ Γεκζηή Ποκέθεοζδ. Ζ απυθαζδ ηδξ εηθμβήξ οπμαάθθεηαζ ζηδκ δδιμζζυηδηα ημο άνενμο 7α
ημο η.κ. 2190/1920 ηαζ ακαημζκχκεηαζ απυ ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ζηδκ αιέζςξ πνμζεπή
βεκζηή ζοκέθεοζδ, δ μπμία ιπμνεί κα ακηζηαηαζηήζεζ ημοξ εηθεβέκηεξ, αηυιδ ηαζ ακ δεκ έπεζ
ακαβναθεί ζπεηζηυ εέια ζηδκ διενήζζα δζάηαλδ.
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Πε πενίπηςζδ παναίηδζδξ, εακάημο ή ιε μπμζμκδήπμηε άθθμ ηνυπμ απχθεζαξ ηδξ ζδζυηδηαξ
ιέθμοξ ή ιεθχκ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, ηα οπυθμζπα ιέθδ ιπμνμφκ κα ζοκεπίζμοκ ηδ
δζαπείνζζδ ηαζ ηδκ εηπνμζχπδζδ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ πςνίξ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ εθθεζπυκηςκ
ιεθχκ ζφιθςκα ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ μ ανζειυξ αοηχκ
οπενααίκεζ ζημ ήιζζο ηςκ ιεθχκ, υπςξ είπακ πνζκ απυ ηδκ επέθεοζδ ηςκ ακςηένς βεβμκυηςκ.
Πε ηάεε πενίπηςζδ ηα ιέθδ αοηά δεκ επζηνέπεηαζ κα είκαζ θζβυηενα ηςκ ηνζχκ (3).
Πε ηάεε πενίπηςζδ, ηα απμιέκμκηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο, ακελάνηδηα απυ ημκ
ανζειυ ημοξ, ιπμνμφκ κα πνμαμφκ ζε ζφβηθδζδ βεκζηήξ ζοκέθεοζδξ ιε απμηθεζζηζηυ ζημπυ
ηδκ εηθμβή κέμο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο.
Νζ πνάλεζξ ηςκ ζοιαμφθςκ πμο έπμοκ εηθεβεί ιε ημκ ηνυπμ αοηυ εεςνμφκηαζ έβηονεξ, αηυιδ
ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ εηθμβή ημοξ δεκ εβηνζεεί απυ ηδκ Γεκζηή Ποκέθεοζδ.
2.2 Ξιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
2.2.1 Ρμ ζζπφμκ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ επηαιεθέξ ηαζ απμηεθείηαζ απυ ηα
αηυθμοεα ιέθδ:
1) Σανάθαιπμξ Πηαζζκυπμοθμξ ημο Ξακαβζχηδ, Ξνυεδνμξ ηαζ Γζεοεφκςκ Πφιαμοθμξ,
Δηηεθεζηζηυ Κέθμξ.
2) Ππονίδςκ Κπανιπάημξ ημο Ακηςκίμο-Ηςάκκδ, Ακηζπνυεδνμξ, Δηηεθεζηζηυ Κέθμξ.
3) Θςκζηακηίκμξ Κακηγααζκάημξ ημο Γεςνβίμο, Δηηεθεζηζηυ Κέθμξ.
4) Αζηαηενίκδ Φζθζππή ημο Λζημθάμο, Δηηεθεζηζηυ Κέθμξ.
5) Ανζζηείδδξ Ζθζυπμοθμξ ημο Ππονίδςκμξ, Κδ Δηηεθεζηζηυ Κέθμξ.
6) Ακηχκζμξ Ομφζζμξ ημο Ακηςκίμο, Ακελάνηδημ Κδ Δηηεθεζηζηυ Κέθμξ.
7) Διιακμοήθ Ρζζνζηάηδξ ημο Γδιδηνίμο, Ακελάνηδημ Κδ Δηηεθεζηζηυ Κέθμξ.
Ρμ ςξ άκς Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ελεθέβδ απυ ηδκ εηήζζα Ραηηζηή Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηςκ
ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνείαξ πμο πναβιαημπμζήεδηε ηδκ 22α Ημοκίμο 2010 ηαζ δ εδηεία ημο είκαζ
πεκηαεηήξ, ζζπφμοζα ιέπνζ ηδκ 30δ Ημοκίμο 2015.
Πδιεζχκεηαζ υηζ ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηδξ Δηαζνείαξ ηαηά ηδκ ζοκεδνίαζδ αοημφ ηδξ 17 δξ
Φεανμοανίμο 2011 ελέθελε ημκ η. Ανζζηείδδ Ζθζυπμοθμ ζε ακηζηαηάζηαζδ ηαζ βζα ημ οπυθμζπμ
ηδξ εδηείαξ ημο παναζηδεέκημξ η. Γεςνβίμο Βθαπυπμοθμο.
Ζ ανπζηή ζοβηνυηδζδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ζε ζχια δδιμζζεφεδηε ζημ ιε ανζειυ
7042/05.07.2010 Φ.Δ.Θ. (ηεφπμξ Α.Δ. ηαζ Δ.Ξ.Δ.), εκχ δ ακαζοβηνυηδζδ αοημφ δδιμζζεφεδηε
ζημ ιε ανζειυ 762/22.02.2011 Φ.Δ.Θ. (ηεφπμξ Α.Δ. ηαζ Δ.Ξ.Δ.).
2.3 Δπηηξνπή Διέγρνπ
2.3.1 Ζ Δηαζνεία ζοιιμνθμφιεκδ πθήνςξ ιε ηζξ πνμαθέρεζξ ηαζ ηζξ επζηαβέξ ημο κ. 3693/2008
ελέθελε ηαηά ηδκ εηήζζα Ραηηζηή Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ πμο έθααε πχνα ηδκ 23 δ
Ημοκίμο 2011 Δπζηνμπή Δθέβπμο (Audit Committee) απμηεθμφιεκδ απυ ηα αηυθμοεα ιδ
εηηεθεζηζηά ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηδξ Δηαζνείαξ:
1) η. Ακηχκζμ Ομφζζμ, ακελάνηδημ ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ,
2) η. Διιακμοήθ Ρζζνζηάηδ, ακελάνηδημ ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ ηαζ
3) η. Ανζζηείδδ Ζθζυπμοθμ, ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ.
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Πδιεζχκεηαζ υηζ εη ηςκ ακςηένς ιεθχκ, ηα δφμ (2) πνχηα είκαζ ηαζ ακελάνηδηα ιδ εηηεθεζηζηά
ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο.
2.3.2 Νζ ανιμδζυηδηεξ ηαζ οπμπνεχζεζξ ηδξ Δπζηνμπήξ Δθέβπμο ζοκίζηακηαζ:
α) ζηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ πθδνμθυνδζδξ,
α) ζηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ εζςηενζημφ εθέβπμο
ηαζ ημο ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ μνεήξ
θεζημονβίαξ ηδξ ιμκάδαξ ηςκ εζςηενζηχκ εθεβηηχκ ηδξ Δηαζνείαξ,
β) ζηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ πμνείαξ ημο οπμπνεςηζημφ εθέβπμο ηςκ αημιζηχκ ηαζ
εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ Δηαζνείαξ,
δ) ζηδκ επζζηυπδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ εειάηςκ ζοκαθχκ ιε ηδκ φπανλδ ηαζ δζαηήνδζδ ηδξ
ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακελανηδζίαξ ημο κυιζιμο εθεβηηή ή ημο εθεβηηζημφ βναθείμο,
ζδζαζηένςξ υζμκ αθμνά ηδκ πανμπή ζηδκ Δηαζνεία άθθςκ οπδνεζζχκ απυ ημ κυιζιμ εθεβηηή ή
ημ εθεβηηζηυ βναθείμ.
2.3.3 Απμζημθή ηδξ Δπζηνμπήξ Δθέβπμο είκαζ δ δζαζθάθζζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ
απμδμηζηυηδηαξ ηςκ εηαζνζηχκ ενβαζζχκ, μ έθεβπμξ ηδξ αλζμπζζηίαξ ηδξ πανεπυιεκδξ πνμξ ημ
επεκδοηζηυ ημζκυ ηαζ ημοξ ιεηυπμοξ ηδξ Δηαζνείαξ πνδιαημμζημκμιζηήξ πθδνμθυνδζδξ, δ
ζοιιυνθςζδ ηδξ Δηαζνείαξ ιε ημ ζζπφμκ κμιμεεηζηυ ηαζ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ, δ πενζθνμφνδζδ
ηςκ επεκδφζεςκ ηαζ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ μ εκημπζζιυξ ηαζ δ
ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ηζκδφκςκ.
Πηζξ εονφηαηεξ εθεβηηζηέξ δζηαζμδμζίεξ ηδξ Δπζηνμπήξ Δθέβπμο πενζθαιαάκμκηαζ ιεηαλφ άθθςκ
δ παναημθμφεδζδ ηδξ μνεήξ ηαζ απμηεθεζιαηζηήξ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ εζςηενζημφ
εθέβπμο ηαζ ηδξ δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ, μ έθεβπμξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ πνζκ ηδκ
έβηνζζή ημοξ απυ ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ, δ παναημθμφεδζδ ηδξ εθανιμγυιεκδξ απυ ηδκ
Δηαζνεία δζαδζηαζίαξ πνδιαημμζημκμιζηήξ πθδνμθυνδζδξ, δ δζαζθάθζζδ ημο ζοκημκζζιμφ ημο
εθεβηηζημφ ένβμο, ηδξ πμζυηδηαξ, ηδξ ακελανηδζίαξ ηαζ ηδξ απυδμζδξ ηςκ Δθεβηηχκ.
2.3.4 Ζ Δπζηνμπή Δθέβπμο ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πνήζεςξ 2014 (01.01.2014-31.12.2014)
ζοκεδνίαζε δφμ (2) θμνέξ.
2.3.5 Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ μ Ραηηζηυξ Δθεβηηήξ ηδξ Δηαζνείαξ, μ μπμίμξ δζεκενβεί ημκ έθεβπμ ηςκ
εηδζίςκ ηαζ ηςκ εκδζάιεζςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, δεκ πανέπεζ άθθμο είδμοξ ιδ
εθεβηηζηέξ οπδνεζίεξ πνμξ ηδκ Δηαζνεία μφηε ζοκδέεηαζ ιε μπμζαδήπμηε άθθδ ζπέζδ ιε ηδκ
Δηαζνεία, πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίγεηαζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ δ ακηζηεζιεκζηυηδηα, δ αιενμθδρία
ηαζ δ ακελανηδζία ημο, ιε ηδκ ιυκδ ελαίνεζδ ηςκ οπδνεζζχκ δζαζθάθζζδξ πμο αθμνμφκ ζηδκ
δζεκένβεζα ημο εζδζημφ θμνμθμβζημφ εθέβπμο πμο απαζηείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο
άνενμο 82 παν. 5 ημο κ. 2238/1994, υπςξ ηνμπμπμζδεέκ ζζπφεζ ζήιενα, ηαζ ηδξ ΞΝΙ ιε ανζειυ
1159/22.07.2011,

ζοκεπεία

ημο

μπμίμο

εθέβπμο

εηδίδεηαζ

ημ

«Δηήζζμ

Φμνμθμβζηυ

Ξζζημπμζδηζηυ», ιεηά ηδξ ζπεηζηήξ Δηεέζεςξ.
*3. Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
3.1 Ρνυπμξ θεζημονβίαξ ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ ηαζ ααζζηέξ ελμοζίεξ αοηήξ
3.1.1 Ζ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ ημ ακχηαημ υνβακμ ηδξ ηαζ
δζηαζμφηαζ κα απμθαζίγεζ βζα ηάεε οπυεεζδ πμο αθμνά ηδκ Δηαζνεία ηαζ κ‟ απμθαίκεηαζ βζα υθα
ηα γδηήιαηα πμο οπμαάθθμκηαζ ζ‟ αοηήκ.
Ζ Γεκζηή Ποκέθεοζδ είκαζ δ ιυκδ ανιυδζα κα απμθαζίγεζ βζα:

49

PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014
α) πανάηαζδ ηδξ δζάνηεζαξ, ζοβπχκεοζδ, δζάζπαζδ, ιεηαηνμπή, ακααίςζδ ή δζάθοζδ ηδξ
Δηαζνείαξ,
α) ηνμπμπμίδζδ ημο Θαηαζηαηζημφ,
β) αφλδζδ ή ιείςζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, εηηυξ απυ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ παναβνάθμο 2
ημο άνενμο 5 ημο Θαηαζηαηζημφ,
δ) εηθμβή ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο, εηηυξ απυ ηζξ πενζπηχζεζξ ημο άνενμο 22 ημο
Θαηαζηαηζημφ,
ε) εηθμβή Δθεβηηχκ,
ζη) δζμνζζιυ εηηαεανζζηχκ,
γ) δζάεεζδ εηδζίςκ ηαεανχκ ηενδχκ,
δ) έβηνζζδ ηςκ εηδζίςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ
ε) απαθθαβή ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηαζ ηςκ εθεβηηχκ απυ ηδκ εοεφκδ ηδξ
δζαπείνζζδξ ιε εζδζηή ρδθμθμνία πμο δζεκενβείηαζ ιε μκμιαζηζηή ρδθμθμνία ιεηά ηδκ ρήθζζδ
ηςκ εηδζίςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.
3.1.2 Νζ κυιζιεξ απμθάζεζξ ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ είκαζ οπμπνεςηζηέξ ηαζ βζα ημοξ ιεηυπμοξ
πμο είκαζ απυκηεξ ή δζαθςκμφκ.
3.1.3 Ζ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ, ζοβηαθείηαζ πάκημηε απυ ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηαζ
ζοκένπεηαζ ηαηηζηά ζηδκ έδνα ηδξ Δηαζνείαξ ή ζηδκ πενζθένεζα άθθμο Γήιμο εκηυξ ημο κμιμφ
ηδξ έδναξ, ημοθάπζζημκ ιζα θμνά ζε ηάεε εηαζνζηή πνήζδ ηαζ πάκημηε ιέζα ζημ πνχημ ελάιδκμ
απυ ηδ θήλδ ηάεε εηαζνζηήξ πνήζδξ. Ζ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ιπμνεί κα ζοκένπεηαζ ηαζ ζηδκ
πενζθένεζα ημο Γήιμο υπμο ανίζηεηαζ δ έδνα ημο Σνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ. Ρμ Γζμζηδηζηυ
Ποιαμφθζμ ιπμνεί κα ζοβηαθεί ζε έηηαηηδ ζοκεδνίαζδ ηδκ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ,
υηακ ημ ηνίκεζ ζηυπζιμ ή ακ ημ γδηήζμοκ ιέημπμζ πμο εηπνμζςπμφκ ημ ηαηά κυιμ ηαζ ημ πανυκ
Θαηαζηαηζηυ απαζημφιεκμ πμζυ, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 8 ημο Θαηαζηαηζημφ.
3.1.4 Ζ Γεκζηή Ποκέθεοζδ, ιε ελαίνεζδ ηζξ επακαθδπηζηέξ ζοκεθεφζεζξ ηαζ εηείκεξ πμο
ελμιμζχκμκηαζ ιε αοηέξ, πνέπεζ κα ζοβηαθείηαζ είημζζ (20) ημοθάπζζημκ διένεξ πνζκ απυ ηδκ
μνζγυιεκδ βζα ηδ ζοκεδνίαζδ ηδξ. Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ ζοκοπμθμβίγμκηαζ ηαζ μζ ιδ ενβάζζιεξ
διένεξ. Ζ διένα δδιμζζεφζεςξ ηδξ πνυζηθδζδξ ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ ηαζ δ διένα ηδξ
ζοκεδνίαζδξ ηδξ δεκ οπμθμβίγμκηαζ.
Πηδκ πνυζηθδζδ ηςκ ιεηυπςκ ζηδκ Γεκζηή Ποκέθεοζδ, πνέπεζ κα πνμζδζμνίγμκηαζ δ
πνμκμθμβία, δ διένα, δ χνα ηαζ ημ μίηδια, υπμο εα ζοκέθεεζ δ Ποκέθεοζδ, ηα εέιαηα ηδξ
διενήζζαξ δζάηαλδξ ιε ζαθήκεζα, μζ ιέημπμζ πμο έπμοκ δζηαίςια ζοιιεημπήξ, ηαεχξ ηαζ
αηνζαείξ μδδβίεξ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ ιέημπμζ εα ιπμνέζμοκ κα ιεηάζπμοκ ζηδκ
ζοκέθεοζδ ηαζ κ‟ αζηήζμοκ ηα δζηαζχιαηά ημοξ αοημπνμζχπςξ ή δζ‟ ακηζπνμζχπμο ή
εκδεπμιέκςξ ηαζ ελ απμζηάζεςξ.
3.1.5 Ζ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ανίζηεηαζ ζε απανηία ηαζ ζοκεδνζάγεζ έβηονα επί ηςκ εειάηςκ ηδξ
διενήζζαξ δζάηαλδξ, υηακ εηπνμζςπείηαζ ζ‟ αοηή ημοθάπζζημ ημ έκα πέιπημ (1/5) ημο
ηαηααθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. Δάκ δεκ ζοκηεθεζεεί ηέημζα απανηία ζηδκ πνχηδ
ζοκεδνίαζδ, ζοκένπεηαζ επακαθδπηζηή ζοκέθεοζδ ιέζα ζε είημζζ (20) διένεξ απυ ηδκ
πνμκμθμβία ηδξ ζοκεδνίαζδξ πμο ιαηαζχεδηε ιε πνυζηθδζδ δέηα (10) διένεξ ημοθάπζζημκ
πνζκ. Ζ επακαθδπηζηή αοηή ζοκέθεοζδ ανίζηεηαζ ζε απανηία ηαζ ζοκεδνζάγεζ έβηονα επί ηςκ
εειάηςκ ηδξ ανπζηήξ διενήζζαξ δζάηαλδξ μπμζμδήπμηε ηαζ ακ είκαζ ημ ηιήια ημο ηαηααθδιέκμο
ιεημπζημφ ηεθαθαίμο πμο εηπνμζςπείηαζ ζ‟ αοηή.
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3.1.6 Νζ απμθάζεζξ ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ θαιαάκμκηαζ ιε απυθοηδ πθεζμρδθία ηςκ ρήθςκ
πμο εηπνμζςπμφκηαζ ζηδ Ποκέθεοζδ.
Δλαζνεηζηά δ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ανίζηεηαζ ζε απανηία ηαζ ζοκεδνζάγεζ έβηονα επί ηςκ εειάηςκ
ηδξ

διενδζίαξ

δζαηάλεςξ, εάκ εηπνμζςπμφκηαζ

ζε

αοηή ηα

δφμ ηνίηα

(2/3)

ημο

ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, υηακ πνυηεζηαζ βζα απμθάζεζξ πμο αθμνμφκ ζε:
α) ιεηααμθή ηδξ εεκζηυηδηαξ ηδξ Δηαζνείαξ,
α) ιεηααμθή ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ επζπείνδζδξ ηδξ Δηαζνείαξ,
β) επαφλδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ηςκ ιεηυπςκ,
δ) αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ιε ελαίνεζδ ηζξ αολήζεζξ ημο άνενμο 6 παν. 1 ημο
Θαηαζηαηζημφ ή επζααθθυιεκδ απυ δζαηάλεζξ κυιςκ, ή βεκμιέκδ ιε ηεθαθαζμπμίδζδ
απμεειαηζηχκ ή ιείςζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο εηηυξ εάκ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ
πανάβναθμ 6 ημο άνενμο 16 ημο η.κ. 2190/1920,
ε) έηδμζδ δακείμο ιε ιεηαηνέρζιεξ μιμθμβίεξ ή ιε δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηα ηένδδ, ζφιθςκα
ιε ηα άνενα 8 ηαζ 9 ημο κ. 3156/2002 ακηίζημζπα,
ζη) ιεηααμθή ημο ηνυπμο δζάεεζδξ ηςκ ηενδχκ,
γ) πανάηαζδ ηδξ δζάνηεζαξ ή δζάθοζδ ηδξ Δηαζνείαξ,
δ) ζοβπχκεοζδ, δζάζπαζδ, ιεηαηνμπή, ακααίςζδ ηδξ Δηαζνείαξ,
ε) πανμπή ή ακακέςζδ ελμοζίαξ πνμξ ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ βζα αφλδζδ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο
ζφιθςκα ιε ηδκ παν. 1 ημο άνενμο 6 ημο Θαηαζηαηζημφ,
ζ) ηάεε άθθδ πενίπηςζδ, ηαηά ηδκ μπμία μ κυιμξ μνίγεζ υηζ βζα ηδκ θήρδ μνζζιέκδξ απμθάζεςξ
απυ ηδκ Γεκζηή Ποκέθεοζδ απαζηείηαζ δ απανηία ηδξ παναβνάθμο αοηήξ.
Ακ δεκ ζοκηεθεζηεί δ απανηία ηδξ πνμδβμφιεκδξ παναβνάθμο ζηδκ πνχηδ ζοκεδνίαζδ ιέζα ζε
είημζζ (20) διένεξ απυ ηδ ζοκεδνίαζδ αοηή ηαζ φζηενα απυ πνυζηθδζδ πνζκ δέηα (10)
ημοθάπζζημκ διένεξ, οπυ ηδκ επζθφθαλδ ηδξ παν 4. ημο πανυκημξ άνενμο, ζοκένπεηαζ πνχηδ
επακαθδπηζηή ζοκέθεοζδ, πμο ανίζηεηαζ ζε απανηία ηαζ ζοκεδνζάγεζ έβηονα επί ηςκ εειάηςκ
ηδξ ανπζηήξ διενδζίαξ δζάηαλδξ, υηακ ζ‟ αοηήκ εηπνμζςπείηαζ ημοθάπζζημκ ημ έκα δεφηενμ
(1/2) ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο.
Ακ δεκ ζοκηεθεζηεί ηαζ αοηή δ απανηία, ζοκένπεηαζ ηαζ πάθζ ιέζα ζε είημζζ διένεξ δεφηενδ
επακαθδπηζηή ζοκέθεοζδ, ιε πνυζηθδζδ ημοθάπζζημκ δέηα (10) πθήνεζξ διένεξ πνζκ, πμο
ανίζηεηαζ ζε απανηία ηαζ ζοκεδνζάγεζ εβηφνςξ επί ηςκ εειάηςκ ηδξ ανπζηήξ διενήζζαξ
δζαηάλεςξ, υηακ ζ' αοηήκ εηπνμζςπείηαζ ημοθάπζζημκ ημ έκα πέιπημ (1/5) ημο ιεημπζημφ
ηεθαθαίμο πμο έπεζ ηαηααθδεεί.
Λευηενδ πνυζηθδζδ δεκ απαζηείηαζ, εάκ ζηδκ ανπζηή πνυζηθδζδ μνίγμκηαζ μ ηυπμξ ηαζ μ πνυκμξ
ηςκ επακαθδπηζηχκ εη ημο κυιμο πνμαθεπυιεκςκ ζοκεδνζάζεςκ βζα ηδκ πενίπηςζδ ιδ
επίηεολδξ απανηίαξ.
Όθεξ μζ απμθάζεζξ ηδξ παναβνάθμο 1 ημο πανυκημξ άνενμο θαιαάκμκηαζ ιε πθεζμρδθία ηςκ
δομ ηνίηςκ (2/3) ηςκ ρήθςκ πμο εηπνμζςπμφκηαζ ζηδ Ποκέθεοζδ.
3.1.7 Πηδ Γεκζηή Ποκέθεοζδ πνμεδνεφεζ πνμζςνζκά μ Ξνυεδνμξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ή
υηακ αοηυξ ηςθφεηαζ, μ ακαπθδνςηήξ ημο.
Σνέδ Γναιιαηέα εηηεθεί πνμζςνζκά αοηυξ πμο μνίγεηαζ απυ ημκ Ξνυεδνμ.
Αθμφ εβηνζεεί μ ηαηάθμβμξ ηςκ ιεηυπςκ, πμο έπμοκ δζηαίςια ρήθμο, δ ζοκέθεοζδ πνμπςνεί
ζηδκ εηθμβή ημο Ξνμέδνμο ηδξ ηαζ εκυξ Γναιιαηέα, πμο εηηεθεί ηαζ πνέδ ρδθμθέηηδ.
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3.1.8 Νζ ζογδηήζεζξ ηαζ μζ απμθάζεζξ ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ πενζμνίγμκηαζ ζηα εέιαηα πμο
ακαβνάθμκηαζ ζηδκ διενήζζα δζάηαλδ.
Γζα ηα εέιαηα πμο ζογδημφκηαζ ηαζ απμθαζίγμκηαζ ζηδ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηδνμφκηαζ ηαζ
πναηηζηά ηαζ οπμβνάθμκηαζ απυ ημκ Ξνυεδνμ ηαζ ημκ Γναιιαηέα ηδξ.
Δάκ ζηδ ζοκέθεοζδ πανίζηαηαζ έκαξ (1) ιυκμ ιέημπμξ είκαζ οπμπνεςηζηή δ πανμοζία
ζοιαμθαζμβνάθμο, μ μπμίμξ πνμζοπμβνάθεζ ηα πναηηζηά ηδξ Ποκεθεφζεςξ.
Ρα ακηίβναθα ηαζ απμζπάζιαηα ηςκ πναηηζηχκ ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ επζηονχκμκηαζ απυ ημκ
Ξνυεδνυ ηδξ ηαζ ζε πενίπηςζδ ηςθφιαημξ ή ανκήζεςξ απυ ημκ Ξνυεδνμ ημο Γζμζηδηζημφ
Ποιαμοθίμο ή απυ ημκ ακαπθδνςηή ημο ή απυ Γεκζηυ Γζεοεοκηή ηδξ Δηαζνείαξ.
3.2 Γζηαζχιαηα ηςκ ιεηυπςκ ηαζ ηνυπμξ άζηδζήξ ημοξ
3.2.1 Γζηαζχιαηα ζοιιεημπήξ ηαζ ρήθμο
3.2.1.1 Νζ ιέημπμζ αζημφκ ηα δζηαζχιαηά ημοξ, εκ ζπέζδ πνμξ ηδ Γζμίηδζδ ηδξ Δηαζνείαξ, ιυκμ
ζηζξ Γεκζηέξ Ποκεθεφζεζξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ κυιμ ηαζ ημ Θαηαζηαηζηυ. Θάεε
ιεημπή πανέπεζ δζηαίςια ιζαξ ρήθμο ζηδ Γεκζηή Ποκέθεοζδ, ιε ηδκ επζθφθαλδ ηςκ μνζγμιέκςκ
ζημ άνενμ 16 ημο η.κ. 2190/1920, υπςξ ζζπφεζ ζήιενα.
3.2.1.2 Πηδκ Γεκζηή Ποκέθεοζδ δζηαζμφηαζ κα ζοιιεηάζπεζ υπμζμξ ειθακίγεηαζ ςξ ιέημπμξ ζηα
ανπεία ημο Ποζηήιαημξ Αΰθςκ Ρίηθςκ πμο δζαπεζνίγεηαζ δ «Δθθδκζηά Σνδιαηζζηήνζα Α.Δ.»
(Δ.Σ.Α.Δ.), ζημ μπμίμ ηδνμφκηαζ μζ ηζκδηέξ αλίεξ (ιεημπέξ) ηδξ Δηαζνείαξ. Ζ απυδεζλδ ηδξ
ιεημπζηήξ ζδζυηδηαξ βίκεηαζ ιε ηδκ πνμζηυιζζδ ζπεηζηήξ έββναθδξ αεααίςζδξ ημο ςξ άκς
θμνέα ή εκαθθαηηζηά, ιε απεοεείαξ δθεηηνμκζηή ζφκδεζδ ηδξ Δηαζνείαξ ιε ηα ανπεία ημο εκ
θυβς θμνέα. Ζ ζδζυηδηα ημο ιεηυπμο πνέπεζ κα οθίζηαηαζ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηαηαβναθήξ
(record date), ήημζ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ πέιπηδξ (5 δξ) διέναξ πνζκ απυ ηδκ διένα ζοκεδνίαζδξ
ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ, ηαζ δ ζπεηζηή αεααίςζδ ή δ δθεηηνμκζηή πζζημπμίδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ
ιεημπζηή ζδζυηδηα πνέπεζ κα πενζέθεεζ ζηδκ Δηαζνεία ημ ανβυηενμ ηδκ ηνίηδ (3 δ) διένα πνζκ απυ
ηδ ζοκεδνίαζδ ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ.
3.2.1.3 Έκακηζ ηδξ Δηαζνείαξ εεςνείηαζ υηζ έπεζ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ηαζ ρήθμο ζηδ Γεκζηή
Ποκέθεοζδ ιυκμκ υπμζμξ θένεζ ηδκ ζδζυηδηα ημο ιεηυπμο ηαηά ηδκ ακηίζημζπδ διενμιδκία
ηαηαβναθήξ. Πε πενίπηςζδ ιδ ζοιιυνθςζδξ πνμξ ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 28α ημο η.κ.
2190/1920, μ εκ θυβς ιέημπμξ ιεηέπεζ ζηδ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ιυκμ ιεηά απυ άδεζά ηδξ.
3.2.1.4 Πδιεζχκεηαζ υηζ δ άζηδζδ ηςκ εκ θυβς δζηαζςιάηςκ (ζοιιεημπήξ ηαζ ρήθμο) δεκ
πνμτπμεέηεζ ηδκ δέζιεοζδ ηςκ ιεημπχκ ημο δζηαζμφπμο μφηε ηδκ ηήνδζδ άθθδξ ακάθμβδξ
δζαδζηαζίαξ, δ μπμία πενζμνίγεζ ηδκ δοκαηυηδηα πχθδζδξ ηαζ ιεηααίααζδξ αοηχκ ηαηά ημ
πνμκζηυ δζάζηδια πμο ιεζμθααεί ακάιεζα ζηδκ διενμιδκία ηαηαβναθήξ ηαζ ζηδκ διενμιδκία
ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ.
3.2.1.5 Ν ιέημπμξ ζοιιεηέπεζ ζηδ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηαζ ρδθίγεζ είηε αοημπνμζχπςξ είηε ιέζς
ακηζπνμζχπςκ. Θάεε ιέημπμξ ιπμνεί κα δζμνίγεζ ιέπνζ ηνεζξ (3) ακηζπνμζχπμοξ. Λμιζηά
πνυζςπα ιεηέπμοκ ζηδ Γεκζηή Ποκέθεοζδ μνίγμκηαξ ςξ εηπνμζχπμοξ ημοξ ιέπνζ ηνία (3)
θοζζηά πνυζςπα. Υζηυζμ, ακ μ ιέημπμξ ηαηέπεζ ιεημπέξ ηδξ Δηαζνείαξ, μζ μπμίεξ ειθακίγμκηαζ
ζε πενζζζυηενμοξ ημο εκυξ θμβανζαζιμφξ αλζχκ, μ πενζμνζζιυξ αοηυξ δεκ ειπμδίγεζ ημκ εκ
θυβς ιέημπμ κα μνίγεζ δζαθμνεηζημφξ ακηζπνμζχπμοξ βζα ηζξ ιεημπέξ πμο ειθακίγμκηαζ ζημκ
ηάεε θμβανζαζιυ αλζχκ ζε ζπέζδ ιε ηδ Γεκζηή Ποκέθεοζδ. Ακηζπνυζςπμξ πμο εκενβεί βζα
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πενζζζυηενμοξ ιεηυπμοξ ιπμνεί κα ρδθίγεζ δζαθμνεηζηά βζα ηάεε ιέημπμ. Ν ακηζπνυζςπμξ
ιεηυπμο οπμπνεμφηαζ κα βκςζημπμζεί ζηδκ Δηαζνεία, πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ ζοκεδνίαζδξ ηδξ
Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ, ηάεε ζοβηεηνζιέκμ βεβμκυξ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα είκαζ πνήζζιμ ζημοξ
ιεηυπμοξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ηζκδφκμο κα ελοπδνεηήζεζ μ ακηζπνυζςπμξ άθθα ζοιθένμκηα
πθδκ ηςκ ζοιθενυκηςκ ημο ακηζπνμζςπεομιέκμο ιεηυπμο.
Θαηά ηδκ έκκμζα ηδξ πανμφζαξ παναβνάθμο, ιπμνεί κα πνμηφπηεζ ζφβηνμοζδ ζοιθενυκηςκ
ζδίςξ υηακ μ ακηζπνυζςπμξ:
α) είκαζ ιέημπμξ πμο αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνείαξ ή είκαζ άθθμ κμιζηυ πνυζςπμ ή μκηυηδηα δ
μπμία εθέβπεηαζ απυ ημ ιέημπμ αοηυκ,
α) είκαζ ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ή ηδξ εκ βέκεζ δζμίηδζδξ ηδξ Δηαζνείαξ ή ιεηυπμο
πμο αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνείαξ, ή άθθμο κμιζημφ πνμζχπμο ή μκηυηδηαξ πμο εθέβπεηαζ
απυ ιέημπμ μ μπμίμξ αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνείαξ,
β) είκαζ οπάθθδθμξ ή μνηςηυξ εθεβηηήξ ηδξ Δηαζνείαξ ή ιεηυπμο πμο αζηεί ημκ έθεβπμ ηδξ
Δηαζνείαξ, ή άθθμο κμιζημφ πνμζχπμο ή μκηυηδηαξ πμο εθέβπεηαζ απυ ιέημπμ, μ μπμίμξ αζηεί
ημκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνείαξ,
δ) είκαζ ζφγοβμξ ή ζοββεκήξ πνχημο ααειμφ ιε έκα απυ ηα θοζζηά πνυζςπα πμο ακαθένμκηαζ
ζηζξ ςξ άκς πενζπηχζεζξ (α) έςξ (β).
Ν δζμνζζιυξ ηαζ δ ακάηθδζδ ακηζπνμζχπμο ημο ιεηυπμο βίκεηαζ εββνάθςξ ηαζ ημζκμπμζείηαζ
ζηδκ Δηαζνεία ιε ημοξ ίδζμοξ ηφπμοξ, ημοθάπζζημκ ηνεζξ (3) διένεξ πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία
ζοκεδνίαζδξ ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ.
3.2.2 Ιμζπά δζηαζχιαηα ιεηυπςκ
3.2.2.1 Γέηα (10) διένεξ πνζκ απυ ηδκ Ραηηζηή Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηάεε ιέημπμξ ιπμνεί κα πάνεζ
απυ ηδκ Δηαζνεία ακηίβναθα ηςκ εηδζίςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεχκ ηδξ ηαζ ηςκ εηεέζεςκ ημο
Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηαζ ηςκ εθεβηηχκ. Ρα έββναθα αοηά πνέπεζ κα έπμοκ ηαηαηεεεί
έβηαζνα απυ ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ζημ βναθείμ ηδξ Δηαζνείαξ.
3.2.2.2 Κε αίηδζδ ιεηυπςκ, πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο
ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ οπμπνεμφηαζ κα ζοβηαθεί Έηηαηηδ Γεκζηή
Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ, μνίγμκηαξ διένα ζοκεδνίαζδξ αοηήξ, δ μπμία δεκ πνέπεζ κα απέπεζ
πενζζζυηενμ απυ ζανάκηα πέκηε (45) διένεξ απυ ηδκ διενμιδκία επίδμζδξ ηδξ αίηδζδξ ζημκ
Ξνυεδνμ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο. Ζ αίηδζδ πενζέπεζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ διενήζζαξ
δζάηαλδξ. Δάκ δεκ ζοβηθδεεί βεκζηή ζοκέθεοζδ απυ ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ εκηυξ είημζζ (20)
διενχκ απυ ηδκ επίδμζδ ηδξ ζπεηζηήξ αίηδζδξ, δ ζφβηθδζδ δζεκενβείηαζ απυ ημοξ αζημφκηεξ
ιεηυπμοξ ιε δαπάκεξ ηδξ Δηαζνείαξ, ιε απυθαζδ ημο ιμκμιεθμφξ πνςημδζηείμο ηδξ έδναξ ηδξ
Δηαζνείαξ, πμο εηδίδεηαζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηςκ αζθαθζζηζηχκ ιέηνςκ. Πηδκ απυθαζδ αοηή
μνίγμκηαζ μ ηυπμξ ηαζ μ πνυκμξ ηδξ ζοκεδνίαζδξ, ηαεχξ ηαζ δ διενήζζα δζάηαλδ.
3.2.2.3 Κε αίηδζδ ιεηυπςκ, πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο
ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ οπμπνεμφηαζ κα εββνάρεζ ζηδκ διενήζζα
δζάηαλδ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ, πμο έπεζ ήδδ ζοβηθδεεί, πνυζεεηα εέιαηα, εάκ δ ζπεηζηή αίηδζδ
πενζέθεεζ ζημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ δεηαπέκηε (15) ημοθάπζζημκ διένεξ πνζκ απυ ηδ βεκζηή
ζοκέθεοζδ. Ρα πνυζεεηα εέιαηα πνέπεζ κα δδιμζζεφμκηαζ ή κα βκςζημπμζμφκηαζ, ιε εοεφκδ
ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο, ηαηά ημ άνενμ 26 ημο η.κ. 2190/1920, επηά (7) ημοθάπζζημκ
διένεξ πνζκ απυ ηδ Γεκζηή Ποκέθεοζδ. Ακ ηα εέιαηα αοηά δεκ δδιμζζεοεμφκ, μζ αζημφκηεξ
ιέημπμζ δζηαζμφκηαζ κα γδηήζμοκ ηδκ ακααμθή ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ ζφιθςκα ιε ηδκ
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πανάβναθμ 3 ημο άνενμο 39 ημο η.κ. 2190/1920 ηαζ κα πνμαμφκ μζ ίδζμζ ζηδ δδιμζίεοζδ, ηαηά
ηα μνζγυιεκα ζημ πνμδβμφιεκμ εδάθζμ, ιε δαπάκδ ηδξ Δηαζνείαξ.
3.2.2.4 Κε αίηδζδ ιεηυπςκ πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο
ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ εέηεζ ζηδ δζάεεζδ ηςκ ιεηυπςκ ηαηά ηα
μνζγυιεκα ζημ άνενμ 27 παν. 3 ημο η.κ. 2190/1920, έλζ (6) ημοθάπζζημκ διένεξ πνζκ απυ ηδ
διενμιδκία ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ, ζπέδζα απμθάζεςκ βζα εέιαηα πμο έπμοκ πενζθδθεεί ζηδκ
ανπζηή ή ηδκ ακαεεςνδιέκδ διενήζζα δζάηαλδ, ακ δ ζπεηζηή αίηδζδ πενζέθεεζ ζημ Γζμζηδηζηυ
Ποιαμφθζμ επηά (7) ημοθάπζζημκ διένεξ πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ.
3.2.2.5 Κεηά απυ αίηδζδ μπμζμοδήπμηε ιεηυπμο πμο οπμαάθθεηαζ ζηδκ Δηαζνεία πέκηε (5)
ημοθάπζζημκ πθήνεζξ διένεξ πνζκ απυ ηδ Γεκζηή Ποκέθεοζδ, ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ
οπμπνεμφηαζ κα πανέπεζ ζηδ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηζξ απαζημφιεκεξ ζοβηεηνζιέκεξ πθδνμθμνίεξ βζα
ηζξ οπμεέζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ, ζημ ιέηνμ πμο αοηέξ είκαζ πνήζζιεξ βζα ηδκ πναβιαηζηή εηηίιδζδ
ηςκ εειάηςκ ηδξ διενήζζαξ δζάηαλδξ.
3.2.2.6 Πε πενίπηςζδ αίηδζδξ ιεηυπμο ή ιεηυπςκ πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο
ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, μ Ξνυεδνμξ ηδξ Ποκέθεοζδξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα
ακααάθθεζ βζα ιζα ιυκμ θμνά ηδκ θήρδ απμθάζεςκ βζα υθα ή μνζζιέκα εέιαηα απυ ηδκ
Έηηαηηδ ή Ραηηζηή Γεκζηή Ποκέθεοζδ, μνίγμκηαξ διένα ζοκέπζζδξ ηδξ ζοκεδνίαζδξ βζα ηδκ
θήρδ ημοξ, εηείκδ πμο μνίγεηαζ ζηδκ αίηδζδ ηςκ ιεηυπςκ, πμο υιςξ δεκ ιπμνεί κα απέπεζ
πενζζζυηενμ απυ ηνζάκηα (30) διένεξ απυ ηδκ διένα ηδξ ακααμθήξ. Ζ ιεηά ηδκ ακααμθή Γεκζηή
Ποκέθεοζδ απμηεθεί ζοκέπζζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηαζ δεκ απαζηείηαζ επακάθδρδ ηςκ
δζαηοπχζεςκ δδιμζίεοζδξ ηδξ πνυζηθδζδξ ηςκ ιεηυπςκ, ζε αοηή δε ιπμνμφκ κα ιεηάζπμοκ
ηαζ κέμζ ιέημπμζ ηδνμοιέκςκ ηςκ δζαηάλεςκ ηςκ άνενςκ 27 παν. 2 ηαζ 28 ημο η.κ. 2190/1920.
3.2.2.7 Πε πενίπηςζδ αίηδζδξ ιεηυπςκ πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο
ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, δ μπμία πνέπεζ κα οπμαθδεεί ζηδκ Δηαζνεία πέκηε (5)
μθυηθδνεξ διένεξ πνζκ απυ ηδκ ηαηηζηή Γεκζηή Ποκέθεοζδ, ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ είκαζ
οπμπνεςιέκμ κ‟ ακαημζκχκεζ ζηδκ Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηα πμζά πμο ιέζα ζηδκ ηεθεοηαία δζεηία
ηαηααθήεδηακ βζα μπμζαδήπμηε αζηία απυ ηδκ Δηαζνεία ζε ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ή
ζημοξ Γζεοεοκηέξ ή άθθμοξ οπαθθήθμοξ ηδξ, ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθδ ζφιααζδ ηδξ Δηαζνείαξ πμο
ηαηανηίζηδηε βζα μπμζαδήπμηε αζηία ιε ηα ίδζα πνυζςπα. Δπίζδξ ιε αίηδζδ μζμοδήπμηε ιεηυπμο
πμο οπμαάθθεηαζ ηαηά ηα ακςηένς ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ οπμπνεμφηαζ κα πανέπεζ ηζξ
ζοβηεηνζιέκεξ πθδνμθμνίεξ πμο ημο γδημφκηαζ ζπεηζηά ιε ηζξ οπμεέζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ ζημ
ιέηνμ πμο αοηέξ είκαζ πνήζζιεξ βζα ηδκ πναβιαηζηή εηηίιδζδ ηςκ εειάηςκ ηδξ διενδζίαξ
δζαηάλεςξ. Ρμ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ιπμνεί κα ανκδεεί κα δχζεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ημο
γδημφκηαζ βζα απμπνχκηα θυβμ, ακαβνάθμκηαξ ηδκ ζπεηζηή αζηζμθμβία ζηα πναηηζηά. Ρέημζμξ
θυβμξ ιπμνεί κα είκαζ ηαηά ηζξ πενζζηάζεζξ δ εηπνμζχπδζδ ηςκ αζημφκηςκ ιεηυπςκ ζημ
Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ, ζφιθςκα ιε ηζξ παν. 3 ή 6 ημο άνενμο 18 ημο η.κ. 2190/1920.
3.2.2.8 Πε πενίπηςζδ αίηδζδξ ιεηυπςκ πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα πέιπημ (1/5) ημο
ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, δ μπμία οπμαάθθεηαζ ζηδκ Δηαζνεία ιέζα ζηδκ
πνμεεζιία ηδξ πνμδβμφιεκδξ παναβνάθμο ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα
πανέπεζ ζηδκ Γεκζηή Ποκέθεοζδ, πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ πμνεία ηςκ εηαζνζηχκ οπμεέζεςκ
ηαζ ηδκ πενζμοζζαηή ηαηάζηαζδ ηδξ Δηαζνείαξ. Ρμ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ιπμνεί κα ανκδεεί κα
δχζεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ημο γδημφκηαζ βζα απμπνχκηα μοζζχδδ θυβμ ακαβνάθμκηαξ ηδκ
ζπεηζηή αζηζμθμβία ζηα πναηηζηά. Ρέημζμξ θυβμξ ιπμνεί κα είκαζ ηαηά ηζξ πενζζηάζεζξ δ
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εηπνμζχπδζδ ηςκ αζημφκηςκ ιεηυπςκ ζημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ, ζφιθςκα ιε ηζξ παν. 3 ή 6
ημο άνενμο 18 ημο η.κ. 2190/1920, εθυζμκ ηα ακηίζημζπα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο
έπμοκ θάαεζ ηδκ ζπεηζηή πθδνμθυνδζδ ηαηά ηνυπμ επανηή.
3.2.2.9 Πε πενίπηςζδ αίηδζδξ ιεηυπςκ πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο
ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, δ θήρδ απυθαζδξ βζα μπμζμδήπμηε εέια ηδξ διενδζίαξ
δζάηαλδξ ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ βίκεηαζ ιε μκμιαζηζηή ηθήζδ.
3.2.2.10 Κέημπμζ ηδξ Δηαζνείαξ, πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα εζημζηυ (1/20) ημο ηαηααεαθδιέκμο
ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, έπμοκ ημ δζηαίςια κα γδηήζμοκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνείαξ απυ ημ Κμκμιεθέξ
Ξνςημδζηείμ ηδξ πενζθενείαξ, ζηδκ μπμία εδνεφεζ δ Δηαζνεία, πμο δζηάγεζ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία
ηδξ εημφζζαξ δζηαζμδμζίαξ. Ν έθεβπμξ δζαηάζζεηαζ ακ πζεακμθμβμφκηαζ πνάλεζξ πμο πανααζάγμοκ
δζαηάλεζξ ηςκ κυιςκ ή ημο Θαηαζηαηζημφ ή ηςκ απμθάζεςκ ηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ.
3.2.2.11 Κέημπμζ ηδξ Δηαζνείαξ, πμο εηπνμζςπμφκ ημ έκα πέιπημ (1/5) ημο ηαηααεαθδιέκμο
ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, έπμοκ ημ δζηαίςια κα γδηήζμοκ έθεβπμ ηδξ Δηαζνείαξ απυ ημ, ηαηά ηδκ
πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ ανιυδζμ δζηαζηήνζμ, εθυζμκ απυ ηδκ υθδ πμνεία ηςκ εηαζνζηχκ
οπμεέζεςκ βίκεηαζ πζζηεοηυ υηζ δ δζμίηδζδ ηςκ εηαζνζηχκ οπμεέζεςκ δεκ αζηείηαζ υπςξ
επζαάθθεζ δ πνδζηή ηαζ ζοκεηή δζαπείνζζδ. Ζ δζάηαλδ αοηή δεκ εθανιυγεηαζ υζεξ θμνέξ δ
ιεζμρδθία πμο γδηά ημκ έθεβπμ εηπνμζςπείηαζ ζημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηδξ Δηαζνείαξ.
*4. Πχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ
4.1 Θφνζα παναηηδνζζηζηά ημο ζοζηήιαημξ εζςηενζημφ εθέβπμο
4.1.1. Ν εζςηενζηυξ έθεβπμξ ηδξ Δηαζνείαξ δζεκενβείηαζ απυ ηδκ πδνεζία εζςηενζημφ εθέβπμο
ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια εθέβπμο πμο πενζέπεηαζ ζημκ Δζςηενζηυ
Θακμκζζιυ Ιεζημονβίαξ πμο έπεζ οζμεεηήζεζ ηαζ εβηνίκεζ δ Δηαζνεία.
Πδιεζχκεηαζ υηζ μ έθεβπμξ ζηδκ αάζδ ημο μπμίμο ζοκηάζζεηαζ ηαζ δ ζπεηζηή Έηεεζδ
δζεκενβείηαζ εκηυξ ημο ηακμκζζηζημφ πθαζζίμο ημο κ. 3016/2002, υπςξ ζζπφεζ ζήιενα, ηαζ
εζδζηυηενα ζφιθςκα ιε ηα άνενα 7 ηαζ 8 ημο εκ θυβς κυιμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε αάζδ ηα
μνζγυιεκα ζηδκ Απυθαζδ 5/204/2000 ημο Γ.Π. ηδξ Δπζηνμπήξ Θεθαθαζαβμνάξ, υπςξ ζζπφεζ ιεηά
ηδκ ηνμπμπμίδζή ηδξ απυ ηδκ Απυθαζδ ημο Γ.Π. ηδξ Δπζηνμπήξ Θεθαθαζαβμνάξ ιε ανζειυ
3/348/19.07.2005.
Βαζζηυ ιέθδια ηδξ Γζμίηδζδξ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ δ δζαζθάθζζδ ιέζς ηδξ εθανιμβήξ ηςκ
ηαηάθθδθςκ ζοζηδιάηςκ εζςηενζημφ εθέβπμο υηζ δ υθδ μνβάκςζδ ημο Νιίθμο έπεζ ηδκ
ζηακυηδηα κα ακηζιεηςπίγεζ ιε ηαπφηδηα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημοξ ηζκδφκμοξ εκ ηδ βεκέζεζ
ημοξ ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ κα θαιαάκεζ ηα ηαηάθθδθα ηαζ εκδεδεζβιέκα ιέηνα βζα ηδκ
άιαθοκζδ ηςκ ζοκεπεζχκ ηαζ ηςκ δοζιεκχκ επζπηχζεχκ ημοξ.
4.1.2 Θαηά ηδκ άζηδζδ ημο εθέβπμο δ πδνεζία εζςηενζημφ εθέβπμο θαιαάκεζ βκχζδ υθςκ ηςκ
ακαβηαίςκ αζαθίςκ, εββνάθςκ, ανπείςκ, ηναπεγζηχκ θμβανζαζιχκ ηαζ πανημθοθαηίςκ ηδξ
Δηαζνείαξ ηαζ γδηεί ηδκ απυθοηδ ηαζ δζανηή ζοκενβαζία ηδξ Γζμζηήζεςξ πνμηεζιέκμο κα ηδξ
παναζπεεμφκ υθεξ μζ αζηδεείζεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ζημζπεία ιε ζημπυ ηδκ απυηηδζδ εη ιένμοξ
ηδξ εφθμβδξ δζαζθάθζζδξ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ιίαξ Έηεεζδξ δ μπμία εα είκαζ απαθθαβιέκδ απυ
μοζζχδεζξ ακαηνίαεζεξ ζπεηζηά ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ηα ζοιπενάζιαηα πμο πενζέπμκηαζ ζε
αοηήκ. Ν έθεβπμξ δεκ πενζθαιαάκεζ μζαδήπμηε αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ θμβζζηζηχκ
πμθζηζηχκ πμο εθανιυζεδηακ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημο εφθμβμο ηςκ εηηζιήζεςκ πμο έβζκακ απυ
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ηδ Γζμίηδζδ, ηαεχξ αοηά απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ ημο εθέβπμο εη ιένμοξ ημο κμιίιμο εθεβηηή
ηδξ Δηαζνείαξ.
4.1.3 Ακηζηείιεκμ ημο εθέβπμο είκαζ δ αλζμθυβδζδ ημο βεκζηυηενμο επζπέδμο ηαζ ηςκ
δζαδζηαζζχκ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ εζςηενζημφ εθέβπμο. Πε ηάεε εθεβπυιεκδ πενίμδμ
επζθέβμκηαζ μνζζιέκεξ πενζμπέξ-πεδία εθέβπμο, εκχ ζε ζηαεενή ηαζ ιυκζιδ αάζδ εθέβπμκηαζ ηαζ
ελεηάγμκηαζ αθεκυξ ιεκ δ θεζημονβία ηαζ μνβάκςζδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηδξ Δηαζνείαξ
ηαζ αθεηένμο δ θεζημονβία ηςκ 2 ααζζηχκ πδνεζζχκ πμο θεζημονβμφκ ιε αάζδ ηζξ δζαηάλεζξ
ημο κ. 3016/2002, ήημζ δ πδνεζία Δλοπδνέηδζδξ Κεηυπςκ ηαζ δ πδνεζία Δηαζνζηχκ
Ακαημζκχζεςκ.
4.1.4 Δπζζδιαίκεηαζ πάκηςξ υηζ ηα ζοζηήιαηα εζςηενζημφ εθέβπμο ηαζ δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ
πανέπμοκ θεθμβζζιέκδ ηαζ υπζ απυθοηδ αζθάθεζα, δζυηζ είκαζ ζπεδζαζιέκα χζηε κα πενζμνίγμοκ
ιεκ ηδκ πζεακυηδηα επέθεοζδξ ηςκ ζπεηζηχκ ηζκδφκςκ, πςνίξ ςζηυζμ κα ιπμνμφκ κα ημοξ
απμηθείζμοκ ηεθείςξ.
4.2 Γζαπείνζζδ ηςκ ηζκδφκςκ ηδξ Δηαζνείαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ δζαδζηαζία ζφκηαλδξ ηςκ
πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ
Ν Όιζθμξ έπεζ επεκδφζεζ ζδιακηζηά πνδιαηζηά πμζά ζηδκ ακάπηολδ, ακααάειζζδ ηαζ
ζοκηήνδζδ πνμδβιέκςκ ιδπακμβναθζηχκ οπμδμιχκ πμο ελαζθαθίγμοκ ιέζα απυ ζεζνά
πθδνμθμνζαηχκ δζαδζηαζζχκ, δζηθείδςκ ηαζ επζπέδςκ αζθαθείαξ ηδκ μνεή ηαζ αηνζαή
απεζηυκζζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ιεβεεχκ ηαζ δεδμιέκςκ ηαζ πανάθθδθα ηδκ ακά πάκηα πνυκμ
εθεδνζηή (back up) απμεήηεοζή ημοξ.
Νζ πμθζηζηέξ ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ πμο έπμοκ εεζπζζεεί αλζμθμβμφκηαζ ακά ηαηηά πνμκζηά
δζαζηήιαηα ηαζ επακαηαεμνίγμκηαζ ζε πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεεί υηζ δεκ επανημφκ ή υηζ ημ
επζαάθθμοκ μζ ηείιεκεξ κμιμεεηζηέξ δζαηάλεζξ.
Ξανάθθδθα ακάθοζδ ηαζ επελενβαζία ηςκ απμηεθεζιάηςκ πναβιαημπμζείηαζ ζε διενήζζα αάζδ,
ηαθφπημκηαξ υθα ηα ζδιακηζηά πεδία ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ.
Ακηζπανααμθέξ πναβιαημπμζμφκηαζ ιεηαλφ πναβιαηζηχκ, ζζημνζηχκ ηαζ πνμτπμθμβζζιέκςκ
θμβανζαζιχκ εζυδςκ ηαζ ελυδςκ ιε επανηή θεπημιενή ελήβδζδ υθςκ ηςκ ζδιακηζηχκ
απμηθίζεςκ.
Κέζς υθςκ ηςκ ςξ άκς δζαδζηαζζχκ ηαζ ιδπακζζιχκ αζθαθείαξ, εθαπζζημπμζείηαζ μζμζδήπμηε
ηίκδοκμξ ζπεηζγυιεκμξ ιε ηδκ ζφκηαλδ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ (εηαζνζηχκ ηαζ
εκμπμζδιέκςκ) ηδξ Δηαζνείαξ.
*5. Ινηπά δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλα ή επηηξνπέο ηεο Δηαηξείαο
Θαηά ηδκ πανμφζα πνμκζηή ζηζβιή δεκ οθίζηακηαζ άθθα δζαπεζνζζηζηά ή επμπηζηά υνβακα ή
επζηνμπέξ ηδξ Δηαζνείαξ.
*6. Ξξφζζεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία
6.1 Ρμ άνενμ 10 παν. 1 ηδξ Νδδβίαξ 2004/25/ΔΘ ημο Δονςπασημφ Θμζκμαμοθίμο ηαζ ημο
Ποιαμοθίμο ηδξ 21δξ Απνζθίμο 2004, ζπεηζηά ιε ηζξ δδιυζζεξ πνμζθμνέξ ελαβμνάξ, πνμαθέπεζ
ηα αηυθμοεα ζπεηζηά ιε ηζξ εηαζνείεξ ηςκ μπμίςκ ημ ζφκμθμ ηςκ ηίηθςκ είκαζ εζζδβιέκμ βζα
δζαπναβιάηεοζδ ζε μνβακςιέκδ αβμνά:
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«1. Ρα ηνάηδ ιέθδ ελαζθαθίγμοκ υηζ μζ εηαζνείεξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 1 πανάβναθμξ 1
δδιμζζεφμοκ ακαθοηζηέξ πθδνμθμνίεξ ςξ πνμξ ηα ελήξ:
α) δζάνενςζδ ημο ηεθαθαίμο ημοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηίηθςκ πμο δεκ είκαζ εζζδβιέκμζ
πνμξ δζαπναβιάηεοζδ ζε μνβακςιέκδ αβμνά ηνάημοξ ιέθμοξ ηαζ, ηαηά πενίπηςζδ, έκδεζλδ ηςκ
δζαθυνςκ ηαηδβμνζχκ ιεημπχκ ιε ηα δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηάεε
ηαηδβμνία ιεημπχκ ηαζ ημ πμζμζηυ ημο ζοκμθζημφ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο πμο ακηζπνμζςπεφμοκ,
α) υθμοξ ημοξ πενζμνζζιμφξ ζηδ ιεηααίααζδ ηίηθςκ, υπςξ ημοξ πενζμνζζιμφξ ζηδκ ηαημπή
ηίηθςκ ή ηδκ οπμπνέςζδ θήρδξ έβηνζζδξ απυ ηδκ εηαζνεία ή απυ άθθμοξ ηαηυπμοξ ηίηθςκ, ιε
ηδκ επζθφθαλδ ημο άνενμο 46 ηδξ μδδβίαξ 2001/34/ΔΘ,
β) ηζξ ζδιακηζηέξ άιεζεξ ή έιιεζεξ ζοιιεημπέξ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ειιέζςκ ζοιιεημπχκ
ιέζς ποναιζδζηχκ δζανενχζεςκ ή αθθδθμζοιιεημπήξ) ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 85 ηδξ
μδδβίαξ 2001/34/ΔΘ,
δ) ημοξ ηαηυπμοξ ηάεε είδμοξ ηίηθςκ πμο πανέπμοκ εζδζηά δζηαζχιαηα εθέβπμο ηαζ πενζβναθή
ηςκ εκ θυβς δζηαζςιάηςκ,
ε) ημκ ιδπακζζιυ εθέβπμο πμο ηοπυκ πνμαθέπεηαζ ζε έκα ζφζηδια ζοιιεημπήξ ηςκ
ενβαγμιέκςκ, εθυζμκ ηα δζηαζχιαηα εθέβπμο δεκ αζημφκηαζ άιεζα απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ,
ζη) ημοξ ηάεε είδμοξ πενζμνζζιμφξ ζημ δζηαίςια ρήθμο, υπςξ ημοξ πενζμνζζιμφξ ηςκ
δζηαζςιάηςκ ρήθμο ζε ηαηυπμοξ δεδμιέκμο πμζμζημφ ή ανζειμφ ρήθςκ, ηζξ πνμεεζιίεξ
άζηδζδξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ρήθμο, ή ζοζηήιαηα ζηα μπμία, ιε ηδ ζοκενβαζία ηδξ εηαζνείαξ, ηα
πνδιαημπζζηςηζηά δζηαζχιαηα πμο απμννέμοκ απυ ηίηθμοξ δζαπςνίγμκηαζ απυ ηδκ ηαημπή ηςκ
ηίηθςκ,
γ) ηζξ ζοιθςκίεξ ιεηαλφ ιεηυπςκ μζ μπμίεξ είκαζ βκςζηέξ ζηδκ εηαζνεία ηαζ δφκακηαζ κα
ζοκεπάβμκηαζ πενζμνζζιμφξ ζηδ ιεηααίααζδ ηίηθςκ ή/ηαζ ζηα δζηαζχιαηα ρήθμο, ηαηά ηδκ
έκκμζα ηδξ μδδβίαξ 2001/34/ΔΘ,
δ) ημοξ ηακυκεξ υζμκ αθμνά ημκ δζμνζζιυ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ιεθχκ ημο ζοιαμοθίμο
ηαεχξ ηαζ υζμκ αθμνά ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο ηαηαζηαηζημφ,
ε) ηζξ ελμοζίεξ ηςκ ιεθχκ ημο ζοιαμοθίμο, ζδίςξ υζμκ αθμνά ηδ δοκαηυηδηα έηδμζδξ ή
επακαβμνάξ ιεημπχκ,
ζ) ηάεε ζδιακηζηή ζοιθςκία ζηδκ μπμία ζοιιεηέπεζ δ εηαζνεία ηαζ δ μπμία ανπίγεζ κα ζζπφεζ,
ηνμπμπμζείηαζ ή θήβεζ ζε πενίπηςζδ αθθαβήξ ζημκ έθεβπμ ηδξ εηαζνείαξ ηαηυπζκ δδιυζζαξ
πνμζθμνάξ ελαβμνάξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζοιθςκίαξ αοηήξ, εηηυξ εάκ, ςξ εη ηδξ θφζεχξ
ηδξ, δ ημζκμθυβδζή ηδξ εα πνμηαθμφζε ζμαανή γδιία ζηδκ εηαζνεία. Ζ ελαίνεζδ αοηή δεκ
ζζπφεζ υηακ δ εηαζνεία είκαζ νδηά οπμπνεςιέκδ κα ημζκμθμβεί πανυιμζεξ πθδνμθμνίεξ αάζεζ
άθθςκ κμιζηχκ απαζηήζεςκ,
ζα) ηάεε ζοιθςκία πμο έπεζ ζοκάρεζ δ εηαζνεία ιε ηα ιέθδ ημο ζοιαμοθίμο ηδξ ή ημο
πνμζςπζημφ ηδξ, δ μπμία πνμαθέπεζ απμγδιίςζδ ζε πενίπηςζδ παναίηδζδξ ή απυθοζδξ πςνίξ
αάζζιμ θυβμ ή εάκ ηενιαηζζεεί δ απαζπυθδζή ημοξ ελαζηίαξ ηδξ δδιυζζαξ πνμζθμνάξ
ελαβμνάξ.»
6.2 Ππεηζηά ιε ηα ζημζπεία β, δ, ζη, δ ηαζ ε ηδξ παν. 1 ημο άνενμο 10 δ Δηαζνεία δδθχκεζ ηα
αηυθμοεα:
• ςξ πνμξ ημ ζδιείμ β΄: μζ ζδιακηζηέξ άιεζεξ ή έιιεζεξ ζοιιεημπέξ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ μζ
αηυθμοεεξ:
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α) «GLOBALSOFT ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΘΑΗ ΙΗΘΝ
ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ», ιε έδνα ηδκ Λέα Πιφνκδ Αηηζηήξ, ζηδκ μπμία δ Δηαζνεία
ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ ζοιιεημπήξ 96,70%,
α) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD», ιε έδνα ηδκ Θφπνμ, ζηδκ μπμία δ Δηαζνεία
ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ 100%.
β) «ΘΝΚΞΗΝΡΔΟ ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ ΦΟΑΛΡΠΑΗΕ Δ.Ξ.Δ.», ιε έδνα ηδκ Λέα Πιφνκδ Αηηζηήξ,
ζηδκ μπμία δ Δηαζνεία ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ ζοιιεημπήξ 50,18%.
Πε ζπέζδ ιε ηδκ ςξ άκς Δηαζνεία Ξενζμνζζιέκδξ Δοεφκδξ ζδιεζχκεηαζ υηζ αοηή δοκάιεζ ηδξ ιε
ανζειυ 5055/01.07.2008 ζοιαμθαζμβναθζηήξ πνάλδξ ηδξ Ποιαμθαζμβνάθμο Αεδκχκ Σανίηθεζαξ
Πεναεηά-Φίθδ έπεζ θοεεί ηαζ εονίζηεηαζ ζε ηαεεζηχξ εηηαεανίζεςξ, [Φ.Δ.Θ. (ηεφπμξ Α.Δ. ηαζ
Δ.Ξ.Δ.) ιε ανζειυ 6771/09.07.2008]. Ρμ ζηάδζμ ηδξ εηηαεανίζεςξ δεκ έπεζ μθμηθδνςεεί αηυιδ.
δ) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) S.A.», ιε έδνα ζηδκ Δθαεηία, ζηδκ μπμία δ
ηοπνζαηή ςξ άκς εοβαηνζηή ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ ζοιιεημπήξ 60%.
Πδιεζχκεηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηεθεοηαία ςξ άκς εοβαηνζηή υηζ αοηή ζοκεζηήεδ ημκ Αφβμοζημ
ημο 2012 ηαζ ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο 2012 δεκ είπε λεηζκήζεζ μζαδήπμηε μοζζαζηζηή
δναζηδνζμπμίδζδ.
Ξεναζηένς μζ ζδιακηζηέξ άιεζεξ ή έιιεζεξ ζοιιεημπέξ ζημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηαζ δζηαζχιαηα
ρήθμο ηδξ Δηαζνείαξ, ηαηά ηδκ έκκμζα ηςκ δζαηάλεςκ ηςκ άνενςκ 9 έςξ 11 ημο κ. 3556/2007
είκαζ μζ αηυθμοεεξ:
 Σανάθαιπμξ Πηαζζκυπμοθμξ: 4.116.197 ιεημπέξ ηαζ δζηαζχιαηα ρήθμο (πμζμζηυ 34,85%).
 Latover Holdings Limited (ζοιθενυκηςκ ημο η. Σαν Πηαζζκυπμοθμο): 1.771.830 ιεημπέξ ηαζ
δζηαζχιαηα ρήθμο (πμζμζηυ 15,00%).
• ςξ πνμξ ημ ζδιείμ δ΄: δεκ οθίζηακηαζ μζμοδήπμηε είδμοξ ηίηθμζ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ
ιεημπχκ), μζ μπμίμζ πανέπμοκ εζδζηά δζηαζχιαηα εθέβπμο.
• ςξ πνμξ ημ ζδιείμ ζη΄: δεκ οθίζηακηαζ βκςζημί πενζμνζζιμί ζημ δζηαίςια ρήθμο (υπςξ
πενζμνζζιμί ηςκ δζηαζςιάηςκ ρήθμο ζε ηαηυπμοξ δεδμιέκμο πμζμζημφ ή ανζειμφ ρήθςκ,
πνμεεζιίεξ άζηδζδξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ρήθμο, ή ζοζηήιαηα ζηα μπμία, ιε ηδ ζοκενβαζία ηδξ
Δηαζνείαξ, ηα πνδιαημπζζηςηζηά δζηαζχιαηα πμο απμννέμοκ απυ ηίηθμοξ δζαπςνίγμκηαζ απυ ηδκ
ηαημπή ηςκ ηίηθςκ). Ακαθμνζηά ιε ηδκ άζηδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ρήθμο ηαηά ηδκ Γεκζηή
Ποκέθεοζδ εηηεκήξ ακαθμνά βίκεηαζ ζηδκ Δκυηδηα 3 ηδξ πανμφζαξ Γήθςζδξ Δηαζνζηήξ
Γζαηοαένκδζδξ.
• ςξ πνμξ ημ ζδιείμ δ΄: ακαθμνζηά ιε ημκ δζμνζζιυ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ιεθχκ ημο
Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηδξ Δηαζνείαξ ηαεχξ ηαζ ηα ζπεηζηά ιε ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο
Θαηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνείαξ, δεκ οθίζηακηαζ ηακυκεξ μζ μπμίμζ δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ηα
πνμαθεπυιεκα ζημκ η.κ. 2190/1920, υπςξ ζζπφεζ ζήιενα. Νζ ηακυκεξ αοημί πενζβνάθμκηαζ
ακαθοηζηά ζηδκ Δκυηδηα 2.1 ηδξ πανμφζαξ Γήθςζδξ Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ.
• ςξ πνμξ ημ ζδιείμ ε΄: δεκ οθίζηακηαζ εζδζηέξ ελμοζίεξ ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ
Ποιαμοθίμο ακαθμνζηά ιε ηδκ έηδμζδ ή ηδκ επακαβμνά ιεημπχκ.
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014
Ζ πανμφζα Γήθςζδ Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηαζ εζδζηυ ηιήια ηδξ
εηήζζαξ Έηεεζδξ (Γζαπείνζζδξ) ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηδξ Δηαζνείαξ.
Λέα Πιφνκδ, 31δ Κανηίμο 2015
Ρμ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηδξ Δηαζνείαξ

Ν Ξνυεδνμξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο
Σανάθαιπμξ Πηαζζκυπμοθμξ

ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΝΟΘΩΡΩΛ ΔΙΔΓΘΡΩΛ ΙΝΓΗΠΡΩΛ
Βεααζχκεηαζ υηζ, δ ακςηένς έηεεζδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο πμο απμηεθείηαζ απυ πεκήκηα
δφμ ζεθίδεξ (54), είκαζ αοηή πμο ακαθένεηαζ ζηδκ έηεεζδ εθέβπμο πμο πμνήβδζα ιε
διενμιδκία 31 Κανηίμο 2015
Αεήκα, 31δ Κανηίμο 2015
Ν Ννηςηυξ Δθεβηηήξ Ιμβζζηήξ
ΘΥΠΡΑΠ Η.ΟΝΠΠΝΠ
Α.Κ ΠΝΔΙ: 16801
Ποκενβαγυιεκμζ Ννηςημί Ιμβζζηέξ α.ε.μ.ε.
ιέθμξ ηδξ Crowe Horwath International
Φςη. Λέβνδ 3, 11257 Αεήκα
Αν Κ ΠΝΔΙ 125
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014
ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (πμζά εηθναζιέκα ζε €)
ΠΖΚ.
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
Δκζχιαηα πάβζα
πεναλία επζπεζνήζεςξ
Άοθα πενζμοζζαηά ζημζπεία
Δπεκδφζεζξ ζε ζοκδειέκεξ επζπεζνήζεζξ
Άθθα πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία
Ακαααθθυιεκμζ θυνμζ
Πχλνιν
Θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
Απμεέιαηα
Ξεθάηεξ
Ιμζπέξ Απαζηήζεζξ
Ξνμηαηααμθέξ
Βναποπνυεεζιεξ Δπεκδφζεζξ
Γζαεέζζια

Ν ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2014

2
4
3
5

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

5.041.097
764.809
4.841.482
2.475
469.525
11.119.388

5.191.365
764.809
5.377.114
2.475
360.482
11.696.245

5.030.796
4.072.867
1.884.173
2.475
356.843
11.347.154

5.176.380
4.593.806
1.884.173
2.475
258.999
11.915.833

347.895
9.194.589
861.734
24.109
2.655.787
3.764.625

240.128
7.388.376
992.792
47.571
712.109
4.610.769

317.143
7.355.697
849.870
4.902
2.326.421
3.026.637

209.375
6.939.891
1.057.110
12.793
474.207
3.915.165

Πχλνιν

16.848.739

13.991.745

13.880.670

12.608.541

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
ΞΑΘΖΡΗΘΝ
Ίδηα Θεθάιαηα
Κεημπζηυ ηεθάθαζμ
Aπμεειαηζηυ οπέν ημ άνηζμ
Ίδζεξ Κεημπέξ
Απμεειαηζηά
Πςνεοιέκα ηένδδ (Εδιίεξ)
Πχλνιν

27.968.127

25.687.990

25.227.824

24.524.374

5.551.731
2.925.510
-32.629
5.134.921
2.233.764
15.813.297

5.315.487
3.061.770
-31.415
5.455.416
1.371.226
15.172.484

5.551.731
2.925.510
-31.532
5.064.401
1.693.137
15.203.247

5.315.487
3.061.770
-30.318
5.447.630
1.205.143
14.999.712

-89.435
15.723.862

-101.360
15.071.124

15.203.247

14.999.712

10

343.750
-

176.471
78.643

343.750
3.500

176.471
82.143

17
11

319.081
695.395
41.000
1.399.226

288.692
858.863
41.000
1.443.669

273.667
555.658
35.000
1.211.575

252.263
822.908
35.000
1.368.785

9
10

7.635.360
2.958.878
250.801
10.845.039
27.968.127

6.010.550
3.017.966
144.681
9.173.197
25.687.990

5.798.945
2.822.460
191.597
8.813.002
25.227.824

5.136.225
2.881.548
138.104
8.155.877
24.524.374

15

6
7
7
7
7
8

12
12
13
14

Γζηαζχιαηα ιεζμρδθίαξ
Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Καηνμπνυεεζια δάκεζα
Άθθεξ ιαηνμπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ
πμπνεχζεζξ πανμπχκ απμγδι.
πνμζςπζημφ
Δπζπμνδβήζεζξ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ
Ξνμαθέρεζξ
Πχλνιν
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Ξνμιδεεοηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ
Βναποπνυεεζια δάκεζα
Φυνμζ Ξθδνςηέμζ
Πχλνιν
ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ

Νζ ζοκμδεοηζηέξ ζδιεζχζεζξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ εκμπμζδιέκςκ μημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΣΟΖΠΖΠ 2014

(πμζά εηθναζιέκα ζε €)

ΠΖΚ.

Έζνδα πσιήζεσλ

1

Κείμκ: Θυζημξ πςθδεέκηςκ
Κηθηφ θέξδνο

1

Άθθα θεζημονβζηά έζμδα
Πχλνιν

ΝΚΗΙΝΠ
01.01-31.12.2014

01.01-31.12.2013

9.655.388

9.313.652

5.702.122

5.497.597

3.953.266

3.816.055

524.193

483.093

4.477.459

4.299.148

Έλμδα θεζημονβίαξ δζάεεζδξ

18

1.675.948

1.511.184

Έλμδα δζμζηδηζηήξ θεζημονβίαξ

18

1.144.497

1.208.425

Έλμδα θεζημονβίαξ ενεοκχκ

18

705.213

631.415

16.095

60.374

935.706

887.750

(34.978)

239.130

970.684

648.620

77.330

23.981

893.354

624.639

12.053

(22.000)

881.301

646.639

4.223

(2.236)

(11.271)

(23.494)

2.930

8.735

(4.118)

(16.995)

889.236

607.644

877.311

630.314

11.925

(22.670)

0,0749

0,0549

Άθθα θεζημονβζηά έλμδα
Ιεηηνπξγηθφ θέξδνο
Θυζημξ πνδιαημδυηδζδξ
Θέξδνο πξν θφξσλ
Φυνμξ εζζμδήιαημξ

15

Θαζαξφ θέξδνο (κεηά απφ θφξνπο) (Α)
Γζηαζχιαηα ιεζμρδθίαξ
Θαζαξφ Θέξδνο κεηά απφ θφξνπο πνπ
αλαινγεί ζηνλ Όκηιν
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
Πημζπεία πμο δεκ ακαηαηαηάζζμκηαζ
ιεηαβεκέζηενα ζηα απμηεθέζιαηα
Ποκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ εκμπμίδζδξ
εοβαηνζηχκ ελςηενζημφ
Δπακαεπζιεηνήζεζξ πνμβναιιάηςκ ηαεμνζζιέκςκ
πανμπχκ
Φυνμξ εζζμδήιαημξ ζημζπείςκ θμζπχκ ζοκμθζηχκ
εζυδςκ πμο δεκ ακαηαηαηάζζμκηαζ
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β)
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ
θφξνπο (Α+Β)
Ηδζμηηήηεξ Κδηνζηήξ
Γζηαζχιαηα ιεζμρδθίαξ
Θέξδε αλα κεηνρή

16

Βαζζηά

Νζ ζοκμδεοηζηέξ ζδιεζχζεζξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ εκμπμζδιέκςκ μημκμιζηχκ
ηαηαζηάζεςκ.
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΣΟΖΠΖΠ 2014

(πμζά εηθναζιέκα ζε €)

ΠΖΚ.

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
01.01-31.12.2014

01.01-31.12.2013

Έζνδα πσιήζεσλ

7.627.342

8.128.230

Κείμκ: Θυζημξ πςθδεέκηςκ

4.617.580

4.894.044

3.009.762

3.234.186

519.056

513.755

3.528.818

3.747.941

Κηθηφ θέξδνο
Άθθα θεζημονβζηά έζμδα
Πχλνιν
Έλμδα θεζημονβίαξ δζάεεζδξ

18

1.370.336

1.256.837

Έλμδα δζμζηδηζηήξ θεζημονβίαξ

18

984.877

1.008.708

Έλμδα θεζημονβίαξ ενεοκχκ

18

664.580

568.067

15.509

41.230

493.516

873.099

24.979

215.927

468.537

657.172

22.475

43.527

446.062

613.645

Άθθα θεζημονβζηά έλμδα
Ιεηηνπξγηθφ θέξδνο
Θυζημξ πνδιαημδυηδζδξ
Θέξδνο πξν θφξσλ
Φυνμξ εζζμδήιαημξ

15

Θαζαξφ θέξδνο (κεηά απφ θφξνπο) (Α)
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα
Πημζπεία πμο δεκ ακαηαηαηάζζμκηαζ
ιεηαβεκέζηενα ζηα απμηεθέζιαηα
Δπακαεπζιεηνήζεζξ πνμβναιιάηςκ ηαεμνζζιέκςκ
πανμπχκ
Φυνμξ εζζμδήιαημξ ζημζπείςκ θμζπχκ ζοκμθζηχκ
εζυδςκ πμο δεκ ακαηαηαηάζζμκηαζ
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β)
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ
θφξνπο (Α+Β)
Αλαινγία κεηνςεθίαο
Θαζαξφ Θέξδνο κεηά απφ θφξνπο πνπ
αλαινγεί ζηνλ Όκηιν
Θέξδε αλα κεηνρή

(8.146)

(20.488)

2.117

7.542

(6.029)

(12.946)

440.033

600.699

-

-

440.033

600.699

0,0379

0,0521

16

Βαζζηά

Νζ ζοκμδεοηζηέξ ζδιεζχζεζξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ εκμπμζδιέκςκ μημκμιζηχκ
ηαηαζηάζεςκ.
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Όκηινο
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ

(πμζά εηθναζιέκα ζε €)

Κεηνρηθφ
Θεθάιαην
Πχλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ
Έλαξμεο Σξήζεσο
01.01.2014
Θένδδ πνήζεςξ
Ιμζπά ζοκμθζηά έζμδα ιεηά
απυ θυνμοξ
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά
Έζνδα κεηά απφ Φφξνπο

Απνζεκ.
ππεξ ην Άξηην

Ίδηεο
Κεηνρέο

Ραθηηθφ
Απνζεκαηηθφ

Απνζεκαηηθά
Φνξνι.
λφκσλ

Ινηπά
Απνζεκαηηθά

Κε
δηαλεκεζέληα
θέξδε

Γηθαηψκαηα
κεηνςεθίαο

Πχλνιν

5.315.487
-

3.061.770
-

(31.415)
-

594.591
-

1.494.801
-

3.366.024
-

1.371.226
881.301

(101.360)
12.053

15.071.124
893.354

-

-

-

-

-

-

(3.990)

(128)

(4.118)

-

-

-

-

-

-

877.311

11.925

889.236

Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ

-

-

(1.214)

-

-

-

-

-

(1.214)

Γηαλνκή Θεξδψλ
Θάιπςε ίδηαο Ππκκεηνρήο
Δπελδπηηθνχ
Ξξνγξάκκαηνο
Γηαλνκή Απνζεκαηηθψλ
Λ.4172/13
Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Ιήμεο Σξήζεσο
31.12.2014

-

-

-

36.645

-

-

(36.645)

-

-

-

-

-

-

56.771

-

(56.771)

-

-

236.244

(136.260)

-

-

-

(413.911)

78.643

-

(235.284)

5.551.731

2.925.510

(32.629)

631.236

1.551.572

2.952.113

2.233.764

(89.435)

15.723.862

Νζ ζοκμδεοηζηέξ ζδιεζχζεζξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Όκηινο
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ

(πμζά εηθναζιέκα ζε €)

Κεηνρηθφ
Θεθάιαην
Πχλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ
Έλαξμεο Σξήζεσο
01.01.2013

Απνζεκ.
ππεξ ην Άξηην

Ίδηεο
Κεηνρέο

Ραθηηθφ
Απνζεκαηηθφ

Απνζεκαηηθά
Φνξνι.
λφκσλ

Ινηπά
Απνζεκαηηθά

Κε
δηαλεκεζέληα
θέξδε

Γηθαηψκαηα
κεηνςεθίαο

Πχλνιν

5.315.487

3.061.770

(22.969)

594.591

1.172.685

3.366.024

1.063.028

(78.690)

14.471.926

-

-

-

-

-

-

646.639

(22.000)

624.639

-

-

-

-

-

-

(16.325)

(670)

(16.995)

-

-

-

-

-

-

630.314

(22.670)

607.644

-

-

-

-

322.116

-

(322.116)

-

-

Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ

-

-

(8.446)

-

-

-

-

Κείσζε Κεη. Θεθαιαίνπ
Αλαινγία κεηνςεθίαο ζε
ζχζηαζε ζπγαηξηθήο
Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Ιήμεο Σξήζεσο
31.12.2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.315.487

3.061.770

(31.415)

594.591

1.494.801

3.366.024

1.371.226

(101.360)

15.071.124

Θένδδ πνήζεςξ
Ιμζπά ζοκμθζηά έζμδα ιεηά
απυ θυνμοξ
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά
Έζνδα κεηά απφ Φφξνπο
Θάιπςε ίδηαο
ζπκκεηνρήο επελδπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο

Νζ ζοκμδεοηζηέξ ζδιεζχζεζξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Δηαηξεία
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ

(πμζά εηθναζιέκα ζε €)

Κεηνρηθφ
Θεθάιαην
Πχλνιν Ηδίσλ
θεθαιαίσλ Έλαξμεο
Σξήζεσο 01.01.2014
Θένδδ πνήζεςξ
Ιμζπά ζοκμθζηά έζμδα ιεηά
απυ θυνμοξ
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά
Έζνδα κεηά απφ Φφξνπο
Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ
Γηαλνκή Θεξδψλ
Θάιπςε ίδηαο
ζπκκεηνρήο επελδπηθνχ
πξνγξάκκαηνο
Γηαλνκή Απνζεκαηηθψλ
Λ.4172/13
Πχλνιν Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ Ιήμεο
Σξήζεσο 31.12.2014

Απνζεκαηηθφ
ππεξ ην Άξηην

Ίδηεο Κεηνρέο

Ραθηηθφ
Απνζεκαηηθφ

Ινηπά
Απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά
Φνξνι. λφκσλ

Κε δηαλεκεζέληα
θέξδε

Πχλνιν

5.315.487
-

3.061.770
-

(30.318)
-

586.805
-

1.494.801
-

3.366.024
-

1.205.143
446.062

14.999.712
446.062

-

-

-

-

-

-

(6.029)

(6.029)

-

-

-

-

-

-

440.033

440.033

-

-

(1.214)
-

30.682

-

-

(30.682)

(1.214)
-

-

-

-

-

-

236.244

(136.260)

-

-

-

(413.911)

78.643

(235.284)

5.551.731

2.925.510

(31.532)

617.487

1.494.801

2.952.113

1.693.137

15.203.247

Νζ ζοκμδεοηζηέξ ζδιεζχζεζξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014

Δηαηξεία
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ

(πμζά εηθναζιέκα ζε €)

Κεηνρηθφ
Θεθάιαην
Πχλνιν Ηδίσλ
θεθαιαίσλ Έλαξμεο
Σξήζεσο 01.01.2013
Θένδδ πνήζεςξ
Ιμζπά ζοκμθζηά έζμδα ιεηά
απυ θυνμοξ
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά
Έζνδα κεηά απφ Φφξνπο
Θάιπςε ίδηαο
ζπκκεηνρήο
επελδπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο
Αγνξά Ηδίσλ Κεηνρψλ
Κείσζε Κεη. Θεθαιαίνπ
Γηαλνκή Θεξδψλ
Πχλνιν Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ Ιήμεο
Σξήζεσο 31.12.2013

Απνζεκαηηθφ
ππεξ ην Άξηην

Ίδηεο Κεηνρέο

Ραθηηθφ
Απνζεκαηηθφ

Ινηπά
Απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά
Φνξνι. λφκσλ

Κε δηαλεκεζέληα
θέξδε

Πχλνιν

5.315.487

3.061.770

(21.872)

586.805

1.172.685

3.366.024

926.560

14.407.459

-

-

-

-

-

-

613.645

613.645

-

-

-

-

-

-

(12.946)

(12.946)

-

-

-

-

-

-

600.699

600.699

-

-

(8.446)
-

-

322.116
-

-

(322.116)
-

(8.446)
-

5.315.487

3.061.770

(30.318)

586.805

1.494.801

3.366.024

1.205.143

14.999.712

Νζ ζοκμδεοηζηέξ ζδιεζχζεζξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ
ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΣΟΖΠΖΠ

(πμζά εηθναζιέκα ζε €)

Όκηινο

Δηαηξεία

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12 2014

1.1.-31.12. 2013

970.684

648.620

468.537

657.172

1.946.467
109.641
-508.377

1.917.524
224.274
-875.857

1.651.865
102.404
-450.491

1.636.149
214.233
-854.218

-68.895
-110.286
144.203

112.721
70.320
75.130

-63.275
-69.852
158.107

-10.427
51.073
175.281

-107.768
-1.653.253

-42.412
1.179.110

-107.768
-237.609

-42.650
1.060.038

1.192.556

-1.553.325

260.831

-1.359.177

-10.523

-33.380

-9.147

-26.853

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Θέξδε πξφ θφξσλ
Ξθέμκ/ Κείμκ πνμζανιμβέξ βζα:
Απμζαέζεζξ
Ξνμαθέρεζξ
Κδ ηαιεζαηά έζμδα/έλμδα
Απμηεθέζιαηα (έζμδα, έλμδα, ηένδδ ηαζ γδιίεξ)
επεκδοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ
Ποκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ
Σνεςζηζημί ηυημζ ηαζ ζοκαθή έλμδα
Ξθέμκ/Κείμκ πνμζανιμβέξ βζα ιεηααμθέξ
θμβ/ζιχκ ηεθαθαίμο ηίκδζδξ ή πμο ζπεηίγμκηαζ
ιε ηζξ θεζημονβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ
Κείςζδ / (αφλδζδ) απμεειάηςκ
Κείςζδ / (αφλδζδ) απαζηήζεςκ
(Κείςζδ) / αφλδζδ οπμπνεχζεςκ (πθδκ
Ρναπεγχκ)
Κείμκ:
Ξθδνςιέξ βζα απμγδιίςζδ πνμζςπζημφ
Σνεςζηζημί ηυημζ ηαζ ζοκαθή έλμδα
ηαηααεαθδιέκα
Θαηααεαθδιέκμζ θυνμζ
Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α)

-272.074
-38.657

-286.219
-8.845

-263.716
-21.341

-274.774
-

1.593.718

1.427.661

1.418.545

1.225.847

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Απυηηδζδ εοβαηνζηχκ, ζοββεκχκ, ημζκμπναλζχκ
& θμζπχκ επεκδφζεςκ
Αβμνά εκζχιαηςκ ηαζ άοθςκ παβίςκ ζημζπείςκ

-2.105.498
-1.260.567

-817.556
-1.336.439

-1.949.116
-985.343

-565.048
-968.474

90.922
42.305
230.715

112.106
106.250

73.236
37.731
160.177

106.759
106.250

-3.002.123

-1.935.639

-2.663.315

-1.320.513

-1.214
500.000
-395.637
348.298
-

-8.446
-692.271
-617

-1.214
500.000
-395.637
183.241
-

-8.446
-692.271
-617

Ρυημζ εζζπναπεέκηεξ
Κενίζιαηα Δζζπναπεέκηα
Δζζπνάλεζξ απυ πςθήζεζξ πνεμβνάθςκ
Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ
επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β)
Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Αβμνά Ηδίςκ ιεημπχκ
Δζζπνάλεζξ απυ εηδμεέκηα/ ακαθδθεέκηα δάκεζα
Δλμθθήζεζξ δακείςκ
Δπζπμνδβήζεζξ
Κενίζιαηα πθδνςεέκηα
Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ)
Θαζαξή αχμεζε/ (κείσζε) ζηα ηακεηαθά
δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ρξήζεσο (α) + (β)
+ (γ)

451.447

-701.334

286.390

-701.334

-956.958

-1.209.312

-958.380

-796.000

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο
ρξήζεσο

4.610.769

5.891.778

3.915.165

4.762.238

110.814

-71.697

69.852

-51.073

3.764.625

4.610.769

3.026.637

3.915.165

Ποκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ ζηα ηαιεζαηά
δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο
ρξήζεσο

Νζ ζοκμδεοηζηέξ ζδιεζχζεζξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηςκ εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014
Α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν
Ζ Δηαζνεία PROFILE ΑΛΥΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ιε ημκ δζαηνζηζηυ
ηίηθμ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (εθελήξ δ „„Δηαζνεία‟‟ ή δ „„Κδηνζηή‟‟) ηαζ μζ εοβαηνζηέξ ηδξ (εθελήξ μ
„„Όιζθμξ‟‟) δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ηθάδμ ηαηαζηεοήξ ηαζ ειπμνίαξ θμβζζιζημφ ηαζ Ζ/, πανμπήξ οπδνεζζχκ
ιεηάδμζδξ δεδμιέκςκ ιέζς επζθεβιέκςκ ηαζ άθθςκ επζημζκςκζαηχκ δζηηφςκ ηαζ βεκζηά ζημοξ ημιείξ πμο
πενζβνάθμκηαζ ζημ άνενμ 3 ημο Θαηαζηαηζημφ ηδξ Δηαζνείαξ. Ζ Δηαζνεία ηαζ μ Όιζθμξ έπμοκ ηδκ έδνα ημοξ ζημ
Γήιμ N.Πιφνκδξ Αηηζηήξ, ζηδκ Ι.Ποββνμφ 199 ηαζ απαζπμθμφκ 81 ιζζεςημφξ ζοκμθζηά.
Νζ ιεημπέξ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ εζζδβιέκεξ ζημ Σνδιαηζζηδνίμ Αεδκχκ. Νζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ
ηαζ ημο Νιίθμο βζα ηδκ πνήζδ πμο έθδλε ζηζξ 31 Γεηειανίμο 2014 εβηνίεδηακ απυ ημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηδξ
Δηαζνείαξ ηαηά ηδ ζοκεδνίαζδ ημο ηδξ 31δξ Κανηίμο 2015.
Νζ εοβαηνζηέξ εηαζνείεξ μζ μπμίεξ πενζεθήθεδζακ ζηζξ επζζοκαπηυιεκεξ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο
Νιίθμο πενζβνάθμκηαζ ζηδ ζδιείςζδ Γ1.
Β. Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Νζ εηήζζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνίαξ ηαζ ημο Νιίθμο ηαθφπημοκ ηδκ πενίμδμ 01/01/2014-31/12/2014.
Έπμοκ ζοκηαπεεί ιε αάζδ ημ ζζημνζηυ ηυζημξ, ιε ελαίνεζδ ηα πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία πμο απμηζιχκηαζ ζηδκ
εφθμβδ αλία ιε ιεηααμθέξ ζηα απμηεθέζιαηα, ηδκ ανπή ηδξ ζοκέπζζδξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ (going concern) ηαζ
ηδκ ανπή αοημηέθεζαξ ηςκ πνήζεςκ. Νζ εκ θυβς εηήζζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ είκαζ ζφιθςκεξ ιε ηα Γζεεκή
Ξνυηοπα Σνδιαημμζημκμιζηήξ Ξθδνμθυνδζδξ (Γ.Ξ.Σ.Ξ.), ηα μπμία έπμοκ εηδμεεί απυ ημ Ποιαμφθζμ ηςκ Γζεεκχκ
Ιμβζζηζηχκ Ξνμηφπςκ (I.A.S.B.), ηαεχξ ηαζ ηςκ δζενιδκεζχκ ημοξ, μζ μπμίεξ έπμοκ εηδμεεί απυ ηδκ Δπζηνμπή
Δνιδκείαξ Ξνμηφπςκ (I.F.R.I.C.) ημο I.A.S.B. ηαζ ηα μπμία έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.
Γεκ οπάνπμοκ Ξνυηοπα πμο κα έπμοκ εθανιμζηεί πνζκ ηδκ διενμιδκία έκανλδξ εθανιμβήξ ημοξ.
Ζ ηαηάνηζζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ απαζηεί ηδκ πνήζδ ακαθοηζηχκ θμβζζηζηχκ εηηζιήζεςκ ηαζ ηνίζεςκ βζα
ηδκ εθανιμβή ηςκ θμβζζηζηχκ ανπχκ. Ρα εέιαηα βζα ηα μπμία έπμοκ βίκεζ εηηζιήζεζξ ηαζ παναδμπέξ ακαθένμκηαζ
ηαηςηένς.
Νζ θμβζζηζηέξ ανπέξ πμο αημθμφεδζε δ Δηαζνία, βζα ηδ ζφκηαλδ ηςκ εηήζζςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ
31.12.2014 είκαζ μζ ίδζεξ ιε εηείκεξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηζξ δδιμζζεοιέκεξ εηήζζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ
31.12.2013, αθμφ θδθεμφκ οπυρδ μζ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ πνμηφπςκ, ηα κέα πνυηοπα ηαζ μζ κέεξ Γζενιδκείεξ πμο
εηδυεδηακ απυ ημ Ποιαμφθζμ Γζεεκχκ Ιμβζζηζηχκ Ξνμηφπςκ (IASB), οζμεεηήεδηακ απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ
ηαζ δ εθανιμβή ημοξ είκαζ οπμπνεςηζηή απυ 1.1.2014.
Λέα πξφηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηακέλσλ πξνηχπσλ
Α) Ξνυηοπα ηαζ Γζενιδκείεξ οπμπνεςηζηά βζα ηδκ πνήζδ 2014 :
Λέα πνυηοπα, ηνμπμπμζήζεζξ πνμηφπςκ ηαζ δζενιδκείεξ έπμοκ εηδμεεί ηαζ είκαζ οπμπνεςηζηήξ εθανιμβήξ βζα ηζξ
εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2014. Ζ εηηίιδζδ ημο Νιίθμο ζπεηζηά ιε
ηδκ επίδναζδ απυ ηδκ εθανιμβή αοηχκ ηςκ κέςκ πνμηφπςκ, ηνμπμπμζήζεςκ ηαζ δζενιδκεζχκ παναηίεεηαζ
παναηάης.
ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε»
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) ανζε. 1256/2012 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηδξ 13δξ Γεηειανίμο 2012, L 360 -29/12/2012)
Δθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2014. Ζ ηνμπμπμίδζδ
αοηή πανέπεζ κέεξ δζεοηνζκήζεζξ ζπεηζηά ιε ηα ηνζηήνζα εθανιμβήξ ημο ζοιρδθζζιμφ πενζμοζζαηχκ
ζημζπείςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ χζηε κα ελαθεζθεμφκ μζ δζαθμνεηζημί πεζνζζιμί ζηδκ ηνέπμοζα πναηηζηή. Ζ
ηνμπμπμίδζδ δεκ έπεζ επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο Νιίθμο.
ΓΞΣA 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) ανζε. 1254/2012 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηδξ 11δξ Γεηειανίμο 2012, L 360 -29/12/2012) Πφιθςκα
ιε ηδκ ΔΔ, εθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ημ ανβυηενμ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ
Ηακμοανίμο 2014. Ζ εθανιμβή κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
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Ρμκ Κάζμ ημο 2011 ημ ΠΓΙΞ ελέδςζε ημ ΓΞΣΑ 10 «Δκμπμζδιέκεξ Νζημκμιζηέξ Θαηαζηάζεζξ». Ρμ ΓΞΣΑ 10 εέηεζ ηζξ
ανπέξ βζα ηδκ πανμοζίαζδ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ εκμπμζδιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, υηακ ιία
μκηυηδηα εθέβπεζ ιία ή πενζζζυηενεξ άθθεξ μκηυηδηεξ. Ρμ ΓΞΣΑ 10 ακηζηαεζζηά ηζξ απαζηήζεζξ εκμπμίδζδξ πμο
πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ΓΙΞ 27 «Δκμπμζδιέκεξ ηαζ Αημιζηέξ Νζημκμιζηέξ Θαηαζηάζεζξ» ηαζ ζηδ Γζενιδκεία
12 «Δκμπμίδζδ - μζημκμιζηέξ ιμκάδεξ εζδζημφ ζημπμφ». Ρμ ΓΞΣΑ 10 ζηδνίγεηαζ ζηζξ οθζζηάιεκεξ ανπέξ,
πνμζδζμνίγμκηαξ ηδκ έκκμζα ημο εθέβπμο ςξ ημκ ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα βζα ημ ακ δ μζημκμιζηή
μκηυηδηα εα πνέπεζ κα ζοιπενζθδθεεί ζηζξ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ ιδηνζηήξ εηαζνείαξ.
Ρμ πνυηοπμ πανέπεζ πνυζεεηεξ μδδβίεξ βζα κα αμδεήζεζ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ημο εθέβπμο, υπμο αοηυ
είκαζ δφζημθμ κα εηηζιδεεί. Ν Όιζθμξ εθάνιμζε ημ ΓΞΣΑ 10 ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2014, ημ μπμίμ δεκ επέθενε
ηαιία αθθαβή ζηδκ εκμπμίδζδ ηςκ ζοιιεημπχκ ημο Νιίθμο.
ΓΞΣΑ 11 «Πρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν»
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) ανζε. 1254/2012 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηδξ 11δξ Γεηειανίμο 2012, L 360 -29/12/2012) Πφιθςκα
ιε ηδκ ΔΔ, εθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ημ ανβυηενμ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ
Ηακμοανίμο 2014. Ζ εθανιμβή κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρμκ Κάζμ ημο 2011 ημ ΠΓΙΞ ελέδςζε ημ ΓΞΣΑ 11 «Ππήιαηα οπυ ημζκυ έθεβπμ». Ρμ ΓΞΣΑ 11
ακηζηαεζζηά ημ ΓΙΞ 31 «Σνδιαημμζημκμιζηή Ξανμοζίαζδ ηςκ Ποιθενυκηςκ ζε Θμζκμπναλίεξ» ηαζ ηδ
Γζενιδκεία
13
«Απυ ημζκμφ εθεβπυιεκεξ μζημκμιζηέξ ιμκάδεξ
ιδ κμιζζιαηζηέξ ζοκεζζθμνέξ απυ
ημζκμπναηημφκηεξ». Ρμ ΓΞΣΑ 11 «Ππήιαηα οπυ ημζκυ έθεβπμ» πνμαθέπεζ ιζα πζμ νεαθζζηζηή απεζηυκζζδ ηςκ απυ
ημζκμφ ζοιθςκζχκ ιε επίηεκηνμ ηα δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ηδξ ζοιθςκίαξ, πανά ηδ κμιζηή ιμνθή
ημοξ (υπςξ ζοιααίκεζ ζήιενα). Ρμ πνυηοπμ ηαηανβεί ηζξ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ ζηδκ ακαθμνά ηςκ απυ
ημζκμφ ζοιθςκζχκ ιέζς ιζαξ εκζαίαξ ιεευδμο θμβζζηζημπμίδζδξ (ιέεμδμξ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ) ηςκ
ζοιιεημπχκ ζηζξ απυ ημζκμφ εθεβπυιεκεξ μζημκμιζηέξ μκηυηδηεξ. Ν Νιζθμξ δεκ έπεζ «Ππήιαηα οπυ ημζκυ
έθεβπμ».
ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο»
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) ανζε. 1254/2012 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηδξ 11δξ Γεηειανίμο 2012, L 360 -29/12/2012) Πφιθςκα
ιε ηδκ ΔΔ, εθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ημ ανβυηενμ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ
Ηακμοανίμο 2014. Ζ εθανιμβή κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρμκ Κάζμ ημο 2011 ημ ΠΓΙΞ ελέδςζε ημ ΓΞΣΑ 12 «Γκςζημπμίδζδ ζοιιεημπχκ ζε άθθεξ μκηυηδηεξ». Ρμ ΓΞΣΑ
12 είκαζ έκα κέμ ηαζ μθμηθδνςιέκμ πνυηοπμ βζα ηζξ απαζηήζεζξ βκςζημπμίδζδξ βζα υθεξ ηζξ ιμνθέξ
ζοιθενυκηςκ ζε άθθμοξ θμνείξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εοβαηνζηχκ, ηςκ ημζκμπναλζχκ, ηςκ
ζοκδεδειέκςκ εηαζνεζχκ ηαζ ηςκ ιδ εκμπμζμφιεκςκ μκημηήηςκ. Ν Όιζθμξ εθάνιμζε ημ ΓΞΣΑ 12 ηδκ 1
Ηακμοανίμο 2014.
ΓΞΣΑ10, ΓΞXΑ11 & ΓΞXΑ 12 (ηξνπνπνηήζεηο) «Νδεγία κεηάβαζεο»
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) ανζε. 313/2013 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηδξ 4δξ Απνζθίμο 2013, L 95/9 -05/04/2013)
Πφιθςκα ιε ηδκ ΔΔ, εθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ημ ανβυηενμ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ
Ηακμοανίμο 2014. Ζ εθανιμβή κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρμκ Ημφκζμ ημο 2012 ημ ΠΓΙΞ ελέδςζε επζπνυζεεηεξ ηνμπμπμζήζεζξ εθάθνοκζδξ ζηδκ μδδβία ιεηάααζδξ
ζημ ΓΞΣΑ 10 «Δκμπμζδιέκεξ Νζημκμιζηέξ Θαηαζηάζεζξ», ΓΞΣΑ 11 «Ππήιαηα οπυ ημζκυ έθεβπμ» ηαζ ΓΞΣΑ
12 «Γκςζημπμίδζδ ζοιιεημπχκ ζε άθθεξ μκηυηδηεξ», πενζμνίγμκηαξ ηδκ οπμπνέςζδ βκςζημπμίδζδξ
ζοβηνζηζηήξ πθδνμθυνδζδξ. Νζ ηνμπμπμζήζεζξ δζεοηνζκίγμοκ υηζ δ «διενμιδκία ανπζηήξ εθανιμβήξ» ζημ ΓΞΣΑ 10
ζδιαίκεζ «δ ανπή ηδξ εηήζζαξ πενζυδμο ακαθμνάξ ζηδκ μπμία ημ ΓΞΣΑ 10 εθανιυγεηαζ βζα πνχηδ θμνά».
Ποκεπχξ, ιζα μζημκμιζηή μκηυηδηα δεκ είκαζ οπμπνεςιέκδ κα πνμαεί ζε πνμζανιμβέξ ζηδκ πνμδβμφιεκδ
ηδξ θμβζζηζηή απεζηυκζζδ βζα ηδκ ζοιιεημπή ηδξ ζε άθθεξ μζημκμιζηέξ μκηυηδηεξ, εάκ ημ ζοιπέναζια βζα ηδκ
φπανλδ εθέβπμο ηαηά ηδκ διενμιδκία ηδξ ανπζηήξ εθανιμβήξ είκαζ ημ ίδζμ ηαηά ηδκ εθανιμβή ημο ΓΙΞ 27
«Δκμπμζδιέκεξ ηαζ Αημιζηέξ Νζημκμιζηέξ Θαηαζηάζεζξ» ηαζ ηδξ ΚΔΓ-12 «Δκμπμίδζδ -μκηυηδηεξ Δζδζημφ Πημπμφ»
ηαζ ηαηά ηδκ εθανιμβή ημο ΓΞΣΞ 10. Υξ εη ημφημο, ημ ΠΓΙΞ επζαεααζχκεζ υηζ δ εθάθνοκζδ απυ ηδκ ακαδνμιζηή
εθανιμβή ημο ΓΞΣΑ 10 εα ζζπφεζ ηαζ βζα ηα ζοιθένμκηα ημο επεκδοηή ζε εηδυηνζεξ πμο πςθήεδηακ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ ζοβηνζηζηήξ πενζυδμο ιε ηέημζμ ηνυπμ πμο δ εκμπμίδζδ ημοξ δεκ εα ζοκέααζκε, ζφιθςκα ιε ηα ΓΙΞ
27/SIC- 12 ή ημ ΓΞΣΑ 10 ηαηά ηδκ διενμιδκία ηδξ ανπζηήξ εθανιμβήξ. Νζ ηνμπμπμζήζεζξ δζεοηνζκίγμοκ επίζδξ
πςξ έκαξ επεκδοηήξ εα πνμζανιυγεζ ηδ ζοβηνζηζηή πενίμδμ (μοξ) ακαδνμιζηά, ακ ημ ζοιπέναζια εκμπμίδζδξ
ηαηά ηδκ διενμιδκία ηδξ ανπζηήξ εθανιμβήξ είκαζ δζαθμνεηζηυ ηαηά ηδκ εθανιμβή ηςκ ΓΞΣΑ 10 ζε
ζφβηνζζδ ιε ηδκ εθανιμβή ημο ΓΙΞ27/SIC-12. Ξνυζεεηδ εθάθνοκζδ ιεηάααζδξ πνμαθέπεηαζ απυ ημκ
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πενζμνζζιυ ηδξ απαίηδζδξ κα πανμοζζάζεζ ακαπνμζανιμζιέκδ ζοβηνζηζηή πθδνμθυνδζδ ζηδκ πενίμδμ αιέζςξ
πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ ανπζηήξ εθανιμβήξ (δ «αιέζςξ πνμδβμφιεκδ πενίμδμξ»). Ξανμοζίαζδ
ακαπνμζανιμζιέκςκ ζοβηνζηζηχκ βζα πνμδβμφιεκεξ πενζυδμοξ επζηνέπεηαζ, αθθά δεκ απαζηείηαζ. Ρμ ΠΓΙΞ
έπεζ επίζδξ ηνμπμπμζήζεζ ημ ΓΞΣΑ 11 «Ππήιαηα οπυ ημζκυ έθεβπμ» ηαζ ΓΞΣΑ 12 «Γκςζημπμίδζδ
ζοιιεημπχκ ζε άθθεξ μκηυηδηεξ» πανέπμκηαξ πανυιμζα εθάθνοκζδ απυ ηδκ πανμοζίαζδ ή ηδκ
ακαπνμζανιμβή ηςκ ζοβηνζηζηχκ πθδνμθμνζχκ βζα ηζξ πενζυδμοξ πνζκ απυ ηδκ αιέζςξ πνμδβμφιεκδ πενίμδμ.
Ρμ ΓΞΣΑ 12 ηνμπμπμζείηαζ πεναζηένς χζηε κα πανέπεζ πνυζεεηεξ εθαθνφκζεζξ ιεηάααζδξ, ελαθείθμκηαξ ηδκ
οπμπνέςζδ κα πανμοζζάζεζ ζοβηνζηζηά ζημζπεία βζα ηζξ
βκςζημπμζήζεζξ ζπεηζηά ιε ηζξ ιδ-εκμπμζμφιεκεξ δμιδιέκεξ μκηυηδηεξ βζα μπμζαδήπμηε πενίμδμ πνζκ απυ
ηδκ πνχηδ εηήζζα πενίμδμ βζα ηδκ μπμία ΓΞΣΑ 12 εθανιυγεηαζ.
ΓΙΞ 27 (ηξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) ανζε. 1254/2012 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηδξ 11δξ Γεηειανίμο 2012, L 360 -29/12/2012) Πφιθςκα
ιε ηδκ ΔΔ, εθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ημ ανβυηενμ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ
Ηακμοανίμο 2014. Ζ εθανιμβή κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρμκ Κάζμ ημο 2011 ημ ΠΓΙΞ ζηα πθαίζζα ηδξ έηδμζδξ ηςκ κέςκ πνμηφπςκ ΓΞΣΑ 10 «Δκμπμζδιέκεξ
Νζημκμιζηέξ Θαηαζηάζεζξ», ΓΞΣΑ 11 «Ππήιαηα οπυ ημζκυ έθεβπμ» ηαζ ΓΞΣΑ 12 «Γκςζημπμίδζδ ζοιιεημπχκ ζε
άθθεξ μκηυηδηεξ», ηνμπμπμίδζε ημ ΓΙΞ 27 ημ μπμίμ πθέμκ πενζέπεζ ηζξ θμβζζηζηέξ απαζηήζεζξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ
βκςζημπμζήζεςκ βζα επεκδφζεζξ ζε εοβαηνζηέξ, ημζκμπναλίεξ ηαζ ζοββεκείξ επζπεζνήζεζξ υηακ δ μζημκμιζηή
μκηυηδηα ηαηανηίγεζ αημιζηέξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Ρμ Ξνυηοπμ απαζηεί δ μζημκμιζηή μκηυηδηα πμο
ηαηανηίγεζ αημιζηέξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ κα θμβζζηζημπμζεί ηζξ επεκδφζεζξ ζημ ηυζημξ ή ζφιθςκα ιε
ημ ΓΞΣΑ 9 «Σνδιαημμζημκμιζηά Κέζα». Ν Όιζθμξ εθάνιμζε ημ ΓΙΞ 27 ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2014.
ΓΙΞ 28 (ηξνπνπνίεζε) «Ππκκεηνρέο ζε Ππγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο»
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) ανζε. 1254/2012 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηδξ 11δξ Γεηειανίμο 2012, L 360 -29/12/2012) Πφιθςκα
ιε ηδκ ΔΔ, εθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ημ ανβυηενμ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ
Ηακμοανίμο 2014. Ζ εθανιμβή κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρμκ Κάζμ ημο 2011 ημ ΠΓΙΞ ζηα πθαίζζα ηδξ έηδμζδξ ηςκ κέςκ πνμηφπςκ ΓΞΣΑ 10 «Δκμπμζδιέκεξ
Νζημκμιζηέξ Θαηαζηάζεζξ», ΓΞΣΑ 11 «Ππήιαηα οπυ ημζκυ έθεβπμ» ηαζ ΓΞΣΑ 12 «Γκςζημπμίδζδ ζοιιεημπχκ ζε
άθθεξ μκηυηδηεξ», ηνμπμπμίδζε ημ ΓΙΞ 28 ημ μπμίμ πθέμκ πενζέπεζ ημ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ ηςκ ζοιιεημπχκ ζε
ζοββεκείξ επζπεζνήζεζξ ηαζ μνίγεζ ηζξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο ηδξ ηαεανήξ εέζδξ ηαηά
ηδ θμβζζηζημπμίδζδ ηςκ επεκδφζεςκ ζε ζοββεκείξ εηαζνίεξ ηαζ ημζκμπναλίεξ. Ν Όιζθμξ εθάνιμζε ημ ΓΙΞ 28 ηδκ 1
Ηακμοανίμο 2014.
ΓΞΣΑ10, ΓΣΞΑ12 & ΓΙΞ27 (ηξνπνπνηήζεηο) «Δηαηξείεο επελδχζεσλ»
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) ανζε. 1174/2013 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηδξ 20δξ Λμειανίμο 2013, L 312 -21/11/2013).
Δθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2014. Ζ εθανιμβή
κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρμκ Νηηχανζμ ημο 2012 ημ ΠΓΙΞ ελέδςζε επζπνυζεεηεξ ηνμπμπμζήζεζξ ζημ ΓΞΣΑ 10 «Δκμπμζδιέκεξ
Νζημκμιζηέξ Θαηαζηάζεζξ», ΓΞΣΑ 12 «Γκςζημπμίδζδ ζοιιεημπχκ ζε άθθεξ μκηυηδηεξ» ηαζ ΓΙΞ 27 «Αημιζηέξ
μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ». Νζ ηνμπμπμζήζεζξ μνίγμοκ ηδκ «εηαζνεία επεκδφζεςκ» ηαζ εζζαβάβμοκ ιζα
ελαίνεζδ ζηδκ εκμπμίδζδ ζοβηεηνζιέκςκ εοβαηνζηχκ ηςκ εηαζνεζχκ επεκδφζεςκ. Νζ ηνμπμπμζήζεζξ αοηέξ
απαζημφκ ιζα εηαζνεία επεκδφζεςκ κα επζιεηνά αοηέξ ηζξ εοβαηνζηέξ ζηδκ εφθμβδ αλία ιέζς ηςκ
απμηεθεζιάηςκ ζφιθςκα ιε ημ ΓΞΣΑ 9 Σνδιαημμζημκμιζηά Κέζα ζηζξ εκμπμζδιέκεξ ηαζ αημιζηέξ μζημκμιζηέξ
ηαηαζηάζεζξ ηδξ. Δπίζδξ, μζ ηνμπμπμζήζεζξ αοηέξ εζζαβάβμοκ κέεξ απαζηήζεζξ βκςζημπμζήζεςκ ζηα ΓΞΣΑ 12
ηαζ ΓΙΞ 27 βζα ηζξ εηαζνίεξ επεκδφζεςκ. Ζ ηνμπμπμίδζδ δεκ έπεζ επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο
Νιίθμο.
ΓΙΞ 36 (ηξνπνπνίεζε) “Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ”
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) ανζε. 1374/2013 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηδξ 19δξ Γεηειανίμο 2013, L 346 -20/12/2013)
Δθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2014. Ζ εθανιμβή
κςνίηενα επζηνέπεηαζ υηακ δ μζημκμιζηή μκηυηδηα έπεζ ήδδ εθανιυζεζ ημ ΓΞΣΑ 13.
Ρμκ Κάζμ ημο 2013 ημ ΠΓΙΞ ελέδςζε ηνμπμπμζήζεζξ ζημ ΓΙΞ 36 “Απμιείςζδ αλίαξ πενζμοζζαηχκ
ζημζπείςκ” απαζηχκηαξ βκςζημπμζήζεζξ ζπεηζηά ιε ημ ακαηηήζζιμ πμζυ ηςκ απμιεζςιέκςκ πενζμοζζαηχκ
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ζημζπείςκ. Ζ ηνμπμπμίδζδ απμζαθδκίγεζ υηζ ημ πεδίμ εθανιμβήξ ηςκ εκ θυβς βκςζημπμζήζεςκ πενζμνίγεηαζ ςξ
επί ημ πθείζημκ ζημ ακαηηήζζιμ πμζυ ηςκ απμιεζςιέκςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ, πμο ααζίγεηαζ ζηδκ εφθμβδ
αλία ιείμκ ημ ηυζημξ ηδξ δζάεεζδξ.
ΓΙΞ 39 (ηξνπνπνίεζε) “Σξεκαηννηθνλνκηθά Δξγαιεία: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε”
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) ανζε. 1375/2013 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηδξ 19δξ Γεηειανίμο 2013, L 346 -20/12/2013)
Δθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2014. Ζ εθανιμβή
κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρμκ Ημφκζμ ημο 2013 ημ ΠΓΙΞ ελέδςζε ηνμπμπμζήζεζξ ζημ ΓΙΞ 39 “Σνδιαημμζημκμιζηά Δνβαθεία: Ακαβκχνζζδ ηαζ
Δπζιέηνδζδ”. Νζ ηνμπμπμζήζεζξ εα επζηνέπμοκ κα ζοκεπζζηεί δ θμβζζηζηή ακηζζηάειζζδξ ζε ιζα ηαηάζηαζδ υπμο
έκα πανάβςβμ, ημ μπμίμ έπεζ μνζζηεί ςξ ιέζμ ακηζζηάειζζδξ, ακακεχκεηαζ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ
ζοιρδθζζιμφ ιε ηεκηνζηυ ακηζζοιααθθυιεκμ, ςξ απμηέθεζια ηςκ κυιςκ ή ηακμκζζηζηχκ δζαηάλεςκ, εθυζμκ
πθδνμφκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ (ζημ πθαίζζμ αοηυ, δ ακακέςζδ δείπκεζ υηζ ηα ιένδ ηδξ
ζφιααζδξ ζοιθςκμφκ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ημκ ανπζηυ ακηζζοιααθθυιεκμ ημοξ ιε έκα κέμ. Ζ
ηνμπμπμίδζδ δεκ έπεζ επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο Νιίθμο.
Β) Λέα Ξνυηοπα ηαζ Γζενιδκείεξ πμο έπμοκ εηδμεεί ηαζ είκαζ οπμπνεςηζηέξ απυ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο
λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ηακμοανίμο ημο 2014, αθθά δεκ έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ηαζ δεκ
εθανιυζηδηακ κςνίηενα απυ ημκ Όιζθμ ηαζ ηδκ Δηαζνία.
ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»
Δθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2018. Ζ εθανιμβή
κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρμκ Ημφθζμ ημο 2014, ημ ΠΓΙΞ μθμηθήνςζε ηδκ ηεθεοηαία θάζδ ηδξ ακηζηαηάζηαζδξ ημο ΓΙΞ 39,
εηδίδμκηαξ ημ ΓΞΣΑ 9 «Σνδιαημμζημκμιζηά Κέζα». Ρμ παηέημ αεθηζχζεςκ πμο εζζάβμκηαζ απυ ημ ΓΞΣΑ
9 πενζθαιαάκεζ έκα θμβζηυ ιμκηέθμ βζα ηδκ ηαλζκυιδζδ ηαζ ηδκ επζιέηνδζδ, έκα ιμκαδζηυ ιμκηέθμ
απμιείςζδξ ιε αάζδ ηζξ ιεθθμκηζηέξ ακαιεκυιεκεξ γδιζέξ, ηαζ ιζα μοζζαζηζηά ακαιμνθςιέκδ πνμζέββζζδ ζηδ
θμβζζηζηή ακηζζηάειζζδξ.
Ραλζκυιδζδ ηαζ Δπζιέηνδζδ. Ζ ηαλζκυιδζδ ηαεμνίγεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα πνδιαημμζημκμιζηά
πενζμοζζαηά ζημζπεία ηαζ πνδιαημμζημκμιζηέξ οπμπνεχζεζξ θμβζζηζημπμζμφκηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ,
ηαζ εζδζηυηενα πχξ επζιεηνχκηαζ ζε ζοκεπή αάζδ. Ρμ ΓΞΣΑ 9 εζζάβεζ ιζα θμβζηή πνμζέββζζδ βζα ηδκ
ηαλζκυιδζδ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ, δ μπμία μδδβείηαζ απυ ηα παναηηδνζζηζηά
ηςκ ηαιεζαηχκ νμχκ ηαζ ημ επζπεζνδιαηζηυ ιμκηέθμ ζημ μπμίμ έκα πενζμοζζαηυ ζημζπείμ ακήηεζ. Αοηή δ
ιμκαδζηή ηαζ ααζζζιέκδ ζε ανπέξ πνμζέββζζδ ακηζηαεζζηά ηζξ ζζπφμοζεξ απαζηήζεζξ πμο ααζίγμκηακ ζε ηακυκεξ
μζ μπμίμζ βεκζηά εεςνμφκηαζ ςξ οπεναμθζηά πμθφπθμημζ ηαζ δφζημθα εθανιυζζιμζ. Ρμ κέμ ιμκηέθμ έπεζ
επίζδξ ςξ απμηέθεζια ηδκ εθανιμβή εκυξ ιμκαδζημφ ιμκηέθμο απμιείςζδξ πμο εθανιυγεηαζ ζε υθα ηα
πνδιαημπζζηςηζηά ιέζα, ηαηανβχκηαξ έηζζ ιζα πδβή πμθοπθμηυηδηαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ
θμβζζηζηέξ απαζηήζεζξ.
Απμιείςζδ. Θαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνδιαημπζζηςηζηήξ ηνίζδξ, δ ηαεοζηενδιέκδ ακαβκχνζζδ ηςκ
πζζηςηζηχκ γδιζχκ απυ δάκεζα (ηαζ άθθςκ πνδιαημδμηζηχκ ιέζςκ) ακαβκςνίζηδηε ςξ αδοκαιία ηςκ
οθζζηάιεκςκ θμβζζηζηχκ πνμηφπςκ. Υξ ιένμξ ημο ΓΞΣΑ 9, ημ ΠΓΙΞ εζζήβαβε ιζα κέμ ιμκηέθμ απμιείςζδξ
ααζζζιέκμ ζηζξ ακαιεκυιεκεξ γδιζέξ, ημ μπμίμ εα απαζηεί ηδκ πζμ έβηαζνδ ακαβκχνζζδ ηςκ ακαιεκυιεκςκ
πζζηςηζηχκ γδιζχκ. Ποβηεηνζιέκα, ημ κέμ Ξνυηοπμ απαζηεί απυ ηζξ εηαζνείεξ κα θμβζζηζημπμζήζμοκ ηζξ
ακαιεκυιεκεξ πζζηςηζηέξ γδιίεξ απυ ηδ ζηζβιή πμο ακαβκςνίγμκηαζ βζα πνχηδ θμνά ηα πνδιαημμζημκμιζηά
ιέζα ηαζ κα ακαβκςνίζμοκ ηζξ ακαιεκυιεκεξ γδιζέξ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα γςή ημοξ ζε ιζα πζμ έβηαζνδ αάζδ.
Ιμβζζηζηή ακηζζηάειζζδξ. Ρμ ΓΞΣΑ 9 εζζάβεζ έκα μοζζαζηζηά ακαιμνθςιέκμ ιμκηέθμ βζα θμβζζηζηή
ακηζζηάειζζδξ, ιε εκζζποιέκεξ βκςζημπμζήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ δναζηδνζυηδηα ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ
ηζκδφκςκ. Ρμ κέμ ιμκηέθμ απμηεθεί ιζα ζδιακηζηή ακαιυνθςζδ ηδξ θμβζζηζηήξ ακηζζηάειζζδξ πμο
εοεοβναιιίγεζ ημ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ δζαπείνζζδξ ημο ηζκδφκμο, δίκμκηαξ ηδκ δοκαηυηδηα
ζηζξ εηαζνίεξ κα ακηζηαημπηνίγμοκ ηαθφηενα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημοξ.
Δπζπθέμκ, ςξ απμηέθεζια αοηχκ ηςκ αθθαβχκ, μζ πνήζηεξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ εα έπμοκ ηαθφηενδ
πθδνμθυνδζδ ζπεηζηά ιε ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ ηδκ επίδναζδ ηδξ θμβζζηζηήξ ακηζζηάειζζδξ ζηζξ
μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ.
Ίδζμξ πζζηςηζηυξ ηίκδοκμξ. Ρμ ΓΞΣΑ 9 ηαηανβεί επίζδξ ηδ ιεηααθδηυηδηα ζημ ηένδμξ ή ηδ γδιία πμο
πνμηαθμφκηακ απυ ηζξ αθθαβέξ ημο πζζηςηζημφ ηζκδφκμο ηςκ οπμπνεχζεςκ βζα ηζξ μπμίεξ είπε επζθεβεί κα
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απμηζιχκηαζ ζηδκ εφθμβδ αλία. Αοηή δ αθθαβή ζηδ θμβζζηζηή ζδιαίκεζ υηζ ηα ηένδδ πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ
ηδκ επζδείκςζδ ίδζμο πζζηςηζημφ ηζκδφκμο ηδξ μκηυηδηαξ βζα ηέημζεξ οπμπνεχζεζξ δεκ ακαβκςνίγμκηαζ πθέμκ
ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ. Ξνυςνδ εθανιμβή ηδξ εκ θυβς αεθηίςζδξ ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ
πθδνμθυνδζδξ, πνζκ απυ μπμζεζδήπμηε άθθεξ αθθαβέξ ζηδ θμβζζηζηή ηςκ πνδιαημπζζηςηζηχκ ιέζςκ,
επζηνέπεηαζ απυ ημ ΓΞΣΑ 9.
Ν Όιζθμξ ανίζηεηαζ ζηδ δζαδζηαζία εηηίιδζδξ ηδξ επίδναζδξ ημο ΓΞΣΑ 9 ζηζξ μζημκμιζηέξ ημο ηαηαζηάζεζξ. Ρμ
ΓΞΣΑ 9 δεκ ιπμνεί κα εθανιμζηεί κςνίηενα απυ ημκ Όιζθμ δζυηζ δεκ έπεζ οζμεεηδεεί απυ ηδκ
Δονςπασηή Έκςζδ. Κυκμ υηακ οζμεεηδεεί, μ Όιζθμξ εα απμθαζίζεζ εάκ εα εθανιυζεζ ημ ΓΞΣΑ 9
κςνίηενα απυ ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2018.
ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηνπηζησηηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Δθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2018. Ζ εθανιμβή
κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρδκ 16.12.2011 ηαζ ηδκ 19.11.2013, ημ ΠΓΙΞ ελέδςζε ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο ΓΞΣΑ 7 ιε ηδκ μπμία
πνμζηέεδηακ ζημ πνυηοπμ βκςζημπμζήζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδ ιεηάααζδ ζημ ΓΞΣΑ 9. Ζ ηνμπμπμίδζδ δεκ
έπεζ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. Ν Όιζθμξ ανίζηεηαζ ζηδ δζαδζηαζία εηηίιδζδξ ηδξ επίδναζδξ
ηδξ ηνμπμπμίδζδξ ζηζξ μζημκμιζηέξ ημο ηαηαζηάζεζξ.
ΓΞΣΑ 14 «Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ»
Δθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2016. Ζ εθανιμβή
κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρμκ Ηακμοάνζμ ημο 2014, ημ ΠΓΙΞ ελέδςζε έκα πνμζςνζκυ Ξνυηοπμ, ημ ΓΞΣΑ 14 «Κεηαααηζημί
θμβανζαζιμί νοειζγυιεκςκ δναζηδνζμηήηςκ». Ν ζημπυξ αοημφ ημο πνμζςνζκμφ Ξνμηφπμο είκαζ κα
εκζζπφζεζ ηδ ζοβηνζζζιυηδηα ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ πθδνμθυνδζδξ ηςκ εηαζνζχκ πμο πναβιαημπμζμφκ
δναζηδνζυηδηεξ ιε εζδζηέξ νοειζγυιεκεξ. Ξμθθέξ πχνεξ έπμοκ ημιείξ ηδξ αζμιδπακίαξ πμο οπυηεζκηαζ ζε
εζδζηέξ νοειίζεζξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ μζ ηοαενκήζεζξ νοειίγμοκ ηδκ πανμπή ηαζ ηδκ ηζιμθυβδζδ ηςκ
ζοβηεηνζιέκςκ ηφπςκ δναζηδνζυηδηαξ απυ ζδζςηζημφξ θμνείξ. Αοηυ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ πανμπέξ υπςξ
ημ θοζζηυ αένζμ, ημ δθεηηνζηυ νεφια ηαζ ημ κενυ. Ζ εζδζηή νφειζζδ ιπμνεί κα έπεζ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζημ
πνμκμδζάβναιια ηαζ ζημ πμζυ ηςκ εζυδςκ ιζαξ μκηυηδηαξ. Ρα ΓΞΣΑ δεκ πανέπμοκ ηαιία ζοβηεηνζιέκδ
ηαεμδήβδζδ βζα ημ εζδζηά-νοειζγυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ. Ρμ ΠΓΙΞ έπεζ έκα ένβμ βζα κα ελεηάζεζ ηα
εονφηενα γδηήιαηα ηςκ εζδζηχκ νοειίζεςκ ηαζ ζπεδζάγεζ κα δδιμζζεφζεζ έκα έββναθμ ζογήηδζδξ βζα ημ
εέια αοηυ ημ 2014. Δκ ακαιμκή ηςκ απμηεθεζιάηςκ αοημφ ημο ζοκμθζημφ ζπεδίμο βζα ηζξ εζδζηέξ
νοειίζεζξ, ημ ΠΓΙΞ απμθάζζζε κα ακαπηφλεζ ημ ΓΞΣΑ 14, ςξ πνμζςνζκυ ιέηνμ. Ρμ ΓΞΣΑ 14 επζηνέπεζ ζηζξ
εηαζνίεξ πμο οζμεεημφκ ηα ΓΞΣΑ βζα πνχηδ θμνά κα ζοκεπίζμοκ κα ακαβκςνίγμοκ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ
ηςκ πνμδβμφιεκχκ GAAP ηα πμζά πμο αθμνμφκ ζε εζδζηή νφειζζδ. Υζηυζμ, βζα κα εκζζποεεί δ
ζοβηνζζζιυηδηα ιε ηζξ μκηυηδηεξ πμο εθανιυγμοκ ήδδ ηα ΓΞΣΑ ηαζ δεκ ακαβκςνίγμοκ ηα πμζά αοηά, ημ
Ξνυηοπμ απαζηεί υηζ δ επίδναζδ ηδξ εζδζηήξ νφειζζδξ πνέπεζ κα πανμοζζάγεηαζ λεπςνζζηά απυ άθθα είδδ.
Κζα μζημκμιζηή μκηυηδηα πμο πανμοζζάγεζ ήδδ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιε αάζδ ηα ΓΞΣΑ δεκ ιπμνμφκ
κα εθανιυζμοκ ημ πνυηοπμ αοηυ. Αοηέξ μζ ηνμπμπμζήζεζξ δεκ επδνεάγμοκ ηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο
Νιίθμο ηαζ δεκ έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.
ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο»
Δθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2017. Ζ εθανιμβή
κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρμκ Κάζμ ημο 2014 ημ Ποιαμφθζμ Γζεεκχκ Ιμβζζηζηχκ Ξνμηφπςκ (ΠΓΙΞ), οπεφεοκμ βζα ηα Γζεεκή
Ξνυηοπα Σνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ (ΓΞΣΑ), ηαζ ημ Ποιαμφθζμ Ξνμηφπςκ Σνδιαημμζημκμιζηήξ
Ιμβζζηζηήξ (FASB), οπεφεοκμ βζα ηζξ Αιενζηακζηέξ Γεκζηά Απμδεηηέξ Ιμβζζηζηέξ Ανπέξ (GAAP) ηςκ ΖΞΑ, ελέδςζακ
απυ ημζκμφ έκα ζοβηθίκμκ Ξνυηοπμ ζπεηζηά ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ εζυδςκ απυ ζοιαάζεζξ ιε ημοξ
πεθάηεξ. Ρμ πνυηοπμ εα αεθηζχζεζ ηδκ πνδιαημμζημκμιζηή πθδνμθυνδζδ ηςκ εζυδςκ ηαζ ηδ αεθηίςζδ
ηδξ ζοβηνζζζιυηδηαξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ.
Ρα έζμδα είκαζ έκα γςηζηυ ιέζμ βζα ημοξ πνήζηεξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ
βζα κα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ ηαζ ηζξ πνμμπηζηέξ ηδξ εηαζνείαξ. Υζηυζμ, μζ
πνμδβμφιεκεξ απαζηήζεζξ ηυζμ ηςκ ΓΞΣΑ υζμ ηαζ ηςκ US GAAP ήηακ δζαθμνεηζηέξ ηαζ ζοπκά μδδβμφζακ
ζε δζαθμνεηζηή θμβζζηζηή ακηζιεηχπζζδ βζα ζοκαθθαβέξ πμο ήηακ πανειθενείξ μζημκμιζηά. Δπζπθέμκ, εκχ
μζ πνμτπμεέζεζξ ακαβκχνζζδξ ηςκ εζυδςκ ηςκ ΓΞΣΑ δεκ είπακ επανηείξ θεπημιένεζεξ, μζ θμβζζηζηέξ
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απαζηήζεζξ ηςκ US GAAP εεςνμφκηακ ςξ οπεναμθζηά πενζμνζζηζηέξ ηαζ ακηζηνμουιεκεξ ζε μνζζιέκμοξ ημιείξ.
Απακηχκηαξ ζε αοηέξ ηζξ πνμηθήζεζξ, ηα ζοιαμφθζα ακέπηολακ κέεξ, πθήνςξ ζοβηθίκμοζεξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ
ακαβκχνζζδ ηςκ εζυδςκ ηυζμ ηςκ ΓΞΣΑ υζμ ηαζ ηςκ US GAAP, πμο πανέπμοκ ζδιακηζηέξ αεθηζχζεζξ
ζηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδ ζοκέπεζα ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ακαθένμκηαζ ηα έζμδα,
αεθηζχκμκηαξ
πανάθθδθα ηδ ζοβηνζζζιυηδηα ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηςκ εηαζνεζχκ αάζεζ ηςκ ΓΞΣΑ ηαζ ηςκ US GAAP.
Αοηυ ημ κέμ Ξνυηοπμ ακηζηαεζζηά ημ ΓΙΞ 18, ημ ΓΙΞ 11 ηαζ ηζξ Γζενιδκείεξ ΔΓΓΞΣΑ 13, ΔΓΓΞΣΑ 15, ΔΓΓΞΣΑ 18
ηαζ ΚΔΓ 31 πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακαβκχνζζδ εζυδςκ. Ζ ααζζηή ανπή ημο κέμο Ξνμηφπμο είκαζ βζα
ηζξ εηαζνείεξ κα ακαβκςνίγμοκ ηα έζμδα χζηε κα απμηοπχκμοκ ηδ ιεηαθμνά ηςκ αβαεχκ ή οπδνεζζχκ ζε
πεθάηεξ ζε αλίεξ πμο κα απεζημκίγμοκ ημ ηίιδια (δδθαδή ηδκ πθδνςιή) ιε ημ μπμίμ δ εηαζνεία ακαιέκεζ κα θάαεζ
ςξ ζε ακηάθθαβια βζα ηα αβαεά ή ηζξ οπδνεζίεξ . Ρμ κέμ πνυηοπμ εα μδδβήζεζ επίζδξ ζε αολδιέκεξ
βκςζημπμζήζεζξ ζπεηζηά ιε ηα έζμδα, πανέπμκηαξ ηαεμδήβδζδ βζα ζοκαθθαβέξ πμο δεκ είπακ πνμδβμοιέκςξ
ακηζιεηςπζζηεί
ζοκμθζηά (βζα πανάδεζβια, ηα έζμδα ηςκ ζοιαάζεςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηνμπμπμζήζεζξ) ηαεχξ ηαζ αεθηίςζδ
ηςκ μδδβζχκ ζπεηζηά βζα ηζξ ζοιαάζεζξ πμθθαπθχκ ζημζπείςκ.
Ν Όιζθμξ εα ελεηάζεζ ηδκ επίδναζδ ηδξ ηνμπμπμίδζδξ ζηδξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο. Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή
δεκ έπεζ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.
ΓΙΞ 19 (ηξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»
Δθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ημοθίμο 2014. Ζ
εθανιμβή κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρμκ Λμέιανζμ ημο 2013 ημ ΠΓΙΞ ελέδςζε πενζμνζζιέκμο πεδίμο εθανιμβήξ ηνμπμπμζήζεζξ, ζημ ΓΙΞ 19
«Ξανμπέξ ζε ενβαγμιέκμοξ». Νζ πενζμνζζιέκμο πεδίμο εθανιμβήξ ηνμπμπμζήζεζξ εθανιυγμκηαζ βζα ηζξ εζζθμνέξ
απυ ενβαγμιέκμοξ ή ηνίημοξ βζα πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ. Ν ζηυπμξ ηςκ ηνμπμπμζήζεςκ είκαζ κα
απθμπμζήζεζ ημ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ βζα ηζξ εζζθμνέξ πμο είκαζ ακελάνηδηεξ απυ ημκ ανζειυ ηςκ εηχκ οπδνεζίαξ
ηςκ ενβαγμιέκςκ, βζα πανάδεζβια, μζ εζζθμνέξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, πμο οπμθμβίγμκηαζ ζφιθςκα ιε έκα ζηαεενυ
πμζμζηυ επί ημο ιζζεμφ. Ν Όιζθμξ εα ελεηάζεζ ηδκ επίδναζδ ηδξ ηνμπμπμίδζδξ ζηδξ μζημκμιζηέξ
ηαηαζηάζεζξ ημο. Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή δεκ έπεζ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.
ΓΙΞ 16 (ηξνπνπνίεζε) «Δλζψκαηα Ξάγηα» θαη ΓΙΞ 38 (ηξνπνπνίεζε) ” Άυια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία”
Δθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2016. Ζ εθανιμβή
κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρμκ Κάζμ ημο 2014, ημ ΠΓΙΞ ελέδςζε ηνμπμπμζήζεζξ ζημ ΓΙΞ 16 «Δκζχιαηα πάβζα» ηαζ ζημ ΓΙΞ 38
«Άοθα πενζμοζζαηά ζημζπεία». Ρμ ΓΙΞ 16 ηαζ ημ ΓΙΞ 38 πνμαθέπμοκ ςξ ανπή βζα ηδκ αάζδ
ακαβκχνζζδξ ηςκ απμζαέζεςκ ημκ ακαιεκυιεκμ νοειυ ακάθςζδξ ηςκ ιεθθμκηζηχκ μζημκμιζηχκ ςθεθεζχκ
εκυξ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο. Ρμ ΠΓΙΞ δζεοηνίκζζε πςξ δ πνήζδ ηςκ ιεευδςκ πμο ααζίγμκηαζ ζηα έζμδα βζα ημκ
οπμθμβζζιυ ηδξ απυζαεζδξ εκυξ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο δεκ είκαζ ηαηάθθδθδ, επεζδή ηα έζμδα πμο
δδιζμονβμφκηαζ απυ ιζα δναζηδνζυηδηα πμο πενζθαιαάκεζ ηδ πνήζδ εκυξ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο
ακηακαηθμφκ βεκζηά άθθμοξ πανάβμκηεξ εηηυξ απυ ηδκ ηαηακάθςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ςθεθεζχκ πμο
εκζςιαηχκμκηαζ ζημ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ. Ρμ ΠΓΙΞ επίζδξ δζεοηνίκζζε υηζ ηα έζμδα εεςνμφκηαζ βεκζηά
ςξ ιζα ιδ ηαηάθθδθδ αάζδ βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ απυ ηα μζημκμιζηά μθέθδ πμο
εκζςιαηχκμκηαζ ζε έκα άοθμ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ. Ρμ ηεηιήνζμ αοηυ, ςζηυζμ, ιπμνεί κα ακαηναπεί ζε
μνζζιέκεξ πενζμνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ. Ν Όιζθμξ εα ελεηάζεζ ηδκ επίδναζδ ηδξ ηνμπμπμίδζδξ ζηδξ μζημκμιζηέξ
ηαηαζηάζεζξ ημο. Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή δεκ έπεζ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.
ΓΙΞ 16 (ηξνπνπνίεζε) «Δλζψκαηα Ξάγηα» θαη ΓΙΞ 41 (ηξνπνπνίεζε) ”Γεσξγία”
Δθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2016. Ζ εθανιμβή
κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρμκ Ημφκζμ ημο 2014, ημ ΠΓΙΞ ελέδςζε ηνμπμπμζήζεζξ μζ μπμίεξ αθθάγμοκ ηδκ πνδιαημμζημκμιζηή πθδνμθυνδζδ
ζπεηζηά ιε ηα δζανηή θοηά. Ρμ ΠΓΙΞ απμθάζζζε πςξ ηα δζανηή θοηά πνέπεζ κα θμβζζηζημπμζμφκηαζ ιε ημκ ίδζμ
ηνυπμ υπςξ ηαζ ηα εκζχιαηα πάβζα, βζαηί δ θεζημονβία ημοξ είκαζ πανυιμζα ιε εηείκδ ηδξ παναβςβήξ.
Δπμιέκςξ, μζ ηνμπμπμζήζεζξ ηα εκηάζζμοκ εκηυξ ημο πεδίμο εθανιμβήξ ημο ΓΙΞ 16 ακηί ημο ΓΙΞ 41. Αοηέξ μζ
ηνμπμπμζήζεζξ δεκ έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.
ΔΓΓΞΣΑ 21 “Δηζθνξέο”
(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) ανζε. 634/2014 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηδξ 13δξ Ημοκίμο 2014, L 175 -14/06/2014)
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Δθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 17δ Ημοκίμο 2014. Ζ
εθανιμβή κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρμκ Κάζμ ημο 2013 ημ ΠΓΙΞ ελέδςζε ηδκ ΔΓΓΞΣΑ 21 “Δζζθμνέξ”. Ζ δζενιδκεία πενζβνάθεζ πχξ ιζα μζημκμιζηή
μκηυηδηα εα πνέπεζ κα ακαβκςνίζεζ οπμπνεχζεζξ βζα κα πθδνχζεζ ηέθδ πμο επζαάθθμκηαζ απυ ηζξ ηοαενκήζεζξ,
πθδκ ηςκ θυνςκ εζζμδήιαημξ, ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ. Ρμ ααζζηυ ενχηδια πμο ηέεδηε ήηακ πυηε δ
μζημκμιζηή μκηυηδηα πνέπεζ κα ακαβκςνίγεζ ιία οπμπνέςζδ ηαηααμθήξ ηεθχκ. Αοηή είκαζ ιζα ενιδκεία ημο ΓΙΞ 37
“Ξνμαθέρεζξ, εκδεπυιεκεξ οπμπνεχζεζξ ηαζ εκδεπυιεκεξ απαζηήζεζξ”. Ρμ ΓΙΞ 37 ηαεμνίγεζ ηα ηνζηήνζα βζα
ηδκ ακαβκχνζζδ ιζαξ οπμπνέςζδξ, έκα εη ηςκ μπμίςκ είκαζ δ απαίηδζδ βζα ηδκ μζημκμιζηή μκηυηδηα κα έπεζ ιία
πανμφζα οπμπνέςζδ ςξ απμηέθεζια εκυξ βεβμκυημξ ημο πανεθευκημξ (βκςζηυ ηαζ ςξ δεζιεοηζηυ βεβμκυξ). Ζ
Γζενιδκεία δζεοηνζκίγεζ υηζ ημ βεκεζζμονβυ αίηζμ πμο δδιζμονβεί ιζα οπμπνέςζδ ηαηααμθήξ ηέθμοξ είκαζ δ
δναζηδνζυηδηα πμο πενζβνάθεηαζ ζηδ ζπεηζηή κμιμεεζία πμο εκενβμπμζεί ηδκ πθδνςιή ημο ηέθμοξ. Ν
Όιζθμξ δεκ ακαιέκεζ υηζ αοηή δ δζενιδκεία εα έπεζ επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ημο ηαηαζηάζεζξ.
ΓΞΣΑ 11 (ηξνπνπνίεζε) “Πρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν”
Δθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2016. Ζ εθανιμβή
κςνίηενα επζηνέπεηαζ.
Ρμκ Κάζμ ημο 2014, ημ ΠΓΙΞ ελέδςζε ηνμπμπμζήζεζξ ζημ ΓΞΣΑ 11 «Ππήιαηα οπυ ημζκυ έθεβπμ». Ρμ
ΓΞΣΑ 11 ακαθένεηαζ ζημ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ ηςκ ζοιιεημπχκ ζε ημζκμπναλίεξ ηαζ ημζκέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ
πνμζεέηεζ κέεξ μδδβίεξ ζπεηζηά ιε ηδ θμβζζηζημπμίδζδ ηδξ απυηηδζδξ ζοιιεημπήξ ζε ιζα ημζκή
επζπείνδζδ πμο απμηεθεί ιζα επζπείνδζδ (business). Νζ ηνμπμπμζήζεζξ αοηέξ ηαεμνίγμοκ ημ ηαηάθθδθμ
θμβζζηζηυ πεζνζζιυ βζα ηέημζμο είδμοξ ελαβμνέξ. Ν Όιζθμξ εα ελεηάζεζ ηδκ επίδναζδ ηδξ ηνμπμπμίδζδξ
ζηδξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο. Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή δεκ έπεζ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.
Ρνμπμπμζήζεζξ ζε πνυηοπα πμο απμηεθμφκ έκα ηιήια ημο πνμβνάιιαημξ εηήζζςκ αεθηζχζεςκ ημο ΠΓΙΞ
(Ποιαμφθζμ Γζεεκχκ Ιμβζζηζηχκ Ξνμηφπςκ)
Ρμ ΠΓΙΞ ζηα πθαίζζα ημο εηήζζμο πνμβνάιιαημξ αεθηζχζεςκ, ελέδςζε ημκ Γεηέιανζμ ημο 2013 δφμ
ηφηθμοξ πενζμνζζιέκςκ ηνμπμπμζήζεςκ ζε οθζζηάιεκα πνυηοπα. Νζ ηνμπμπμζήζεζξ αοηέξ έπμοκ εθανιμβή ζε
πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά απυ ηδκ 1 Ημοθίμο 2014. Νζ ηαηςηένς ηνμπμπμζήζεζξ δεκ ακαιέκεηαζ
κα έπμοκ ζδιακηζηή επίπηςζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο Νιίθμο ηαζ δεκ έπμοκ οζμεεηδεεί απυ
ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.
Γ) Δηήζζεξ Βεθηζχζεζξ ζηα ΓΞΣΑ –Θφηθμξ 2010 -2012
ΓΞΣΑ 2 «Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ»
Ρνμπμπμζμφκηαζ μζ μνζζιμί ηςκ «πνμτπμεέζεςκ ηαημπφνςζδξ» ηαζ ηςκ «ζοκεδηχκ αβμνάξ» ηαζ
πνμζηίεεκηαζ μνζζιμί βζα ημοξ «υνμοξ απυδμζδξ» ηαζ ημοξ «υνμοξ πνμτπδνεζίαξ» (πμο πνμδβμοιέκςξ
ήηακ ιένμξ ημο μνζζιμφ ηςκ «πνμτπμεέζεςκ ηαημπφνςζδξ»).
ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ»
Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ ημ εκδεπυιεκμ ακηάθθαβια πμο ηαηαηάζζεηαζ ςξ πνδιαημμζημκμιζηυ
πενζμοζζαηυ ζημζπείμ ή οπμπνέςζδ εα επζιεηνάηαζ ζηδκ εφθμβδ αλία ημο ζε ηάεε διενμιδκία ακαθμνάξ.
ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί Ρνκείο»
Ζ ηνμπμπμίδζδ απαζηεί δ μκηυηδηα κα βκςζημπμζεί ηζξ ηνίζεζξ ηδξ Γζμίηδζδξ ζηδκ εθανιμβή ηςκ
ηνζηδνίςκ ζοβηέκηνςζδξ ζημοξ θεζημονβζημφξ ημιείξ. Γζεοηνζκίγεζ επίζδξ υηζ δ μκηυηδηα πανέπεζ ζοιθςκίεξ ημο
ζοκυθμο ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηςκ πνμξ πανμοζίαζδ ημιέςκ ιε ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηδξ μκηυηδηαξ
ιυκμ εάκ ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ημο ημιέα πανμοζζάγμκηαζ ηαηηζηά.
ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο»
Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ δ έηδμζδ ημο ΓΞΣΑ 13 ηαζ μζ ηνμπμπμζήζεζξ ημο ΓΞΣΑ 9 ηαζ ημο ΓΙΞ
39 δεκ μδήβδζακ ζηδκ αθαίνεζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ κα επζιεηνδεμφκ πςνίξ πνμελυθθδζδ μζ αναποπνυεεζιεξ
απαζηήζεζξ ηαζ οπμπνεχζεζξ, βζα ηζξ μπμίεξ δεκ ακαθένεηαζ επζηυηζμ ζηα ηζιμθμβδιέκα πμζά, εάκ ημ
απμηέθεζια ηδξ ιδ πνμελυθθδζδξ δεκ είκαζ ζδιακηζηυ.
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ΓΙΞ 16 «Δλζψκαηα Ξάγηα»
Κε ηδκ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεηαζ υηζ, υηακ δ αλία εκυξ ζημζπείμο ηςκ εκζχιαηςκ παβίςκ ακαπνμζανιυγεηαζ, δ
αηαεάνζζηδ θμβζζηζηή αλία ημο πνμζανιυγεηαζ ηαηά ηνυπμ πμο κα είκαζ ζοκεπήξ ιε ηδκ ακαπνμζανιμβή ηδξ
ηαεανήξ θμβζζηζηήξ αλίαξ ημο παβίμο ηαζ δ ζοζζςνεοιέκδ απυζαεζδ απαθείθεηαζ έκακηζ ηδξ αηαεάνζζηδξ
θμβζζηζηήξ αλίαξ ημο παβίμο.
ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππλδεδεκέλσλ Κεξψλ»
Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ ιζα εηαζνία, ή μπμζμδήπμηε ιέθμξ ημο μιίθμο ζημκ μπμίμ ακήηεζ, πανέπεζ
οπδνεζίεξ «ααζζημφ δζμζηδηζημφ ζηεθέπμοξ» ζηδκ ακαθένμοζα μκηυηδηα ή ζηδ ιδηνζηή ηδξ ακαθένμοζαξ
μκηυηδηαξ, είκαζ ζοκδεδειέκμ ιένμξ ηδξ ακαθένμοζαξ μκηυηδηαξ.
ΓΙΞ 38 «Άυια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία»
Κε ηδκ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεηαζ υηζ, υηακ δ αλία εκυξ άοθμο παβίμο ακαπνμζανιυγεηαζ, δ αηαεάνζζηδ
θμβζζηζηή αλία ημο πνμζανιυγεηαζ ηαηά ηνυπμ πμο κα είκαζ ζοκεπήξ ιε ηδκ ακαπνμζανιμβή ηδξ
ηαεανήξ θμβζζηζηήξ αλίαξ ημο παβίμο ηαζ δ ζοζζςνεοιέκδ απυζαεζδ απαθείθεηαζ έκακηζ ηδξ αηαεάνζζηδξ
θμβζζηζηήξ αλίαξ ημο παβίμο.
Δ) Δηήζζεξ Βεθηζχζεζξ ζηα ΓΞΣΑ - Θφηθμξ 2011-2013
ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο»
Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ ιία μκηυηδηα, υηακ εθανιυγεζ βζα πνχηδ θμνά ηα ΓΞΣΑ, επζηνέπεηαζ κα
πνδζζιμπμζήζεζ έκα οπάνπμκ ηαζ οπμπνεςηζηυ ΓΞΣΑ ή κέμ ΓΞΣΑ ημ μπμίμ δεκ είκαζ αηυιδ οπμπνεςηζηυ, εάκ ημ
κέμ ΓΞΣΑ επζηνέπεζ ηδκ κςνίηενδ εθανιμβή. Κζα μζημκμιζηή μκηυηδηα απαζηείηαζ κα εθανιυζεζ ηδκ ίδζα έηδμζδ
ημο ΓΞΣΑ ζε υθεξ ηζξ πενζυδμοξ πμο ηαθφπημκηαζ απυ ηζξ πνχηεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ζφιθςκα ιε
ηα ΓΞΣΑ. Δπμιέκςξ, ακ ιία μκηυηδηα εθανιυγεζ βζα πνχηδ θμνά ηα ΓΞΣΑ ηαζ επζθέλεζ ηδκ κςνίηενδ
εθανιμβή εκυξ κέμο ΓΞΣΑ, ημ κέμ ΓΞΣΑ εα εθανιυγεηαζ ιε ακαδνμιζηή ζζπφ ζε υθεξ ηζξ πενζυδμοξ πμο
πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ πνχηεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ αάζεζ ΓΞΣΑ, εηηυξ ακ ημ ΓΞΣΑ 1 πανέπεζ ελαίνεζδ.
ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ»
Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ ημ ΓΞΣΑ 3 ελαζνεί απυ ημ πεδίμ εθανιμβήξ ημο, ηδ θμβζζηζηή ακηζιεηχπζζδ ηδξ
ίδνοζδξ ιζαξ απυ ημζκμφ ζοιθςκίαξ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ ίδζαξ ηδξ απυ ημζκμφ ζοιθςκίαξ.
ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο»
Κε ηδκ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεηαζ υηζ δ ελαίνεζδ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ,
πνδιαημμζημκμιζηχκ οπμπνεχζεςκ ηαζ θμζπχκ ζοιαάζεςκ, πμο ακαθένεηαζ ζηδκ πανάβναθμ 52 ημο ΓΞΣΑ 13,
πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ ζοιαάζεζξ πμο ειπίπημοκ ζημ πεδίμ εθανιμβήξ ηαζ θμβζζηζημπμζήεδηακ ιε αάζδ ημ ΓΙΞ 39
ή ημ ΓΞΣΑ 9, ακελάνηδηα απυ ημ ακ πθδνμφκ ημκ μνζζιυ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ή
οπμπνεχζεςκ ημο ΓΙΞ 32 «Σνδιαημμζημκμιζηά Κέζα: Ξανμοζίαζδ».
ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα»
Κε ηδκ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεηαζ υηζ ημ εάκ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ζοκαθθαβή πθδνεί ημκ μνζζιυ ηδξ ζοκέκςζδξ
επζπεζνήζεςκ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ ΓΞΣΑ 3 ηαζ ηςκ επεκδφζεςκ ζε αηίκδηα, υπςξ αοηά μνίγμκηαζ ζημ
ΓΙΞ 40, απαζηείηαζ δ λεπςνζζηή εθανιμβή ηαζ ηςκ δφμ πνυηοπςκ.

ΠΡ) Δηήζζεξ Βεθηζχζεζξ ζηα ΓΞΣΑ, Θφηθμξ 2012-2014 (εθανιυγεηαζ ζηζξ εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ
πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ Ημοθίμο 2016) Νζ ηνμπμπμζήζεζξ ημο Θφηθμο 2012-2014, εηδυεδηακ
απυ ημ Ποιαμφθζμ ζηζξ 25 Πεπηειανίμο 2014 ηαζ δεκ έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.
ΓΙΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ»
-Ξξσηνβνπιία
Γλσζηνπνίεζεο. Νζ ηνμπμπμζήζεζξ ζημ ΓΙΞ 1 πμο ελέδςζε ημ Ποιαμφθζμ ζηζξ 18 Γεηειανίμο 2014,
απμζαθδκίγμοκ υηζ δ ζδιακηζηυηδηα εθανιυγεηαζ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ υηζ δ
ζοιπενίθδρδ ζε αοηέξ αζήιακηςκ πθδνμθμνζχκ ιπμνεί κα ειπμδίζεζ ηδκ πνδζζιυηδηα ηςκ βκςζημπμζήζεςκ.
Δπζπθέμκ, μζ ηνμπμπμζήζεζξ δζεοηνζκίγμοκ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκ ηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ
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ηνίζδ, ηαεμνίγμκηαξ ημ πμο ηαζ ιε πμζα ζεζνά πανμοζζάγμκηαζ μζ πθδνμθμνίεξ ζηζξ βκςζημπμζήζεζξ επί ηςκ
μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.
ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο». Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ φπανλδξ εκενβμφξ
αβμνάξ ορδθήξ πμζυηδηαξ εηαζνζηχκ μιμθυβςκ αλζμθμβείηαζ ιε αάζδ ημ κυιζζια ζημ μπμίμ εηθνάγεηαζ δ
οπμπνέςζδ, υπζ ζηδ πχνα υπμο ανίζηεηαζ δ οπμπνέςζδ. Όηακ δεκ οπάνπεζ εκενβυξ αβμνά βζα ορδθήξ πμζυηδηαξ
εηαζνζηά μιυθμβα ζε αοηυ ημ κυιζζια, εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα επζηυηζα ηςκ ηναηζηχκ μιμθυβςκ.
ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» Κέζνδνο ηεο Θαζαξήο Θέζεο ζηηο
Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ ηνμπμπμίδζδ ημο ΓΙΞ 27 ηδκ μπμία ελέδςζε ημ Ποιαμφθζμ ζηζξ 12
Αοβμφζημο 2014, επζηνέπεζ ζε ιία μκηυηδηα κα πνδζζιμπμζεί ηδ ιέεμδμ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ βζα ηδ θμβζζηζημπμίδζδ
ηςκ επεκδφζεςκ ηδξ ζε εοβαηνζηέξ, ημζκμπναλίεξ ηαζ ζοββεκκείξ, ζηζξ αημιζηέξ ηδξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Αοηυ
ζοκζζηά επζθμβή θμβζζηζηήξ πμθζηζηήξ βζα ηάεε ηαηδβμνία επεκδφζεςκ.
ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ μζ απαζημφιεκεξ εκδζάιεζεξ
βκςζημπμζήζεζξ πνέπεζ κα ανίζημκηαζ είηε ζηζξ εκδζάιεζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ είηε κα εκζςιαηχκμκηαζ ιε
παναπμιπέξ ιεηαλφ ηςκ εκδζάιεζςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ημο ζδιείμο υπμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ
εκδζάιεζδ μζημκμιζηή έηεεζδ (π.π., ζηδκ Έηεεζδ Γζαπείνζζδξ ή ζηδκ Έηεεζδ ηζκδφκμο). Ρμ ΠΓΙΞ δζεοηνίκζζε υηζ
μζ άθθεξ πθδνμθμνίεξ, εκηυξ ηδξ εκδζάιεζδξ μζημκμιζηήξ έηεεζδξ πνέπεζ κα είκαζ ζηδ δζάεεζδ ηςκ πνδζηχκ ιε
ημοξ ίδζμοξ υνμοξ ηαζ ηδκ ίδζα ζηζβιή υπςξ ηαζ μζ εκδζάιεζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Δάκ μζ πνήζηεξ δεκ έπμοκ
πνυζααζδ ζηζξ θμζπέξ πθδνμθμνίεξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, ηυηε δ εκδζάιεζδ μζημκμιζηή έηεεζδ είκαζ εθθζπήξ.
ΓΞΣΑ 5 «Κε θπθινθνξνχληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία πνπ Θαηέρνληαη πξνο Ξψιεζε θαη Γηαθνπείζεο
Γξαζηεξηφηεηεο». Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ δ αθθαβή απυ ιία ιέεμδμ δζάεεζδξ ζε ιία άθθδ (πχθδζδ ή
δζακμιή ζημοξ ζδζμηηήηεξ) δεκ εα πνέπεζ κα εεςνείηαζ έκα κέμ ζπέδζμ πχθδζδξ, αθθά ζακ ιία ζοκέπζζδ ημο
ανπζημφ ζπεδίμο. Ποκεπχξ, δεκ οπάνπεζ δζαημπή ηδξ εθανιμβήξ ηςκ απαζηήζεςκ ημο ΓΞΣΑ 5. Ζ ηνμπμπμίδζδ
δζεοηνζκίγεζ επίζδξ υηζ δ αθθαβή ηδξ ιεευδμο δζάεεζδξ δεκ αθθάγεζ ηδκ διενμιδκία ηαλζκυιδζδξ.
ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο». Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ δ ζφιααζδ
ελοπδνέηδζδξ πμο πενζθαιαάκεζ αιμζαή ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ζοκεπζγυιεκδ ζοιιεημπή ζε έκα πνδιαημμζημκμιζηυ
πενζμοζζαηυ ζημζπείμ πμο έπεζ απμακαβκςνζζηεί. Αοηυ επδνεάγεζ ηζξ βκςζημπμζήζεζξ πμο απαζημφκηαζ απυ ημ
πνυηοπμ. Δπίζδξ, δ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ μζ βκςζημπμζήζεζξ ημο ΓΞΣΑ 7 ζπεηζηά ιε ημκ ζοιρδθζζιυ ηςκ
πνδιαημμζημκμιζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ δεκ απαζημφκηαζ ζηζξ ζοκμπηζηέξ εκδζάιεζεξ
μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ.
ΓΞΣΑ 10 (Ρξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνίεζε)
«Ππκκεηνρέο ζε Ππγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» - Ξψιεζε ή Δηζθνξά πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ Δπελδπηή θαη ηεο Ππγγελνχο ή ηεο Θνηλνπξαμίαο ηνπ. Ζ ηφνζα ζοκέπεζα ηδξ
ηνμπμπμίδζδξ ή μπμία εηδυεδηε απυ ημ Ποιαμφθζμ ζηζξ 11 Πεπηειανίμο 2014, είκαζ υηζ έκα πθήνεξ ηένδμξ ή γδιία
ακαβκςνίγεηαζ υηακ ιζα ζοκαθθαβή πενζθαιαάκεζ ιζα επζπείνδζδ. Έκα ιενζηυ ηένδμξ ή γδιία ακαβκςνίγεηαζ υηακ
ιζα ζοκαθθαβή πενζθαιαάκεζ ζημζπεία εκενβδηζημφ πμο δεκ ζοκζζημφκ επζπείνδζδ, αηυιδ ηαζ ακ αοηά ηα
πενζμοζζαηά ζημζπεία ζηεβάγμκηαζ ζε ιζα εοβαηνζηή.
ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνηήζεηο) –Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ: Δθαξκνγή ησλ εμαηξέζεσλ
ελνπνίεζεο. Πηζξ 18 Γεηειανίμο 2014 ημ Ποιαμφθζμ ελέδςζε ηνμπμπμζήζεζξ ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 ηαζ ΓΙΞ 28
βζα εέιαηα πμο έπμοκ πνμηφρεζ ζημ πθαίζζμ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ελαζνέζεςκ εκμπμίδζδξ βζα ηζξ Δηαζνείεξ
Δπεκδφζεςκ.
ΓΞΣΑ 11 (Ρξνπνπνίεζε) «Πρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν» -Ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο απφθηεζεο κεξηδίνπ
ζε κηα απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα. Ζ ηνμπμπμίδζδ απαζηεί απυ έκακ επεκδοηή κα εθανιυζεζ ηδκ ιέεμδμ ηδξ
«απυηηδζδξ» υηακ απμηηά ζοιιεημπή ζε ιία απυ ημζκμφ δναζηδνζυηδηα δ μπμία απμηεθεί «επζπείνδζδ».
Γ. Γνκή ηνπ νκίινπ θαη κέζνδνη ελνπνίεζεο εηαηξεηψλ
Νζ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ απμηεθμφκηαζ απυ ηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ ιδηνζηήξ ηαζ ηςκ
εοβαηνζηχκ εηαζνεζχκ ηδξ. Πημκ παναηάης πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ μζ εοβαηνζηέξ εηαζνείεξ πμο πενζθήθεδηακ ζηδκ
εκμπμίδζδ ιαγί ιε ηα ζπεηζηά πμζμζηά ζοιιεημπήξ ηαεχξ ηαζ δ δναζηδνζυηδηα ηάεε εοβαηνζηήξ.
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Νλνκαζία εηαηξείαο

Σψξα έδξαο

Γξαζηεξηφηεηα

GLOBAL SOFT AE

Δθθάδα

ΘΝΚΞΗΝΡΔΟ ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ ΦΟΑΛΡΠΑΦΕ ΔΞΔ
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA *

Δθθάδα
Θφπνμξ
Δθαεηία

Δηαζνεία Ξθδνμθμνζηήξ
Πειζκάνζα
Ξθδνμθμνζηήξ
Δηαζνεία Ξθδνμθμνζηήξ
Δηαζνεία Ξθδνμθμνζηήξ

% ζπκκεηνρήο
Νκίινπ
96,70%
50,18%
100,00%
60,00%

* Ζ ζοιιεημπή ζηδκ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA ακένπεηαζ ζε 60% ιέζς ζοιιεημπήξ ηδξ
εοβαηνζηήξ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD.

(2) Θοβαηνζηέξ εηαζνείεξ
Νζ εοβαηνζηέξ είκαζ επζπεζνήζεζξ πάκς ζηζξ μπμίεξ αζηείηαζ έθεβπμξ απυ ηδκ ιδηνζηή. Ζ φπανλδ ηοπυκ δοκδηζηχκ
δζηαζςιάηςκ ρήθμο ηα μπμία είκαζ αζηήζζια ηαηά ημκ πνυκμ ζφκηαλδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ,
θαιαάκεηαζ οπυρδ πνμηεζιέκμο κα ζημζπεζμεεηδεεί ακ δ ιδηνζηή αζηεί ημκ έθεβπμ επί ηςκ εοβαηνζηχκ. Νζ
εοβαηνζηέξ εκμπμζμφκηαζ πθήνςξ (μθζηή εκμπμίδζδ) απυ ηδκ διενμιδκία πμο απμηηάηαζ μ έθεβπμξ επ‟ αοηχκ ηαζ
παφμοκ κα εκμπμζμφκηαζ απυ ηδκ διενμιδκία πμο ηέημζμξ έθεβπμξ δεκ οθίζηαηαζ.
Ζ πνδζζιμπμζμφιεκδ θμβζζηζηή ιέεμδμξ βζα ηδκ εκμπμίδζδ είκαζ δ ιέεμδμξ αβμνάξ. Ρμ ηυζημξ απυηηδζδξ ιζαξ
εοβαηνζηήξ είκαζ δ εφθμβδ αλία ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πμο δυεδηακ, ηςκ ζοιιεημπζηχκ ηίηθςκ πμο
εηδυεδηακ ηαζ ηςκ οπμπνεχζεςκ πμο ακαθήθεδηακ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηδξ ακηαθθαβήξ, πθέμκ ηοπυκ ηυζημοξ
άιεζα επζννζπηέμο ζηδκ ζοκαθθαβή. Ρα ελαημιζηεοιέκα πενζμοζζαηά ζημζπεία, οπμπνεχζεζξ ηαζ εκδεπυιεκεξ
οπμπνεχζεζξ πμο ζοκζζημφκ ιία επζπεζνδιαηζηή εκμπμίδζδ απμηζιχκηαζ ηαηά ηδκ απυηηδζδ ζηζξ εφθμβεξ αλίεξ
ημοξ ακελανηήηςξ ημο πμζμζημφ ζοιιεημπήξ. Ρμ πένακ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ηςκ επί ιένμοξ ζημζπείςκ πμο
απμηηήεδηακ, ηυζημξ, ηαηαπςνείηαζ ςξ οπεναλία. Ακ ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ ηδξ απυηηδζδξ είκαζ ιζηνυηενμ απυ ηδκ
εφθμβδ αλία ηςκ επί ιένμοξ ζημζπείςκ πμο απμηηήεδηακ, δ δζαθμνά ηαηαπςνείηαζ άιεζα ζη‟ απμηεθέζιαηα.
Γζεηαζνζηέξ ζοκαθθαβέξ – Γζεηαζνζηά οπυθμζπα ηαζ απναβιαημπμίδηα ηένδδ απυ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ ηςκ εηαζνεζχκ
ημο μιίθμο δζαβνάθμκηαζ. Νζ απναβιαημπμίδηεξ γδιζέξ, δζαβνάθμκηαζ εθυζμκ δεκ οπάνπεζ έκδεζλδ απμιείςζδξ,
ημο ιεηααζααζεέκημξ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο. Νζ θμβζζηζηέξ ανπέξ ηςκ εοβαηνζηχκ έπμοκ ηνμπμπμζδεεί χζηε κα
είκαζ μιμζυιμνθεξ ιε αοηέξ πμο έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ημκ υιζθμ.

iii. Κεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ
(1) Λυιζζια ιέηνδζδξ ηαζ ακαθμνάξ
Ρμ κυιζζια ιέηνδζδξ ηαζ ακαθμνάξ ημο Νιίθμο απυ ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2002 είκαζ ημ Δονχ, ηαηά ζοκέπεζα μζ
εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πανμοζζάγμκηαζ ζε Δονχ (€), ημ κυιζζια απμηίιδζδξ ηδξ ιδηνζηήξ
εηαζνείαξ.

(2) Ποκαθθαβέξ ηαζ οπυθμζπα
Νζ ζοκαθθαβέξ ζε λέκμ κυιζζια ιεηαηνέπμκηαζ ζε Δονχ αάζεζ ηςκ ζζμηζιζχκ πμο ζζπφμοκ ηαηά ηζξ διενμιδκίεξ
ηςκ ζοκαθθαβχκ. Νζ απαζηήζεζξ ηαζ οπμπνεχζεζξ ζε λέκμ κυιζζια ηαηά ηδκ διενμιδκία ζφκηαλδξ ηςκ
μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ πνμζανιυγμκηαζ χζηε κα ακηακαηθμφκ ηζξ ζοκαθθαβιαηζηέξ ζζμηζιίεξ ηδξ διενμιδκίαξ
ζφκηαλδξ. Ρα ηένδδ ηαζ μζ γδιίεξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηέημζεξ ζοκαθθαβέξ (ηαζ απυ ηδ ιεηαηνμπή ζημζπείςκ ημο
εκενβδηζημφ ηαζ παεδηζημφ εηθναζιέκα ζε λέκμ κυιζζια) ακαβκςνίγμκηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ, εηηυξ
υηακ ηαηαπςνμφκηαζ ζηδκ ηαεανή εέζδ ςξ ακαβκςνζζιέκεξ ακηζζηαειίζεζξ ηαιεζαηχκ νμχκ.

(3) Δηαζνίεξ ημο Νιίθμο
Ζ ιεηαηνμπή ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηςκ εηαζνεζχκ ημο Νιίθμο μζ μπμίεξ έπμοκ δζαθμνεηζηυ θεζημονβζηυ
κυιζζια απυ ηδκ ιδηνζηή βίκεηαζ ςξ ελήξ:
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Ρα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηαζ οπμπνεχζεζξ ιεηαηνέπμκηαζ ιε ηζξ ζζμηζιίεξ πμο οπάνπμοκ ηαηά ηδκ διενμιδκία
ημο ζζμθμβζζιμφ.
Ρα ίδζα ηεθάθαζα ιεηαηνέπμκηαζ ιε ηζξ ζζμηζιίεξ πμο οπήνπακ ηαηά ηδκ διενμιδκία πμο πνμέηορακ.
Ρα έζμδα ηαζ ηα έλμδα ιεηαηνέπμκηαζ ιε ηζξ ιέζεξ ζζμηζιίεξ πενζυδμο.

Νζ πνμηφπημοζεξ ζοκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ ηαηαπςνμφκηαζ ζε απμεειαηζηυ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηαζ
ιεηαθένμκηαζ ζη‟ απμηεθέζιαηα ιε ηδκ πχθδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ αοηχκ.
Ζ οπεναλία ηαζ μζ πνμζανιμβέξ ηςκ εφθμβςκ αλζχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ απυηηδζδ μζημκμιζηχκ ιμκάδςκ
ελςηενζημφ ιεηαηνέπμκηαζ ιε ηζξ ζζμηζιίεξ ηδξ διενμιδκίαξ ζζμθμβζζιμφ.

iv. Δλζψκαηεο πάγηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Ρα εκζχιαηα πάβζα απμηζιχκηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζεςξ ιείμκ ηζξ απμζαέζεζξ. Ρμ ηυζημξ ηηήζεςξ πενζθαιαάκεζ υθεξ
ηζξ άιεζα επζννζπηέεξ δαπάκεξ βζα ηδκ απυηηδζδ ηςκ ζημζπείςκ. Ρμ ηυζημξ ιπμνεί επίζδξ κα πενζθαιαάκεζ ηένδδ
ή γδιίεξ απυ ακηζζηάειζζδ ημο ζοκαθθαβιαηζημφ ηζκδφκμο ηαηά ηδκ αβμνά αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ ηα μπμία είπακ
ηαηαπςνδεεί ζε απμεειαηζηυ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ.
Νζ επζζηεοέξ ηαζ ζοκηδνήζεζξ ηαηαπςνμφκηαζ ζηα έλμδα ηδξ πνήζδξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ. Πδιακηζηέξ
ιεηαβεκέζηενεξ πνμζεήηεξ ηαζ αεθηζχζεζξ ηεθαθαζμπμζμφκηαζ ζημ ηυζημξ ηςκ ζπεηζηχκ παβίςκ εθυζμκ
πνμζαολάκμοκ ηδκ ςθέθζιδ γςή ή ηαζ ηδκ παναβςβζηή δοκαιζηυηδηα ημο παβίμο ή ιεζχκμοκ ημ ηυζημξ
θεζημονβίαξ ημο. Ρα μζηυπεδα δεκ απμζαέκμκηαζ. Νζ απμζαέζεζξ ηςκ άθθςκ ζημζπείςκ ηςκ εκζςιάηςκ παβίςκ
οπμθμβίγμκηαζ ιε ηδκ ζηαεενή ιέεμδμ ιέζα ζηδ ςθέθζιδ γςή ημοξ πμο έπεζ ςξ ελήξ:
Θηίνζα
Αοημηίκδηα
Ιμζπυξ ελμπθζζιυξ

36
5-10
4-5

Έηδ
Έηδ
Έηδ

Νζ οπμθεζιιαηζηέξ αλίεξ ηαζ μζ ςθέθζιεξ γςέξ ηςκ εκζςιάηςκ παβίςκ οπυηεζκηαζ ζε επακελέηαζδ ζε ηάεε εηήζζμ
ζζμθμβζζιυ. Όηακ μζ θμβζζηζηέξ αλίεξ ηςκ εκζςιάηςκ παβίςκ οπενααίκμοκ ηδκ ακαηηήζζιδ αλία ημοξ, μζ δζαθμνέξ
(απμιείςζδ) ηαηαπςνμφκηαζ ςξ έλμδα ζη‟ απμηεθέζιαηα. Θαηά ηδκ απυζονζδ ή πχθδζδ ηάπμζμο πενζμοζζαημφ
ζημζπείμο, ημ ζπεηζηυ ηυζημξ ηαζ μζ ζςνεοιέκεξ απμζαέζεζξ δζαβνάθμκηαζ απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ θμβανζαζιμφξ ηδ
πνμκζηή πενίμδμ ηδξ απυζονζδξ ή ηδξ πχθδζδξ ηαζ ηα ζπεηζηά ηένδδ ή γδιίεξ ακαβκςνίγμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα
πνήζδξ. Όηακ ηα απμζονυιεκα ή πςθμφιεκα εκζχιαηα πάβζα έπμοκ απμηζιδεεί ζηζξ εφθμβεξ αλίεξ ημοξ, ημ ηοπυκ
απμεειαηζηυ ακαπνμζανιμβήξ πμο οπάνπεζ ζηα ίδζα ηεθάθαζα ηαηά ηδκ απυζονζδ ή πχθδζδ, ιεηαθένεηαζ ζηα
ηένδδ εζξ κέμκ.

V. Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
(1) πεναλία
Ζ οπεναλία ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ δζαθμνά ιεηαλφ ημο ηυζημοξ ηηήζεςξ ηαζ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ημο πμζμζημφ (ημο
Νιίθμο) επί ημο ηαεανμφ εκενβδηζημφ ηδξ εοβαηνζηήξ εηαζνείαξ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηηήζεςξ. Ζ οπεναλία ζηζξ
ελαβμνέξ εοβαηνζηχκ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηζξ αζχιαηεξ αηζκδημπμζήζεζξ. Πημ ηέθμξ ηάεε πνήζδξ, μ Όιζθμξ
δζεκενβεί ιζα ακάθοζδ αλζμθυβδζδξ ηδξ ακαηηδζζιυηδηαξ ηδξ θμβζζηζηήξ αλίαξ ηδξ οπεναλίαξ. Πε πενίπηςζδ πμο δ
θμβζζηζηή αλία οπενααίκεζ ημ ακαηηήζζιμ πμζυ, ζπδιαηίγεηαζ άιεζα πνυαθερδ οπμηίιδζδξ. Ρμ ηένδμξ ή γδιία
ηαηά ηδκ πχθδζδ ιζαξ εηαζνείαξ ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ ηδ θμβζζηζηή άλζα ηδξ οπεναλίαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ
εηαζνεία πμο πςθήεδηε.

(2) Ιμβζζιζηυ (ηυζημξ ακάπηολδξ κέςκ πνμβναιιάηςκ)
Ρα θμβζζιζηά πνμβνάιιαηα αθμνμφκ ημ ηυζημξ αβμνάξ ή ζδζμπαναβςβήξ, θμβζζιζημφ υπςξ ιζζεμδμζία, οθζηά,
οπδνεζίεξ ηαεχξ ηαζ ηάεε δαπάκδ πμο έπεζ πναβιαημπμζδεεί ηαηά ηδκ ακάπηολδ θμβζζιζημφ πνμηεζιέκμο αοηυ κα
ηεεεί ζε ηαεεζηχξ θεζημονβίαξ. Νζ δαπάκεξ πμο εκζζπφμοκ ή επεηηείκμοκ ηδκ απυδμζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ
θμβζζιζημφ πένα απυ ηζξ ανπζηέξ πνμδζαβναθέξ ημοξ, ακαβκςνίγμκηαζ ςξ ηεθαθαζμοπζηή δαπάκδ ηαζ πνμζηίεεκηαζ
ζημ ανπζηυ ηυζημξ ημο θμβζζιζημφ. Ρμ ηυζημξ αβμνάξ ηαζ ακάπηολδξ θμβζζιζημφ πμο ακαβκςνίγεηαζ ςξ αζχιαηδ
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αηζκδημπμίδζδ απμζαέκεηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ ζηαεενή ιέεμδμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ςθέθζιδξ γςήξ ημο ( 5-6
έηδ).
Νζ δαπάκεξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ θμβζζιζηχκ πμο εθέβπμκηαζ απυ ημκ Όιζθμ,
ηαηαπςνμφκηαζ ςξ άοθα πενζμοζζαηά ζημζπεία υηακ ζζπφμοκ μζ ελήξ πνμτπμεέζεζξ:







Ζ ηεπκζηή δοκαηυηδηα μθμηθήνςζδξ ημο άοθμο πενζμοζζαημφ ζημζπείμο χζηε κα ηαηαζηεί έημζιμ βζα
πνήζδ ή πχθδζδ,
Ζ πνυεεζδ ηδξ επζπείνδζδξ κα μθμηθδνχζεζ ημ άοθμ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ χζηε κα ημ πνδζζιμπμζεί ή κα
ημ πςθεί,
Ζ ζηακυηδηά ηδξ κα ημ πςθεί ή κα ημ πνδζζιμπμζεί,
Όηζ ημ άοθμ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ εα δδιζμονβήζεζ ιεθθμκηζηά μζημκμιζηά μθέθδ,
Ρδκ επάνηεζα ηςκ ηεπκζηχκ μζημκμιζηχκ ηαζ άθθςκ πυνςκ βζα κα μθμηθδνςεεί δ ακάπηολδ ηαζ
Ρδκ ζηακυηδηά ηδξ κα απμηζιά αλζυπζζηα ηδκ δαπάκδ πμο επζννίπηεηαζ ζημ άοθμ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ ηαηά
ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο ακάπηολδξ.

vi. Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ
Νζ εκζχιαηεξ ηαζ αζχιαηεξ αηζκδημπμζήζεζξ ηαζ άθθα ιδ ηοηθμθμνμφκηα ζημζπεία εκενβδηζημφ ελεηάγμκηαζ βζα
πζεακή γδιία απμιεζχζεςξ, ηάεε θμνά πμο βεβμκυηα ή αθθαβέξ ζηζξ πενζζηάζεζξ δείπκμοκ υηζ δ θμβζζηζηή αλία
ημοξ ιπμνεί κα ιδκ είκαζ ακαηηήζζιδ. Νπμηεδήπμηε δ θμβζζηζηή αλία ηάπμζμο πενζμοζζαημφ ζημζπείμο οπενααίκεζ
ημ ακαηηήζζιμ πμζυ ημο, δ ακηίζημζπδ γδιζά απμιείςζδξ ημο, ηαηαπςνείηαζ ζηα απμηεθέζιαηα πνήζδξ. Ζ
ακαηηήζζιδ αλία εκυξ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο είκαζ ημ ιεβαθφηενμ πμζυ ιεηαλφ ηδξ εηηζιχιεκδξ ηαεανήξ ηζιήξ
πχθδζδξ ηαζ ηδξ αλίαξ πνήζεςξ (value in use). Θαεανή αλία πχθδζδξ εεςνείηαζ δ εθζηηή πνυζμδμξ απυ ηδκ
πχθδζδ εκυξ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο ζηα πθαίζζα ιίαξ αιθμηενμαανμφξ ζοκαθθαβήξ ζηδκ μπμία ηα ιένδ έπμοκ
πθήνδ βκχζδ ηαζ πνμζπςνμφκ μζηεζμεεθχξ, ιεηά απυ ηδκ αθαίνεζδ ηάεε πνυζεεημο άιεζμο ηυζημοξ δζάεεζδξ
ημο πενζμοζζαημφ ζημζπείμο, εκχ, αλία εκ πνήζεζ είκαζ δ πανμφζα αλία ηςκ εηηζιχιεκςκ ιεθθμκηζηχκ ηαιεζαηχκ
νμχκ πμο ακαιέκεηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ απυ ηδκ ζοκεπή πνήζδ εκυξ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο ηαζ απυ ηδκ
δζάεεζή ημο ζημ ηέθμξ ηδξ εηηζιχιεκδξ ςθέθζιδξ γςήξ ημο. Ακ ιζα επζπείνδζδ δεκ έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα
εηηζιήζεζ ημ ακαηηήζζιμ πμζυ εκυξ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο βζα ημ μπμίμ οπάνπεζ έκδεζλδ απμιείςζδξ ηδξ αλίαξ
ημο, ηυηε πνμζδζμνίγεζ ημ ακαηηήζζιμ πμζυ ηδξ ιμκάδαξ πμο δδιζμονβεί ηαιζαηέξ νμέξ ζηδκ μπμία ακήηεζ ημ
πενζμοζζαηυ ζημζπείμ.
Ακηζθμβζζιυξ γδιζάξ απμιείςζδξ ηδξ αλίαξ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πμο θμβίζεδηε ζε πνμδβμφιεκα έηδ, βίκεηαζ
ιυκμ υηακ οπάνπμοκ ζηακέξ εκδείλεζξ υηζ δ απμιείςζδ αοηή δεκ οπάνπεζ πθέμκ ή έπεζ ιεζςεεί. Πηζξ πενζπηχζεζξ
αοηέξ μ ακςηένς ακηζθμβζζιυξ ακαβκςνίγεηαζ ςξ έζμδμ. Ζ Γζμίηδζδ εηηζιά υηζ δεκ οπάνπεζ εέια απμιείςζδξ ηςκ
εκζςιάηςκ & αζςιάηςκ αηζκδημπμζήζεςκ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ έπεζ πναβιαημπμζήζεζ οπμθμβζζιυ
ηςκ ακαηηήζζιςκ πμζχκ ηςκ πενζμοζζαηχκ ηδξ ζημζπείςκ.

Vii. Απνζέκαηα
Ρα απμεέιαηα απμηζιχκηαζ ζηδκ παιδθυηενδ αλία ιεηαλφ ηυζημοξ ηηήζεςξ ηαζ ηαεανήξ νεοζημπμζήζζιδξ αλίαξ.
Ρμ ηυζημξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ηδκ ιέεμδμ ημο ιέζμο ζηαειζημφ ηυζημοξ. Θυζημξ δακεζζιμφ δεκ πενζθαιαάκεηαζ
ζημ ηυζημξ ηηήζεςξ ηςκ απμεειάηςκ. Ζ ηαεανή νεοζημπμζήζζιδ αλία εηηζιάηαζ ιε αάζδ ηζξ ηνέπμοζεξ ηζιέξ
πχθδζδξ ηςκ απμεειάηςκ ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκήεμοξ δναζηδνζυηδηαξ αθαζνμοιέκςκ ηαζ ηςκ ηοπυκ ελυδςκ
πχθδζδξ υπμο ζοκηνέπεζ πενίπηςζδ.

Viii. Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Νζ απαζηήζεζξ απυ πεθάηεξ ηαηαπςνμφκηαζ ανπζηά ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ ηαζ ιεηαβεκέζηενα απμηζιχκηαζ ζημ
ακαπυζαεζημ ηυζημξ ιε ηδκ πνήζδ ημο πναβιαηζημφ επζημηίμο, αθαζνμοιέκςκ ηαζ ηςκ γδιζχκ απμιείςζδξ. Νζ
γδιζέξ απμιείςζδξ (απχθεζεξ απυ επζζθαθείξ απαζηήζεζξ) ακαβκςνίγμκηαζ υηακ οπάνπεζ ακηζηεζιεκζηή απυδεζλδ υηζ
μ υιζθμξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα εζζπνάλεζ υθα ηα πμζά πμο μθείθμκηαζ ιε αάζδ ημοξ ζοιααηζημφξ υνμοξ. Ρμ πμζυ
ηδξ γδιζάξ απμιείςζδξ είκαζ δ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ θμβζζηζηήξ αλίαξ ηςκ απαζηήζεςκ ηαζ ηδξ πανμφζαξ αλίαξ ηςκ
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εηηζιχιεκςκ ιεθθμκηζηχκ ηαιζαηχκ νμχκ, πνμελμθθμοιέκςκ ιε ημ πναβιαηζηυ επζηυηζμ. Ρμ πμζυ ηδξ γδιζάξ
απμιείςζδξ ηαηαπςνείηαζ ςξ έλμδμ ζηα απμηεθέζιαηα.

ix. Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Ρα ηαιζαηά δζαεέζζια ηαζ ηαιζαηά ζζμδφκαια πενζθαιαάκμοκ ηα ιεηνδηά, ηζξ ηαηαεέζεζξ υρεςξ ηαζ ηζξ
αναποπνυεεζιεξ επεκδφζεζξ, ορδθήξ νεοζημπμζδζζιυηδηαξ ηαζ παιδθμφ νίζημο.

x. Γάλεηα
Ρα δάκεζα ηαηαπςνμφκηαζ ανπζηά ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ ιεζςιέκα ιε ηα ηοπυκ άιεζα ηυζηδ βζα ηδκ
πναβιαημπμίδζδ ηδξ ζοκαθθαβήξ. Κεηαβεκέζηενα απμηζιχκηαζ ζημ ακαπυζαεζημ ηυζημξ ιε ηδκ πνήζδ ημο
πναβιαηζημφ επζημηίμο. Ζ Γζμίηδζδ ημο Νιίθμο εεςνεί υηζ ηα επζηυηζα πμο ηαηααάθθμκηαζ ζε ζπέζδ µε ηα
ζοκαθεέκηα δάκεζα ζζμδοκαιμφκ µε ηα ηνέπμκηα εφθμβα επζηυηζα ηδξ αβμνάξ ηαζ, ζοκεπχξ, δεκ ζοκηνέπμοκ μζ
πνμτπμεέζεζξ μπμζαζδήπμηε πνμζανιμβήξ ηδξ αλίαξ ζηδκ μπμία απεζημκίγμκηαζ μζ οπμπνεχζεζξ αοηέξ.
Νπμζαδήπμηε δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ πανμπήξ (πθδκ ηςκ ελυδςκ απυηηδζδξ) ηαζ ηδξ αλίαξ ελυθθδζδξ ακαβκςνίγεηαζ
ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο ηςκ δακείςκ.

xi. Κηζζψζεηο
α) Ζ Δηαζνία ςξ ιζζεςηήξ
Νζ ιζζεχζεζξ παβίςκ υπμο δ Δηαζνία δζαηδνεί μοζζςδχξ υθμοξ ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ ακηαιμζαέξ ηδξ ζδζμηηδζίαξ
ηαλζκμιμφκηαζ ςξ πνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ. Νζ πνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ ηεθα-θαζμπμζμφκηαζ ιε ηδκ έκανλδ ηδξ
ιίζεςζδξ ζηδ παιδθυηενδ ηζιή ιεηαλφ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ημο παβίμο ζημζπείμο ή ηδξ πανμφζαξ αλίαξ ηςκ
εθάπζζηςκ ιζζεςιάηςκ. Θάεε ιίζεςια επζιενίγεηαζ ιεηαλφ ηδξ οπμπνέςζδξ ηαζ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ελυδςκ
έηζζ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ έκα ζηαεενυ επζηυηζμ ζηδκ οπμθεζπυιεκδ πνδιαημμζημκμιζηή οπμπνέςζδ.
Νζ ακηίζημζπεξ οπμπνεχζεζξ απυ ιζζεχιαηα, ηαεανέξ απυ πνδιαημμζημκμιζηά έλμδα, απεζημκίγμκηαζ ζηζξ
οπμπνεχζεζξ. Ρμ ιένμξ ημο πνδιαημμζημκμιζημφ ελυδμο πμο αθμνά ζε πνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ ακαβκςνίγεηαζ
ζηα απμηεθέζιαηα πνήζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιίζεςζδξ. Ζ ιέεμδμξ απμζαέζεςκ ηςκ ιζζεςιέκςκ απμζαέζζιςκ
πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ είκαζ ζοκεπήξ πνμξ ηδ ιέεμδμ πμο αημθμοεείηαζ βζα ηα ίδζα απμζαέζζια πενζμοζζαηά
ζημζπεία πμο ακήημοκ ζηδκ μζημκμιζηή μκηυηδηα ηαζ δ ακαβκςνζγυιεκδ απυζαεζδ πνέπεζ κα οπμθμβίγεηαζ
ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα απυ ημ ΓΙΞ 16 Δκζχιαηεξ Αηζκδημπμζήζεζξ ηαζ ημ ΓΙΞ 38 Άτθα Ξενζμοζζαηά Πημζπεία.
Κζζεχζεζξ υπμο μοζζςδχξ μζ ηίκδοκμζ ηαζ ακηαιμζαέξ ηδξ ζδζμηηδζίαξ δζαηδνμφκηαζ απυ ημκ εηιζζεςηή
ηαλζκμιμφκηαζ ςξ θεζημονβζηέξ ιζζεχζεζξ. Νζ πθδνςιέξ πμο βίκμκηαζ βζα θεζημονβζηέξ ιζζεχζεζξ (ηαεανέξ απυ
ηοπυκ ηίκδηνα πμο πνμζθένεδηακ απυ ημκ εηιζζεςηή) ακαβκςνίγμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα πνήζδξ ιε ζηαεενή
ιέεμδμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο ηδξ ιίζεςζδξ.
α) Ζ Δηαζνία ςξ εηιζζεςηήξ
Αηίκδηα πμο εηιζζεχκμκηαζ ιε θεζημονβζηέξ ιζζεχζεζξ πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ Δπεκδφζεζξ ζε Αηίκδηα. Ρα έζμδα απυ
θεζημονβζηέξ ιζζεχζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα πνήζδξ ιε ζηαεενή ιέεμδμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
πενζυδμο ηδξ ιίζεςζδξ.

xii. Φφξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο)
Ν ηνέπςκ ηαζ ακαααθθυιεκμξ θυνμξ εζζμδήιαημξ οπμθμβίγμκηαζ αάζεζ ηςκ ζπεηζηχκ ημκδοθίςκ ηςκ μζημκμιζηχκ
ηαηαζηάζεςκ, ηάεε ιζαξ εη ηςκ εηαζνεζχκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ εκμπμίδζδ ζφιθςκα ιε ημοξ θμνμθμβζημφξ
κυιμοξ πμο ζζπφμοκ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζηζξ άθθεξ πχνεξ έδναξ ηςκ εοβαηνζηχκ ελςηενζημφ. Ν ηνέπςκ θυνμξ
εζζμδήιαημξ αθμνά, θυνμ επί ηςκ θμνμθμβδηέςκ ηενδχκ ηςκ εηαζνεζχκ ημο Νιίθμο υπςξ ακαιμνθχεδηακ
ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο θμνμθμβζημφ κυιμο, ηαζ οπμθμβίζηδηε ιε αάζδ ημκ ζζπφμκηα θμνμθμβζηυ
ζοκηεθεζηή.
Ζ ακαααθθυιεκδ θμνμθμβία οπμθμβίγεηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ ιέεμδμ οπμπνεχζεςξ (liability method) ζε υθεξ ηζξ
πνμζςνζκέξ θμνμθμβζηέξ δζαθμνέξ ηαηά ηδκ διενμιδκία ημο ζζμθμβζζιμφ ιεηαλφ ηδξ θμνμθμβζηήξ αάζδξ ηαζ ηδξ
θμβζζηζηήξ αλίαξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ. Νζ ακαιεκυιεκεξ θμνμθμβζηέξ επζπηχζεζξ απυ ηζξ
πνμζςνζκέξ θμνμθμβζηέξ δζαθμνέξ πνμζδζμνίγμκηαζ ηαζ ειθακίγμκηαζ είηε ςξ ιεθθμκηζηέξ (ακαααθθυιεκεξ)
θμνμθμβζηέξ οπμπνεχζεζξ, είηε ςξ ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ. Θαηαπςνμφκηαζ ακαααθθυιεκεξ
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θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ βζα υθεξ ηζξ εηπεζηέεξ πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ ηαζ ηζξ ιεηαθενυιεκεξ θμνμθμβζηέξ γδιζέξ
ηαηά ηδκ έηηαζδ πμο πζεακμθμβείηαζ υηζ εα οπάνπεζ δζαεέζζιμ θμνμθμβδηέμ ηένδμξ έκακηζ ημο μπμίμο δ εηπεζηέα
πνμζςνζκή δζαθμνά ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί.
Ζ θμβζζηζηή αλία ηςκ ακαααθθυιεκςκ θμνμθμβζηχκ απαζηήζεςκ ακαεεςνείηαζ ζε ηάεε διενμιδκία ζζμθμβζζιμφ
ηαζ ιεζχκεηαζ ζημ ααειυ πμο δεκ πζεακμθμβείηαζ υηζ εα οπάνλμοκ ανηεηά θμνμθμβδηέα ηένδδ έκακηζ ηςκ μπμίςκ
κα πνδζζιμπμζδεεί ιένμξ ή ημ ζφκμθμ ηςκ ακαααθθυιεκςκ θμνμθμβζηχκ απαζηήζεςκ. Νζ ηνέπμοζεξ θμνμθμβζηέξ
απαζηήζεζξ ηαζ οπμπνεχζεζξ βζα ηδκ ηνέπμοζα ηαζ ηζξ πνμδβμφιεκεξ πνήζεζξ απμηζιχκηαζ ζημ πμζυ πμο ακαιέκεηαζ
κα πθδνςεεί ζηζξ θμνμθμβζηέξ ανπέξ (ή κα ακαηηδεεί απυ αοηέξ), ιε ηδ πνήζδ θμνμθμβζηχκ ζοκηεθεζηχκ (ηαζ
θμνμθμβζηχκ κυιςκ) πμο έπμοκ εεζπζζηεί, ή μοζζαζηζηά εεζπζζηεί, ιέπνζ ηδκ διενμιδκία ημο Ηζμθμβζζιμφ.

xiii. Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Πφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Λ2112/20 μ Όιζθμξ ηαηααάθθεζ απμγδιζχζεζξ ζημοξ απμπςνμφκηεξ ή απμθουιεκμοξ
οπαθθήθμοξ ημο, ημ δε φρμξ ηςκ ζπεηζηχκ απμγδιζχζεςκ ελανηάηαζ απυ ηα έηδ πνμτπδνεζίαξ, ημ φρμξ ηςκ
απμδμπχκ ηαζ ημκ ηνυπμ απμιάηνοκζδξ (απυθοζδ ή ζοκηαλζμδυηδζδ). Πηδκ πενίπηςζδ απμπχνδζδξ θυβς
ζοκηαλζμδυηδζδξ, ημ φρμξ ηδξ απμγδιίςζδξ πμο εα πνέπεζ κα ηαηααθδεεί είκαζ ίζμ ιε ημ 40% ημο ζπεηζημφ
πμζμφ πμο εα ηαηααάθθμκηακ ζε πενίπηςζδ απυθοζδξ.
Ρα πνμβνάιιαηα βζα πανμπέξ ζημοξ ενβαγμιέκμοξ υζμκ αθμνά ηδκ απμγδιίςζδ ηαηά ηδκ έλμδμ απυ ηδκ οπδνεζία
ειπίπημοκ ζηα πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ, ζφιθςκα ιε ημ ΓΙΞ 19 – «Ξανμπέξ Δνβαγμιέκςκ».
Ζ οπμπνέςζδ πμο ακαβκςνίγεηαζ ζημκ Ηζμθμβζζιυ, ζε ζπέζδ ιε ηα πνμβνάιιαηα ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ
ζοκηαλζμδυηδζδξ, είκαζ δ ηνέπμοζα αλία ηδξ ηαεμνζζιέκδξ οπμπνέςζδξ πανμπχκ ηαηά ηδκ διενμιδκία
Ηζμθμβζζιμφ ιείμκ ηδκ εφθμβδ αλία ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ημο πνμβνάιιαημξ. Ζ οπμπνέςζδ ηαεμνζζιέκςκ
πανμπχκ οπμθμβίγεηαζ εηδζίςξ απυ ακελάνηδημοξ ακαθμβζζηέξ αάζεζ ηδξ Κεευδμο ηδξ Ξνμαεαθδιέκδξ Ξζζηςηζηήξ
Κμκάδμξ. Ζ ηνέπμοζα αλία ηςκ οπμπνεχζεςκ ηαεμνζζιέκςκ πανμπχκ πνμζδζμνίγεηαζ ιέζς ηδξ πνμελυθθδζδξ
ηςκ πνμζδμηχιεκςκ ιεθθμκηζηχκ ηαιζαηχκ εηνμχκ. Ρμ ιέζμ ζηαειζηυ επζηυηζμ πνμελυθθδζδξ εηηζιάηαζ,
θαιαάκμκηαξ ηδκ ηαιπφθδ επζημηίςκ ηςκ μιμθυβςκ ηδξ Δονςπασηήξ Θεκηνζηήξ Ρνάπεγαξ ηαηά ηδκ δµενμµδκία
απμηίµδζδξ, πμο απεζημκίγμκηαζ ζημ κυιζζια ζημ μπμίμ μζ πανμπέξ εα ηαηααθδεμφκ ηαζ έπμοκ υνμοξ θήλδξ
ακάθμβα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ ζπεηζηήξ οπμπνέςζδξ ζοκηαλζμδυηδζδξ.
Ρα ακαθμβζζηζηά ηένδδ ηαζ μζ γδιζέξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ακαπνμζανιμβέξ ηαζ ιεηααμθέξ ζε ακαθμβζζηζηέξ
οπμεέζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ ζημ ζφκμθυ ημοξ ζηδκ ηαηάζηαζδ θμζπχκ ζοκμθζηχκ εζζμδδιάηςκ ηαζ ιέζς αοηχκ ζημ
οπυθμζπμ απμηεθεζιάηςκ εζξ κέμκ.

xiv. Ξξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη έμνδα
Ξνμαθέρεζξ ηαηαπςνμφκηαζ υηακ μ Όιζθμξ έπεζ πανμφζα, κμιζηή ή ηεηιαζνυιεκδ οπμπνέςζδ ςξ απμηέθεζια
πανεθευκηςκ βεβμκυηςκ, είκαζ πζεακυκ υηζ εα απαζηδεεί εηνμή πυνςκ χζηε κα ηαηημπμζδεεί δ οπμπνέςζδ, ηαζ
ιπμνεί κα βίκεζ ιζα αλζυπζζηδ εηηίιδζδ ημο πμζμφ.
Ν Όιζθμξ ακαβκςνίγεζ πνυαθερδ βζα επζγήιζεξ ζοιαάζεζξ υηακ ηα ακαιεκυιεκα μθέθδ πμο εα παναπεμφκ απυ ηδ
ζφιααζδ είκαζ ιζηνυηενα απυ ημ ακαπυθεοηημ ηυζημξ ηςκ οπμπνεχζεςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ ζφιααζδξ.
Νζ πνμαθέρεζξ ακαδζάνενςζδξ πενζθαιαάκμοκ ηζξ νήηνεξ θήλδξ ιζζεχζεςκ ηαζ ηζξ πανμπέξ ελυδςκ οπαθθήθςκ,
ηαζ ακαβκςνίγμκηαζ ζηδκ πενίμδμ ηαηά ηδκ μπμία μ Όιζθμξ δεζιεφεηαζ κυιζια ή ηεηιαζνυιεκα ζηδκ οθμπμίδζδ ημο
ζπεηζημφ πνμβνάιιαημξ ακαδζάνενςζδξ.
Νζ πνμαθέρεζξ επακελεηάγμκηαζ ζημ ηέθμξ ηάεε πνήζδξ ηαζ πνμζανιυγμκηαζ έηζζ χζηε κα απεζημκίγμοκ ηζξ
ηαθφηενεξ δοκαηέξ εηηζιήζεζξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ηνίκεηαζ ακαβηαίμ, πνμελμθθμφκηαζ ιε αάζδ έκα πνμθυνμο πνμελμθθδηζηυ επζηυηζμ. Νζ εκδεπυιεκεξ οπμπνεχζεζξ δεκ ηαηαπςνμφκηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ
αθθά βκςζημπμζμφκηαζ, εηηυξ ηαζ ακ δ πζεακυηδηα βζα εηνμή πυνςκ πμο εκζςιαηχκμοκ μζημκμιζηά μθέθδ είκαζ
εθάπζζηδ. Νζ εκδεπυιεκεξ απαζηήζεζξ δεκ ηαηαπςνμφκηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, αθθά βκςζημπμζμφκηαζ
εθυζμκ δ εζζνμή μζημκμιζηχκ ςθεθεζχκ είκαζ πζεακή.

81

PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014
xv. Θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο
Νζ ηναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ επζδυηδζδ εκζχιαηςκ παβίςκ ζημζπείςκ, ακαβκςνίγμκηαζ
υηακ οπάνπεζ εφθμβδ αεααζυηδηα υηζ δ επζπμνήβδζδ εα εζζπναπεεί ηαζ υθμζ μζ ζπεηζημί υνμζ εα ηδνδεμφκ. Όηακ μζ
ηναηζηέξ επζπμνδβήζεζξ ζπεηίγμκηαζ ιε έκα πενζμοζζαηυ ζημζπείμ, δ εφθμβδ αλία πζζηχκεηαζ ζε θμβανζαζιυ
ακαααθθυιεκμο εζυδμο ηαζ ιεηαθένεηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ ιε ζζυπμζεξ εηήζζεξ δυζεζξ ιε αάζδ ηδκ
ακαιεκυιεκδ ςθέθζιδ δζάνηεζα γςήξ ημο πενζμοζζαημφ ζημζπείμο πμο επζπμνδβήεδηε. Όηακ δ επζπμνήβδζδ
ζπεηίγεηαζ ιε δαπάκδ, ακαβκςνίγεηαζ ζακ έζμδμ ζηδκ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ακηζζημίπζζδ
ηδξ επζπμνήβδζδξ ζε ζοζηδιαηζηή αάζδ ζηζξ δαπάκεξ ηζξ μπμίεξ πνμμνίγεηαζ κα απμγδιζχζεζ.

xvi. Αλαγλψξηζε εζφδσλ
Ρα έζμδα πενζθαιαάκμοκ ηδκ εφθμβδ αλία ηςκ πςθήζεςκ αβαεχκ ηαζ πανμπήξ οπδνεζζχκ, ηαεανά απυ ημοξ
ακαηηχιεκμοξ θυνμοξ εηπηχζεζξ ηαζ επζζηνμθέξ. Ρα δζεηαζνζηά έζμδα ιέζα ζημκ Όιζθμ δζαβνάθμκηαζ πθήνςξ. Ζ
ακαβκχνζζδ ηςκ εζυδςκ βίκεηαζ ςξ ελήξ:

(α) Ξςθήζεζξ αβαεχκ
Νζ πςθήζεζξ αβαεχκ ακαβκςνίγμκηαζ υηακ μ Όιζθμξ παναδίδεζ ηα αβαεά ζημοξ πεθάηεξ, ηα αβαεά βίκμκηαζ
απμδεηηά απυ αοημφξ ηαζ δ είζπναλδ ηδξ απαίηδζδξ είκαζ εφθμβα ελαζθαθζζιέκδ.

(α) Ξανμπή οπδνεζζχκ
Ρα έζμδα απυ πανμπή οπδνεζζχκ θμβίγμκηαζ ιε αάζδ ημ ζηάδζμ μθμηθήνςζδξ ηδξ οπδνεζίαξ ζε ζπέζδ ιε ημ
εηηζιχιεκμ ζοκμθζηυ ηυζημξ ηδξ.

(β) Έζμδα απυ ηυημοξ
Ρα έζμδα απυ ηυημοξ ακαβκςνίγμκηαζ αάζεζ πνμκζηήξ ακαθμβίαξ ηαζ ιε ηδκ πνήζδ ημο πναβιαηζημφ επζημηίμο.

(δ) Κενίζιαηα
Ρα ιενίζιαηα, θμβίγμκηαζ ςξ έζμδα, υηακ εειεθζχκεηαζ ημ δζηαίςια είζπναλήξ ημοξ.

xvii. Θφζηνο Γαλεηζκνχ
Ρμ ηυζημξ δακεζζιμφ ακαβκςνίγεηαζ ςξ έλμδμ ηδκ πενίμδμ ζηδκ μπμία πναβιαημπμζείηαζ.

xviii. Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δζακμιή ηςκ ιενζζιάηςκ ζημοξ ιεηυπμοξ ηδξ ιδηνζηήξ ηαηαπςνείηαζ ςξ οπμπνέςζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ
ηαηαζηάζεζξ υηακ δ δζακμιή εβηνίκεηαζ απυ ηδκ Ραηηζηή Γεκζηή Ποκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ.

xix. Δπηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο
Ν Όιζθμξ επζµεηνά ηα πνδµαημμζημκμµζηά µέζα ζηδκ εφθμβδ αλία ιέζς απμηεθεζιάηςκ, ζηδκ εφθμβδ αλία ζε ηάεε
δµενμµδκία ζζμθμβζζµμφ.
Ζ Δφθμβδ αλία εκυξ ζημζπείμο απμηεθεί ημ ηίµδµα πμο εα εζζπνάηεηαζ βζα ηδκ πχθδζδ εκυξ πενζμοζζαημφ
ζημζπείμο ή πμο πθδνχκεηαζ βζα ημ δζαηακμκζζµυ µζαξ οπμπνέςζδξ ζε µία ηακμκζηή ζοκαθθαβή ηαζ µεηαλφ ηςκ
ζοµµεηεπυκηςκ ζηδκ αβμνά ηαηά ηδκ δµενμµδκία απμηίµδζδξ. Ζ επζµέηνδζδ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ααζίγεηαζ
ζηδκ οπυεεζδ υηζ δ ζοκαθθαβή ηδξ πχθδζδξ ημο πενζμοζζαημφ ζημζπείμο ή ηδξ µεηαθμνάξ ηδξ οπμπνέςζδξ
θαµαάκεζ πχνα είηε:
- Πηδκ ηφνζα αβμνά βζα ημ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ ή οπμπνέςζδ, ή
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- Πε πενίπηςζδ απμοζίαξ ιζαξ ηφνζαξ αβμνάξ, ζηδκ πζμ ζοµθένμοζα αβμνά βζα ημ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ ή ηδκ
οπμπνέςζδ.
Ζ ηφνζμξ ή δ πθέμκ ζοµθένμοζα αβμνά εα πνέπεζ κα είκαζ πνμζαάζζµδ ζημκ Όµζθμ.
Ζ εφθμβδ αλία εκυξ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο ή µζαξ οπμπνέςζδξ επζµεηνάηαζ ζηδ αάζδ υθςκ ηςκ οπμεέζεςκ πμο
μζ ζοµµεηέπμκηεξ ζηδκ αβμνά πνδζζµμπμζμφκ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ εκυξ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο ημο
εκενβδηζημφ ή ημο παεδηζημφ, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ μζ ζοµµεηέπμκηεξ ζηδκ αβμνά εκενβμφκ µε ηνζηήνζμ ημ
μζημκμµζηυ ζοµθένμκ ημοξ.
Ζ επζµέηνδζδ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ εκυξ µδ πνδµαημμζημκμµζημφ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο θαµαάκεζ οπυρδ ηδκ
ζηακυηδηα ηςκ ζοµµεηεπυκηςκ ζηδκ αβμνά κα δδµζμονβήζμοκ μζημκμµζηά μθέθδ απυ ηδ πνήζδ ημο πενζμοζζαημφ
ζημζπείμο ζηδκ ορδθυηενδ ηαζ ηαθφηενδ πνήζδ ημο ή ηδκ πχθδζή ημο ζε άθθμ ζοµµεηέπμκηα ζηδκ αβμνά πμο εα
πνδζζµμπμζήζεζ ημ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ βζα ηδκ ορδθυηενδ ηαζ ηαθφηενδ πνήζδ. Ν Όιζθμξ πνδζζµμπμζεί ηεπκζηέξ
εηηίµδζδξ πμο ανµυγμοκ ζηζξ πενζζηάζεζξ ηαζ βζα ηζξ μπμίεξ οπάνπμοκ δζαεέζζµα ηαζ επανηή ζημζπεία βζα ηδ
µέηνδζδ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ, µεβζζημπμζχκηαξ ηδκ πνήζδ ηςκ ζπεηζηχκ παναηδνήζζµςκ εζζνμχκ ηαζ
εθαπζζημπμζχκηαξ ηδκ πνήζδ ηςκ µδ παναηδνήζζµςκ εζζνμχκ.
Όθα ηα ζημζπεία ημο εκενβδηζημφ ηαζ παεδηζημφ βζα ηα μπμία δ εφθμβδ αλία επζµεηνήεδηε ή
βκςζημπμζήεδηε ζηζξ μζημκμµζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ εκηυξ ηδξ ζενανπίαξ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ςξ ελήξ:
Δπίπεδμ 1 – Ξαναηδνήζζµεξ/Δζζδβµέκεξ (µδ πνμζανµμζµέκεξ) ηζµέξ ηδξ αβμνάξ ζε εκενβέξ αβμνέξ βζα υµμζα
πενζμοζζαηά ζημζπεία ή οπμπνεχζεζξ.
Δπίπεδμ 2 - ηεπκζηέξ απμηίµδζδξ, βζα ηζξ μπμίεξ μζ εζζνμέξ πμο είκαζ ζδµακηζηέξ βζα ηδκ επζµέηνδζδ ηδξ εφθμβδξ
αλίαξ, εηηυξ ηςκ επίζδιςκ πνδιαηζζηδνζαηχκ ηζιχκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ 1μ επίπεδμ, είκαζ άµεζα ή έµµεζα
παναηδνήζζµεξ.
Δπίπεδμ 3 - ηεπκζηέξ απμηίµδζδξ, βζα ηζξ μπμίεξ μζ εζζνμέξ πμο είκαζ ζδµακηζηέξ βζα ηδκ επζµέηνδζδ ηδξ εφθμβδξ
αλίαξ είκαζ µδ παναηδνήζζµεξ.
Γζα ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηαζ οπμπνεχζεζξ πμο ακαβκςνίγμκηαζ ζηζξ μζημκμµζηέξ ηαηαζηάζεζξ, ζε ηαηηζηή αάζδ,
μ Όιζθμξ ηαεμνίγεζ εάκ έπμοκ επέθεεζ µεηααζαάζεζξ µεηαλφ ηςκ επζπέδςκ ηδξ ζενανπίαξ ζημ ηέθμξ ηδξ ηάεε
πενζυδμο ακαθμνάξ.
Γζα ημ ζημπυ ηςκ βκςζημπμζήζεςκ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ, μ Όιζθμξ πνμζδζμνίγεζ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ πενζμοζζαηχκ
ζημζπείςκ ημο εκενβδηζημφ ηαζ ηςκ οπμπνεχζεςκ ιε αάζδ ηδκ θφζδ, ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ ημο
πενζμοζζαημφ ζημζπείμο ή ηδξ οπμπνέςζδξ ηαζ ημ επίπεδμ ηδξ ζενανπίαξ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ, υπςξ ελδβήεδηε
παναπάκς.

xx. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ
Ζ Δηαζνεία δναζηδνζμπμζείηαζ ζε έκα έκημκα ακηαβςκζζηζηυ παβημζιζμπμζδιέκμ πενζαάθθμκ ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα
ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ έπεζ εκζζπφζεζ ζδιακηζηά ηδκ ελςζηνέθεζά ηδξ, εκχ πανάθθδθα ακαπηφζζεζ κέεξ
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ πνμςεεί ηδκ είζμδυ ηδξ ζε κέεξ αβμνέξ.
Ζ ελεζδζηεοιέκδ ηεπκμβκςζία ηδξ, δ άνηζα μνβάκςζή ηδξ ηαζ δ έκημκδ δναζηδνζμπμίδζδ ημο ζοκυθμο ηςκ
δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ ηδξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ιεθέηδ, ακάπηολδ ηαζ ειπμνία κέςκ πνμσυκηςκ, ιε έιθαζδ
ζηδκ πμζυηδηα ηαζ ζηδκ δοκαηυηδηα άιεζδξ ζηακμπμίδζδξ ηδξ γήηδζδξ αθθά ηαζ ηςκ ιεηαααθθυιεκςκ ακαβηχκ
ηςκ ηεθζηχκ πεθαηχκ, ηαεχξ ηαζ δ δδιζμονβία ζζπονχκ οπμδμιχκ ηαζ δ δζείζδοζδ ζε κέεξ αβμνέξ, αμδεμφκ ηδκ
Δηαζνεία κα παναιέκεζ δζανηχξ ακηαβςκζζηζηή ηαζ κα πνμςεεί ηδκ ακάπηολή ηδξ, αθθά ηαζ ηδκ πεναζηένς είζμδυ
ηδξ ζε κέμοξ ημιείξ ιε ζδιακηζηά πενζεχνζα ηενδμθμνίαξ.
Ζ ιζηνή πνδιαημμζημκμιζηή έηεεζδ ημο Νιίθμο ηαζ δ ζδιακηζηή πμζμηζηή ηαζ πνμσυκηζηή ημο δζαθμνμπμίδζδ
απμηεθμφκ ηα ηφνζα εθυδζα πμο δζαεέηεζ βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ ανκδηζηχκ ζοκεπεζχκ απυ ηδκ πνςημθακή
μζημκμιζηή ηνίζδ, πθδκ υιςξ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ιείκμοκ ακεπδνέαζηα ηα έζμδα ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο
Νιίθμο θυβς ηδξ έκηαζδξ ηαζ ηδξ δζάνηεζαξ ημο θαζκμιέκμο ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ ηαηάζηαζδξ αζθολίαξ ηαζ
έθθεζρδξ νεοζηυηδηαξ πμο επζηναηεί ζηδκ αβμνά.
Νζ ζοκήεεζξ πνδιαημμζημκμιζημί ηαζ θμζπμί ηίκδοκμζ ζημοξ μπμίμοξ εηηίεεηαζ δ Δηαζνεία είκαζ ηίκδοκμζ αβμνάξ,
πζζηςηζηυξ ηίκδοκμξ, ηίκδοκμξ νεοζηυηδηαξ ηθπ. Δζδζηυηενα:
1. Δπηηνθηαθφο θίλδπλνο
Ν επζημηζαηυξ ηίκδοκμξ βζα ηδκ Δηαζνεία δεκ είκαζ ζδζαίηενα ορδθυξ, δεδμιέκμο υηζ μ δακεζζιυξ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ
ζοκδεδειέκμξ ιε ημ Euribor ηαζ αθεηένμο δ Δηαζνεία έπεζ πενζμνζζιέκδ έηεεζδ ζε ηναπεγζηυ δακεζζιυ. Ξμθζηζηή
ημο Νιίθμο είκαζ κα δζαηδνεί ημ φρμξ ημο ζοκμθζημφ δακεζζιμφ ζε ιεηααθδηυ επζηυηζμ ηαζ κα επειααίκεζ
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δζμνεςηζηά, υπμηε απαζηείηαζ, ηαζ πανάθθδθα κα απμθεφβεζ, ζημ ααειυ πμο αοηυ είκαζ επζηνεπηυ απυ ηδκ εκ βέκεζ
επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα, ηδκ έηεεζδ ζε πεναζηένς δακεζμδυηδζδ. Κε αάζδ ηα ζδιενζκά δεδμιέκα μ εκ
θυβς ηίκδοκμξ παναηηδνίγεηαζ ςξ εθεβπυιεκμξ ηαζ δεκ ακαιέκεηαζ κα επδνεάζεζ ανκδηζηά ηα ιεβέεδ ηαζ
απμηεθέζιαηα ημο Νιίθμο ζηδκ δζάνηεζα ηδξ ηνέπμοζαξ πνήζεςξ.
2. Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Γεκ δζαθαίκεηαζ ηαηά ημκ πνυκμ ζοκηάλεςξ ηδξ πανμφζαξ ζδζαίηενμξ ηίκδοκμξ νεοζηυηδηαξ βζα ηδκ Δηαζνεία,
δεδμιέκμο υηζ ηα δζαεέζζια ημο μιίθμο ηδκ 31/12/14 είκαζ 3,76 εη. εονχ εκχ μζ αναποπνυεεζιεξ επεκδφζεζξ
παιδθμφ ηζκδφκμο, άιεζα νεοζημπμζήζζιεξ, ζε μνβακςιέκεξ αβμνέξ ακένπμκηαζ ζηα 2,66 εη. εονχ. Ξανάθθδθα δ
Γζμίηδζδ έπεζ ελαζθαθίζεζ ηδκ δοκαηυηδηα απνυζημπηδξ πνδιαημδυηδζδξ απυ ηναπεγζηά ζδνφιαηα, εάκ ηαζ
εθυζμκ ημφημ ηαηαζηεί ακαβηαίμ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ζοβηεηνζιέκςκ οπμπνεχζεςκ. Δπζπνυζεεηα, ηα δάκεζα ημζ
θμζπέξ οπμπνεχζεζξ οπμθείπμκηαζ ηςκ δζαεεζίιςκ, ηςκ αναποπνυεεζιςκ επεκδφζεςκ ηαζ απαζηήζεςκ βεβμκυξ
πμο δζαζθαθίγεζ ηδκ μιαθή πνδιαημδυηδζδ ηδξ Δηαζνείαξ.
Δκ ημφημζξ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ παναηδνμφκηαζ ζδιακηζηέξ ηαεοζηενήζεζξ πθδνςιχκ ακαθμνζηά ιε ένβα ζημ
πεδίμ ημο εονφηενμο δδιυζζμο ημιέα.
Δάκ μζ πανμφζεξ ζοκεήηεξ ηδξ βεκζηυηενδξ πζζηςηζηήξ αζθολίαξ ζοκεπζζεμφκ επί ιαηνυκ, μζ ηαεοζηενήζεζξ υζμκ
αθμνά ζηζξ εηηαιζεφζεζξ πμο αθμνμφκ ζε ένβα ημο δδιυζζμο ημιέα, εκδέπεηαζ κα έπμοκ μνζζιέκεξ ανκδηζηέξ
επζπηχζεζξ ζηδκ εκ βέκεζ θεζημονβία ηδξ Δηαζνείαξ μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ςξ έκα ααειυ ηαζ ηζξ
πνδιαηζηέξ νμέξ ημο Νιίθμο.
Ρα δάκεζα ηαζ μζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ ημο μιίθμο ειθακίγμκηαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα:
31 Γεθεκβξίνπ 2014
Γάκεζα
Ιμζπέξ οπμπνεχζεζξ
Πχλνιν

<1 έηνπο
2.958.878
7.886.161
10.845.039

> 1 έηνπο
343.750
867.825
1.211.575

31 Γεθεκβξίνπ 2013
Γάκεζα
Ιμζπέξ οπμπνεχζεζξ
Πχλνιν

<1 έηνπο
3.017.966
6.155.231
9.173.197

> 1 έηνπο
176.471
1.267.198
1.443.669

3. Θίλδπλνο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ επηρεηξήζεηο αληηπξνζσπεηψλ δηεζλψλ νίθσλ
Ν ζοβηεηνζιέκμξ ηίκδοκμξ είκαζ πάκημηε οπανηηυξ ηαζ οπμθμβίζζιμξ ζημκ πχνμ υπμο δναζηδνζμπμζείηαζ δ
Δηαζνεία, ζδίςξ δε ακ ζοκεηηζιδεεί ημ βεβμκυξ υηζ ηα ειπυδζα (θναβιμί) εζζυδμο δεκ είκαζ ηυζμ ζζπονά ζημκ ημιέα
αοηυ, ηαεχξ δ πθεζμκυηδηα ηςκ ηεπκζηχκ υνςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηαζ μθμηθήνςζδ
πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδκ παναιεηνμπμίδζδ πνμσυκηςκ θμβζζιζημφ είκαζ εηπεθναζιέκμζ ζηδκ αββθζηή,
βεβμκυξ ημ μπμίμ επζηνέπεζ ζε αθθμδαπέξ εηαζνείεξ κα δζεζζδφμοκ ιε ζπεηζηή εοημθία ζηδκ αβμνά,
εηιεηαθθεουιεκεξ ζδίςξ ηα ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα πμο δζαεέημοκ ζε επίπεδμ ιεβεεχκ. Ζ Δηαζνεία
ακηζιεηςπίγεζ ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηίκδοκμ ιε έιθαζδ ζημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ακάπηολδ πμζμηζηχκ ηαζ ζπμκδοθςηχκ
πνμσυκηςκ, ζηδκ ζοζηδιαηζηή ηαζ ζημπεοιέκδ αεθηίςζδ, ακααάειζζδ ηαζ πνμζανιμζηζηυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ πμο
ήδδ ειπμνεφεηαζ, ζηδκ ακηζπνμζχπεοζδ ζζπονχκ ηαζ παβηυζιζα βκςζηχκ μίηςκ, ζηδκ δδιζμονβία ζπέζεςκ
δζανηείαξ ηαζ ειπζζημζφκδξ ιε ηδκ πεθαηεζαηή ηδξ αάζδ ηαζ ζηδκ επέηηαζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ ζημ
ελςηενζηυ. Ξάκηςξ μ ζοβηεηνζιέκμξ ηίκδοκμξ πνήγεζ ζδζαίηενδξ αλζμθμβήζεςξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ απυ ηδκ Γζμίηδζδ
ηδξ Δηαζνείαξ, ηαεχξ απμηεθεί οπανηηυ ηαζ εκ δοκάιεζ ηίκδοκμ ακά πάζα ζηζβιή, δζ΄ μκ θυβμ ηαζ δ Δηαζνεία δίδεζ
πάκημηε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημκ ημιέα ηδξ πμζμηζηήξ ηαζ πνμσμκηζηήξ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηαζ ζηδκ εκ βέκεζ πανμπή
πνμξ ημοξ πεθάηεξ αοηήξ οπδνεζζχκ ορδθμφ επζπέδμο, εκχ πανάθθδθα ιε ηδκ ζοζηδιαηζηή εκίζποζδ ηδξ
ελςζηνέθεζάξ ηδξ ακηζπανένπεηαζ ημκ εκ θυβς ηίκδοκμ ηαζ ακαααειίγεζ ημκ νυθμ ηαζ ηδκ πανμοζία ηδξ ζηδ δζεεκή
αβμνά, βεβμκυξ πμο ηδκ ηαεζζηά πζμ ακεεηηζηή ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηζκδφκμο ηαζ ζζπονυ
ακηαβςκζζηή ημο δζεεκχξ.
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4. Θίλδπλνο κείσζεο ηεο δήηεζεο ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο χθεζεο
Κμθμκυηζ μ ζοβηεηνζιέκμξ ηίκδοκμξ είκαζ πενζμνζζιέκδξ έηηαζδξ θυβς ηςκ εζδζηχκ ηαηδβμνζχκ θμβζζιζημφ πμο
ακαπηφζζεζ ηαζ ειπμνεφεηαζ δ Δηαζνεία, εκ ημφημζξ δ Δηαζνεία βζα ηδκ απμθοβή ηδξ ιείςζδξ ηδξ γήηδζδξ θυβς ηδξ
βεκζηυηενδξ φθεζδξ πμο επζηναηεί ζηδκ αβμνά, ακαπηφζζεζ ιεβάθδ ηαζ εονεία βηάια πνμσυκηςκ ζε δζαθμνεηζηέξ
ηαηδβμνίεξ, πνμηεζιέκμο κα ακηζζηαειίζεζ πζεακέξ απχθεζεξ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ηθάδμοξ ηδξ αβμνάξ. Ζ Δηαζνεία
ακαπηφζζεζ ηαζ ελεθίζζεζ ηα πνμσυκηα θμβζζιζημφ ηδξ ααζζγυιεκδ ζηδκ αδζάθεζπηδ ηαζ ηαεδιενζκή παναημθμφεδζδ
ηαζ ένεοκα ηδξ αβμνάξ αθθά ηαζ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ, χζηε ιε ηδκ είζμδυ ηδξ ζε κέεξ αβμνέξ κα ζζμζηαειίζεζ
πζεακέξ απχθεζεξ.
Ξθδκ υιςξ, εκυρεζ ηςκ βεκζηυηενςκ ανκδηζηχκ ζοκεδηχκ, μζ μπμίεξ ακαπυθεοηηα επδνεάγμοκ ηαζ ηδκ
δναζηδνζυηδηα ηδξ Δηαζνείαξ, μ εκ θυβς ηίκδοκμξ ηνίκεηαζ ςξ οπανηηυξ, ελαζηίαξ ηαζ ηδξ ζδζαίηενα ανκδηζηήξ
ζοβηονίαξ πμο επζηναηεί ηυζμ ζηδ δζεεκή υζμ ηαζ ζηδκ εβπχνζα αβμνά, βεβμκυξ ημ μπμίμ απμηοπχκεηαζ ήδδ ηαζ
ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ Δηαζνείαξ ηαηά ηδκ οπυ ελέηαζδ πενίμδμ, ηαεχξ ήδδ παναηδνείηαζ ηάιρδ ηδξ γήηδζδξ ζε
ζδιακηζηυ ααειυ (αηυιδ ηαζ ζε επίπεδμ ζοιαμθαίςκ ζοκηήνδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδξ), δ μπμία ηάιρδ ηαηά πάζα
πζεακυηδηα εα εκηαεεί ζηδκ δζάνηεζα ηςκ επμιέκςκ εηχκ, θυβς ηδξ ζδζαίηενα ανκδηζηήξ ζοβηονίαξ πμο επζηναηεί.
Ζ Δηαζνεία ακαπηφζζεζ ηαζκμηυιεξ θφζεζξ θμβζζιζημφ πμο αθμοβηνάγμκηαζ (ηαζ ακηαπμηνίκμκηαζ πθήνςξ) (ζ)ηα
κέα ιδκφιαηα ηδξ αβμνάξ ηαζ δφκαηαζ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ απαζηήζεζξ βζα ιείςζδ ημο ηυζημοξ ηαζ αφλδζδ ηδξ
πεθαηεζαηήξ αάζδξ. Νζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ πμο οζμεεηεί ηδκ ηαεζζημφκ ζδιακηζηυ ακηαβςκζζηή ζημ δζεεκή πχνμ
χζηε κα πνμζθένεζ μζημκμιζηέξ αθθά ηονίςξ δζαθμνμπμζδιέκεξ επζθμβέξ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ ιε ζημπυ ηδκ
πνμζηζεέιεκδ αλία ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημοξ.
5. Ξηζησηηθφο θίλδπλνο
Ζ Γζμίηδζδ ηδξ Δηαζνείαξ ιε αάζδ ηζξ εζςηενζηέξ ανπέξ θεζημονβίαξ ηδξ δζαζθαθίγεζ υηζ μζ πςθήζεζξ αβαεχκ ηαζ
οπδνεζζχκ θαιαάκμοκ πχνα πνμξ πεθάηεξ ορδθήξ πζζηςηζηήξ αλζμπζζηίαξ ηαζ ζηακυηδηαξ. Ιυβς ηδξ επέηηαζδξ
ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Δηαζνείαξ ζημ ελςηενζηυ, μ εκ θυβς ηίκδοκμξ είκαζ οπανηηυξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ πεθάηεξ
πμο πνμένπμκηαζ απυ άθθεξ πχνεξ (ζδίςξ απυ πχνεξ ηδξ Αθνζηήξ ηαζ ηδξ Αζίαξ) , βζα ημοξ μπμίμοξ δεκ είκαζ
πάκημηε εοπενήξ μ απμηεθεζιαηζηυξ έθεβπμξ ηδξ πζζημθδπηζηήξ ημοξ ζηακυηδηαξ ηαζ αλζμπζζηίαξ.
Γζα ημκ θυβμ αοηυ δ Δηαζνεία ακαπηφζζεζ ηαζ ελεθίζζεζ δζανηχξ εζςηενζημφξ ιδπακζζιμφξ θεζημονβίαξ (υζμκ
αθμνά ζηδκ δζαδζηαζία δζαπναβιαηεφζεςκ, ζοιαάζεςκ ηαζ project management) ιε ζημπυ ηδκ πθδνέζηενδ
ακηζιεηχπζζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηζκδφκμο. Δκηυξ ημο εκ θυβς πθαζζίμο ηαζ ηςκ ιεευδςκ αλζμθυβδζδξ πμο δ
Δηαζνεία δζαεέηεζ μ Όιζθμξ δεκ έπεζ ακηζιεηςπίζεζ ιέπνζ ζήιενα ζδιακηζημφ ιεβέεμοξ επζζθάθεζεξ, βζα ηζξ μπμίεξ
κα ιδκ έπεζ ζπδιαηζζεεί πνυαθερδ. Υξ εη ημφημο μ εκ θυβς ηίκδοκμξ, ιμθμκυηζ οπανηηυξ εκυρεζ ηαζ ημο
βεκζηυηενμο ανκδηζημφ απυ μζημκμιζηήξ απυρεςξ ηθίιαημξ, αλζμθμβείηαζ ζήιενα ςξ εθεβπυιεκμξ.
Πημ πθαίζζμ ηδξ ηαθφηενδξ πανμοζίαζδξ ηςκ ακςηένς παναεέημοιε ημοξ αηυθμοεμοξ πίκαηεξ:
πφινηπα
Ξεθάηεξ ηαζ θμζπέξ ειπμνζηέξ απαζηήζεζξ
Ραιεζαηά δζαεέζζια
Άθθα Σνδι/ηα Πημζπεία
Βναποπνυεεζιεξ Δπεκδφζεζξ

ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2014
31.12.2013
9.194.589
7.388.376
3.764.625
4.610.769
2.475
2.475
2.655.787
712.109

Πχλνιν

15.617.476

πφινηπα
Ξεθάηεξ ηαζ θμζπέξ ειπμνζηέξ απαζηήζεζξ
Ραιεζαηά δζαεέζζια
Άθθα Σνδι/ηα Πημζπεία
Βναποπνυεεζιεξ Δπεκδφζεζξ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31.12.2014
31.12.2013
7.355.697
6.939.891
3.026.637
3.915.165
2.475
2.475
2.326.421
474.207

Πχλνιν

12.711.230
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Αλάιπζε πειαηψλ θαη
εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ

ινηπψλ

ΝΚΗΙΝΠ

Κδ απμιεζςιέκα οπυθμζπα
Ιδλζπνυεεζια οπυθμζπα
πφινηπν
Ππδιαηζζιέκδ πνυαθερδ απμιείςζδξ
θδλζπνυεεζιςκ οπμθμίπςκ
Δφθμβδ αλία ειπμνζηχκ απαζηήζεςκ

Αλάιπζε πειαηψλ θαη ινηπψλ
εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ

31.12.2014
6.984.589
5.942.428
12.927.017

31.12.2013
5.208.402
5.862.428
11.070.830

3.732.428
9.194.589

3.682.454
7.388.376

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Κδ απμιεζςιέκα οπυθμζπα
Ιδλζπνυεεζια οπυθμζπα
πφινηπν
Ππδιαηζζιέκδ πνυαθερδ απμιείςζδξ
θδλζπνυεεζιςκ οπμθμίπςκ
Δφθμβδ αλία ειπμνζηχκ απαζηήζεςκ

31.12.2014
5.175.697
5.608.618
10.784.315

31.12.2013
4.789.917
5.528.618
10.318.535

3.428.618
7.355.697

3.378.644
6.939.891

Απυ ηα θδλζπνυεεζια ηαζ ιδ απμιεζςιέκα οπυθμζπα πμζυ € 2,15 εη αθμνά επίδζηεξ απαζηήζεζξ απυ μνβακζζιμφξ
ημο εονφηενμο Γδιυζζμο ημιέα, μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ ιέπνζ ζηζβιήξ ηεθεζζδζηήζεζ, χζηε κα εζκαζ δοκαηή δ
ακαβηαζηζηή είζπναλδ ημοξ.
Όζμκ αθμνά δε ζηδκ εκδθζηίςζδ ηςκ απαζηήζεςκ αοηχκ, ανίζημκηαζ ζε ηαεοζηένδζδ είζπναλδξ πάκς απυ 4 έηδ.
6. Θίλδπλνο ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ
Νζ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ επδνεάγμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ εηαζνεζχκ πμο
δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ημιέα ηδξ πθδνμθμνζηήξ. Νζ εηαζνείεξ πμο ακαπηφζζμοκ δναζηδνζυηδηα ζημκ ηθάδμ ηδξ
πθδνμθμνζηήξ πνέπεζ κα είκαζ δζανηχξ εκήιενεξ βζα πζεακέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδκ οθζζηάιεκδ ηεπκμθμβία ηαζ κα
πνμπςνμφκ ζηζξ απαναίηδηεξ επεκδφζεζξ πμο δζαζθαθίγμοκ ημ ορδθυ ηεπκμθμβζηυ επίπεδμ. Κε αάζδ ηα παναπάκς
ηαζ βζα ηδκ υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενδ ιείςζδ ημο ηζκδφκμο ηςκ ηεπκμθμβζηχκ ελεθίλεςκ μ Όιζθμξ:
- ακαπηφζζεζ πνμσυκηα ζε ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηέξ ηαζ δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκεξ πθαηθυνιεξ,
- πνμπςνά ζε ζοκεπή εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ζε ηεπκμθμβζηά γδηήιαηα, επίζδξ ζε ζοκενβαζία ιε δζεεκχξ
ακαβκςνζζιέκμοξ θμνείξ ελεζδζηεοιέκμοξ ζε ηθάδμοξ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ,
- πνμζθένεζ ηαζκμηυιεξ εθανιμβέξ ακάθμβεξ ηςκ ακαβηχκ ηαζ απαζηήζεςκ ηδξ αβμνάξ.
Γζα υθμοξ ημοξ ςξ άκς θυβμοξ μ ζοβηεηνζιέκμξ ηίκδοκμξ δεκ αλζμθμβείηαζ ςξ ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ ηαηά ηδκ
δεδμιέκδ πνμκζηή πενίμδμ.

xxi. Ξιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο
Υξ επζπεζνδιαηζηυξ ημιέαξ μνίγεηαζ ιία μιάδα πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ θεζημονβζχκ πνμηεζιέκμο κα πανέπμκηαζ
πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ ηα μπμία οπυηεζκηαζ ζε δζαθμνεηζημφξ ηζκδφκμοξ ηαζ απμδυζεζξ απυ εηείκα άθθςκ
επζπεζνδιαηζηχκ ημιέςκ. Υξ βεςβναθζηυξ ημιέαξ, μνίγεηαζ ιία βεςβναθζηή πενζμπή, ζηδκ μπμία πανέπμκηαζ
πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ ηαζ δ μπμία οπυηεζηαζ ζε δζαθμνεηζημφξ ηζκδφκμοξ ηαζ απμδυζεζξ απυ άθθεξ πενζμπέξ.
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1. Ξιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα
Ξνςηεφςκ ηαζ δεοηενεφμκηεξ ημιείξ πθδνμθυνδζδξ
Ν Όιζθμξ ιε αθεηδνία ηδ πνήζδ 2009, εθανιυγεζ ημ ΓΞΣΑ 8 «Ιεζημονβζημί Ρμιείξ» ημ μπμίμ ακηζηαεζζηά ημ
ΓΙΞ14 «Νζημκμιζηέξ Ξθδνμθμνίεξ ηαηά Ρμιέα Γναζηδνζυηδηαξ». Πφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο ΓΞΣΑ 8, μ
ηαεμνζζιυξ ηςκ θεζημονβζηχκ ημιέςκ ααζίγεηαζ ζηδ «δζμζηδηζηή πνμζέββζζδ». Ζ πνμζέββζζδ αοηή επζαάθθεζ δ
πθδνμθυνδζδ πμο εα βκςζημπμζείηαζ ελςηενζηά βζα ημοξ θεζημονβζημφξ ημιείξ κα είκαζ αοηή πμο ααζίγεηαζ ζηζξ
εζςηενζηέξ μνβακςηζηέξ ηαζ δζμζηδηζηέξ δμιέξ ημο Νιίθμο ηαζ ζηα ηονζυηενα ημκδφθζα ηςκ εζςηενζηχκ
μζημκμιζηχκ ακαθμνχκ πμο δίκμκηαζ ζημκ επζηεθαθήξ θήρδξ επζπεζνδιαηζηχκ απμθάζεςκ.
Γζα δζμζηδηζημφξ ζημπμφξ μ υιζθμξ είκαζ μνβακςιέκμξ ζε ηέκηνα επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ
επζπεζνδιαηζηέξ ιμκάδεξ. Νζ δναζηδνζυηδηεξ ημο Νιίθμο ζοκζζημφκ δφμ επζπεζνδιαηζημφξ ημιείξ, αοηυκ ηςκ
πνδιαημμζημκμιζηχκ θφζεςκ ηαζ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ θφζεςκ.
Ρα απμηεθέζιαηα ηςκ ημιέςκ αοηχκ πμο έθδλακ ηδκ 31 Γεηειανίμο 2013 ηαζ 31 Γεηειανίμο 2014 έπμοκ ςξ ελήξ:
Ρνκέαο
31.12.2013
Ξσιήζεηο
Κείμκ: Γζεηαζνζηέξ
Ξςθήζεζξ ζε ηνίημοξ
Κηθηφ θέξδνο
Άθθα έζμδα πνήζεςξ
Ιεζημονβζηέξ δαπάκεξ (δζάεεζδξ,
δζμίηδζδξ ηαζ ένεοκαξ)

Σξεκαηννηθνλνκηθψλ ιχζεσλ
7.152.801
291.890
6.860.911
3.510.862

Ρνκέαο
επηρεηξεκαηηθψλ
ιχζεσλ
2.452.741
2.452.741
305.193

Ππλνιηθά
πνζά
9.605.542
291.890
9.313.652
3.816.055
483.093
3.351.024

Άθθα θεζημονβζηά έλμδα
Ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα

60.374
887.750

Σνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ
Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ

239.130
648.620

Φυνμζ εζζμδήιαημξ
Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ

23.981
624.639

Γζηαζχιαηα ιεζμρδθίαξ
Θαζαξφ απνηέιεζκα Νκίινπ

(22.000)
646.639
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1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014
Ρνκέαο
Σξεκαηννηθνλνκηθψλ ιχζεσλ

31.12.2014
Ξσιήζεηο
Κείμκ: Γζεηαζνζηέξ
Ξςθήζεζξ ζε ηνίημοξ
Κηθηφ θέξδνο
Άθθα έζμδα πνήζεςξ
Ιεζημονβζηέξ δαπάκεξ (δζάεεζδξ,
δζμίηδζδξ ηαζ ένεοκαξ)

Ρνκέαο
επηρεηξεκαηηθψλ
ιχζεσλ

7.291.695
338.938
6.952.757
3.684.689

2.702.631
2.702.631
268.577

Ππλνιηθά
πνζά
9.994.326
9.655.388
3.953.266
524.193
3.525.658

Άθθα θεζημονβζηά έλμδα
Ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα

16.095
935.706

Σνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ
Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ

(34.978)
970.684

Φυνμζ εζζμδήιαημξ
Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ

77.330
893.354

Γζηαζχιαηα ιεζμρδθίαξ
Θαζαξφ απνηέιεζκα Νκίινπ

12.053
881.301

Ρνκέαο
31.12.2013
Άτθα πενζμοζζαηά ζημζπεία
Δκζχιαηα πάβζα
Ιμζπά ζημζπεία εκενβδηζημφ
Πφκμθμ οπμπνεχζεςκ
Θαζαξφ ζχλνιν
ελεξγεηηθνχ

Σξεκαηννηθνλνκηθψλ ιχζεσλ
5.514.855
5.628.580
(2.203.624)

Ρνκέαο
επηρεηξεκαηηθψλ
ιχζεσλ
627.068
4.974.531
(1.428.225)

8.939.811

4.173.374

Ρνκέαο
31.12.2014
Άτθα πενζμοζζαηά ζημζπεία
Δκζχιαηα πάβζα
Ιμζπά ζημζπεία εκενβδηζημφ
Πφκμθμ οπμπνεχζεςκ
Θαζαξφ ζχλνιν
ελεξγεηηθνχ

Σξεκαηννηθνλνκηθψλ ιχζεσλ
5.214.438
6.319.183
(2.105.435)

Ρνκέαο
επηρεηξεκαηηθψλ
ιχζεσλ
391.853
6.370.923
(2.713.120)

9.428.186

4.049.656
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Κε
θαηαλεκφκελα
5.191.365
3.751.591
(6.985.017)

Ππλνιηθά πνζά
6.141.923
5.191.365
14.354.702
(10.616.866)

1.957.939

15.071.124

Κε
θαηαλεκφκελα
5.041.097
4.630.633
(7.425.710)

Ππλνιηθά πνζά
5.606.291
5.041.097
17.320.739
(12.244.265)

2.246.020

15.723.862
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2. Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Θίλεζε Δηνπο 2013 – Όκηινο
Έπηπια θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Κερ/θφο Κεηαθνξ.
εμνπιηζκφο
κέζα

Γήπεδα

Θηίξηα

Πχλνια

2.050.000

4.209.052

1.062

38.016

1.946.907

8.245.037

Ξνμζεήηεξ πνήζεςξ

-

-

-

-

16.159

16.159

Κεζχζεζξ πνήζεςξ

-

-

-

-

-

-

2.050.000

4.209.052

1.062

38.016

1.963.066

8.261.196

01.01.2013

-

1.026.549

1.062

36.013

1.803.978

2.867.602

Κεζχζεζξ πνήζεςξ

-

-

-

-

-

-

Απμζαέζεζξ πνήζεςξ

-

127.337

-

243

74.649

202.229

31.12.2013
Αλαπφζβεζηε αμία
31.12.2013

-

1.153.886

1.062

36.256

1.878.627

3.069.831

2.050.000

3.055.166

-

1.760

84.439

5.191.365

Θφζηνο ή εθηίκεζε
01.01.2013

31.12.2013
Απνζβέζεηο

Θίλεζε Δηνπο 2014 – Όκηινο

Γήπεδα

Κερ/θφο Κεηαθνξ.
εμνπιηζκφο
κέζα

Θηίξηα

Έπηπια θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Πχλνια

Θφζηνο ή εθηίκεζε
01.01.2014

2.050.000

4.209.052

1.062

38.016

1.963.066

8.261.196

Ξνμζεήηεξ πνήζεςξ

-

-

-

-

33.859

33.859

Κεζχζεζξ πνήζεςξ

-

-

-

-

-

-

2.050.000

4.209.052

1.062

38.016

1.996.925

8.295.055

01.01.2014

-

1.153.886

1.062

36.256

1.878.627

3.069.831

Κεζχζεζξ πνήζεςξ

-

-

-

-

-

-

Απμζαέζεζξ πνήζεςξ

-

127.337

-

243

56.547

184.127

31.12.2014
Αλαπφζβεζηε αμία
31.12.2014

-

1.281.223

1.062

36.499

1.935.174

3.253.958

2.050.000

2.927.829

-

1.517

61.751

5.041.097

31.12.2014
Απνζβέζεηο
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Θίλεζε Έηνπο 2013 – Δηαηξεία
Γήπεδα

Θηίξηα

Κεηαθ. κέζα

Έπηπια θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Πχλνια

Θφζηνο ή εθηίκεζε
01.01.2013

2.050.000

4.190.257

36.842

1.635.818

7.912.917

Ξνμζεήηεξ πνήζεςξ

-

-

-

16.159

16.159

Κεζχζεζξ πνήζεςξ

-

-

-

-

-

2.050.000

4.190.257

36.842

1.651.977

7.929.076

01.01.2013

-

1.021.133

34.838

1.499.215

2.555.186

Κεζχζεζξ πνήζεςξ

-

-

-

-

-

Απμζαέζεζξ πνήζεςξ

-

125.680

243

71.587

197.510

31.12.2013
Αλαπφζβεζηε αμία
31.12.2013

-

1.146.813

35.081

1.570.802

2.752.696

2.050.000

3.043.444

1.761

81.175

5.176.380

31.12.2013
Απνζβέζεηο

Θίλεζε Έηνπο 2014 – Δηαηξεία
Γήπεδα

Θηίξηα

Κεηαθ. κέζα

Έπηπια θαη
ινηπφο
εμνπιηζκφο

Πχλνια

Θφζηνο ή εθηίκεζε
01.01.2014

2.050.000

4.190.257

36.842

1.651.977

7.929.076

Ξνμζεήηεξ πνήζεςξ

-

-

-

33.859

33.859

Κεζχζεζξ πνήζεςξ

-

-

-

-

-

2.050.000

4.190.257

36.842

1.685.836

7.962.935

01.01.2014

-

1.146.813

35.081

1.570.802

2.752.696

Κεζχζεζξ πνήζεςξ

-

-

-

-

-

Απμζαέζεζξ πνήζεςξ

-

125.680

243

53.520

179.443

31.12.2014
Αλαπφζβεζηε αμία
31.12.2014

-

1.272.493

35.324

1.624.322

2.932.139

2.050.000

2.917.764

1.518

61.514

5.030.796

31.12.2014
Απνζβέζεηο

Ρα μζηυπεδα ηαζ ηα ηηίνζα ακαπνμζανιυζεδηακ ηδκ 01.01.2004 απυ ακελάνηδημοξ εηηζιδηέξ, ζηδκ εφθμβδ αλία
ημοξ ηαζ μζ δζαθμνέξ ηαηαπςνήεδηακ ζηα απμηεθέζιαηα εζξ κέμκ. Υξ ανπή βζα ηδ ιεηαβεκέζηενδ απμηίιδζδ
αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ έπεζ επζθεβεί ημ ζζημνζηυ ηυζημξ.
Δπί ηςκ αηζκήηςκ ηδξ εηαζνείαξ οθίζηαηαζ πνμζδιείςζδ φρμοξ € 3.815.114 βζα ελαζθάθζζδ ηναπεγζημφ δακείμο,
ημ μπμίμ ελμθθήεδηε ζηδ δζάνηεζα ηδξ πνμδβμφιεκδξ πνήζεςξ ηαζ δεκ έπεζ μθμηθδνςεεί δ ηοπζηή δζαδζηαζία
άνζεςξ ημο εκ θυβς ειπναβιάημο αάνμοξ.
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3. Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα άτθα πενζμοζζαηά ζημζπεία πενζθαιαάκμοκ ηυζημξ ακάπηολδξ πνμβναιιάηςκ, αβμναζεέκ θμβζζιζηυ, ηαζ
οπεναλία απυ αβμνά ζοιιεημπχκ. Ζ ηίκδζδ ηςκ ζπεηζηχκ θμβανζαζιχκ έπεζ ςξ ελήξ:
ΝΚΗΙΝΠ
ΑΙΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
Αλαπφζβεζην
ππφινηπν
01.01.2013
Έμνδα Αλάπηπμεο
Ινγηζκηθά
Πχλνια

Ινγηζκηθά
Πχλνια

Απνζβέζεηο
31.12.2013

Αλαπφζβεζην
ππφινηπν
31.12.2013

5.209.559

1.299.518

1.511.025

4.998.052

562.570

20.762

204.270

379.062

5.772.129

1.320.280

1.715.295

5.377.114

Ξξνζζήθεο
1.1- 31.12.2014

Απνζβέζεηο
31.12.2014

ΝΚΗΙΝΠ
ΑΙΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
Αλαπφζβεζην
ππφινηπν
01.01.2014
Έμνδα Αλάπηπμεο

Ξξνζζήθεο
1.1- 31.12.2013

4.998.052

1.204.646

1.558.735

Αλαπφζβεζην
ππφινηπν
31.12.2014
4.643.963

379.062

22.062

203.605

197.519

5.377.114

1.226.708

1.762.340

4.841.482

Ξξνζζήθεο
1.1- 31.12.2013

Απνζβέζεηο
31.12.2013

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΑΙΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
Αλαπφζβεζην
ππφινηπν
01.01.2013
Έμνδα Αλάπηπμεο
Ινγηζκηθά
Πχλνια

Αλαπφζβεζην
ππφινηπν
31.12.2013

4.572.581
507.549

952.315
-

1.263.839
174.800

4.261.057
332.749

5.080.130

952.315

1.438.639

4.593.806

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΑΙΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
Αλαπφζβεζην
ππφινηπν
01.01.2014
Έμνδα Αλάπηπμεο
Ινγηζκηθά
Πχλνια

Ξξνζζήθεο
1.1- 31.12.2014

Απνζβέζεηο
31.12.2014

Αλαπφζβεζην
ππφινηπν
31.12.2014

4.261.057
332.749

929.421
22.062

1.296.229
176.193

3.894.249
178.618

4.593.806

951.483

1.472.422

4.072.867
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4. πεξαμία
Δηαζνεία

πυθμζπμ 31.12.2013

Αολήζεζξ

Κεζχζεζξ

764.809

-

-

GLOBAL SOFT A.E.

πυθμζπμ
31.12.2014
764.809

Ζ εηαζνεία ηαηέπεζ ηδκ 31δ Γεηειανίμο 2014 ημ 96,70% ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ εοβαηνζηήξ εηαζνείαξ
«Globalsoft AE». Ζ ελαβμνά ημο 70% πναβιαημπμζήεδηε ηδκ 29.09.2004, ημ 23% πνμήθεε ιέζς αφλδζδξ ημο
ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ εοβαηνζηήξ ημκ Απνίθζμ ημο 2005, ηαηά πμζυ € 202.170,00, ημ 3,06% ιέζς αφλδζδξ
ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ημκ Νηηχανζμ ημο 2007 ηαηά πμζυ € 205.100 ηαζ ημ οπυθμζπμ 0,64% ιέζς αφλδζδξ
ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ημκ Πεπηέιανζμ ημο 2011 ηαηά πμζυ € 89.989, ζοκέπεζα ηδξ ιδ αζηήζεςξ ηςκ δζηαζςιάηςκ
πνμηίιδζδξ ζηζξ ςξ άκς αολήζεζξ εη ιένμοξ ημο εηένμο ιεηυπμο ηδξ εκ θυβς εοβαηνζηήξ εηαζνείαξ.
Ζ οπεναλία έπεζ ηαηαπςνδεεί ζφιθςκα ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ελαβμνάξ ηαζ ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ δζαθμνά ιεηαλφ ημο
ηαηααθδεέκημξ ηζιήιαημξ ηαζ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πμο αβμνάζεδηακ υπςξ αοηά
εηηζιήεδηακ ηαηά ηζξ ακηίζημζπεξ διενμιδκίεξ ηςκ ζοκαθθαβχκ. Πηζξ παναπάκς αολήζεζξ ημο ιεημπζημφ
ηεθαθαίμο δεκ ζοιιεηείπακ μζ ιέημπμζ ηδξ ιεζμρδθίαξ.
Ζ Δηαζνία δζελήβαβε ηδκ 31 Γεηειανίμο 2014 εηήζζμ έθεβπμ απμιείςζδξ ηδξ ςξ άκς οπεναλίαξ, ζφιθςκα ιε ημ
ΓΙΞ 36 ηαζ δεκ οπάνπμοκ εκδείλεζξ βζα πεναζηένς απμιείςζδ ζηδ ηνέπμοζα πνήζδ.

5. Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Ζ ιεηααμθή ηδξ αλίαξ ηςκ ζοκδεδειέκςκ επζπεζνήζεςκ ηαηά ηδ πνήζδ 01.01-31.12.2014 έπεζ ςξ αημθμφεςξ:
ΔΡΑΗΟΔΗΑ

1.275.409

Απμήζεηο
(Κεηψζεηο) εληφο
ηεο ρξήζεσο
-

608.764

-

608.764

1.884.173

-

1.884.173

πφινηπν θαηά
ηελ 31.12.2013

GLOBAL SOFT A.E.
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
Πχλνιν

πφινηπν θαηά
ηελ 31.12.2014
1.275.409

Ζ επέκδοζδ ζηδ ζοκδεδειέκδ εηαζνεία COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΔΞΔ πμζμφ € 138.416 έπεζ
δζαβναθεί απυ πνμδβμφιεκεξ πνήζεζξ, θυβς ημο υηζ έπεζ ηεεεί ζε εηηαεάνζζδ, πμο δεκ έπεζ αηυιδ μθμηθδνςεεί,
βζα ηοπζημφξ ηονίςξ θυβμοξ.
Θαηά ηδκ 31.12.2014, δζεκενβήεδηε έθεβπμξ απμιείςζδξ ηδξ αλίαξ ηηήζεςξ πμο είπε ηαηααάθεζ μ Όιζθμξ βζα ηδκ
απυηηδζδ ημο πμζμζημφ ζοιιεημπήξ ημο ζε ηάεε οθζζηάιέκδ εοβαηνζηή ημο εηαζνεία ηαηά ηδκ εκ θυβς
διενμιδκία, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Γ.Ι.Ξ. 36.
Πε υηζ αθμνά ημκ έθεβπμ απμιείςζδξ ηδξ αλίαξ ηηήζεςξ ηδξ εηαζνείαξ GLOBALSOFT AE, βίκεηαζ ακαθοηζηή
ακαθμνά ζηδ ζδιείςζδ 4.
Γζα ηδ ζοιιεημπή ζηδκ εηαζνεία PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD,ημ ακαηηήζζιμ πμζυ αοηήξ (δ
αλία πνήζδξ) ήηακ ορδθυηενμ ημο θμβζζηζημφ οπμθμίπμο ηδξ αλίαξ ηηήζεςξ αοηήξ. Ρμ ακαηηήζζιμ πμζυ ηδξ
εοβαηνζηήξ εηαζνείαξ πνμζδζμνίζεδηε αάζεζ οπμθμβζζιμφ ηδξ αλίαξ πνήζδξ αοηήξ. Ζ αλία πνήζδξ οπμθμβίζεδηε
αάζεζ πνμαθεπυιεκςκ ηαιεζαηχκ νμχκ μζ μπμίεξ ηάθοπηακ πεκηαεηή πενίμδμ πθέμκ οπμθθεζιαηζηήξ αλίαξ.
Βαζζηέξ παναδμπέξ οζμεεημφιεκεξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ αλίαξ πνήζδξ ηςκ παναπάκς εθέβπςκ απμιείςζδξ ηαηά
ηδκ 31.12.2014:
Ξνμαθεπυιεκα πενζεχνζα ηένδμοξ: δ αάζδ ιε ηδκ μπμία πνμζδζμνίζεδηακ ηα ιζηηά πενζεχνζα ηένδμοξ είκαζ ηα
ιζηηά πενζεχνζα ηένδμοξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ηαηά ηδκ αιέζςξ πνμδβμφιεκδ πεκηαεηία. Κεβαθφηενδ
αανφηδηα δυεδηε ζηα ιζηηά πενζεχνζα ηένδμοξ ηςκ δφμ ηεθεοηαίςκ εηχκ, ηαεχξ εηηζιάηαζ υηζ είκαζ πενζζζυηενμ
ακηζπνμζςπεοηζηά ηςκ ηνεπμοζχκ ζοκεδηχκ.
Νζ πνμαθεπυιεκεξ ηαιεζαηέξ νμέξ πένακ ηδξ πεκηαεημφξ πενζυδμο πνμζδζμνίζεδηακ ιε ιδδεκζηυ νοειυ
ακάπηολδξ.
Θεθαθαζμοπζηέξ δαπάκεξ: Όθεξ μζ ακαβηαίεξ εηηζιχιεκεξ πνμζεήηεξ πάβζςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ
ηεθαθαίμο ηίκδζδξ θήθεδηακ οπυρδ, αάζεζ ηςκ ακαβηχκ πμο παναηδνήεδηακ ηαηά ηα πέκηε ηεθεοηαία πνυκζα,
χζηε δ ηάεε εοβαηνζηή εηαζνεία κα δζαηδνήζεζ ηδκ παναβςβζηή ηδξ δοκαηυηδηα ηαζ ημ ιενίδζμ αβμνάξ.
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6. Απνζέκαηα
Ρα απμεέιαηα ημο Νιίθμο ηαζ ηδξ Δηαζνείαξ ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ:

Διπμνεφιαηα

Όκηινο
31.12.2014
31.12.2013
347.895
240.128
347.895
240.128

Δηαηξεία
31.12.2014
31.12.2013
317.143
209.375
317.143
209.375

7. Απαηηήζεηο θαη βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο
α) Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

Ξεθάηεξ
Γναιιάηζα εζζπναηηέα
Κεηαπνμκμθμβδιέκεξ επζηαβέξ
Κείμκ: πνμαθέρεζξ απμιείςζδξ

Όκηινο
31.12.2014
31.12.2013
12.614.501
10.801.188
7.104
7.104
305.412
262.538
(3.732.428)
(3.682.454)
9.194.589
7.388.376

Αλάιπζε πειαηψλ θαη ινηπψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ
Κδ απμιεζςιέκα οπυθμζπα
Ιδλζπνυεεζια οπυθμζπα
πφινηπν
Ππδιαηζζιέκδ πνυαθερδ απμιείςζδξ θδλζπνυεεζιςκ οπμθμίπςκ
Δφθμβδ αλία ειπμνζηχκ απαζηήζεςκ

Αλάιπζε πειαηψλ θαη ινηπψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ
Κδ απμιεζςιέκα οπυθμζπα
Ιδλζπνυεεζια οπυθμζπα
πφινηπν
Ππδιαηζζιέκδ πνυαθερδ απμιείςζδξ θδλζπνυεεζιςκ οπμθμίπςκ
Δφθμβδ αλία ειπμνζηχκ απαζηήζεςκ

Δηαηξεία
31.12.2014
31.12.2013
10.531.466
9.858.046
3.696
3.696
249.154
456.793
(3.428.618)
(3.378.644)
7.355.697
6.939.891
ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2014
6.984.589
5.942.428
12.927.017
3.732.428
9.194.589

31.12.2013
5.208.402
5.862.428
11.070.830
3.682.454
7.388.376

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
31.12.2014
5.175.697
5.608.618
10.784.315
3.428.618

31.12.2013
4.789.917
5.528.618
10.318.535
3.378.644

7.355.697

6.939.891

Απυ ηα θδλζπνυεεζια ηαζ ιδ απμιεζςιέκα οπυθμζπα πμζυ € 2,15 εη αθμνά επίδζηεξ απαζηήζεζξ απυ μνβακζζιμφξ
ημο εονφηενμο Γδιυζζμο Ρμιέα, μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ ιέπνζ ζηζβιήξ ηεθεζζδζηήζεζ, χζηε κα είκαζ δοκαηή δ
ακαβηαζηζηή είζπναλδ ημοξ.
Όζμκ αθμνά δε ζηδκ εκδθζηίςζδ ηςκ απαζηήζεςκ αοηχκ, ανίζημκηαζ ζε ηαεοζηένδζδ είζπναλδξ πάκς απυ 4 έηδ.
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β) Βξαρππξφζεζκεο Δπελδχζεηο

πυθμζπμ 31/12/13
Ξνμζεήηεξ πνήζεςξ
Ξςθήζεζξ πνήζεςξ
Πχλνιν Βξαρππξφζεζκσλ Δπελδχζεσλ
Ξθέμκ ακαπνμζανιμβή ζηδκ εφθμβδ αλία
πφινηπν 31/12/14

Όκηινο
712.109
2.105.498
(204.832)

Δηαηξεία
474.207
1.949.116
(141.605)

2.612.775

2.281.718

43.012

44.703

2.655.787

2.326.421

Νζ αναποπνυεεζιεξ επεκδφζεζξ πμζμφ 2,66 εη. Δονχ αθμνμφκ επεκδφζεζξ παιδθμφ ηζκδφκμο άιεζα
νεοζημπμζήζζιεξ ζε μνβακςιέκεξ αβμνέξ.
γ) Ινηπέο Απαηηήζεηο

Ξνμηαηααμθέξ
Δθθδκζηυ Γδιυζζμ
Ιμζπμί Σνεχζηεξ
Έλμδα Δπυιεκςκ Σνήζεςκ
Έζμδα Δζζπναηηέα

Όκηινο
31.12.2014
31.12.2013
24.109
47.571
95.746
140.135
326.162
275.655
268.934
261.709
170.892
315.293
885.843
1.040.363

Δηαηξεία
31.12.2014
31.12.2013
4.902
12.793
87.787
137.373
352.621
343.535
268.934
260.909
140.528
315.293
854.772
1.069.903

Νζ ακςηένς θμζπέξ απαζηήζεζξ εεςνμφκηαζ αναποπνυεεζιεξ. Ζ εφθμβδ αλία αοηχκ εεςνείηαζ πςξ πνμζεββίγεζ ηδκ
θμβζζηζηή ημοξ αλία.

8. Ρακεηαθά δηαζέζηκα
Ρα δζαεέζζια ακηζπνμζςπεφμοκ ιεηνδηά ζηα ηαιεία ημο Νιίθμο ηαζ ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ηναπεγζηέξ ηαηαεέζεζξ
δζαεέζζιεξ ζε πνχηδ γήηδζδ.

Γζαεέζζια ζε Ραιείμ
Γζαεέζζια ζε Ρνάπεγεξ
Πχλνιν

Όκηινο
31.12.2014
31.12.2013
12.805
4.697
3.751.820
4.606.072
3.764.625
4.610.769

Δηαηξεία
31.12.2014
31.12.2013
1.055
2.678
3.025.582
3.912.487
3.026.637
3.915.165

9. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Ξνμιδεεοηέξ
Δπζηαβέξ πθδνςηέεξ
Ξνμηαηααμθέξ Ξεθαηχκ
Θμζκςκζηέξ αζθαθίζεζξ
Γεδμοθεοιέκα έλμδα ηαζ ηυημζ
πθδνςηέμζ
Έζμδα επυιεκδξ πνήζδξ
Ιμζπμί θυνμζ πθήκ εζζμδήιαημξ
Ιμζπέξ οπμπνεχζεζξ

Όκηινο
31.12.2014
31.12.2013
4.660.560
3.386.386
82.310
93.591
163.439
318.862
151.317
326.254
211.264
745.532
147.529
1.473.409
7.635.360

265.965
805.964
159.021
654.507
6.010.550
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Δηαηξεία
31.12.2014
31.12.2013
3.782.941
2.898.729
82.310
93.591
126.204
280.064
108.867
282.778
174.013
684.838
95.700
744.072
5.798.945

216.749
737.714
151.847
474.753
5.136.225
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10. Γάλεηα
Όκηινο
31.12.2014
31.12.2013
Καθξνπξφζεζκα δάλεηα
Ιμζπά ηναπεγζηά δάκεζα
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Ρναπεγζηά δάκεζα
Καηνμπνυκζα δάκεζα
πθδνςηέα ζημοξ
επυιεκμοξ 12 ιήκεξ
Πχλνιν δαλείσλ

31.12.2014

Δηαηξεία
31.12.2013

343.750

176.471

343.750

176.471

343.750

176.471

343.750

176.471

2.651.607

2.767.151

2.515.189

2.630.733

307.271
2.958.878
3.302.628

250.815
3.017.966
3.194.437

307.271
2.822.460
3.166.210

250.815
2.881.548
3.058.019

Νζ εηαζνείεξ ζπδιαηίγμοκ πνμαθέρεζξ βζα ημοξ δεδμοθεοιέκμοξ ηυημοξ ελοπδνέηδζδξ ηςκ δακείςκ ημοξ ηαζ
επζαανφκμοκ ιε ηα ζπεηζηά έλμδα ηα απμηεθέζιαηα πνήζεςξ ηδξ εηάζημηε πενζυδμο.
Ρα πμζά ηςκ ιαηνμπνυεεζιςκ δακείςκ πμο είκαζ πθδνςηέα ζε δζάζηδια 12 ιδκχκ απυ ηδκ διενμιδκία
ηαηάνηζζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ έπμοκ ιεηαθενεεί ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ αναποπνυεεζιεξ
οπμπνεχζεζξ.

11. Θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο
Όκηινο
1.733.805
-456.961
348.298
-511.766
-417.981
695.395

πφινηπν 01.01.2013
Ακαβκςνζζεείζα Δπζπμνήβδζδ ζηδ πνήζδ 2013
Απμζαέζεζξ Δπζπμνήβδζδξ πνήζεςξ 2013
Ακαβκςνζζεείζα Δπζπμνήβδζδ ζηδ πνήζδ 2014
Απμζαέζεζξ Δπζπμνήβδζδξ πνήζεςξ 2014
Κεηαθμνά ζε έζμδα επυιεκδξ πνήζδξ
πφινηπν 31.12.2014

Δηαηξεία
1.677.126
-436.237
183.241
-450.491
-417.981
555.658

Ζ ακαβκςνζζεείζα ζηδ πνήζδ 2014 επζπμνήβδζδ αθμνά επεκδοηζηά πνμβνάιιαηα ημο Νιίθμο πμο είπε οπαπεεί
ζηζξ δζαηάλεζξ ημο Δεκζημφ Πηναηδβζημφ Ξθαζζίμο Ακαθμνάξ ΔΠΞΑ 2007-2013.

12. Κεηνρηθφ θεθάιαην θαη θεθάιαην ππέξ ην άξηην
Ρμ Κεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ Δηαζνείαξ απμηεθείηαζ απυ 11.812.193 ημζκέξ ιεημπέξ, μκμιαζηζηήξ αλίαξ € 0,47 δ ηάεε
ιζα.
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Κεηνρέο
πφινηπν 01.01.2005
Κεηααμθέξ ζηδ πνήζδ 2005
πφινηπν 31.12.2005
Κεηαβνιέο ζηε ρξήζε 2006
Αφλδζδ ιε ηεθα/ζδ δζαθμνάξ οπεν ημ άνηζμ
Δλμδα αολήζδξ ηεθαθαίμο
Δλάζηδζδ δζηαζςιάηςκ πνμαίνεζδξ
πφινηπν 31.12.2006
Κεηαβνιέο ζηε ρξήζε 2007
Δλάζηδζδ δζηαζςιάηςκ πνμαίνεζδξ
Έλμδα αφλδζδξ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο
πφινηπν 31.12.2007
πφινηπν 31.12.2010
Κεηαβνιέο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2011
πφινηπν 31.12.2011
Κεηαβνιέο πεξηφδνπ 1.1-31.12.2012
πφινηπν 31.12.2012
πφινηπν 31.12.2013
Αφλδζδ ιε ηεθ/ζδ δζαθμνάξ οπέν ημ άνηζμ
Αφλδζδ ιε ηεθ/ζδ απμεειαη. Λ.4172/2013
πφινηπν 31.12.2014

Κεηνρηθφ
Θεθάιαην

Γηαθνξά ππέξ
ην άξηην

7.835.000
-

3.525.750
-

4.391.940
-

7.835.000

3.525.750

4.391.940

3.917.500
157.500

1.762.875
70.875

-1.762.875
-30.541
170.100

11.910.000

5.359.500

2.768.624

277.500
12.187.500
12.187.500
-209.926
11.977.574
-165.381
11.812.193
11.812.193
11.812.193

124.875
5.484.375
5.484.375
-94.467
5.389.908
-74.421
5.315.487
5.315.487
136.260
99.984
5.551.731

299.700
-6.554
3.061.770
3.061.770
3.061.770
3.061.770
3.061.770
-136.260
2.925.510

13. Ίδηεο κεηνρέο
Κεηνρή
πφινηπν 31.12.2013
Αβμνά Ηδίςκ ιεημπχκ βζα ηδκ πνήζδ 2014
πφινηπν 31.12.2014

46.655
2.500
49.155

Αμία
31.415
1.214
32.629

14. Απνζεκαηηθά
Όκηινο
Ραηηζηυ Απμεειαηζηυ
Αθμν/ηα απμε/ηα εζδ. δζαη.κυιςκ
Απμεειαηζηυ απυ απαθθαζ. Έζμδα
Απμεειαηζηυ απυ έζμδα θμνμθ.εζδ.
Δζδζηυ απμεειαηζηυ ηάθορδξ ζδίαξ
ζοιιεημπήξ Λ.3299/2004
Δζδζηυ απμεειαηζηυ ηάθορδξ ζδίαξ
ζοιιεημπήξ επεκδοηζημφ ICT4GROWTH

01.01.2014
594.591
2.906.319
413.911
45.794

Κεηαβνιέο
36.645
(413.911)
-

31.12.2014
631.236
2.906.319
45.794

1.172.685

56.771

1.229.456

322.116
5.455.416

(320.495)

322.116
5.134.921
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Δηαηξεία
Ραηηζηυ Απμεειαηζηυ
Αθμν/ηα απμε/ηα εζδ. δζαη.κυιςκ
Απμεειαηζηυ απυ απαθθαζ. Έζμδα
Απμεειαηζηυ απυ έζμδα θμνμθ.εζδ.
Δζδζηυ απμεειαηζηυ ηάθορδξ ζδίαξ
ζοιιεημπήξ Λ.3299/2004
Δζδζηυ απμεειαηζηυ ηάθορδξ ζδίαξ
ζοιιεημπήξ επεκδοηζημφ ICT4GROWTH

01.01.2014
586.805
2.906.319
413.911
45.794

Κεηαβνιέο
30.682
(413.911)
-

31.12.2014
617.487
2.906.319
45.794

1.172.685

-

1.172.685

322.116
5.447.630

(383.229)

322.116
5.064.401

15. Φφξνο εηζνδήκαηνο
Ξαναηίεεηαζ ηαηςηένς ζοιθςκία μκμιαζηζημφ ηαζ πναβιαηζημφ θμνμθμβζημφ ζοκηεθεζηή:
ΝΚΗΙΝΠ
31.12.2014
Θέξδε πξν θφξσλ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

970.684

648.620

468.537

657.172

252.378

168.641

121.820

170.865

-161.000

-108.675

-130.591

-108.675

Ακαα. θυνμξ απυ ιεηααμθή θμνμθ. ζοκηεθεζηή

-

-39.772

-

-17.454

Δπακεηηίιδζδ ιεηαθενυιεκςκ θμνμθμβζηχκ γδιζχκ

-

-143.302

-

-143.302

-66.264

-3.566

-

-

39.409
5.599
7.208
-

40.430
24.450
78.643

26.000
5.246
-

39.000
24.450
78.643

77.330

23.981

22.475

43.527

Φυνμξ εζζμδήιαημξ ιε ημκ θμνμθμβζηυ ζοκηεθεζηή
ηδξ εηαζνείαξ 2014: 26%, 2013 : 26%
Φυνμξ πμο ακαθμβεί ζε ιδ θμνμθμβδηέα ηένδδ

Φμνμθμβζηή επίδναζδ απυ ημ δζαθμνεηζηυ
θμνμθμβζηυ ζοκηεθεζηή πμο ζζπφεζ βζα ηζξ εοβαηνζηέξ
εηαζνείεξ
Γαπάκεξ ιδ εηπεζηέεξ θμνμθμβζηά
Γζαθμνέξ θυνμο πνμδβμφιεκδξ πνήζδξ
Ξνυαθερδ ακέθεβηηςκ πνήζεςκ
Ξνυαθερδ θυνμο 19% ζηα απαθθαζυιεκα
Φφξνη εηζνδήκαηνο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ

Ρμ πμζυ ηςκ θυνςκ έπεζ οπμθμβζζεεί πνδζζιμπμζχκηαξ ημοξ πναβιαηζημφξ θμνμθμβζημφξ ζοκηεθεζηέξ ηδξ ηάεε
πνήζδξ. Νζ ιδ εηπζπηυιεκεξ δαπάκεξ πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ πνμαθέρεζξ μζ μπμίεξ ακαιμνθχκμκηαζ απυ ηδκ
Γζμίηδζδ ηαηά ημκ οπμθμβζζιυ ημο θυνμο εζζμδήιαημξ.
Νζ δδθχζεζξ θυνμο εζζμδήιαημξ ηαηαηίεεκηαζ ζε εηήζζα αάζδ, αθθά ηα ηένδδ ηαζ μζ γδιζέξ πμο δδθχκμκηαζ βζα
θμνμθμβζημφξ ζημπμφξ παναιέκμοκ πνμζςνζκά έςξ υημο μζ θμνμθμβζηέξ ανπέξ ελεηάζμοκ ηζξ θμνμθμβζηέξ
δδθχζεζξ ηαζ ηα αζαθία ημο θμνμθμβμφιεκμο ηδ ζηζβιή ηαηά ηδκ μπμία εα εηηαεανζζεμφκ ηαζ μζ ζπεηζηέξ
θμνμθμβζηέξ οπμπνεχζεζξ. Νζ θμνμθμβζηέξ γδιζέξ, ζημ ααειυ πμο ακαβκςνίγμκηαζ απυ ηζξ θμνμθμβζηέξ ανπέξ,
ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ημκ ζοιρδθζζιυ ηενδχκ ηςκ πέκηε επυιεκςκ πνήζεςκ πμο αημθμοεμφκ ηδ
πνήζδ πμο αθμνμφκ.
Ζ πνυαθερδ θυνμο 19% επί ηςκ απαθθαζζμιέκςκ εζυδςκ ζηδ πνήζδ 2013 έβζκε ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο
άνενμο 72 ημο Λ.4172/2013 ζπεηζηά ιε ηδκ αοημηεθή θμνμθυβδζδ ηςκ αθμνμθμβήηςκ απμεειαηζηχκ ημο
κ.2238/1994 ηαζ δ ακηίζημζπδ οπμπνέςζδ ειθακίεηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ μζημκμιζηήξ εέζδξ ζηζξ ιαηνμπνυεεζιεξ
οπμπνεχζεζξ.
Νζ θμβανζαζιμί ηςκ ακαααθθυιεκςκ θυνςκ ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ:
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Όκηινο
31.12.2014
Ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ
απαζηήζεζξ
Ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ
οπμπνεχζεζξ

Δηαηξεία

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

1.026.935

1.115.627

939.247

1.039.375

(557.410)

(755.145)

(582.404)

(780.376)

469.525

360.482

356.843

πυθμζπμ έκανλδξ
Ακαααθθυιεκμξ Φυνμξ απμηεθεζιάηςκ

258.999

Όκηινο

Δηαηξεία

31.12.2013

31.12.2013

360.482

258.999

109.043
469.525

97.844
356.843

Ζ θφζδ ηςκ πνμζςνζκχκ δζαθμνχκ ηαζ δ ακαθοηζηή ηίκδζδ ηδξ πνήζδξ 01.01.2014-31.12.2014 βζα ημκ Όιζθμ,
έπεζ ςξ ελήξ:

Όκηινο
Ξνμαθέρεζξ επζζθαθχκ
Γζαβναθέξ άτθςκ ζημζπείςκ
Ξνμαθέρεζξ Απμγδιζχζδξ πνμζςπζημφ
Ακαπνμζανιμβή μζημπέδςκ-ηηζνίςκ
Γζαθμνά θμβζζηζηχκ θμνμθμβζηχκ απμζαέζεςκ
Απαίηδζδ απυ θμνμθμβζηή γδιζά
Ξνυαθερδ οπμηίιδζδξ απμεειάηςκ
Έζμδα/έλμδα δεδμοθεοιέκα
Έζμδα επυιεκςκ πνήζεςκ
Ιμζπέξ πνμαθέρεζξ απμιείςζδξ

Δηαηξεία
Ξνμαθέρεζξ επζζθαθχκ
Γζαβναθέξ άτθςκ ζημζπείςκ
Ξνμαθέρεζξ Απμγδιζχζδξ πνμζςπζημφ
Ακαπνμζανιμβή μζημπέδςκ-ηηζνίςκ
Γζαθμνά θμβζζηζηχκ θμνμθμβζηχκ απμζαέζεςκ
Ξνυαθερδ οπμηίιδζδξ απμεειάηςκ
Έζμδα/έλμδα δεδμοθεοιέκα
Έζμδα επυιεκςκ πνήζεςκ
Ιμζπέξ πνμαθέρεζξ απμιείςζδξ

πφινηπν
έλαξμεο
912.241
(493.647)
75.060
(261.498)
3.786
21.680
26.098
(29.003)
83.131
22.634

Σξεψζεηο /
Ξηζηψζεηο (-)
Απνηειεζκάησλ
(50.888)
219.606
4.972
(18.008)
18.381
(9.958)
25.139
(83.131)
-

Σξεψζεηο /
Ξηζηψζεηο (-)
Ινηπ.Ππλνι.
Δηζνδήκαηα
2.930
-

πφινηπν
ηέινπο
861.353
(274.041)
82.962
(279.506)
22.167
11.722
26.098
(3.864)
22.634

360.482

106.113

2.930

469.525

πφινηπν
έλαξμεο
870.641
(518.879)
65.589
(261.498)
3.253
9.100
(28.326)
83.131
35.988

Σξεψζεηο /
Ξηζηψζεηο (-)
Απνηειεζκάησλ
(50.888)
219.606
3.448
(18.008)
24.700
(83.131)
-

Σξεψζεηο /
Ξηζηψζεηο (-)
Ινηπ.Ππλνι.
Δηζνδήκαηα
2.117
-

πφινηπν
ηέινπο
819.753
(299.273)
71.154
(279.506)
3.253
9.100
(3.626)
35.988

258.999

95.727

2.117

356.843
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Ρμ βεβμκυξ υηζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ έζμδα ηαζ έλμδα ακαβκςνίγμκηαζ θμβζζηζηά ζε πνυκμ δζαθμνεηζηυ απυ ημ
πνυκμ πμο ηα έζμδα αοηά θμνμθμβμφκηαζ ή ηα έλμδα εηπίπημκηαζ, βζα ζημπμφξ πνμζδζμνζζιμφ ημο θμνμθμβδηέμο
εζζμδήιαημξ, δδιζμονβεί ηδκ ακάβηδ ηδξ θμβζζηζηήξ ακαβκχνζζδξ εηενμπνμκζζιέκςκ θμνμθμβζηχκ απαζηήζεςκ ή
οπμπνεχζεςκ (deferred tax assets ή deferred tax liabilities).

16. Θέξδε αλα Κεηνρή
Ν οπμθμβζζιυξ ηςκ ααζζηχκ ηενδχκ ακα ιεημπή ηδκ 31.12.2014 ηαζ 31.12.2013 έπεζ ςξ ελήξ:
31.12.2014

Όκηινο
31.12.2013

Δηαηξεία
31.12.2014
31.12.2013

Θαεανυ ηένδμξ απμδζδυιεκμ
ζημοξ ιεηυπμοξ ηδξ ιδηνζηήξ
Κέζμξ ζηαειζηυξ ανζειυξ
ιεημπχκ ζε ηοηθμθμνία

881.301

646.639

446.062

613.645

11.765.253

11.767.848

11.765.253

11.767.848

Βαζηθά θέξδε αλα κεηνρή

0,0749

0,0549

0,0379

0,0521

17. πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
Ν Όιζθμξ ηαζ δ Δηαζνία ακαβκςνίγεζ ςξ οπμπνέςζδ πανμπχκ πνμζςπζημφ θυβς ελυδμο απυ ηδκ οπδνεζία ηδκ
πανμφζα αλία ηδξ κμιζηήξ δέζιεοζδξ πμο έπεζ ακαθάαεζ βζα ηδκ ηαηααμθή εθάπαλ απμγδιζχζεςξ ζημ πνμζςπζηυ
πμο απμπςνεί θυβς ζοκηαλζμδμηήζεςξ. Ζ ζπεηζηή οπμπνέςζδ οπμθμβίζηδηε ηαηυπζκ ακαθμβζζηζηήξ ιεθέηδξ.
Ζ ζπεηζηή οπμπνέςζδ ημο Νιίθμο ηαζ ηδξ Δηαζνίαξ πνμηφπηεζ ςξ αημθμφεςξ :

πφινηπν ππνρξέσζεο ηελ 01.01.2013
Θυζημξ απαζπυθδζδξ πενζυδμο 1.1-31.12.2013
Σνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ πενζυδμο 1.1-31.12.2013
Δπίδναζδ πενζημπήξ / δζαηακμκζζιμφ / ηενιαηζηέξ πανμπέξ
πενζυδμο 1.1-31.12.2013
Ξθδνςεείζεξ απμγδιζχζεζξ πενζυδμο 1.1-31.12.2013
Ακαθμβζζηζηά (ηένδδ) / γδιίεξ πενζυδμο 1.1 – 31.12.2013
πφινηπν ππνρξέσζεο ηελ 31.12.2013
Θυζημξ απαζπυθδζδξ πενζυδμο 1.1-31.12.2014
Σνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ πενζυδμο 1.1-31.12.2014
Δπίδναζδ πενζημπήξ / δζαηακμκζζιμφ / ηενιαηζηέξ πανμπέξ
πενζυδμο 1.1-31.12.2014
Ξθδνςεείζεξ απμγδιζχζεζξ πενζυδμο 1.1-31.12.2014
Ακαθμβζζηζηά (ηένδδ) / γδιίεξ πενζυδμο 1.1 – 31.12.2014
πφινηπν ππνρξέσζεο ηελ 31.12.2014

ΝΚΗΙΝΠ
244.304
35.383
9.283

ΔΡΑΗΟΗΑ
214.395
30.543
8.147

9.608

5.543

(33.380)
23.494
288.692
42.878
10.393

(26.853)
20.488
252.263
37.972
9.082

(23.630)

(24.649)

(10.523)
11.271
319.081

(9.147)
8.146
273.667

Νζ ηφνζεξ ακαθμβζζηζηέξ μζημκμιζηέξ παναδμπέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηαηά ηδκ διενμιδκία απμηίιδζδξ, έπμοκ
ςξ ελήξ:
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• Κέζμξ εηήζζμξ νοειυξ ιαην.
αφλδζδξ πθδεςνζζιμφ:
• Ξνμελμθθδηζηυ επζηυηζμ:

2% (ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια ζφβηθζζδξ ηδξ Δ.Δ.Πηναηδβζηή ηδξ Ιζζααυκαξ-)
2 % (ηαηά ηδκ 31.12.2014, ιε ιέζδ ακαιεκυιεκδ
δζάνηεζα απμπθδνςιήξ ηςκ πανμπχκ –weighted average
duration- 19,71)
0% έςξ ημ 2015,
3% = Κέζμξ εηήζζμξ ιαηνμπνυκζμξ πθδεςνζζιυξ +
1% αημθμφεςξ

• Κεθθμκηζηέξ αολήζεζξ ιζζεχκ
πμο θαιαάκεηαζ οπυρδ βζα ηδκ
απμγδιίςζδ ημο Λ.212/20
ζφιθςκα ιε ηδκ πνμδβ.
ακαθμβζζηζηή ιεθέηδ:
• Ξενζμοζζαηά ζημζπεία βζα ηδκ
απμγδιίςζδ ημο Λ.2112/20
αάζεζ IAS 19:

Κδδέκ

18. Αλάιπζε Δμφδσλ
Όκηινο
31.12.2014

Δηαηξεία
31.12.2014

Αιμζαέξ ηαζ έλμδα πνμζςπζημφ

1.691.366

1.429.980

Αιμζαέξ ηαζ έλμδα ηνίηςκ

3.173.642

3.078.644

277.331

214.552

46.992

42.758

609.906

511.078

1.946.467

1.651.865

99.118

93.257

7.844.822

7.022.134

Ξανμπέξ ηνίηςκ
Φυνμζ Ρέθδ
Γζάθμνα έλμδα
Απμζαέζεζξ παβίςκ ζημζπείςκ
Ξνμαθέρεζξ εηιεηάθθεοζδξ

Ρα έλμδα ηαηακειήεδηακ ςξ αημθμφεςξ :
Όκηινο
31.12.2014
Έλμδα Γζμίηδζδξ

Δηαηξεία
31.12.2014

1.144.497

984.877

Έλμδα Ένεοκαξ

705.213

664.580

Έλμδα Γζάεεζδξ

1.675.948

1.370.336

Θυζημξ Ξςθδεέκηςκ

4.319.164

4.002.341

7.844.822

7.022.134

19. Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ θαη θφζηνο κηζζνδνζίαο
Όκηινο

Δηαηξεία

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

81

75

66

59

2.655.821

2.939.506

2.206.903

2.472.018

Ανζειυξ αηυιςκ
Κζζεςημί
Θυζημξ
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20. Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο
Γεκ οπάνπμοκ επίδζηεξ ή οπυ δζαζηδζία δζαθμνέξ ηαεχξ ηαζ απμθάζεζξ δζηαζηζηχκ ή δζαζηδηζηχκ μνβάκςκ πμο
έπμοκ ή εκδέπεηαζ κα έπμοκ ζδιακηζηή επίπηςζδ ζηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ή θεζημονβία ηδξ Δηαζνείαξ ηαζ ημο
Νιίθμο.
Ν Νιζθμξ ηαζ δ Δηαζνία έπεζ εκδεπυιεκεξ οπμπνεχζεζξ ζε ζπέζδ ιε εέιαηα πμο πνμηφπημοκ ζηα πθαίζζα ηδξ
ζοκήεμοξ δναζηδνζυηδηαξ ημοξ. Γεκ ακαιέκεηαζ κα πνμηφρμοκ μοζζχδεζξ επζαανφκζεζξ απυ ηζξ εκδεπυιεκεξ
οπμπνεχζεζξ. Γεκ ακαιέκμκηαζ πνυζεεηεξ πθδνςιέξ, ηαηά ηδκ διενμιδκία ζφκηαλδξ αοηχκ ηςκ εηδζίςκ
μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ.
Νζ εββοήζεζξ ιέζς εββοδηζηχκ επζζημθχκ πμο έπμοκ εηδμεεί απυ ηναπεγμπζζηςηζηά ζδνφιαηα
31.12.2014 αθμνμφκ ηα ελήξ:

Δββοήζεζξ βζα ελαζθάθζζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ ζοιαάζεςκ ιε πνμιδεεοηέξ
Δββοήζεζξ ζοιιεημπήξ
Δββοήζεζξ βζα ελαζθάθζζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ ζοιαάζεςκ ιε πεθάηεξ

ηαηά ηδκ

ΝΚΗΙΝΠ
24.000
331.091
895.087

ΔΡΑΗΟΗΑ
24.000
331.091
816.492

1.250.178

1.171.583

Νζ ακέθεβηηεξ θμνμθμβζηέξ πνήζεζξ ηςκ εηαζνεζχκ ημο Νιίθμο έπμοκ ςξ ελήξ :
ΑΛΔΙΔΓΘΡΔΠ
ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΣΟΖΠΔΗΠ

ΔΞΩΛΚΗΑ
PROFILE AEBEΞ
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΔΞΔ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA

2010 & 2014
2007-2014
2010 & 2014
2008-2014
2013-2014

Γζα ηζξ πνήζεζξ 2011, 2012 & 2013 δζεκενβήεδηε έθεβπμξ απυ ημοξ Ννηςημφξ Δθεβηηέξ Ιμβζζηέξ ζφιθςκα ιε ημ
άνενμ 8 παν. 5 κ.2238/1994, ηυζμ ζηδκ Δηαζνεία υζμ ηαζ ζηδκ εοβαηνζηή ηδξ εηαζνεία GLOBALSOFT AE ηαζ
ελεδυεδζακ ηα ζπεηζηά ακηίζημζπα θμνμθμβζηά πζζημπμζδηζηά ιε ζοιπέναζια πςνίξ επζθφθαλδ.
Γζα ηδκ πνήζδ 2014 δ εηαζνεία ηαζ δ εοβαηνζηή ηδξ GLOBALSOFT AE έπεζ επίζδξ οπαπεεί ζημκ ίδζμ έθεβπμ μ μπμίμξ
ανίζηεηαζ ζε ελέθζλδ ηαζ ημ ζπεηζηυ θμνμθμβζηυ πζζημπμζδηζηυ πνμαθέπεηαζ κα πμνδβδεεί ιεηά ηδ δδιμζίεοζδ ηςκ
εηδζίςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ημο 2014. Πε ηάεε πενίπηςζδ ακ ιέπνζ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο θμνμθμβζημφ
εθέβπμο πνμηφρμοκ πνυζεεηεξ θμνμθμβζηέξ οπμπνεχζεζξ εηηζιμφιε υηζ αοηέξ δεκ εα έπμοκ μοζζχδδ επίδναζδ
ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ.

21. Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο Δηαηξίεο
Δπσλπκία
ΘΝΚΞΗΝΡΔΟ ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ
ΦΟΑΛΡΠΑΦΕ ΔΞΔ
GLOBAL SOFT AE
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE
(CYPRUS) LTD
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE
(SUISSE) SA

Έδξα

Ξνζνζηφ

Πρέζε
Δλνπνίεζεο

Κέζνδνο
Δλνπνίεζεο

Αεήκα
Αεήκα

50,18%
96,70%

Άιεζδ
Άιεζδ

Νθζηή
Νθζηή

Θφπνμξ

100,00%

Άιεζδ

Νθζηή

Δθαεηία

60,00%

Έιιεζδ

Νθζηή
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22. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Ζ εηαζνεία είπε ζοκαθθαβέξ πνμξ ηαζ απυ ηζξ εοβαηνζηέξ ηδξ ηαηά ηδκ 31.12.2014 ηαζ 31.12.2013 ςξ αημθμφεςξ:

Δλδνεηαηξηθέο Ξσιήζεηο θαη άιια έζνδα
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΔΞΔ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
Πχλνιν

31.12.2014
148.365
246.973
-

31.12.2013
43.694
290.971
13.625

395.338

348.290

Δλδνεηαηξηθέο αγνξέο
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΔΞΔ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
Πχλνιν

31.12.2014
-

31.12.2013
-

-

-

Ρα οπυθμζπα ηςκ απαζηήζεςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ ηδξ εηαζνείαξ ιε ηζξ ζοκδεδειέκεξ επζπεζνήζεζξ ηαηα ηδκ θήλδ ηδξ
ηνέπμοζαξ πνήζδξ, αθθά ηαζ ηδξ αιέζςξ πνμδβμφιεκδξ ακαθφμκηαζ ςξ παναηάης:

Δλδνεηαηξηθά ππφινηπα (απαηηήζεσλ)
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΔΞΔ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
Πχλνιν

31.12.2014
154.566
164.815
89.677
-

31.12.2013
47.951
164.815
357.824
13.625

409.058

584.215

Δλδνεηαηξηθά ππφινηπα (ππνρεψζεσλ)
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΔΞΔ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
Πχλνιν

31.12.2014
-

31.12.2013
-

-

-

23. Ακνηβέο πξνο ηα Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο
Νζ ηάεε είδμοξ αιμζαέξ πνμξ ηα Γζεοεοκηζηά ζηεθέπδ ηαζ ιέθδ ηδξ Γζμίηδζδξ ηαηά ηδ πνήζδ 01.01.-31.12.2014
ακήθεακ ζημ πμζυ ηςκ Δονχ:
Όκηινο
Δηαηξεία

418.283
418.283
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24. Δπηκέηξεζε ησλ Δχινγσλ Αμηψλ
Ν πίκαηαξ πμο αημθμοεεί πανέπεζ ηδκ ζενανπία ηςκ εφθμβςκ αλζχκ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηςκ
οπμπνεχζεςκ ημο Νιίθμο.
Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο
επηκεηξνχκελα ζηελ εχινγε αμία
• Σνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία ζηδκ εφθμβδ αλία ιέζς
απμηεθεζιάηςκ

Πεκ.

Ζκεξνκελία
επηκέηξεζεο

Ξνζφ
(ζε ρηι.
€)

Δπίπεδν
1

Δπίπεδν
2

Δπίπεδν
3

7α

31.12.2014

2.655.787

√

-

-

Ξενζμοζζαηά ζημζπεία ηαζ οπμπνεχζεζξ πμο δεκ επζιεηνμφκηαζ ζηδκ εφθμβδ αλία ζηδκ έηεεζδ μζημκμιζηήξ
ηαηάζηαζδξ αθθά βζα ηα μπμία βκςζημπμζείηαζ δ εφθμβδ αλία.

Ζ εφθμβδ αλία ηςκ ιαηνμπνυεεζιςκ δακείςκ ημο Νιίθμο ηαζ ηδξ Δηαζνίαξ ηαηά ηδκ 31.12.2014, υπςξ
ειθακίγεηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, δεκ δζαθένεζ μοζζςδχξ απυ ηδκ θμβζζηζηή αλία.
Ζ δζμίηδζδ εηηίιδζε υηζ δ θμβζζηζηή αλία ηςκ αναποπνυεεζιςκ ηαηαεέζεςκ, ηςκ πεθαηχκ, ηςκ πνμιδεεοηχκ,
ηςκ αναποπνυεεζιςκ δακείςκ ηαζ ηςκ ηναπεγζηχκ οπενακαθήρεςκ πνμζεββίγμοκ ηδκ εφθμβδ αλία ημοξ, ηονίςξ
θυβς ηςκ αναποπνυεεζιςκ θήλεχκ ημοξ.
• Ζ εφθμβδ αλία ηςκ Σνδιαημμζημκμιζηχκ ζημζπείςκ ζηδκ εφθμβδ αλία ιέζς απμηεθεζιάηςκ ααζίγεηαζ ζηδκ
ηνέπμοζα αλία αβμνάξ ημοξ, ζηδκ αβμνά δζαπναβµάηεοζήξ ημοξ.

25. Κεηαγελέζηεξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ Γεγνλφηα
Ξένα ηςκ ήδδ ικδιμκεοεέκηςκ βεβμκυηςκ, δεκ οπάνπμοκ ιεηαβεκέζηενα ημο ζζμθμβζζιμφ ηδξ 31 Γεηειανίμο
2014 βεβμκυηα, πμο κα αθμνμφκ είηε ηδκ Δηαζνεία είηε ημκ Όιζθμ, ζηα μπμία επζαάθθεηαζ ακαθμνά απυ ηα Γζεεκή
Ιμβζζηζηά Ξνυηοπα (ΓΞΣΞ).
Λ.Πιφνκδ, 31/03/2015
Ν Ξνυεδνμξ & Γζεοεφκςκ
Πφιαμοθμξ ημο Γ.Π.

Ν Ακηζπνυεδνμξ Γ.Π

Ν Γζεοεοκηήξ Νζη/ηχκ
πδνεζζχκ

Πηαζζκυπμοθμξ Σανάθαιπμξ
ΑΓΡ Π 577589

Κπανιπάημξ Ππονίδςκ
ΑΓΡ ΑΔ077416

Αββεθίδδξ Δοάββεθμξ
ΑΓΡ 1157610
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Ν Ιμβζζηήξ Α΄Ράλδξ

Πακημφηαξ Εαθείνζμξ
ΑΓΡ ΑΗ 109838
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ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο
1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014
ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6
Ξιεξνθνξίεο άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3401/2005
Θαηςηένς αημθμοεμφκ μζ πθδνμθμνίεξ ημο άνενμο 10 ημο κ. 3401/2005, ηζξ μπμίεξ δ Δηαζνεία δδιμζίεοζε ή
ηαηέζηδζε δζαεέζζιεξ ζημ ημζκυ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πνήζεςξ 2014 ηαζ αθμνμφκ ζε ηζκδηέξ αλίεξ ηδξ Δηαζνείαξ,
ζηδκ Δηαζνεία ή ηζξ μνβακςιέκεξ αβμνέξ ζηζξ μπμίεξ είκαζ εζζδβιέκεξ μζ εκ θυβς ηζκδηέξ αλίεξ. Νζ εκ θυβς
πθδνμθμνίεξ εκζςιαηχκμκηαζ ζηδκ πανμφζα εηήζζα μζημκμιζηή έηεεζδ ιέζς παναπμιπχκ ηαζ εζδζηυηενα ιε ηδκ
πανάεεζδ πίκαηα ακηζζημίπζζδξ ηςκ εκ θυβς παναπμιπχκ, χζηε κα ιπμνμφκ μζ επεκδοηέξ κα εκημπίγμοκ εοπενχξ
ηζξ επζιένμοξ πθδνμθμνίεξ.

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

24/3/2014

ΘΔΚΑ
Ξανμοζίαζδ ηςκ θφζεςκ Private Banks ηαζ ΗΑΚs
ζηδ Γεκεφδ
Λέμ ανααείμ «επζπεζνδιαηζηήξ ηαζκμημιίαξ» βζα
ηδκ PROFILE
PROFILE: Plexus, δ ηαζκμηυιμξ εθανιμβή βζα
real-time πνδιαηζζηήνζμ ζημ ηζκδηυ
(smartphone/tablet)
Νζημκμιζηυ Ζιενμθυβζμ Έημοξ 2014
PROFILE: Βεθηζςιέκα ηα ααζζηά ιεβέεδ ημο
μιίθμο βζα ημ 2013

24/3/2014

Πημζπεία Νζημκμιζηχκ Θαηαζηάζεςκ Βάζεζ ΓΙΞ

24/3/2014

Πημζπεία Νζημκμιζηχκ Θαηαζηάζεςκ Βάζεζ ΓΙΞ
Ακαημίκςζδ βζα ημκ μνζζιυ Γζεοεοκηή
Νζημκμιζηχκ πδνεζζχκ
Ξανμοζίαζδ κέςκ ζοκενβαζζχκ ηαζ πνμσυκηςκ
ζημ 16o ηναπεγζηυ ζοκέδνζμ «JSB-Unicore» ζηδκ
Δθαεηία
Ποκενβαζία ιε ηδκ Δθαεηζηή εηαζνεία AIM Services
Ακαημίκςζδ Οοειζγυιεκδξ Ξθδνμθμνίαξ ημο
Λ.3556/2007

30/01/14
13/2/2014
18/3/2014
21/3/2014

28/3/2014
24/4/2014
8/5/2014
21/5/2014
26/5/2014
30/5/2014

Ξνμακαββεθία Ραηηζηήξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ
PROFILE: Ποκεπίγεηαζ δ ακμδζηή πμνεία ζημ α‟
ηνίιδκμ ημο 2014

30/5/2014

Πημζπεία Νζημκμιζηχκ Θαηαζηάζεςκ Βάζεζ ΓΙΞ

30/5/2014

18/6/2014

Πημζπεία Νζημκμιζηχκ Θαηαζηάζεςκ Βάζεζ ΓΙΞ
Ζιενίδα ηδξ PROFILE ζημ Ιμκδίκμ βζα ημ πχνμ
ημο Alternative Banking
Απμθάζεζξ Δηήζζαξ Ραηηζηήξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ
ηςκ Κεηυπςκ

20/6/2014

Γκςζημπμίδζδ δζμνζζιμφ εζδζημφ δζαπναβιαηεοηή

3/6/2014
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29/8/2014

Έηδμζδ Φμνμθμβζημφ Ξζζημπμζδηζημφ πνήζεςξ
2013, ζφιθςκα ιε ημ α. 82 παν. 5 κ. 2238/1994
PROFILE: Δπίζδιδ πανμοζίαζδ ημο FMS.next βζα
Alternative Banking ζηδ αβμνά ηδξ Κεβάθδξ
Βνεηακίαξ
PROFILE: Πδιακηζηή εκίζποζδ ηςκ ιεβεεχκ ζημ
α‟ ελάιδκμ ημο 2014

29/8/2014

Πημζπεία Νζημκμιζηχκ Θαηαζηάζεςκ Βάζεζ ΓΙΞ

29/8/2014

Πημζπεία Νζημκμιζηχκ Θαηαζηάζεςκ Βάζεζ ΓΙΞ

4/11/2014
6/11/2014

Ακαημίκςζδ νοειζγυιεκδξ πθδνμθμνίαξ
Ακαημίκςζδ Ππεηζηά ιε ηδ παναβναθή αλίςζδξ
είζπναλδξ ιενίζιαημξ ηδξ πνήζδξ 2008

10/11/2014

Γκςζημπμίδζδ αβμνάξ ζδίςκ ιεημπχκ

13/11/2014

Γκςζημπμίδζδ αβμνάξ ζδίςκ ιεημπχκ

19/11/2014

Γκςζημπμίδζδ αβμνάξ ζδίςκ ιεημπχκ
PROFILE: Δκζζποιέκδ δ ελςζηνέθεζα ηαεχξ ηαζ
ηα μζημκμιζηά ιεβέεδ ζημ β‟ ηνίιδκμ ημο 2014
Πημζπεία Νζημκμιζηχκ Θαηαζηάζεςκ Βάζεζ ΓΙΞ

23/7/2014
29/7/2014

27/11/2014
27/11/2014

Πημζπεία Νζημκμιζηχκ Θαηαζηάζεςκ Βάζεζ ΓΙΞ
27/11/2014
28/11/2014

Γκςζημπμίδζδ αβμνάξ ζδίςκ ιεημπχκ

09/12/2014

Ξνμακαββεθία Έηηαηηδξ Γεκζηήξ Ποκέθεοζδξ
Ππέδζμ ηνμπμπμίδζδξ ηαηαζηαηζημφ βζα ΣΑ ηαζ ΔΘ

10/12/2014
19/12/2014
29/12/2014
31/12/2014

H PROFILE πανμοζζάγεζ ηδ Mobius Platform - ηδκ
ακελάνηδηδ θφζδ βζα mobile investment
management
H
PROFILE πανμοζζάγεζ ημ IMSplus 2.1, ηδ κέα
έηδμζδ ηδξ μθμηθδνςιέκδξ front-to-back
πθαηθυνιαξ
δζαπείνζζδξ
επεκδφζεςκ
Απμθάζεζξ Έηηαηηδξ
Γεκζηήξ
Ποκέθεοζδξ ηςκ
Κεηυπςκ
Hιενμιδκία ηαηααμθήξ πνδιαηζηήξ δζακμιήξ

31/12/2014
31/12/2014

Γκςζημπμίδζδ Απμημπήξ Γζηαζχιαημξ Σνδιαηζηήξ
Γζακμιήξ/ Ξθδνςιήξ Σνδιαηζηήξ Γζακμιήξ
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 7
Αθξνηειεχηηα αλαθνξά
Πφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδκ Απυθαζδ 7/448/2007 ημο Γ.Π. ηδξ Δπζηνμπήξ Θεθαθαζαβμνάξ, δ Δηαζνεία
βκςζημπμζεί υηζ μζ εηήζζεξ Νζημκμιζηέξ Θαηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ, δ Έηεεζδ Δθέβπμο ημο Ννηςημφ Δθεβηηή ηαζ δ
Δηήζζα Έηεεζδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ ηαηαπςνδιέκεξ ζημ δζαδίηηομ ζηδκ δθεηηνμκζηή
δζεφεοκζδ www.profile.gr
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