Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2682/03.06.2019
ΘΕΜΑ: Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη
χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου
12 του Ν. 2548/97, «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α’ 259), όπως ισχύει,
β) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν,
γ) το άρθρο 5 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως ισχύει,
δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
21ης Μαΐου 2013 για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΛ 2010/ESA 2010), όπως ισχύει,
ε) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη
συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και ιδίως το άρθρο 5
παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4, όπως ισχύει,
στ) την Κατευθυντήρια Γραμμή 2014/3/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/24)
σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών, όπως
ισχύει,
ζ) τους N. 4548/18 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 104), N.
4072/12 (Μέρος Δεύτερο) «Νέα εταιρική μορφή» (ΦΕΚ Α΄ 86), N. 3556/07 «Προϋποθέσεις
διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί
προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91), N. 3190/55 «Περί
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» (ΦΕΚ Α' 91), όπως έκαστος ισχύει,
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η) τον Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει,
θ) την ανάγκη εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης της Τράπεζας της Ελλάδος, όσον αφορά
στα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για τους
σκοπούς της υποστήριξης πράξεων νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, όπως και της
κάλυψης αναγκών οικονομικής και στατιστικής ανάλυσης, με στόχο τη διατήρηση της
νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ευρωζώνης,
ι) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα:
1. Τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της
ανώνυμης εταιρείας (εισηγμένης ή μη), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της
ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και
συντάσσουν κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 τις ετήσιες
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο
υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά
τους στοιχεία συμπληρώνοντας τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα
οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Η υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις
εκάστοτε παρεχόμενες από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος Οδηγίες
Υποβολής και Συμπλήρωσης Στοιχείων, η τελευταία έκδοση των οποίων θα αναρτάται
στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ειδικότερα:
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α) τα νομικά πρόσωπα που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους με βάση
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα συμπληρώνουν τους
πίνακες του Υποδείγματος Α, σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Α. της περιόδου αναφοράς,
β) τα νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα (Ν. 4308/2014), θα συμπληρώνουν τους πίνακες του Υποδείγματος Β,
γ) τα νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα και επιπλέον υπάγονται στις διατάξεις για τις πολύ μικρές οντότητες (Ν.
4308/2014), δύνανται εναλλακτικά της προηγούμενης παραγράφου (2β) του παρόντος να
συμπληρώνουν τους πίνακες του Υποδείγματος Γ.
3. Ειδικά η πρώτη υποβολή θα αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των
εταιρικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018 και θα γίνει εντός του Νοεμβρίου 2019.
Διευκρινίζεται ότι στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2016
περιλαμβάνονται οι καταστάσεις για τη χρήση που έληξε από 1.4.2016 έως και 31.3.2017,
στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2017 περιλαμβάνονται οι
καταστάσεις για τη χρήση που έληξε από 1.4.2017 έως και 31.3.2018 και στις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2018 περιλαμβάνονται οι καταστάσεις για τη
χρήση που έληξε από 1.4.2018 έως και 31.3.2019.
4. Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ
μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις
του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55Γ, όπως ισχύουν).
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία
και διευκρινίσεις για τα στοιχεία που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις.
6. Για τη συλλογή των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των επιχειρήσεων βάσει της παρούσας
Πράξης, εφαρμόζονται οι κανόνες για την προστασία και τη χρήση εμπιστευτικών
πληροφοριών του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου της 23ης
Νοεμβρίου 1998, όπως ισχύει.
7. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες
και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας Πράξης.
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Οι ανωτέρω υποχρεώσεις και η διαδικασία υποβολής υποκαθιστούν κάθε άλλη γενική υποχρέωση
για υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ιδίων ως άνω υπόχρεων.
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο
της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής

Γιάννης Στουρνάρας

Συν: [Υποδείγματα Α, Β και Γ]

Ακριβές Αντίγραφο,
[υπογεγραμμένο]
Ο Διευθυντής
Ν.Τσαβέας
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Υπόδειγμα Α – ΔΠΧΑ
Γενικά Χαρακτηριστικά
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1. Επωνυμία επιχείρησης
1.2. Νομική μορφή επιχείρησης
1.3. Χώρα έδρας επιχείρησης
1.4. Διεύθυνση επιχείρησης
1.5. ΑΦΜ επιχείρησης
1.6. Αριθμός ΓΕΜΗ επιχείρησης
1.7. Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) επιχείρησης
1.8. Κύρια οικονομική δραστηριότητα (8-ψήφιος ΚΑΔ)
1.9. Είναι η επιχείρηση εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά;
1.10. ISIN εισηγμένων μετοχών επιχείρησης
1.11. ISIN εισηγμένων ομολογιών επιχείρησης
1.12. Κατηγορία μεγέθους επιχείρησης βάσει Ν.4308/2014
1.13. Είναι η επιχείρηση μέλος υπερκείμενου ομίλου επιχειρήσεων;
1.14. Είναι η επιχείρηση μητρική υποκείμενου ομίλου επιχειρήσεων;
1.15. Πραγματοποίησε η επιχείρηση συναλλαγές με μη κατοίκους (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα εξωτερικού); Εάν ναι σε τι αφορούσαν;
2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ
2.1. Επωνυμία επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
2.2. Νομική μορφή επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
2.3. Χώρα έδρας επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
2.4. Εθνικός κωδικός αναγνώρισης επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
2.5. Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
2.6. Είναι η επικεφαλής μητρική εταιρεία εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά;
2.7. ISIN εισηγμένων μετοχών επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
3.1. Πρότυπα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ)
3.2. Είδος οικονομικών καταστάσεων (ατομικές ή/και ενοποιημένες)
3.3. Ετήσιες ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
3.4. Έτος αναφοράς
3.5. Ημερομηνία έναρξης περιόδου αναφοράς (εεεε/μμ/ηη)
3.6. Ημερομηνία λήξης περιόδου αναφοράς (εεεε/μμ/ηη)
3.7. Αριθμός μηνών της περιόδου αναφοράς
3.8. Ακρίβεια παρουσίασης οικονομικών καταστάσεων
3.9. Στοιχεία προηγούμενης περιόδου
3.10. Επωνυμία του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή
3.11. Γνώμη του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
4.1. Μέσος όρος εργαζομένων στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου
4.2. Αριθμός εργαζομένων στο τέλος της τρέχουσας περιόδου
5. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ
5.1. Επωνυμία θυγατρικής
5.2. ΑΦΜ θυγατρικής
5.3. Έδρα θυγατρικής
5.4. Ποσοστό συμμετοχής
5.5. Μέθοδος ενοποίησης
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Υπόδειγμα Α.1.1 – ΔΠΧΑ, Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Ενεργητικό
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

I. ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Ενσώματα πάγια
1.1. Ακίνητα
1.2. Μηχανολογικός εξοπλισμός
1.3. Λοιπά ενσώματα πάγια
1.4. Προκαταβολές και ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
2. Επενδύσεις σε ακίνητα
3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία
3.1. Υπεραξία
3.2. Δαπάνες ανάπτυξης
3.3. Λογισμικό, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα
3.4. Λοιπά άυλα στοιχεία
4. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, σύνολο
5. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
εκ των οποίων επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
6. Αναβαλλόμενοι φόροι
7. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, μη κυκλοφορούντα
εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων αντιστάθμισης κινδύνων), μη κυκλοφορούντα
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
εκ των οποίων, μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις
II. ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
9. Αποθέματα
10. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, κυκλοφορούντα
εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων αντιστάθμισης κινδύνων), κυκλοφορούντα
11. Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις (μόνο από φόρο εισοδήματος)
12. Εμπορικές απαιτήσεις, καθαρές
13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)
14. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (β)
εκ των οποίων προπληρωμές, κυκλοφορούντες (συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών)
15. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή προς διανομή στους μετόχους
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(α) Όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 7.6
(β) Οι προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων πρέπει να καταχωρούνται σε αυτή τη γραμμή
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Υπόδειγμα Α.1.2 – ΔΠΧΑ, Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

I. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
A. Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής
1. Μετοχικό κεφάλαιο
2. Υπέρ το άρτιο
3. Αποτελέσματα εις νέον
εκ των οποίων, τακτικό αποθεματικό
4. Αποθεματικά
4.1. Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών
4.2. Αποθεματικό αναπροσαρμογών
4.3. Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών
4.4. Αποθεματικό στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
4.5. Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών / (ζημιών)
4.6. Λοιπά αποθεματικά
5. Ίδιες μετοχές
Γ. Λοιπές συμμετοχές σε κεφάλαιο
II. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
A. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
6. Έντοκα δάνεια, μακροπρόθεσμα
εκ των οποίων, τραπεζικά δάνεια, μακροπρόθεσμα
εκ των οποίων, χρηματοδοτικές μισθώσεις, μακροπρόθεσμες
εκ των οποίων, ομόλογα εκδοθέντα, μακροπρόθεσμα
7. Αναβαλλόμενα έσοδα, μακροπρόθεσμα
εκ των οποίων, κρατικές επιχορηγήσεις, μακροπρόθεσμες (ταξινομημένες ως αναβαλλόμενο έσοδο)
8. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους, μακροπρόθεσμες
9. Λοιπές προβλέψεις, μακροπρόθεσμες
10. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
11. Λοιπές μη έντοκες υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες
εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων αντισταθμιστικών υποχρεώσεων), μακροπρόθεσμα
εκ των οποίων, εμπορικές υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες
B. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
12. Έντοκα δάνεια, βραχυπρόθεσμα
εκ των οποίων, τραπεζικά δάνεια, βραχυπρόθεσμα
εκ των οποίων, χρηματοδοτικές μισθώσεις, βραχυπρόθεσμες
εκ των οποίων, ομόλογα εκδοθέντα, βραχυπρόθεσμα
13. Αναβαλλόμενα έσοδα, βραχυπρόθεσμα
εκ των οποίων, κρατικές επιχορηγήσεις, βραχυπρόθεσμες (ταξινομημένες ως αναβαλλόμενο έσοδο)
14. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους, βραχυπρόθεσμες
15. Λοιπές προβλέψεις, βραχυπρόθεσμες
16. Φόρος εισοδήματος
17. Εμπορικές υποχρεώσεις
18. Λοιπές μη έντοκες υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσμες
εκ των οποίων, ληφθείσες προκαταβολές
εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων αντισταθμιστικών υποχρεώσεων), βραχυπρόθεσμα
19. Υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Διανεμηθέντα μερίσματα (Ιδιοκτήτες)
2. Προτεινόμενα μερίσματα (Ιδιοκτήτες)
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Α.2.1 – ΔΠΧΑ, Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

1α. Μικτό αποτέλεσμα
1α.1. Κύκλος εργασιών
1α.2. Κόστος πωληθέντων
1β. Λοιπά λειτουργικά έσοδα
εκ των οποίων, έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις
εκ των οποίων, αναστροφή απομειώσεων
2. Λειτουργικά έξοδα
2.1. Έξοδα διάθεσης
2.2. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
2.3. Έξοδα διοίκησης
2.4. Έξοδα αναδιάρθρωσης
2.5. Λοιπά λειτουργικά έξοδα
3. Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή της εύλογης αξίας μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
4. Κέρδη (ζημίες) από λειτουργικές δραστηριότητες
5. Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
5.1. Χρηματοοικονομικά έξοδα
εκ των οποίων, χρεωστικοί τόκοι
5.2. Χρηματοοικονομικά έσοδα
εκ των οποίων, πιστωτικοί τόκοι
5.3. Κέρδη (ζημίες) από χρηματοοικονομικά προϊόντα
5.4. Συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρισμένες στα αποτελέσματα χρήσεως
5.5. Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
εκ των οποίων, μερίδιο κέρδους (ζημίας) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
6. Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα (έξοδα)
7. Κέρδη (ζημίες) προ φόρων
8. Φόρος εισοδήματος
9. Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
10. Καθαρό κέρδος (ζημία) από διακοπείσες δραστηριότητες
11. Κέρδη (ζημίες)
I. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ
1. Παροχές σε εργαζομένους
2. Αποσβέσεις
3. Συνολικές ζημίες απομειώσεων (όχι αναστροφές)
εκ των οποίων, ζημίες απομειώσεων από υπεραξία
4. Μεταβολές αποθεμάτων τελικών προϊόντων και εργασιών σε εξέλιξη
5. Εργασίες που εκτελέσθηκαν από την επιχείρηση και κεφαλαιοποιήθηκαν
6. Πρώτες ύλες και αναλώσιμα που χρησιμοποιήθηκαν
7. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
II. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Κέρδη από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
2. Ζημίες από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
3. Λειτουργικές μισθώσεις, σύνολο
3.1. Λειτουργικές μισθώσεις έως 1 έτος
3.2. Λειτουργικές μισθώσεις μεταξύ 1 και 5 ετών
3.3. Λειτουργικές μισθώσεις άνω των 5 ετών
4. Ετήσια έξοδα ενοικίων
5. Υπάρχουν μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων;
5.1. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων κερδών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
5.2. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων ζημιών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Α.2.2 – ΔΠΧΑ, Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

1. Λειτουργικά έσοδα
1.1. Πωλήσεις
1.2. Λοιπά λειτουργικά έσοδα, σύνολο
εκ των οποίων, έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις
εκ των οποίων, αναστροφή απομειώσεων
1.3. Μεταβολές αποθεμάτων
1.4. Εργασίες που εκτελέσθηκαν από την επιχείρηση και κεφαλαιοποιήθηκαν
2. Λειτουργικά έξοδα
2.1. Πρώτες ύλες και αναλώσιμα που χρησιμοποιήθηκαν
2.2. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
2.3. Αποσβέσεις
2.4. Συνολικές ζημίες απομείωσης (όχι αναστροφές)
εκ των οποίων, ζημίες απομειώσεων από υπεραξία
2.5. Έρευνα και ανάπτυξη [κατά είδος]
2.6. Έξοδα αναδιάρθρωσης
2.7. Λοιπά λειτουργικά έξοδα
3. Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή της εύλογης αξίας μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
4. Κέρδη (ζημίες) από λειτουργικές δραστηριότητες
5. Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
5.1. Χρηματοοικονομικά έξοδα
εκ των οποίων, χρεωστικοί τόκοι
5.2. Χρηματοοικονομικά έσοδα
εκ των οποίων, πιστωτικοί τόκοι
5.3. Κέρδη (ζημίες) από χρηματοοικονομικά προϊόντα
5.4. Συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρισμένες στα αποτελέσματα
5.5. Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
εκ των οποίων, μερίδιο κέρδους (ζημίας) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
6. Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα (έξοδα)
7. Κέρδη (ζημίες) προ φόρων
8. Φόρος εισοδήματος
9. Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
10. Κέρδη (ζημίες) από διακοπείσες δραστηριότητες, μετά φόρων
11. Κέρδη (ζημίες)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Κέρδη από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
2. Ζημίες από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
3. Λειτουργικές μισθώσεις, σύνολο
3.1. Λειτουργικές μισθώσεις έως 1 έτος
3.2. Λειτουργικές μισθώσεις μεταξύ 1 και 5 ετών
3.3. Λειτουργικές μισθώσεις άνω των 5 ετών
4. Ετήσια έξοδα ενοικίων
5. Υπάρχουν μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων;
5.1. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων κερδών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
5.2. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων ζημιών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Α.2.3 – ΔΠΧΑ, Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

I. Κέρδη (Ζημίες)
II. Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο
II.I. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα
1. Κέρδη/(Ζημίες) από αναπροσαρμογές
2. Κέρδη/(Ζημίες) από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
3. Μερίδιο συνολικού εισοδήματος από συγγενείς και κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, που δεν θα αναταξινομηθεί στα αποτελέσματα
4. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν θα αναταξινομηθούν
5. Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν θα αναταξινομηθούν
II.II. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα
1. Συναλλαγματικές διαφορές
2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
εκ των οποίων, μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
εκ των οποίων, κέρδη/(ζημίες) αναταξινομηθέντα στα αποτελέσματα από περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
3. Αντιστάθμιση ταμειακών ροών
εκ των οποίων, μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από αντιστάθμιση ταμειακών ροών
εκ των οποίων, κέρδη/(ζημίες) αναταξινομηθέντα στα αποτελέσματα από αντιστάθμιση ταμειακών ροών
4. Κέρδη/(Ζημίες) από αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό
5. Μερίδιο συνολικού εισοδήματος από συγγενείς και κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, που θα αναταξινομηθεί στα αποτελέσματα
6. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που θα αναταξινομηθούν
7. Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με λοιπά συνολικά εισοδήματα που θα αναταξινομηθούν
III. Συγκεντρωτικά λοιπά εισοδήματα για την περίοδο (I + II)
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Α.3 – ΔΠΧΑ, Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση Χρηματοροών
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

I. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
II. Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές δραστηριότητες
εκ των οποίων, λειτουργικές χρηματοροές από διακοπείσες δραστηριότητες
εκ των οποίων, τόκοι πληρωθέντες
εκ των οποίων, τόκοι εισπραχθέντες
εκ των οποίων, μερίσματα πληρωθέντα
εκ των οποίων, μερίσματα εισπραχθέντα
III. Σύνολο χρηματοροών από επενδυτικές δραστηριότητες
εκ των οποίων, επενδυτικές χρηματοροές από διακοπείσες δραστηριότητες
1. Πληρωμές για απόκτηση επενδύσεων
1.1. Απόκτηση άυλων και ενσώματων παγίων στοιχείων (συμπεριλαμβάνονται επενδυτικά ακίνητα)
1.2. Απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων
εκ των οποίων, απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών
2. Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων
2.1. Πώληση άυλων και ενσώματων παγίων στοιχείων (συμπεριλαμβάνονται επενδυτικά ακίνητα)
2.2. Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
εκ των οποίων, πώληση θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών
3. Λοιπές χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
εκ των οποίων, τόκοι πληρωθέντες
εκ των οποίων, τόκοι εισπραχθέντες
εκ των οποίων, μερίσματα εισπραχθέντα
IV. Ελεύθερες χρηματοροές (II + III)
V. Σύνολο χρηματοροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
εκ των οποίων, χρηματοδοτικές χρηματοροές από διακοπείσες δραστηριότητες
εκ των οποίων, τόκοι πληρωθέντες
εκ των οποίων, τόκοι εισπραχθέντες
εκ των οποίων, μερίσματα πληρωθέντα
εκ των οποίων, μερίσματα εισπραχθέντα
εκ των οποίων, δάνεια αναληφθέντα
εκ των οποίων, δάνεια εξοφληθέντα
εκ των οποίων, αύξηση κεφαλαίου
VI. Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης (II + III + V)
VII. Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
VIII. Επίδραση αλλαγών ενοποιούμενων εταιρειών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
IX. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου (I + VI + VII + VIII)
X. Προσαρμογές για συμφωνία με την κατάσταση οικονομικής θέσης
XI. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα όπως αποτυπώνονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Α.7.1 – ΔΠΧΑ, Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Ενεργητικό
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

I. ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Ενσώματα πάγια
1.1. Ακίνητα
1.2. Μηχανολογικός εξοπλισμός
1.3. Λοιπά ενσώματα πάγια
1.4. Προκαταβολές και ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
2. Επενδύσεις σε ακίνητα
3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία
3.1. Υπεραξία
3.2. Δαπάνες ανάπτυξης
3.3. Λογισμικό, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα
3.4. Λοιπά άυλα στοιχεία
4. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, σύνολο
5. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
εκ των οποίων επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
6. Αναβαλλόμενοι φόροι
7. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, μη κυκλοφορούντα
εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων αντιστάθμισης κινδύνων), μη κυκλοφορούντα
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
εκ των οποίων, μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις
II. ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
9. Αποθέματα
10. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, κυκλοφορούντα
εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων αντιστάθμισης κινδύνων), κυκλοφορούντα
11. Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις (μόνο από φόρο εισοδήματος)
12. Εμπορικές απαιτήσεις, καθαρές
13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)
14. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (β)
εκ των οποίων προπληρωμές, κυκλοφορούντες (συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών)
15. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή προς διανομή στους μετόχους
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(α) Όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 7.6
(β) Οι προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων πρέπει να καταχωρούνται σε αυτή τη γραμμή
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Α.7.2 – ΔΠΧΑ, Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

I. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
A. Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής
1. Μετοχικό κεφάλαιο
2. Υπέρ το άρτιο
3. Αποτελέσματα εις νέον
εκ των οποίων, τακτικό αποθεματικό
4. Αποθεματικά
4.1. Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών
4.2. Αποθεματικό αναπροσαρμογών
4.3. Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών
4.4. Αποθεματικό στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
4.5. Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών / (ζημιών)
4.6. Λοιπά αποθεματικά
5. Ίδιες μετοχές
B. Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Γ. Λοιπές συμμετοχές σε κεφάλαιο
II. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
A. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
6. Έντοκα δάνεια, μακροπρόθεσμα
εκ των οποίων, τραπεζικά δάνεια, μακροπρόθεσμα
εκ των οποίων, χρηματοδοτικές μισθώσεις, μακροπρόθεσμες
εκ των οποίων, ομόλογα εκδοθέντα, μακροπρόθεσμα
7. Αναβαλλόμενα έσοδα, μακροπρόθεσμα
εκ των οποίων, κρατικές επιχορηγήσεις, μακροπρόθεσμες (ταξινομημένες ως αναβαλλόμενο έσοδο)
8. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους, μακροπρόθεσμες
9. Λοιπές προβλέψεις, μακροπρόθεσμες
10. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
11. Λοιπές μη έντοκες υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες
εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων αντισταθμιστικών υποχρεώσεων), μακροπρόθεσμα
εκ των οποίων, εμπορικές υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες
B. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
12. Έντοκα δάνεια, βραχυπρόθεσμα
εκ των οποίων, τραπεζικά δάνεια, βραχυπρόθεσμα
εκ των οποίων, χρηματοδοτικές μισθώσεις, βραχυπρόθεσμες
εκ των οποίων, ομόλογα εκδοθέντα, βραχυπρόθεσμα
13. Αναβαλλόμενα έσοδα, βραχυπρόθεσμα
εκ των οποίων, κρατικές επιχορηγήσεις, βραχυπρόθεσμες (ταξινομημένες ως αναβαλλόμενο έσοδο)
14. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους, βραχυπρόθεσμες
15. Λοιπές προβλέψεις, βραχυπρόθεσμες
16. Φόρος εισοδήματος
17. Εμπορικές υποχρεώσεις
18. Λοιπές μη έντοκες υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσμες
εκ των οποίων, ληφθείσες προκαταβολές
εκ των οποίων, παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων αντισταθμιστικών υποχρεώσεων), βραχυπρόθεσμα
19. Υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως κατεχόμενες προς πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Διανεμηθέντα μερίσματα (Ιδιοκτήτες & Μη ελέγχουσες συμμετοχές)
2. Προτεινόμενα μερίσματα (Ιδιοκτήτες)
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Α.8.1 – ΔΠΧΑ, Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

1α. Μικτό αποτέλεσμα
1α.1. Κύκλος εργασιών
1α.2. Κόστος πωληθέντων
1β. Λοιπά λειτουργικά έσοδα
εκ των οποίων, έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις
εκ των οποίων, αναστροφή απομειώσεων
2. Λειτουργικά έξοδα
2.1. Έξοδα διάθεσης
2.2. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
2.3. Έξοδα διοίκησης
2.4. Έξοδα αναδιάρθρωσης
2.5. Λοιπά λειτουργικά έξοδα
3. Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή της εύλογης αξίας μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
4. Κέρδη (ζημίες) από λειτουργικές δραστηριότητες
5. Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
5.1. Χρηματοοικονομικά έξοδα
εκ των οποίων, χρεωστικοί τόκοι
5.2. Χρηματοοικονομικά έσοδα
εκ των οποίων, πιστωτικοί τόκοι
5.3. Κέρδη (ζημίες) από χρηματοοικονομικά προϊόντα
5.4. Συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρισμένες στα αποτελέσματα χρήσεως
5.5. Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
εκ των οποίων, μερίδιο κέρδους (ζημίας) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
6. Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα (έξοδα)
7. Κέρδη (ζημίες) προ φόρων
8. Φόρος εισοδήματος
9. Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (προ μη ελεγχουσών συμμετοχών)
10. Καθαρό κέρδος (ζημία) από διακοπείσες δραστηριότητες
11. Κέρδη (ζημίες) (προ μη ελεγχουσών συμμετοχών)
12. Κέρδη (ζημίες) που αποδίδονται σε μη ελέγχουσες συμμετοχές
13. Κέρδη (ζημίες) που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής
I. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ
1. Παροχές σε εργαζομένους
2. Αποσβέσεις
3. Συνολικές ζημίες απομειώσεων (όχι αναστροφές)
εκ των οποίων, ζημίες απομειώσεων από υπεραξία
4. Μεταβολές αποθεμάτων τελικών προϊόντων και εργασιών σε εξέλιξη
5. Εργασίες που εκτελέσθηκαν από την επιχείρηση και κεφαλαιοποιήθηκαν
6. Πρώτες ύλες και αναλώσιμα που χρησιμοποιήθηκαν
7. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
II. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Κέρδη από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
2. Ζημίες από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
3. Λειτουργικές μισθώσεις, σύνολο
3.1. Λειτουργικές μισθώσεις έως 1 έτος
3.2. Λειτουργικές μισθώσεις μεταξύ 1 και 5 ετών
3.3. Λειτουργικές μισθώσεις άνω των 5 ετών
4. Ετήσια έξοδα ενοικίων
5. Υπάρχουν μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων;
5.1. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων κερδών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
5.2. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων ζημιών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Α.8.2 – ΔΠΧΑ, Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

1. Λειτουργικά έσοδα
1.1. Πωλήσεις
1.2. Λοιπά λειτουργικά έσοδα, σύνολο
εκ των οποίων, έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις
εκ των οποίων, αναστροφή απομειώσεων
1.3. Μεταβολές αποθεμάτων
1.4. Εργασίες που εκτελέσθηκαν από την επιχείρηση και κεφαλαιοποιήθηκαν
2. Λειτουργικά έξοδα
2.1. Πρώτες ύλες και αναλώσιμα που χρησιμοποιήθηκαν
2.2. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
2.3. Αποσβέσεις
2.4. Συνολικές ζημίες απομείωσης (όχι αναστροφές)
εκ των οποίων, ζημίες απομειώσεων από υπεραξία
2.5. Έρευνα και ανάπτυξη [κατά είδος]
2.6. Έξοδα αναδιάρθρωσης
2.7. Λοιπά λειτουργικά έξοδα
3. Κέρδη (ζημίες) από μεταβολή της εύλογης αξίας μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
4. Κέρδη (ζημίες) από λειτουργικές δραστηριότητες
5. Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα
5.1. Χρηματοοικονομικά έξοδα
εκ των οποίων, χρεωστικοί τόκοι
5.2. Χρηματοοικονομικά έσοδα
εκ των οποίων, πιστωτικοί τόκοι
5.3. Κέρδη (ζημίες) από χρηματοοικονομικά προϊόντα
5.4. Συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρισμένες στα αποτελέσματα
5.5. Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
εκ των οποίων, μερίδιο κέρδους (ζημίας) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
6. Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα (έξοδα)
7. Κέρδη (ζημίες) προ φόρων
8. Φόρος εισοδήματος
9. Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (προ μη ελεγχουσών συμμετοχών)
10. Κέρδη (ζημίες) από διακοπείσες δραστηριότητες, μετά φόρων
11. Κέρδη (ζημίες) (προ μη ελεγχουσών συμμετοχών)
12. Κέρδη (ζημίες) που αποδίδονται σε μη ελέγχουσες συμμετοχές
13. Κέρδη (ζημίες) που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Κέρδη από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
2. Ζημίες από την αποαναγνώριση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
3. Λειτουργικές μισθώσεις, σύνολο
3.1. Λειτουργικές μισθώσεις έως 1 έτος
3.2. Λειτουργικές μισθώσεις μεταξύ 1 και 5 ετών
3.3. Λειτουργικές μισθώσεις άνω των 5 ετών
4. Ετήσια έξοδα ενοικίων
5. Υπάρχουν μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων;
5.1. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων κερδών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
5.2. Ποσό μη επαναλαμβανόμενων ζημιών που επηρέασαν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Α.8.3 – ΔΠΧΑ, Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

I. Κέρδη (Ζημίες)
II. Λοιπά συνολικά εισοδήματα για την περίοδο
II.I. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα
1. Κέρδη/(Ζημίες) από αναπροσαρμογές
2. Κέρδη/(Ζημίες) από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
3. Μερίδιο συνολικού εισοδήματος από συγγενείς και κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, που δεν θα αναταξινομηθεί στα αποτελέσματα
4. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν θα αναταξινομηθούν
5. Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν θα αναταξινομηθούν
II.II. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα
1. Συναλλαγματικές διαφορές
2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
εκ των οποίων, μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
εκ των οποίων, κέρδη/(ζημίες) αναταξινομηθέντα στα αποτελέσματα από περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
3. Αντιστάθμιση ταμειακών ροών
εκ των οποίων, μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από αντιστάθμιση ταμειακών ροών
εκ των οποίων, κέρδη/(ζημίες) αναταξινομηθέντα στα αποτελέσματα από αντιστάθμιση ταμειακών ροών
4. Κέρδη/(Ζημίες) από αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό
5. Μερίδιο συνολικού εισοδήματος από συγγενείς και κοινοπραξίες που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, που θα αναταξινομηθεί στα αποτελέσματα
6. Λοιπά συνολικά εισοδήματα που θα αναταξινομηθούν
7. Φόρος εισοδήματος σχετιζόμενος με λοιπά συνολικά εισοδήματα που θα αναταξινομηθούν
III. Συγκεντρωτικά λοιπά εισοδήματα για την περίοδο (I + II)
1. Κατανεμημένα στους μετόχους της μητρικής
2. Κατανεμημένα στις μη ελέγχουσες συμμετοχές
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Α.10 – ΔΠΧΑ, Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση Χρηματοροών
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

I. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
II. Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές δραστηριότητες
εκ των οποίων, λειτουργικές χρηματοροές από διακοπείσες δραστηριότητες
εκ των οποίων, τόκοι πληρωθέντες
εκ των οποίων, τόκοι εισπραχθέντες
εκ των οποίων, μερίσματα πληρωθέντα
εκ των οποίων, μερίσματα εισπραχθέντα
III. Σύνολο χρηματοροών από επενδυτικές δραστηριότητες
εκ των οποίων, επενδυτικές χρηματοροές από διακοπείσες δραστηριότητες
1. Πληρωμές για απόκτηση επενδύσεων
1.1. Απόκτηση άυλων και ενσώματων παγίων στοιχείων (συμπεριλαμβάνονται επενδυτικά ακίνητα)
1.2. Απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων
εκ των οποίων, απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών
2. Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων
2.1. Πώληση άυλων και ενσώματων παγίων στοιχείων (συμπεριλαμβάνονται επενδυτικά ακίνητα)
2.2. Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
εκ των οποίων, πώληση θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών
3. Λοιπές χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
εκ των οποίων, τόκοι πληρωθέντες
εκ των οποίων, τόκοι εισπραχθέντες
εκ των οποίων, μερίσματα εισπραχθέντα
IV. Ελεύθερες χρηματοροές (II + III)
V. Σύνολο χρηματοροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
εκ των οποίων, χρηματοδοτικές χρηματοροές από διακοπείσες δραστηριότητες
εκ των οποίων, τόκοι πληρωθέντες
εκ των οποίων, τόκοι εισπραχθέντες
εκ των οποίων, μερίσματα πληρωθέντα
εκ των οποίων, μερίσματα εισπραχθέντα
εκ των οποίων, δάνεια αναληφθέντα
εκ των οποίων, δάνεια εξοφληθέντα
εκ των οποίων, αύξηση κεφαλαίου
VI. Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης (II + III + V)
VII. Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
VIII. Επίδραση αλλαγών ενοποιούμενων εταιρειών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
IX. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου (I + VI + VII + VIII)
X. Προσαρμογές για συμφωνία με την κατάσταση οικονομικής θέσης
XI. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα όπως αποτυπώνονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Β – ΕΛΠ
Γενικά Χαρακτηριστικά
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1. Επωνυμία επιχείρησης
1.2. Νομική μορφή επιχείρησης
1.3. Χώρα έδρας επιχείρησης
1.4. Διεύθυνση επιχείρησης
1.5. ΑΦΜ επιχείρησης
1.6. Αριθμός ΓΕΜΗ επιχείρησης
1.7. Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) επιχείρησης
1.8. Κύρια οικονομική δραστηριότητα (8-ψήφιος ΚΑΔ)
1.9. Είναι η επιχείρηση εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά;
1.10. ISIN εισηγμένων μετοχών επιχείρησης
1.11. ISIN εισηγμένων ομολογιών επιχείρησης
1.12. Κατηγορία μεγέθους επιχείρησης βάσει Ν.4308/2014
1.13. Είναι η επιχείρηση μέλος υπερκείμενου ομίλου επιχειρήσεων;
1.14. Είναι η επιχείρηση μητρική υποκείμενου ομίλου επιχειρήσεων;
1.15. Πραγματοποίησε η επιχείρηση συναλλαγές με μη κατοίκους (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα εξωτερικού); Εάν ναι σε τι αφορούσαν;
2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ
2.1. Επωνυμία επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
2.2. Νομική μορφή επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
2.3. Χώρα έδρας επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
2.4. Εθνικός κωδικός αναγνώρισης επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
2.5. Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
2.6. Είναι η επικεφαλής μητρική εταιρεία εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά;
2.7. ISIN εισηγμένων μετοχών επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
3.1. Πρότυπα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ)
3.2. Είδος οικονομικών καταστάσεων (ατομικές ή/και ενοποιημένες)
3.3. Ετήσιες ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
3.4. Έτος αναφοράς
3.5. Ημερομηνία έναρξης περιόδου αναφοράς (εεεε/μμ/ηη)
3.6. Ημερομηνία λήξης περιόδου αναφοράς (εεεε/μμ/ηη)
3.7. Αριθμός μηνών της περιόδου αναφοράς
3.8. Ακρίβεια παρουσίασης οικονομικών καταστάσεων
3.9. Στοιχεία προηγούμενης περιόδου
3.10. Επωνυμία του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή
3.11. Γνώμη του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
4.1. Μέσος όρος εργαζομένων στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου
4.2. Αριθμός εργαζομένων στο τέλος της τρέχουσας περιόδου
5. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ
5.1. Επωνυμία θυγατρικής
5.2. ΑΦΜ θυγατρικής
5.3. Έδρα θυγατρικής
5.4. Ποσοστό συμμετοχής
5.5. Μέθοδος ενοποίησης
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Β.1.1 – ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο ενσώματων παγίων
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο άυλων παγίων
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο αποθεμάτων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο καταβλημένων κεφαλαίων
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προβλέψεων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Β.1.2 – ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο ενσώματων παγίων
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο άυλων παγίων
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Διαθέσιμα για πώληση
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο αποθεμάτων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο καταβλημένων κεφαλαίων
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προβλέψεων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Υπόδειγμα Β.2.1 – ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Υπόδειγμα Β.2.2 – ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Β.3 – ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος

Κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Καταθέσεις
ιδιοκτητών

Ίδιοι τίτλοι

Συναλλαγματικές
διαφορές

Διαφορές εύλογης
αξίας

Αποθεματικά νόμων
& κατασταστικού

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης προηγούμενης περιόδου
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο λήξης προηγούμενης περιόδου
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο λήξης τρέχουσας περιόδου
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Β.4 – ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Κατάσταση Χρηματοροών (έμμεση μέθοδος)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Σύνολο
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Σύνολο
Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο χρηματοροών από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο χρηματοροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Β.7.1 – ΕΛΠ, Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο ενσώματων παγίων
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο άυλων παγίων
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο αποθεμάτων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο καταβλημένων κεφαλαίων
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής
Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προβλέψεων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Β.7.2 – ΕΛΠ, Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο ενσώματων παγίων
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο άυλων παγίων
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες
Διαθέσιμα για πώληση
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο αποθεμάτων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο καταβλημένων κεφαλαίων
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής
Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προβλέψεων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Υπόδειγμα Β.8.1 – ΕΛΠ, Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Αποτελέσματα από συγγενείς και κοινοπραξίες
Έσοδα επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:
Στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Υπόδειγμα Β.8.2 – ΕΛΠ, Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Αποτελέσματα από συγγενείς και κοινοπραξίες
Έσοδα επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:
Στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Υπόδειγμα Β.9 – ΕΛΠ, Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος

Κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Καταθέσεις
ιδιοκτητών

Ίδιοι τίτλοι

Διαφορές
εύλογης αξίας

Αποθεματικά
Συναλλαγματικές
νόμων &
διαφορές
κατασταστικού

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο καθαρής Δικαιώματα που
θέσης ιδιοκτητών
δεν ασκούν
Σύνολο καθαρής
μητρικής
έλεγχο
θέσης

Υπόλοιπο έναρξης προηγούμενης περιόδου
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο λήξης προηγούμενης περιόδου
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο λήξης τρέχουσας περιόδου
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Υπόδειγμα Β.10 – ΕΛΠ, Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Κατάσταση Χρηματοροών (έμμεση μέθοδος)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων
Έσοδα επενδύσεων
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες
Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Σύνολο
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Σύνολο
Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο χρηματοροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο χρηματοροών από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο χρηματοροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
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Υπόδειγμα Γ - ΕΛΠ, Πολύ μικρές οντότητες
Γενικά Χαρακτηριστικά
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1. Επωνυμία επιχείρησης
1.2. Νομική μορφή επιχείρησης
1.3. Χώρα έδρας επιχείρησης
1.4. Διεύθυνση επιχείρησης
1.5. ΑΦΜ επιχείρησης
1.6. Αριθμός ΓΕΜΗ επιχείρησης
1.7. Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) επιχείρησης
1.8. Κύρια οικονομική δραστηριότητα (8-ψήφιος ΚΑΔ)
1.9. Είναι η επιχείρηση εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά;
1.10. ISIN εισηγμένων μετοχών επιχείρησης
1.11. ISIN εισηγμένων ομολογιών επιχείρησης
1.12. Κατηγορία μεγέθους επιχείρησης βάσει Ν.4308/2014
1.13. Είναι η επιχείρηση μέλος υπερκείμενου ομίλου επιχειρήσεων;
1.14. Είναι η επιχείρηση μητρική υποκείμενου ομίλου επιχειρήσεων;
1.15. Πραγματοποίησε η επιχείρηση συναλλαγές με μη κατοίκους (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα εξωτερικού); Εάν ναι σε τι αφορούσαν;
2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ
2.1. Επωνυμία επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
2.2. Νομική μορφή επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
2.3. Χώρα έδρας επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
2.4. Εθνικός κωδικός αναγνώρισης επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
2.5. Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
2.6. Είναι η επικεφαλής μητρική εταιρεία εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά;
2.7. ISIN εισηγμένων μετοχών επικεφαλής μητρικής εταιρείας του ομίλου
3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
3.1. Πρότυπα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ)
3.2. Είδος οικονομικών καταστάσεων (ατομικές ή/και ενοποιημένες)
3.3. Ετήσιες ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
3.4. Έτος αναφοράς
3.5. Ημερομηνία έναρξης περιόδου αναφοράς (εεεε/μμ/ηη)
3.6. Ημερομηνία λήξης περιόδου αναφοράς (εεεε/μμ/ηη)
3.7. Αριθμός μηνών της περιόδου αναφοράς
3.8. Ακρίβεια παρουσίασης οικονομικών καταστάσεων
3.9. Στοιχεία προηγούμενης περιόδου
3.10. Επωνυμία του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή
3.11. Γνώμη του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
4.1. Μέσος όρος εργαζομένων στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου
4.2. Αριθμός εργαζομένων στο τέλος της τρέχουσας περιόδου
5. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ
5.1. Επωνυμία θυγατρικής
5.2. ΑΦΜ θυγατρικής
5.3. Έδρα θυγατρικής
5.4. Ποσοστό συμμετοχής
5.5. Μέθοδος ενοποίησης
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Υπόδειγμα Γ.1 - ΕΛΠ, Πολύ μικρές οντότητες
Ισολογισμός
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Αποσβέσεις
Απομειώσεις
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Υπόδειγμα Γ.2 - ΕΛΠ, Πολύ μικρές οντότητες
Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
τρέχουσα
περίοδος

προηγούμενη
περίοδος

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

33

