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                  _____ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

4/507/28.4.2009 

τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

────────────────── 

 

 

Θέµα: Στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριµηνιαίες και τις εξαµηνιαίες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

 

1. Την περίπτωση (α) της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007 «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΄ 91/30.4.2007). 

2. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 «Εταιρίες 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισµού και 

εξυγιάνσεις της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167/30.10.1991). 

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005). 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

 

Για τους σκοπούς της απόφασης ως οικονοµικές καταστάσεις νοούνται αυτές που καλύπτουν το 

πρώτο τρίµηνο, το πρώτο εξάµηνο και το τρίτο τρίµηνο κάθε οικονοµικής χρήσης και 

καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ /∆ΠΧΑ )όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης 

Ιουλίου 2002, που δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 
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243) και τους Κανονισµούς που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission), κατ’ 

εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισµού αυτού. 

 

 

Άρθρο 2 

Στοιχεία και Πληροφορίες 

 

1. Τα στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριµηνιαίες οικονοµικές 

καταστάσεις καθώς και από τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις των άρθρων 6 και 5, 

αντίστοιχα, του ν. 3556/2007, τα οποία δηµοσιεύει ο εκδότης σύµφωνα µε το άρθρο 21 του 

ίδιου νόµου, προκειµένου να παρέχεται στο επενδυτικό κοινό γενική ενηµέρωση για την 

οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα αυτού και των ελεγχόµενων από αυτόν 

επιχειρήσεων, ορίζονται στα συνηµµένα Παραρτήµατα Α έως Ε. 

 

2. Τα δηµοσιευόµενα στοιχεία παρατίθενται µε τρόπο που να τα καθιστά ευκρινή και 

ευανάγνωστα. 

 

3. Οι εκδότες µπορούν να παρεκκλίνουν από το περιεχόµενο των υποδειγµάτων 1, 2 και 

3 του Παραρτήµατος Β, εφόσον η παρέκκλιση είναι σκόπιµη ή αναγκαία προκειµένου ο 

αναγνώστης να µορφώσει ακριβέστερη και πληρέστερη άποψη για την οικονοµική τους 

κατάσταση. 

 

 

Άρθρο 3 

Χρόνος δηµοσιοποίησης των στοιχείων και πληροφοριών 

 

1. Τα στοιχεία και πληροφορίες του άρθρου 2 δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 21 

του ν. 3556/2007 ταυτόχρονα µε τη δηµοσιοποίηση κατά περίπτωση των τριµηνιαίων 

οικονοµικών καταστάσεων ή της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης. 

 

2. Οι εκδότες υποβάλλουν εγγράφως και ηλεκτρονικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

ταυτόχρονα µε τη δηµοσιοποίησή τους, τα στοιχεία και τις πληροφορίες του άρθρου 2 της 

παρούσας, αναφέροντας τις εφηµερίδες στις οποίες αυτά δηµοσιεύθηκαν. 

 

 

Άρθρο 4 

Τελικές διατάξεις 

 

1. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισµού. 

 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.  

 

3. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η υπ΄ αριθµό 

6/448/11.10.2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(ΦΕΚ Β΄ 2092/29.10.2007). 
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4. Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 Ο Γραµµατέας 

 

 

   

Ο Πρόεδρος Ο Α΄ Αντιπρόεδρος 

 

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 

   

Αλέξιος Α. Πιλάβιος Γιάγκος Χαραλάµπους 

 

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης 

   

 Τα Μέλη  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Γενικές πληροφορίες για τον εκδότη 

 

 

 

 

--------[Πλήρης επωνυµία του εκδότη]-------- 

[ΑΡ.Μ.Α.Ε.] 

[∆ιεύθυνση της έδρας του εκδότη] 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

από [ηµεροµηνία έναρξης περιόδου] έως [ηµεροµηνία λήξης περιόδου] (1) 

Σύµφωνα µε την Απόφαση .................. του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 

 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν 

σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της (επωνυµία εκδότη). 

Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη 

συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι 

οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή  όποτε αυτή απαιτείται. 

 

 

∆ιεύθυνση διαδικτύου:      [διεύθυνση διαδικτύου] 

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

των οικονοµικών καταστάσεων:     [ηµεροµηνία] (1) 

Νόµιµος ελεγκτής:      [όνοµα] (2) 

Ελεγκτική εταιρία:      [επωνυµία] (2) 

Τύπος έκθεσης επισκόπησης      (2) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Συνοπτικά στοιχεία των καταστάσεων οικονοµικής θέσης, συνολικών εσόδων, 

µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµιακών ροών 
 
Τα παρακάτω υποδείγµατα αναφέρονται ως παράδειγµα σε στοιχεία περιόδου 1.01 έως 30.06.200Χ 
εκδότη του οποίου η τρέχουσα οικονοµική χρήση λήγει 31.12.200Χ, αφορούν δε και τις λοιπές 
ενδιάµεσες περιόδους. (σηµείωση 6). 
Τα ποσά εκφράζονται σε Ευρώ, χιλιάδες Ευρώ ή εκατοµµύρια Ευρώ ή όπως αλλιώς αναφέρεται, µε 
γνώµονα την επάρκεια της πληροφόρησης. 
 
Υπόδειγµα 1 

Εκδότες πλην χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών εταιριών 
 
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ----- € 
 

 Σηµείωση 30.06.200Χ 31.12.200Χ-1 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία   Χ Χ 

Επενδύσεις σε ακίνητα  Χ Χ 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  Χ Χ 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  Χ Χ 

Αποθέµατα  Χ Χ 

Απαιτήσεις από πελάτες  Χ Χ 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  Χ Χ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόµενα για πώληση 
 Χ Χ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  ΧΧ ΧΧ 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μετοχικό κεφάλαιο  Χ Χ 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων   Χ Χ 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) (3) ΧΧ ΧΧ 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) (3) Χ Χ 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)  ΧΧ ΧΧ 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις  Χ Χ 

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  Χ Χ 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις  Χ Χ 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  Χ Χ 

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 
 Χ Χ 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  ΧΧ ΧΧ 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 

 ΧΧ ΧΧ 
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1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ----- € 

 

 
Σηµείωση 

1.01-30.06.200Χ 

 

1.01-30.06.200Χ-1 

 

1.04-30.06.200Χ 

 

1.04-30.06.200Χ-1 

 

 
 

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες 

(7) 

Σύνολο 

(7) 

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες 

(7) 

Σύνολο 

(7) 

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες 

(7) 

Σύνολο 

(7) 

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες 

(7) 

Σύνολο 

(7) 

Κύκλος εργασιών  Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)  Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών  και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων   

 Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων  Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από 
φόρους (Α)  

 Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

    -Ιδιοκτήτες  µητρικής  (3) Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

   -∆ικαιώµατα µειοψηφίας  (3) Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά 
από φόρους (Β) 

(8) Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους (Α) + 
(Β) 

 Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

   -Ιδιοκτήτες µητρικής  (3) Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

   -∆ικαιώµατα µειοψηφίας  (3) Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

 

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από 
φόρους ανά µετοχή – βασικά 
(σε €) 

(4) Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων  

 Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 
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1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ----- € 

 

 30.06.200Χ 30.06.200Χ-1 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης περιόδου (01.01.200Χ και 01.01.200Χ-1 

αντίστοιχα) (5) 

Χ Χ 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες) 

Χ Χ 

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου Χ Χ 

∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα  Χ Χ 

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών Χ Χ 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.200Χ και 30.06.200Χ-1 

αντίστοιχα) (5) 

ΧΧ ΧΧ 

 

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ----- € 

1
η
 Εναλλακτική: Άµεση µέθοδος 

 

 1.01-30.06.200Χ 1.01-30.06.200Χ-1 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από απαιτήσεις Χ Χ 

Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ. Χ Χ 

Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων Χ Χ 

Τόκοι πληρωθέντες Χ Χ 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Χ Χ 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ΧΧ ΧΧ 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άυλων παγίων 

στοιχείων 

Χ Χ 

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων Χ Χ 

Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, 

συγγενών, κοινοπραξιών κλπ 

Χ Χ 

Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων 

(µετοχών, αξιόγραφων) 

Χ Χ 

Τόκοι εισπραχθέντες Χ Χ 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  Χ Χ 

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Χ Χ 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ΧΧ ΧΧ 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Χ Χ 

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου Χ Χ 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Χ Χ 

Εξοφλήσεις δανείων Χ Χ 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

(χρεολύσια) 

Χ Χ 

Μερίσµατα πληρωθέντα Χ Χ 

Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  Χ Χ 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) 

ΧΧ ΧΧ 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 

περιόδου (α)+(β)+(γ) 
ΧΧ ΧΧ 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Χ Χ 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου ΧΧ ΧΧ 
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2
 η

 Εναλλακτική: Έµµεση µέθοδος 

 

 
1.01-

30.06.200Χ 

1.01-30.06.200Χ-

1 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) Χ Χ 

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) Χ Χ 

Πλέον / µείον προσαρµογές για: 

Αποσβέσεις Χ Χ 

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Χ Χ 

Προβλέψεις Χ Χ 

Συναλλαγµατικές διαφορές Χ Χ 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χ Χ 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Χ Χ 

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

δραστηριότητες: 

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων Χ Χ 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων Χ Χ 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Χ Χ 

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα Χ Χ 

Καταβεβληµένοι φόροι Χ Χ 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Χ Χ 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ΧΧ ΧΧ 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Χ Χ 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων Χ Χ 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων Χ Χ 

Τόκοι εισπραχθέντες Χ Χ 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  Χ Χ 

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Χ Χ 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ΧΧ ΧΧ 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Χ Χ 

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου Χ Χ 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Χ Χ 

Εξοφλήσεις δανείων Χ Χ 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) Χ Χ 

Μερίσµατα πληρωθέντα Χ Χ 

Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Χ Χ 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) ΧΧ ΧΧ 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου 

(α) + (β) + (γ) 

ΧΧ ΧΧ 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Χ Χ 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου ΧΧ ΧΧ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα 

 

2.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ----- € 

 
 

Σηµείωση 30.06.200Χ 31.12.200Χ-1 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα  Χ Χ 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων  Χ Χ 

∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες   Χ Χ 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων 

 Χ Χ 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση  Χ Χ 

∆ιακρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις  Χ Χ 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις ή/και 

κοινοπραξίες (µόνο για τα ενοποιηµένα- εφαρµογή 

µεθόδου καθαρής θέσης) 

 
Χ Χ 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία   Χ Χ 

Επενδύσεις σε ακίνητα   Χ Χ 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  Χ Χ 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού   Χ Χ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόµενα για πώληση 

 
Χ Χ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 ΧΧ ΧΧ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα  Χ Χ 

Υποχρεώσεις προς πελάτες  Χ Χ 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία 

µέσω αποτελεσµάτων 

 Χ Χ 

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις   Χ Χ 

Προβλέψεις / Λοιπές υποχρεώσεις  Χ Χ 

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 

 Χ Χ 

Σύνολο υποχρεώσεων (α)  ΧΧ ΧΧ 

Μετοχικό κεφάλαιο  Χ Χ 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων   Χ Χ 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (β) (3) XΧ XΧ 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (γ) (3) Χ Χ 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (δ) = (β) + (γ)  ΧΧ ΧΧ 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( α) + (δ) 

 ΧΧ ΧΧ 
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2.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ----- € 

 

 
Σηµείωση 

1.01-30.06.200Χ 

 

1.01-30.06.200Χ-1 

 

1.04-30.06.200Χ 1.04-30.06.200Χ-1 

 

 
 

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες 

(7) 

Σύνολο 

(7) 

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες 

(7) 

Σύνολο 

(7) 

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες 

(7) 

Σύνολο 

(7) 

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητ

ες 

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες 

(7) 

Σύνολο 

(7) 

Καθαρά έσοδα από τόκους  Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Καθαρά έσοδα από 

αµοιβές / προµήθειες 
 Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Κέρδη / (ζηµιές)  από 

χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία 

 Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Λοιπά έσοδα   Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Προβλέψεις  Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Λοιπά έξοδα  Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων  ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ 

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από 
φόρους (Α) 

 Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

   -Ιδιοκτήτες µητρικής (3) Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

   -∆ικαιώµατα  µειοψηφίας (3) Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους (Β) 

(8) Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους (Α) 
+ (Β) 

 Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

    -Ιδιοκτήτες µητρικής  (3) Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

   -∆ικαιώµατα  µειοψηφίας  (3) Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

 

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από 
φόρους ανά µετοχή – 
βασικά (σε €) 

(4) Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX 
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2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα): 

 

Είναι αυτά που περιλαµβάνονται στον πίνακα 1.3 του Υποδείγµατος 1. 

 

 

2.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ----- € 

 

 1.01-30.06.200Χ 1.01-30.06.200Χ-1 

Λειτουργικές ροές από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Χ Χ 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  Χ Χ 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 

ΧΧ ΧΧ 

Επενδυτικές ροές από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Χ Χ 

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Χ Χ 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 

ΧΧ ΧΧ 

Χρηµατοδοτικές ροές από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

Χ Χ 

Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Χ Χ 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 

ΧΧ ΧΧ 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα της περιόδου (α)+(β)+(γ) 
ΧΧ ΧΧ 

Επίπτωση συναλλαγµατικών διαφορών στα ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Χ Χ 

Σύνολο εισροών / (εκροών) περιόδου ΧΧ ΧΧ 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Χ Χ 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου ΧΧ ΧΧ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 

Ασφαλιστικές Εταιρίες 
 
 
3.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)  ποσά εκφρασµένα σε ----- € 
 

 Σηµείωση 30.06.200Χ 31.12.200Χ-1 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία   Χ Χ 

Επενδύσεις σε ακίνητα  Χ Χ 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  Χ Χ 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων 
 Χ Χ 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση  Χ Χ 

∆ιακρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις  Χ Χ 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις ή/και κοινοπραξίες 

(µόνο για τα ενοποιηµένα- εφαρµογή µεθόδου καθαρής 

θέσης) 

 Χ Χ 

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα  Χ Χ 

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες  Χ Χ 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  Χ Χ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόµενα για πώληση 
 Χ Χ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  ΧΧ ΧΧ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

∆ανειακές υποχρεώσεις  Χ Χ 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  Χ Χ 

Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες  Χ Χ 

Προβλέψεις / Λοιπές υποχρεώσεις  Χ Χ 

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 

 Χ Χ 

Σύνολο υποχρεώσεων (α)  ΧΧ ΧΧ 

Μαθηµατικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής  Χ Χ 

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεµών ζηµιών  Χ Χ 

Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα  Χ Χ 

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις  Χ Χ 

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων (β)  ΧΧ ΧΧ 

Μετοχικό κεφάλαιο  Χ Χ 

Λοιπά στοιχεία  ιδίων κεφαλαίων  Χ Χ 

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (γ) (3) XΧ XΧ 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (δ) (3) Χ Χ 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ε) = (γ) + (δ)  ΧΧ ΧΧ 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (α) + (β) + (ε) 
 ΧΧ ΧΧ 
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3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ----- € 

 
 1.01-30.06.200Χ 1.01-30.06.200Χ-1 1.04.-30.06.200Χ 1.04-30.06.200Χ-1  

Σηµείωση 

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες 

( 7) 

Σύνολο 

(7) 

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες 

(7 ) 

Σύνολο 

(7) 

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες 

( 7) 

Σύνολο 

(7) 

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες 

(7 ) 

Σύνολο 

(7) 

Ασφάλιστρα  Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Μείον: Αντασφάλιστρα  Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Μείον: δεδουλευµένες προµήθειες και 

έξοδα  παραγωγής 
 Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Μείον: ασφαλιστικές αποζηµιώσεις – 

Ιδία κράτηση  
 Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Μεταβολή µαθηµατικών και λοιπών 

προβλέψεων– Ιδία κράτηση 
 Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Καθαρό εισόδηµα επενδύσεων 

ασφαλίσεων  
 Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Κέρδη/ (ζηµιές) ασφαλίσεων    ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ 

Λοιπά έσοδα    Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Λειτουργικά έξοδα    Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Λοιπά έξοδα    Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων    ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ 

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)  Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

   -Ιδιοκτήτες µητρικής (3) Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

   -∆ικαιώµατα µειοψηφίας (3) Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 
 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους (Β) 

(8) Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά 
από φόρους (Α) + (Β)  Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

   -Ιδιοκτήτες της µητρικής  (3) Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

   -∆ικαιώµατα µειοψηφίας  (3) Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ Χ Χ ΧΧ 

 

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά 
µετοχή – βασικά (σε €) 

(4) Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧΧXX Χ,ΧXXΧ Χ,ΧXXΧ Χ,ΧXXΧ Χ,ΧXXΧ Χ,ΧXXΧ Χ,ΧXXΧ Χ,ΧXXΧ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα): 

 

Είναι αυτά που περιλαµβάνονται στον πίνακα 1.3 του Υποδείγµατος 1. 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα): 

 

Είναι αυτά που περιλαµβάνονται στον πίνακα 2.4 του Υποδείγµατος 2. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 
(Παρατίθενται διακριτά σε ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη βάση) 

 

(α) Σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης επισκόπησης είναι µε θέµατα έµφασης ή εξαίρεσης, 

παρατίθενται συνοπτικά τα εν λόγω θέµατα, καθώς και η συνολική επίπτωση των εξαιρέσεων 

στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας. Σε 

περίπτωση δε, που ο νόµιµος ελεγκτής εκφέρει αρνητική γνώµη ή αρνείται να εκφέρει γνώµη, 

παρατίθεται ο λόγος της άρνησης. 

(β) Σε περίπτωση µεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιµήσεων, διόρθωση 

λογιστικού λάθους, αναταξινοµήσεις κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, αναφέρεται 

το είδος των µεταβολών και οι σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων, όπου 

γνωστοποιούνται οι µεταβολές αυτές , σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις αντίστοιχες 

διατάξεις των ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ. Σε περίπτωση που οι παραπάνω µεταβολές επηρεάζουν τις ήδη 

δηµοσιοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, τότε αναφέρονται οι αλλαγές στον κύκλο 

εργασιών, στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, στα 

συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους, καθώς και στα ίδια κεφάλαια των 

ιδιοκτητών της µητρικής, για τη συγκρίσιµη ενδιάµεση περίοδο και την προηγούµενη ετήσια 

οικονοµική χρήση. 

(γ) (αα) Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση 

άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιάρθρωση παρατίθενται οι 

βασικές πληροφορίες για το γεγονός, συµπεριλαµβανοµένης και της ηµεροµηνίας 

πραγµατοποίησής του. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν 

µεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή/και στα 

αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, ή/και στα ίδια κεφάλαια 

των ιδιοκτητών της µητρικής, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω µεγέθη (ποσό 

και ποσοστό). 

(ββ) Σε περίπτωση διακοπής εκµετάλλευσης παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το 

γεγονός. 

(γγ) Οι σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων όπου γνωστοποιούνται οι περιπτώσεις 

(γ) (αα) και (γ) (ββ). 

(δ) Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονοµικής χρήσης της εταιρίας, 

αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, µε επισήµανση στη µη συγκρισιµότητα των 

οικονοµικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της 

προηγούµενης χρήσης. Επιπλέον, για λόγους συγκρισιµότητας, παρατίθενται κατ’ ελάχιστο τα 

βασικά µεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα 

µειοψηφίας, ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της µητρικής) της τρέχουσας περιόδου µε τα 

αντίστοιχα στοιχεία της συγκρίσιµης προηγούµενης χρονικής περιόδου.  

(ε) Σε περίπτωση που οι οικονοµικές καταστάσεις του εκδότη περιλαµβάνονται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρίες, αναφέρονται οι 

επωνυµίες των εταιριών αυτών, η χώρα της έδρας τους, το ποσοστό συµµετοχής τους στο 

µετοχικό κεφάλαιο του εκδότη και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

(στ) Η σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων 

φορολογικά χρήσεων. 

(ζ) (αα) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 

οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του οµίλου. 

(ββ) Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί, για κάθε µία από τις 

κάτωθι περιπτώσεις, εφόσον είναι σηµαντική: 

- υποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση (ζ) (αα) 

- ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

- λοιπές προβλέψεις. 

(η) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της 

αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης. 

(θ) Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της 

οικονοµικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας 
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και του οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους 

µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, µε διακριτή παράθεση των 

συνολικών αµοιβών διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, 

καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους. 

(ι) Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο ο εκδότης παύει να καταρτίζει ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε. 

(ια) Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους. 

(ιβ) Ο αριθµός και η αξία κτήσης του συνόλου των µετοχών της µητρικής που κατέχονται είτε από 

την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας 

περιόδου. 

(ιγ) Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηµατοοικονοµική 

κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της µητρικής και του οµίλου, από την έναρξη 

της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθενται στην περίπτωση κατάρτισης και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

 

(α) H σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων όπου γνωστοποιούνται παρακάτω: 

(αα) Η επωνυµία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε µια από τις εταιρίες ή 

κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, 

καθώς και το ποσοστό µε το οποίο η µητρική εταιρία συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, 

στο µετοχικό τους κεφάλαιο.  

(ββ) Η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε, για κάθε εταιρία ή κοινοπραξία που 

περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

(β) Η επωνυµία των εταιριών ή κοινοπραξιών που: 

(αα) ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην 

τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί είτε στην αµέσως προηγούµενη 

περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, µε σύντοµη 

επεξήγηση του λόγου έναρξης της ενσωµάτωσής τους. 

(ββ) δεν ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην τρέχουσα 

περίοδο, ενώ είχαν ενσωµατωθεί είτε στην αµέσως προηγούµενη περίοδο είτε στην 

αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, µε σύντοµη επεξήγηση του λόγου µη 

ενσωµάτωσής τους. 

(γγ) δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση µε παραποµπή στη σηµείωση των οικονοµικών 

καταστάσεων, όπου γίνεται λεπτοµερής αναφορά του λόγου µη ενοποίησης. 

(γ) Σε περίπτωση µεταβολής της µεθόδου ενσωµάτωσης κάποιας εταιρίας ή κοινοπραξίας από 

χρήση σε χρήση ή από περίοδο σε περίοδο αναφέρεται η επωνυµία και επεξήγηση του λόγου 

µεταβολής της µεθόδου. 

(δ) Σε περίπτωση έναρξης ή παύσης ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ή 

µεταβολής της µεθόδου ενσωµάτωσης εταιριών ή κοινοπραξιών, που επέφεραν µεταβολή 

συνολικά σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, ή/και στα αποτελέσµατα µετά από 

φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ή/και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της µητρικής, 

αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω µεγέθη (ποσό και ποσοστό). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

Επεξηγηµατικές σηµειώσεις των προαναφερόµενων στοιχείων και πληροφοριών 

 

(α) Οι ηµεροµηνίες παρατίθενται ως εξής: ηµέρα (αριθµητικά), µήνας (ολογράφως), έτος 

(αριθµητικά). Ως «ηµεροµηνία έναρξης περιόδου» ορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της 

τρέχουσας οικονοµικής χρήσης. 

(β) Το όνοµα του νόµιµου ελεγκτή, η επωνυµία της ελεγκτικής εταιρίας καθώς και ο τύπος της 

έκθεσης επισκόπησης παρατίθενται στα στοιχεία και πληροφορίες των περιόδων, των οποίων 

οι οικονοµικές καταστάσεις ελέγχονται από νόµιµο ελεγκτή. 

Ο «τύπος» της έκθεσης επισκόπησης των νόµιµων ελεγκτών προσδιορίζεται βάσει των 

διατάξεων της απόφασης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) 

αριθµ. ΕΛΤΕ 483 (ΦΕΚ B/1589/22.10.2004). 

Κατά περίπτωση χρησιµοποιούνται οι παρακάτω όροι: 

- Με σύµφωνη γνώµη 

- Με σύµφωνη γνώµη - θέµατα έµφασης 

- Γνώµη µε εξαιρέσεις 

- Άρνηση γνώµης 

- Αρνητική γνώµη 

(γ) Μόνο για τα στοιχεία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Τα εν λόγω πεδία 

συµπληρώνονται υποχρεωτικά. 

(δ) Σε περίπτωση ενοποιηµένων µεγεθών, αφορούν κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή µετά από φόρους 

και δικαιώµατα µειοψηφίας. Τα ποσά παρατίθενται σε Ευρώ µε τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία. 

(ε) Συµπεριλαµβάνονται τα ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας. 
(στ) Τα κονδύλια των υποδειγµάτων µε µηδενικό υπόλοιπο δύναται να παραλείπονται.  

(ζ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διακοπείσες δραστηριότητες, οι στήλες «∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες» και «Σύνολο» παραλείπονται. Σε περίπτωση διακοπεισών δραστηριοτήτων 

µόνο κατά την προηγούµενη χρήση, τότε στα υποδείγµατα δεν εµφανίζονται οι σχετικές 

στήλες για την τρέχουσα χρήση. 

(η) Στα «Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους» περιλαµβάνονται στοιχεία εσόδων και εξόδων 

που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

 


