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± ±

Α. Πάγην Δλεξγεηηθό
±

Άπια πάγηα ζηνηρεία -

1 -

2 Άιια Άπια πάγηα ζηνηρεία -

Ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

1. Γήπεδα θαη θηίξηα γηα ίδηα ρξήζε -

2. Άιια γήπεδα θαη θηίξηα -

3. Άιια ζηνηρεία -

Πάγηα ρξεκαηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία 2.3.2 θαη 2.3.43

1. Μεξίδηα ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο -

2. Σπκκεηνρέο ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο -

3. Λνηπνί ηίηινη κε ραξαθηήξα πάγησλ ζηνηρείσλ -

Β. Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Τακείν δηαζέζηκν ζε θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη γξαθεία ηαρπδξνκηθώλ επηηαγώλ

Αμηόγξαθα, Οκνινγίεο θαη άιινη ηίηινη ζηαζεξήο απόδνζεο

1. Κξαηηθά

2. Αμηόγξαθα πνπ γίλνληαη δεθηά από ηελ θεληξηθή ηξάπεδα γηα επαλαρξεκαηνδόηεζε

3. Άιισλ εθδνηώλ, ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ίδηεο νκνινγίεο

Μεηνρέο θαη άιινη ηίηινη κεηαβιεηήο απόδνζεο

Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ

1. Όςεσο

2. Άιιεο απαηηήζεηο

1. Απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ

2. Πξόλνηεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο - Εηδηθή 2.3.40 - -

3. Πξόλνηεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο - Γεληθή - -

Απνζέκαηα 2.3.3 θαη 2.3.9

Άιια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ (Με εκπνξηθνί ρξεώζηεο) 2.3.4.-.7

Πξνπιεξσζέληα έμνδα θαη έζνδα κε εηζπξαρζέληα

Γ. ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

Γ. Πηζησηέο θαη Τπνρξεώζεηο ± ±

Υπνρξεώζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξύκαηα

1. Όςεσο

2. Πξνζεζκίαο ή κε πξνεηδνπνίεζε

Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο

1. Καηαζέζεηο

1. Όςεσο

2. Πξνζεζκίαο ή κε πξνεηδνπνίεζε

2. Άιιεο ππνρξεώζεηο

1. Όςεσο

2. Πξνζεζκίαο ή κε πξνεηδνπνίεζε

Υπνρξεώζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ παξαζηαηηθνί ηίηινη (εμαζθαιίζεηο)

1. Οκνινγίεο

2. Λνηπά

Άιια ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνύ (Με εκπνξηθνί πηζησηέο) 2.3.4 - 7

Πξν-εηζπξαρζέληα έζνδα θαη έμνδα νθεηιόκελα

Πξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο θαη βάξε

1. Πξνβιέςεηο γηα ζπληάμεηο θαη παξόκνηεο ππνρξεώζεηο

2. Πξνβιέςεηο γηα θόξνπο θαη άιιεο ππνρξεώζεηο ζην Τκήκα Φνξνινγίαο

3. Πξνβιέςεηο γηα άιινπο θόξνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο

4. Άιιεο πξνβιέςεηο

Μεησκέλεο εμαζθάιηζεο ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνύ

Δ. Ίδηα θεθάιαηα

Καιπθζέλ θεθάιαην

Κεθάιαην πνπ θιήζεθε θαη δελ θαηαβιήζεθε - -

Ίδηεο κεηνρέο - -

Δηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην

Απνζεκαηηθό αλαπξνζαξκνγήο

Απνζεκαηηθά

1.

2.

3.

4.

5.

6. Σπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά από ηε κεηαηξνπή ησλ αξρηθώλ ππνινίπσλ

Σ. ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

ΙΟΛΟΓΙΜΟ

2.3.1

ΜΔΡΟ 2 – ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ (Υξεκαηνπηζησηηθνί Οξγαληζκνί)

2017

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο

Καζαξή αμία

I.

2.1. 2016

Κόζηνο Επαλεθηίκεζε
Απόζβεζε / 

Απνκείσζε

II.

III.

I.

IV.

V.

VI.

VII.

III.

II.

VIII.

II.

2017 2016

I.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

I.

II.

III.

IV.

Απνζεκαηηθά πξνβιεπόκελα από ην θαηαζηαηηθό

Λνηπά απνζεκαηηθά

V.

VΙ.

Λνγαξηαζκόο απνηειεζκάησλ

Ταθηηθό απνζεκαηηθό πνπ πξνβιέπεηαη ζε νπνηνλδήπνηε λόκν

Απνζεκαηηθό γηα ίδηεο κεηνρέο ή ίδηα κεξίδηα
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2.2. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ± ±

α) Έζνδα από ηόθνπο

β) Έζνδα δηθαησκάησλ θαη πξνκεζεηώλ

γ) Έζνδα από ηίηινπο:

1. έζνδα από ηίηινπο ζηαζεξήο απόδνζεο

2. έζνδα από κεηνρέο, κεξίδηα θαη άιινπο ηίηινπο κεηαβιεηήο απόδνζεο

3. έζνδα από ζπκκεηνρέο

4. έζνδα από κεξίδηα ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.

α) Τόθνη πιεξσηένη - -

β) Έμνδα δηθαησκάησλ θαη πξνκεζεηώλ - -

Απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη από ρξεκαηνδνηηθέο πξάμεηο

Μεξίζκαηα Εηζπξαθηέα (Μεηθηά)

Έζνδα από εκπνξία ζπλαιιάγκαηνο Πξαγκαηνπνηεζείζα Με πξαγκαηνπνηεζείζα

Έζνδα απά παξάγσγα, δηθαηώκαηα θαη άιια

Ελνίθηα
1 2

Έμνδα ππνζηαηηθώλ
3

 Απνζβέζεηο

- -

Μεηθηό εηζόδεκα από δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο

Μεξίδηα θέξδνπο / (δεκηάο) από ζπλεηαηξηζκό ή άιιε επηρείξεζε

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 

Άιια Εηζνδήκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ έθηαθησλ θνλδπιίσλ)

(Πξνζζέζηε ηηο γξακκέο 2.2.3 κέρξη 2.2.11 γηα θάζε έηνο)

Γεληθά έμνδα δηνίθεζεο:

Δαπάλεο πξνζσπηθνύ 2.3.12

Δηαθίλεζεο εζσηεξηθνύ

Δηαθίλεζεο εμσηεξηθνύ

Ορεκάησλ

Σπληήξεζεο θαη Επηζθεπώλ εθηόο αλαθαηλίζεσλ θηηξίσλ (βιέπε 2.2.34 πην θάησ)

Ελνίθηα 2.3.18

Δσξεέο θαη ζπλδξνκέο

Χπραγσγίαο νπνηνπδήπνηε είδνπο

Απνζβέζεηο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο

Άιιεο Απνζβέζεσλ

Λνγηζηηθά, ειεγθηηθά θαη δηθεγνξηθά

Άιια έμνδα δηνίθεζεο

Επηζθαιείο ρξεώζηεο - εηδηθή πξόβιεςε

Επηζθαιείο ρξεώζηεο - γεληθή πξόβιεςε

Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ έθηαθησλ θνλδπιίσλ)

Κέξδνο / Ζεκηά από δηάζεζε / επαλεθηίκεζε ζηνηρείσλ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ

Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο

Κέξδε / Ζεκηά από ηε δηάζεζε ή επαλεθηίκεζε θηλεηώλ αμηώλ

Έμνδα πνπ ζρεηηδνληαη κε ηα δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο

Άιιεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

Αέξαο αθηλήησλ πνπ αγνξάζηεθε

Αλαθαηλίζεηο θηηξίσλ

Καζαξό πνζό από ειιείκκαηα ηακείνπ ππαιιήισλ

 (2.2.12 κείνλ (ζύλνιν γξακκώλ 2.2.13 κέρξη 2.2.35))

Φόξνη επί ησλ απνηειεζκάησλ από ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο, έηνπο θαη πξνεγνύκελσλ εηώλ

α) Ακπληηθή εηζθνξά

β) Άιινη θόξνη (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο θαη θόξσλ εμσηεξηθνύ)

Κέξδνο / (δεκηά) κεηά ηε κεηαθνξά ζε ηαθηηθό απνζεκαηηθό πνπ απαηηείηαη από λνκνζεζία (2.2.39 κείνλ 2.2.40)

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ± ±

Υπόινηπν ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 2.1.Ε.VΙ.5.2015

Μεξίζκαηα πνπ πιεξώζεθαλ / πιεξσηέα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2.3.14

Μεηαθνξά ζε άιια απνζεκαηηθά / δηαγξαθή ζε απνζεκαηηθά από ηα θέξδε/δεκηέο ηνπ έηνπο

Υπόινηπν ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2.1.Ε.VΙ.5.2016

39

40

41

38

32

33

34

35

36

37

28

29

30

31

23

24

25

26

27

2.3.40

18

19

20

21

22

12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

45

2017 2016

43

44

42

2016

Μηθηά

ΗΜ. 2017

2.3.10

2.3.11

Καζαξό θέξδνο/(δεκηά) από εξγαζίεο

2.3.42

Μεηαθνξά ζε / (από) ηαθηηθό απνζεκαηηθό πνπ απαηηείηαη από λνκνζεζία

ύλνιν Δηζνδεκάησλ  

Κέξδνο / (δεκηά) έηνπο (Πξνζζαθαηξέζαηε γξακκέο 2.2.36 κέρξη 2.2.38)
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2.3. εκεηώζεηο

Δηδηθή πξόβιεςε γηα επηζθαιείο Υξεώζηεο / Απαηηήζεηο ± ±

Υπόινηπν πξνεγνύκελνπ έηνπο

Αύμεζε ζηελ πξόβιεςε

Τόθνη

Άιιεο απμήζεηο

Απνπιεξσκέο

Απνπιεξσκέο από πειάηεο - -

Εηζόδεκα από εθπνηήζεηο ππνζεθεπκέλσλ αθηλήησλ - -

Εηζόδεκα από εθπνηήζεηο ππνζεθεπκέλσλ κεηνρώλ - -

Πξνβιέςεηο πνπ αθπξώλνληαη γηα ρξεώζηεο πνπ δηαγξάθνληαη - -

Άιιε κείσζε - -

Εμππεξέηεζε ρξένπο κε δαλεηζκό από άιιε πεγή/ επαλαρξεκαηνδόηεζε - -

Υπόινηπν έηνπο (όπσο ν Ιζνινγηζκόο)

Οιηθή ρξέσζε ινγαξηαζκνύ θεξδώλ θαη δεκηώλ:

Δηαγξαθέο ρξεσζηώλ

Κίλεζε ζηελ Πξόλνηα - Αύμεζε (+) / Μείσζε (-)

Πνζό ινγαξηαζκνύ θεξδώλ θαη δεκηώλ - Φξέσζε (+) / Πίζησζε (-)

Πνζά πνπ πξνβιέθζεθαλ γηα ην έηνο θαη γηα ηα νπνία εθθξεκνύλ δηθαζηηθέο αγσγέο

Πνζά πνπ πξνβιέθζεθαλ γηα ην έηνο θαη γηα ηα νπνία ππάξρνπλ εγγπήζεηο

Ελδερόκελε ππνρξέσζε γηα ηίηινπο απνδνρήο θαη ππνρξεώζεηο από νπηζζνγξάθεζε

Ελδερόκελε ππνρξέσζε γηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ έρνπλ δνζεί σο εγγύεζε

Ελδερόκελε ππνρξέσζε από εγγπήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηξίηα πξόζσπα

Υπνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από πξάμεηο πξνζσξηλήο εθρώξεζεο 

Υπνρξεώζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εθζέζνπλ ηνλ νξγαληζκό ζε πηζησηηθνύο θηλδύλνπο

Αθίλεηα (γε θαη θηίξηα)

Δειώζε ζε πόζα έηε απνζβέλεηαη ν αέξαο ησλ αθηλήησλ

Επαλεθηηκήζεηο Πάγηνπ Ελεξγεηηθνύ + +

Απνκείσζε Πάγηνπ Ελεξγεηηθνύ - -

Κέξδνο (+) / Ζεκηά (-) από δηάζεζε πάγηνπ ελεξγεηηθνύ

Κέξδνο (+) / Ζεκηά (-) από δηάζεζε γεο θαη θηηξίσλ από ρξεώζηεο

Άιιν θέξδνο (+) / Ζεκηά (-) από δηάζεζε / επαλεθηίκεζε / απνκείσζε

Σύλνιν ινγαξηαζκνύ θεξδώλ θαη δεκηώλ - Κέξδνο (+) / Ζεκηά (-)

Μεξίδηα ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

Κόζηνο

Επαλεθηίκεζε

Απνκείσζε - - - -

Σύλνιν

Σπκκεηνρέο ζε εμαξηεκέλεο εηαηξείεο

Κόζηνο

Επαλεθηίκεζε

Απνκείσζε - - - -

Σύλνιν

Κόζηνο

Επαλεθηίκεζε

Απνκείσζε - - - -

Σύλνιν

Σύλνιν όπσο ν ηζνινγηζκόο

42.

Γ

Γ

41. ηνηρεία εθηόο ινγαξηαζκώλ

2017 2016

40. Δηδηθή Πξόβιεςε γηα Δπηζθαιείο Υξεώζηεο / Απαηηήζεηο

Α 2017 2016

2017 2016

Β

43. Πάγηα ρξεκαηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία (θαζαξή

αμία)
Πηζησηηθά ηδξύκαηα Άιια Πηζησηηθά ηδξύκαηα Άιια

2017 2017 2016 2016

Μεηνρέο θαη Λνηπνί ηίηινη κεηαβιεηήο απόδνζεο
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