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Α. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 

 

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΙΖΡΩ ΚΑΗΔΡΗΘΝ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΗ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ 

ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 

Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΙΖΡΩ ΚΑΗΔΡΗΘΝ 

ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΗ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ 

θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, 

θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε 

δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 

ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ.  Ρα 

πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε 

θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 

κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο 

βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο 

αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε 

δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, 

κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ 

ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν 
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έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

 

Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΙΖΡΩ ΚΑΗΔΡΗΘΝ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΗ 

ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία 

απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ 

απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

 

Αζήλα, 28 Καξηίνπ 2011 

Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

 

Καλψιεο Κηραιηφο 

Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι 25131 
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Β. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 
 
 

Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ «ΙΖΡΩ ΚΑΗΔΡΗΘΝ ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΝ & ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ Α.Δ» 

ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΑΞΝ 01/01/2010 ΈΩΠ 31/12/2010 

 
Θχξηνη Κέηνρνη, 

 
 
Πηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010, 
ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ε Δηαηξεία ελδέρεηαη 
λα αληηκεησπίζεη θαηά ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2011 θαη παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ 
θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ πξνζψπσλ. 
 
 
(Α) ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΔΜΔΙΗΜΔΗΠ ΘΑΗ ΔΞΗΓΝΠΔΗΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ 

 

1. Δπηζθόπεζε Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ρξήζε 1/1-31/12/2010 
 
Ζ Σξήζε ηνπ 2010 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κείσζε ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξείαο πνπ νθείινληαη ηφζν 
ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζηνλ έληνλν αληαγσληζκφ ηνπ θιάδνπ, φζν θαη ζηελ επηβνιή θαη ηαπηφρξνλε 
απνξξφθεζε ηνπ ΦΞΑ ζηα ηηκνιφγηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηε 1ε Ηνπιίνπ 2010.  
Δπηπιένλ ε εηαηξεία πξσηνπνξψληαο πάληα ζηε παξνρή θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ, πξνέβε ζηελ αλαβάζκηζε 
ησλ ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνθεηνχ φπσο ν  θπζηθφο ηνθεηφο «ζαλ ζην ζπίηη» ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο 

ρψξνπο πνπ δε «ζπκίδνπλ λνζνθνκείν», ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηνθεηνχ ζην λεξφ, θαη ην «Rooming in», 
δειαδή ζηε δπλαηφηεηα ζπγθαηνίθεζεο ηνπ βξέθνπο ζην ίδην δσκάηην κε ηε κεηέξα ηνπ απφ ηε ζηηγκή ηεο 
γέλλεζήο ηνπ θαη γηα 24 ψξεο ην 24σξν. Ρέινο, βξίζθεηαη ζε νινθιήξσζε ην πξφγξακκα αλαθαίληζεο ησλ 
λνζειεπηηθψλ νξφθσλ κε ηνλ ηξίην φξνθν λα έρεη αλαθαηληζηεί πιήξσο. 
 

2. Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ 
 

Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 2010 αλήιζε ζε 21,1 εθ. Δπξψ ζεκεηψλνληαο κείσζε 14,2 %, έλαληη 24,6 εθ. Δπξψ 
ην 2009. Ρo ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα αλήιζε ζε δεκηά χςνπο 2,19 εθ. επξψ έλαληη ηνπ θέξδνπο 3,12 εθ. Δπξψ 
ην 2009. Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 
ην 2010 αλήιζαλ ζε 1,19 εθ. Δπξψ απφ θέξδε 4,48 ην 2009. Ρέινο, νη δεκηέο κεηά θφξσλ αλήιζαλ ζε 2,6 εθ. 
απφ θέξδε 2.1 εθ. επξψ, θπξίσο ιφγσ ησλ εθηάθησλ πξνβιέςεσλ ηεο ρξήζεο. 
 

 

(Β) ΘΟΗΝΡΔΟΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ ΘΑΗ ΑΒΔΒΑΗΝΡΖΡΔΠ 

 

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε πνιιαπινχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο  
(δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ, νη ηηκέο ηεο αγνξάο θηι), ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη ν 
ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο. Ρν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ. Ζ 
πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο. Ζ δηαδηθαζία πνπ 
αθνινπζείηαη είλαη ε παξαθάησ: 
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 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξείαο, 
 Πρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ 

κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη  
 Δθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 
 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο 
ρξεψζηεο θαη πηζησηέο θαη ππνρξεψζεηο απφ δάλεηα. 
 
1. Θίλδπλνο επηηνθίνπ 
 
Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ 
φζνλ αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε. Νη βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο είλαη κε θπκαηλφκελν 
επηηφθην. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ 
φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ν νπνίνο ππφθεηληαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ. Ν παξαθάησ 
πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κηα 
ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1% ή –1%. 
 

 
 
2.  Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 
Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Νη αλάγθεο 
ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε θαζψο 
θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Νη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο επφκελνπο 6 
κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη κεληαία.  
 
Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη 
σο εμήο: 
 

 

Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 είρε σο εμήο: 

 

Νη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 

 

1% -1% 1% -1%

Απνηέιεζκα ρξήζεο (πξν θφξσλ)  (4.023,01) 4.023,01  (6.582,24) 6.582,24

Θαζαξή Θέζε  (3.057,49) 3.057,49  (6.582,24) 6.582,24

31/12/2010 31/12/2009

Κεηαβιεηή Κεηαβιεηή

Δληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε Ξάλσ από 5 έηε

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 86.571,84 86.571,84 99.954,62 0,00

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 2.390.668,35 0,00 0,00 0,00

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3.676.401,62 0,00 0,00 0,00

Πύλνιν 6.153.641,81 86.571,84 99.954,62 0,00

31/12/2010

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο

Δληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε Ξάλσ από 5 έηε

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 100.885,32 100.885,32 329.732,73 0,00

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 1.471.032,00 0,00 0,00 0,00

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1.473.347,41 0,00 0,00 0,00

Πύλνιν 3.045.264,73 100.885,32 329.732,73 0,00

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο

31/12/2009
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3. Ξηζησηηθόο Θίλδπλνο  
 

H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ηα νπνία ηηο εκεξνκελίεο 31.12.2010 θαη 31.12.2009 αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
 

Δπίζεο ζηνλ θάησζη πίλαθα αλαιχεηαη ε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη 
ζε θαζπζηέξεζε, αιιά δελ έρνπλ απνκεησζεί:  
 

 
 
4. Γηαρείξηζε Θεθαιαίνπ 
 

Ζ Δηαηξεία νξίδεη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, π.ρ. ίδηα 
θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη θάλεη 
ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ ησλ 

ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιάδνπλ. Κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο θεθαιαηαθήο 
δηάξζξσζεο, ε Δηαηξεία κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ, λα επηζηξέςεη 
θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ή λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα κεηψζεη 
ην δαλεηζκφ. 
Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πιένλ ηα δάλεηα κεησκέλεο 
εμαζθάιηζεο, κείνλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηνλ 
Ηζνινγηζκφ. Ρν θεθάιαην γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 αλαιχεηαη σο εμήο:  

  

 
 

 

 

 

 

31/12/2010 31/12/2009

Θαηεγνξίεο ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ 

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 1.604.474,84 3.109.909,28

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 1.254.481,00 2.946.937,51

Πύλνιν 2.858.955,84 6.056.846,79

31/12/2010 31/12/2009

Δληφο 3 κελψλ 149.468,29 98.952,61

Απφ 3 έσο 6 κήλεο 30.868,04 20.169,65

Απφ 6 κήλεο έσο 1 έηνο 54.206,21 35.419,17

Ξάλσ απφ 1 έηoο 46.385,85 30.309,22

Πύλνιν 280.928,38 184.850,64

31/12/2010 31/12/2009

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 12.194.069,03 15.885.344,19

Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά 

ηζνδχλακα
 (1.604.474,84)  (3.109.909,28)

Θεθάιαην 10.589.594,19 12.775.434,91

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 12.194.069,03 15.885.344,19

Ξιένλ: Γάλεηα 0,00 192.033,00

Πύλνιν θεθαιαίσλ 12.194.069,03 16.077.377,19

Θεθάιαην πξνο Πχλνιν Θεθαιαίσλ 0,87 0,79
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(Γ) ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ 

 
Πηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη 
ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 24. 
 
Νη ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Λ.3016 (Άξζξν 2, Ξαξ.4) εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 
24.03.2011. 
 
Πεκαληηθέο ζπλαιιαγέο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 

 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη 
ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξψλ είλαη νη αθφινπζεο: 
 

 Ρν κέξηζκα ηεο Ιεηψ Ππκκεηνρψλ Α.Δ. θαη ηνπ Κεηέξα Α.Δ. ηεο ρξήζε 2009 απφ ηελ ζπγαηξηθή 
εηαηξεία Ιεηψ ΚΓΣΘ Α.Δ. ζπλνιηθνχ χςνπο € 901 ρηι., έλαληη 727 ρηι. ηεο ρξήζεο 2008.  

 Νη αγνξέο ηεο Ιεηψ ΚΓΣΘ Α.Δ. γηα ην 2010 πνπ αθνξνχλ ζε πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, εηδηθψλ 
πιηθψλ θαη πιχζεο ηκαηηζκνχ απφ ηελ ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ηνπ Νκίινπ γεία, Y – Logimed χςνπο € 
1,75 εθ., έλαληη € 1,5 ρηι. ηε ρξήζε 2009. 

 
Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε βαζηθά δηνηθεηηθά θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε 

 

 

 
(Γ) ΚΔΟΗΠΚΑΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ 

 
Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010, ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο δελ ζα δηαλείκεη κέξηζκα ιφγσ δεκηψλ. Ζ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο 
ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 
 
 

 
 
Αζήλα, 24 Καξηίνπ 2011 
Θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
 
 
 
 
 
Θενθάλεο Πηάζεο  
Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  

31/12/2010 31/12/2009

Κηζζνί & άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο 198.891,12 208.811,63

Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 33.172,62 32.173,13

Απνδεκηψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 0,00 50.000,00

Πύλνιν 232.063,74 290.984,76
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Γ. Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

 

ΔΡΖΠΗΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ  

31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2010 

ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ (Γ.Ξ.Σ.Α.), ΩΠ 

ΔΣΝΛ ΗΝΘΔΡΖΘΔΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ 
 
Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΙΖΡΩ ΚΓΣΘ Α.Δ.» ζηηο 
24.03.2011 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.leto.gr φπνπ 
θαη ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηεχζεψο ηνπο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ Ρχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε  κία γεληθή 
ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ 
νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ  
ηεο Δηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή  Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.  

  

http://www.leto.gr/
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1. Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο  

 

 

Οι σσνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  

Πεκ. 31/12/2010 31/12/2009

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Κε Θπθινθνξνύληα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ

Δλζψκαηα Ξάγηα 9.1 17.524.242,63 17.341.168,91

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9.2 65.767,48 47.154,15

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 9.3 58.694,06 58.694,06

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 9.4 56.359,03 65.932,03

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 9.5 192.379,92 192.940,45

Πύλνιν 17.897.443,12 17.705.889,60

Θπθινθνξoύληα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ

Απνζέκαηα 9.6 439.342,46 535.090,94

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 9.7 1.254.481,00 899.569,17

Ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 9.8 1.633.930,51 2.047.368,34

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 9.9 1.604.474,84 3.109.909,28

Πύλνιν 4.932.228,81 6.591.937,73

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 22.829.671,93 24.297.827,33

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ & ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

Ίδηα Θεθάιαηα

Κεηνρηθφ θεθάιαην 9.10 3.697.911,98 3.697.911,98

πεξ ην άξηην 9.10 1.267.345,54 1.267.345,54

Ινηπά απνζεκαηηθά 9.11 1.173.825,49 1.056.289,13

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 6.054.986,02 9.863.797,54

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Κεηξηθήο 12.194.069,03 15.885.344,19

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 12.194.069,03 15.885.344,19

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 9.5 1.797.542,03 1.771.090,49

πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 9.12 1.202.793,40 1.205.596,00

Δπηρνξεγήζεηο 9.13 52.818,15 0,00

Καθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 9.14 99.954,62 329.732,73

Καθξνπξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο 9.15 1.110.000,00 1.010.000,00

Πύλνιν 4.263.108,20 4.316.419,22

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 9.16 2.390.668,35 1.471.031,95

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 9.17 291.152,35 857.632,86

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 9.14 173.143,66 201.770,63

Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο 9.15 132.281,07 92.281,07

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο 9.18 3.385.249,27 1.473.347,41

Πύλνιν 6.372.494,70 4.096.063,92

Πύλνιν πνρξεώζεσλ 10.635.602,90 8.412.483,14

Πύλνιν Ηδηώλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ 22.829.671,93 24.297.827,33
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2. Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ 

 

 

Οι σσνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

Πεκ. 31/12/2010 31/12/2009

Ππλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

Ξσιήζεηο 9.19  21.139.122,11  24.628.547,26 

Θφζηνο πσιεζέλησλ 9.20  (20.408.934,89)  (20.282.453,31)

Κηθηό Θέξδνο 730.187,22 4.346.093,95

Έμνδα δηνίθεζεο 9.21  (4.090.988,48)  (2.125.520,93)

Έμνδα δηάζεζεο 9.21  (288.799,16)  (284.274,88)

Ινηπά έζνδα 9.22  1.596.364,03  1.410.052,39 

Ινηπά έμνδα 9.22  (135.457,46)  (133.821,89)

Ιεηηνπξγηθό θέξδνο (2.188.693,85) 3.212.528,64

Σξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε 9.24  (127.577,03)  (140.646,94)

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 9.24  22.501,28  62.421,17 

Θέξδε πξν θόξσλ (2.293.769,60) 3.134.302,87

Φφξνο εηζνδήκαηνο 9.25  (337.353,33)  (987.656,74)

Θέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο (2.631.122,93) 2.146.646,13

Θαηαλεκεκέλα ζε:

Ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο (2.631.122,93) 2.146.646,13

Κέρδη προ θόρων, χρημαηοδοηικών επενδυηικών 

αποηελεζμάηων και αποζβέζεων
(1.193.192,30) 4.487.312,86

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή 9.26 (2,0847) 1,7009
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3. Θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 
Οι σσνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  

Αξηζκόο 

Κεηνρώλ

Κεηνρηθό 

θεθάιαην
πεξ Ρν Άξηην

Ινηπά 

απνζεκαηηθά 
Θέξδε εηο Λένλ 

Ίδηα θεθάιαηα 

απνδηδόκελα 

ζηνπο ηδηνθηήηεο 

ηεο κεηξηθήο

Πύλνιν ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

πόινηπν ηελ 1/1/2009 1.262.086 3.697.911,98 1.267.345,54  941.647,02  8.639.528,56  14.546.433,10  14.546.433,10 

Κεξίζκαηα πξνεγνχκελεο ρξήζεο 0,00 0,00 0,00  (807.735,04)  (807.735,04)  (807.735,04)

Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ 0,00 0,00  114.642,11  (114.642,11) 0,00 0,00

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00  114.642,11  (922.377,15)  (807.735,04)  (807.735,04)

 Απνηέιεζκα πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00  2.146.646,13  2.146.646,13  2.146.646,13 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ 0,00 0,00 0,00  2.146.646,13  2.146.646,13  2.146.646,13 

πόινηπν ηελ 31/12/2009 1.262.086 3.697.911,98 1.267.345,54  1.056.289,13  9.863.797,54  15.885.344,19  15.885.344,19 

πόινηπν ηελ 1/1/2010 1.262.086 3.697.911,98 1.267.345,54  1.056.289,13  9.863.797,54  15.885.344,19  15.885.344,19 

Κεξίζκαηα πξνεγνχκελεο ρξήζεο 0,00 0,00 0,00  (1.060.152,24)  (1.060.152,24)  (1.060.152,24)

Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ 0,00 0,00  117.536,36  (117.536,36) 0,00 0,00

Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00  117.536,36  (1.177.688,60)  (1.060.152,24)  (1.060.152,24)

 Απνηέιεζκα πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00  (2.631.122,93)  (2.631.122,93)  (2.631.122,93)

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ 0,00 0,00 0,00  (2.631.122,93)  (2.631.122,93)  (2.631.122,93)

πόινηπν ηελ 31/12/2010 1.262.086 3.697.911,98 1.267.345,54  1.173.825,49  6.054.986,01  12.194.069,02  12.194.069,02 
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4. Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

(Έκκεζε Κέζνδνο) 

 

 

Οι σσνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων  

31/12/2010 31/12/2009

Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε Ξεξηόδνπ πξό θόξσλ από ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα (2.293.769,60) 3.134.302,87

Ξξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 1.082.277,38 1.274.784,22

Κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (2.802,60) 16.442,00

Ξξνβιέςεηο 2.212.798,11 10.000,00

Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ (77.196,43) 250.312,47

(Θέξδε)/ δεκηέο απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ (5.499,83) (5.803,85)

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ (81.276,00) 0,00 

Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα (22.501,28) (62.421,17)

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 127.577,03 140.646,94

Πύλνιν πξνζαξκνγώλ 3.233.376,38 1.623.960,61

Ρακεηαθέο Ονέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξίλ ηνο 

κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο
939.606,78 4.758.263,48

Κεηαβνιέο Θεθαιαίνπ θίλεζεο

(Αχμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ 95.748,48 82.976,69

(Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ (345.338,83) 485.556,39

(Αχμεζε) / κείσζε ινηπψλ ινγαξηαζκψλ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (1.799.360,28) (642.380,46)

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιήλ ηξαπεδψλ) 2.786.145,95 (931.508,97)

737.195,32 (1.005.356,35)
Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1.676.802,10 3.752.907,13

Θαηαβιεζέληεο ηφθνη (67.297,23) (88.219,94)

Θαηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο (835.536,56) (1.378.404,11)

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 773.968,31 2.286.283,08

Ρακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ (1.579.692,69) (951.602,84)

Αγνξέο αζψκαησλ παγίσλ (64.860,23) (20.779,29)

Έζνδα απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ 5.500,00 6.000,00

Ρφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 22.501,28 62.421,17

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (1.616.551,64) (903.960,96)

Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Γάλεηα αλαιεθζέληα 0,00 119.000,00

Γάλεηα πιεξσζέληα 0,00 (253.947,77)

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο (472.648,18) (726.961,54)

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 0,00 0,00 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (190.202,93) (175.719,32)

Θαζαξέο Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (662.851,11) (1.037.628,63)

Θαζαξή (κείσζε)/ αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα
(1.505.434,44) 344.693,50

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 3.109.909,28 2.765.215,79

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο 

πεξηόδνπ
1.604.474,84 3.109.909,29
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5. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 
 

Ζ εηαηξία « ΙΖΡΩ ΚΑΗΔΡΗΘΝ, ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΝ & ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΔ» κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«ΙΖΡΩ ΑΔ» δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο πγείαο. 
Ηδξχζεθε ην 1969 σο Δ.Ξ.Δ. απφ καηεπηήξεο-γπλαηθνιφγνπο, έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Γήκν Αζελαίσλ. Ρελ 
1/3/1991 έγηλε κεηαηξνπή ηεο εηαηξηθήο κνξθήο ζε Α.Δ.. Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 απαζρνινχζε 283 
ππαιιήινπο ζπλνιηθά.  
Ζ εηαηξεία ιεηηνχξγεζε αξρηθά απνθιεηζηηθά σο Καηεπηηθή θιηληθή ελψ ζηε ζπλέρεηα κεηαηξάπεθε ζε κεηθηή 

θιηληθή. Γηαζέηεη 100 θιίλεο ζε ηξεηο νξφθνπο ζην ηδηφθηεην θαηά 60,3% θηήξην επί ηεο νδνχ Κνπζψλ 7-13 
ζηελ Αζήλα. 
Δθηφο απφ ην πξνζσπηθφ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζηελ εηαηξεία απαζρνινχληαη θαη ζπλεξγάηεο ηαηξνί 
θπξίσο Καηεπηήξεο-Γπλαηθνιφγνη αιιά θαη ηαηξνί ινηπψλ εηδηθνηήησλ.  
Νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 
Απφ ηηο 31 Νθησβξίνπ 2007 ε εηαηξεία είλαη ππνζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο «ΓΔΗΑ ΑΔ» ηεο νπνίαο νη κεηνρέο 
έρνπλ εηζαρζεί θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Σ.Α. 

 

6. Ξιαίζην Θαηάξηηζεο Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
 
Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ηηο δηεξκελείεο ηεο  Δπηηξνπήο Γηεξκελείαο Ξξνηχπσλ 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα ΓΞΣΑ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ. 
 
Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2010, φπσο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2009, έρνπλ ζπληαρζεί 
κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ζε εχινγε αμία 
ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ: 

 ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παξάγσγα), 

 ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, θαη 
 επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. 

 
 
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε 
θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη φια ηα Γηεζλή 
Ινγηζηηθά Ξξφηππα (ΓΙΞ), ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη ηηο δηεξκελείεο 
ηνπο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Νη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ 
θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 8. 
 
 
7. Λέα πξόηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ θαη δηεξκελεηώλ 

 

Ζ εηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο φια ηα ΓΞΣΑ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε θαη πνπ  ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ζχληαμε  ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
θαιχπηνπλ ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2010. 
Θαησηέξσ παξνπζηάδνληαη ηα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη 
είλαη ππνρξεσηηθά γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή 
κεηαγελέζηεξα. 
Ζ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 
 
Ξξόηππα θαη δηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 
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ΓΞΣΑ 2 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Κεηνρψλ» 
Πθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 2 θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 
γηα ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο 
ελνπνηεκέλεο ή αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη αγαζά ή 
ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη 
απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 
 

ΓΞΣΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη 
Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 
Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη 
νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο 
πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη 
αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε 
κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα 

απνηειέζκαηα. Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ 
ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Ρν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην 
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο 
ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο, ζε θάζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ν 
απνθηψλ λα επηκεηξά ηπρφλ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηνλ απνθηψκελν είηε ζηελ εχινγε αμία είηε ζην 
αλαινγηθφ πνζνζηφ ηνπο επί ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, ησλ θαζαξψλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ απνθηψκελνπ. Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010. 
 
ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα 
ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ 
εθαξκφδεηαη ζηελ εηαηξεία, θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39. 
 
ΔΓΓΞΣΑ 12 - Ππκθσλίεο Ξαξαρψξεζεο 
(ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 30 
Καξηίνπ 2009) 
Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Ζ δηεξκελεία απηή 
δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία 
 
ΔΓΓΞΣΑ 15 – Ππκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο 
(ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010) 
Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηηο πσιήζεηο 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Κεξηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 18 (δει. 
φηαλ κεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε θπξηφηεηαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη άιιεο αλαγλσξίδνπλ 
ην έζνδν αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 11. Ζ 
δηεξκελεία δηαζαθελίδεη πνην πξφηππν πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη 
εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 
 
ΔΓΓΞΣΑ 16 - Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ 
(ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη απφ 1 Ηνπιίνπ 2009) 
Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ λνκίζκαηνο 
πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξνί ηνπο φξνπο γηα 
ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39. Ζ δηεξκελεία παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα 
θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Ζ 
δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία, θαζψο δε δξαζηεξηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ. 
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ΔΓΓΞΣΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο» 
Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακνηβαίσλ (non-reciprocal) 
δηαλνκψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ 
ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη : α) δηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη β) δηαλνκέο πνπ δίλνπλ 
ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ είηε κεηξεηψλ. Ζ 
δηεξκελεία απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 
ΔΓΓΞΣΑ 18 «Κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ πειάηεο» 

(ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 
κεηά ηελ 31 Νθηψβξε 2009) 
Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ) ΓΞΣΑ γηα ηηο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 
ιακβάλεη απφ έλαλ πειάηε έλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα 
ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε ζπλερή πξφζβαζε ζε αγαζά ή ζε ππεξεζίεο. Πε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη κεηξεηά απφ έλαλ πειάηε πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
κφλν γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 
 
Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηεζίσλ βειηηώζεσλ 
γηα ην 2009 ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ) 

Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΞΣΑ σο 
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ 

Ηνχιην 2009. Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο εζρχνπλ γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή πεξίνδν/ρξήζε.  Δπίζεο, 
εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 
 
ΓΞΣΑ 2 «Ξαξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Κεηνρψλ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο θνηλνπξαμίαο θαη νη 
ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 2. 

 
ΓΞΣΑ 5 «Mε Θπθινθνξνχληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία πνπ Θαηέρνληαη πξνο Ξψιεζε θαη Γηαθνπείζεο 
Γξαζηεξηφηεηεο» 
Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε θπθινθνξνχληα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. 
 
ΓΞΣΑ 8 «Θιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα. 
 
ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ έθδνζε 
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε θπθινθνξνχλ ζηνηρείν. 
 
ΓΙΞ 7 «Θαηαζηάζεηο Ρακεηαθψλ Ονψλ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
 
ΓΙΞ 17 «Κηζζψζεηο» 
Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ σο 
ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 
 
ΓΙΞ 18 «Έζνδα» 
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Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο ην αλ ε νηθνλνκηθή 
νληφηεηα ελεξγεί σο πξαθηνξεπφκελνο /εληνιέαο ή πξάθηνξαο. 
 
ΓΙΞ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε κεγαιχηεξε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία πξέπεη λα 
επηκεξηζηεί ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο είλαη έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο φπσο 
νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΓΞΣΑ 8 (δειαδή πξηλ απφ ηε ζπγθέληξσζε / άζξνηζε ησλ ηνκέσλ). 
 
ΓΙΞ 38 «Άυια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία» 
Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ (α) ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην ) ΓΞΣΑ 3 (αλαζεσξεκέλν) φζνλ αθνξά 
ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 
θαη (β) ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηηο νηθνλνκηθέο 
νληφηεηεο θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε 
κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. 
 

ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 
Νη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ 
πξνπιεξσκή δαλείσλ σο παξάγσγα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην θχξην ζπκβφιαην, (β) ην πεδίν απαιιαγήο γηα 
ηηο ζπκβάζεηο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη (γ) δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ αληηζηάζκηζε 
ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο πξνζδνθψκελεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα 
απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή επεξεάδεη ηα 
απνηειέζκαηα. 

 
ΔΓΓΞΣΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Ξαξαγψγσλ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ΔΓΓΞΣΑ 9 δελ ηζρχεη ζε πηζαλή επαλεθηίκεζε, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
απφθηεζεο, ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ ζε ζπκβφιαηα πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε 
επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξά νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν. 
 
ΔΓΓΞΣΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην Δμσηεξηθφ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε αλαθέξεη φηη, ζε αληηζηάζκηζε κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, 
θαηάιιεια κέζα αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρνληαη απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή νληφηεηα εληφο ηνπ 
νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδίαο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο 
πξνυπνζέζεηο. 
 

Ξξόηππα θαη δηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 
 

ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 
(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 
Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ 
Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΞ 39. Ρν ΠΓΙΞ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΞΣΑ 9 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ 
επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, 
ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ρν ΓΞΣΑ 9 νξίδεη φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, 
ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ 
κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ρν ΓΞΣΑ 
9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο 
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα 
επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Πχκθσλα κε ηηο 
αξρέο ηνπ ΓΞΣΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. 
Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη 
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κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο 
εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Ρα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ 
κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα 
αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Ρν ΓΞΣΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε 
εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην 
θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 
εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Ρν ΓΞΣΑ 9 δελ κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ εηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ 
πηνζεηεζεί, ε εηαηξεία ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 
 
ΓΙΞ 12 (Ρξνπνπνίεζε) «Φφξνη εηζνδήκαηνο» 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012) 
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ 
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά 

αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». 
Πχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12, ε επηκέηξεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε 
νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν: κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ή κέζσ ηεο 
πψιεζεο. Ιφγσ ηεο δπζθνιίαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο αμίαο 
φηαλ ην επελδπηηθφ αθίλεην επηκεηξάηαη ζε εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 40, ε ηξνπνπνίεζε απηή 
εηζαγάγεη ηελ ππφζεζε φηη ην επελδπηηθφ αθίλεην ζα αλαθηεζεί εμ’ νινθιήξνπ κέζσ ηεο πψιεζεο. Απηή ε 
ππφζεζε θαηαξξίπηεηαη εάλ ην επελδπηηθφ αθίλεην απνζβέλεηαη θαη απνηειεί κέξνο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ φπνπ ν ζθνπφο είλαη λα αλαθηεζνχλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ εκπεξηθιείνληαη ζην επελδπηηθφ 
αθίλεην κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θαη φρη κέζσ ηεο πψιεζεο. Ζ ππφζεζε απηή δελ θαηαξξίπηεηαη γηα γήπεδα 
πνπ είλαη επελδπηηθά αθίλεηα, επεηδή ε αμία ησλ γεπέδσλ κπνξεί λα αλαθηεζεί κφλν κέζσ πψιεζεο. Ζ 
ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΙΞ 24 (Ρξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα 
κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. 
Ππγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο 
ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη 
θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, 
ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο 
αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο 

απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010) 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα 
πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. Ππγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο 

γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα 
ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 
πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο 
ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 
 
ΔΓΓΞΣΑ 19 «Γηαγξαθή Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο» 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010) 
Ζ δηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη 
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα 



 
 

 21 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 
δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
ΔΓΓΞΣΑ 14 (Ρξνπνπνίεζε) «Όξηα Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρψλ, Διάρηζην Απαηηνχκελν 
Πρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» 
(εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011) 
Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε 
ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα 
θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα 
αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη 
εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ 
γηα ην 2010 ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ) 

Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΞΣΑ σο 
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ 
Κάην 2010. Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη 
δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 
 
ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» 
Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο 
ηνπ ΓΞΣΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε 
ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο 
ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ 
αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ. 
 
ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 
Νη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 
 
ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ 
ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
είηε ζηηο ζεκεηψζεηο. 
 
ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΙΞ 21, ΓΙΞ 28 θαη ΓΙΞ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά. 
 
ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» 
Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε 
κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο 
ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην 
πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε. 
 
ΔΓΓΞΣΑ 13 «Ξξνγξάκκαηα Ξηζηφηεηαο Ξειαηψλ» 
Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο 
επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. 
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8. Βαζηθέο Ινγηζηηθέο Αξρέο 
 

Νη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο 
ζπζηεκαηηθά εθαξκφδεη ε Δηαηξεία είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ εθαξκφζζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 
εθηφο ησλ θαησηέξσ πεξηπηψζεσλ: 
 
8.1 Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο 

 

(α) Ξαξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο 

 
Νη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε 
ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε:  
 
Ραμηλόκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Κέζσλ 

 
Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία απαηηνχλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο, ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: 

 Δπελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηε ιήμε. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ελφο ζηνηρείνπ ζηελ θαηεγνξία απηή, ε 
Γηνίθεζε εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ ΓΙΞ 39 θαη ζπγθεθξηκέλα ην θαηά πφζν ε 
Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο θξαηήζεη έσο ηε ιήμε ηνπο. 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαηερφκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Πηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη 
επελδχζεηο θαη ηα παξάγσγα πνπ δεκηνπξγνχληαη θπξίσο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε βξαρππξφζεζκνπ 
θέξδνπο. 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ. Ζ ηαμηλφκεζε κηαο επέλδπζεο ζηελ θαηεγνξία απηή, εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 
απνηηκά ε Γηνίθεζε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηνλ θίλδπλν ηεο επέλδπζεο. Έηζη, ζηελ θαηεγνξία απηή 
εληάζζνληαη θαη επελδχζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην αιιά ζην ραξηνθπιάθην 
επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ θαη παξαθνινπζνχληαη εζσηεξηθά, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

εηαηξείαο, ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 

 (β) Δθηηκήζεηο θαη πνζέζεηο 

 
Ππγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο 
ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο ην ζρεκαηηζκφ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο νη 
νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ Νηθνλνκηθψλ 
Θαηαζηάζεσλ. Κία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, 
ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο. Ζ εηαηξεία αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, 
βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη 
ζε άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο 
πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ.  
 

 Απνκείσζε Δλζώκαησλ Ξαγίσλ 

Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο 
ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ 
ρξήζεο ε Γηνίθεζε εθηηκά ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ κνλάδα 
ηακεηαθήο ξνήο θαη επηιέγεη ηνλ θαηάιιειν ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο γηα λα ππνινγίζεη ηελ παξνχζα αμία 

ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 
 

 Ωθέιηκε Εσή Απνζβέζηκσλ Πηνηρείσλ 
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Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Ρελ 31/12/2010 ε 
Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 8.4). 
 

 Δθηίκεζε Δύινγεο Αμίαο Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Κέζσλ 

Ν ππνινγηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ γηα ηα 
νπνία δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο ηηκέο αγνξάο, απαηηεί ηε ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ 

εθηίκεζεο. Ν ππνινγηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο απαηηεί δηαθφξσλ εηδψλ εθηηκήζεηο. Νη ζεκαληηθφηεξεο 
αθνξνχλ ζηελ εθηίκεζε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη ην κέζν, φπσο επηρεηξεκαηηθφο 
θίλδπλνο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θηι., θαη εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ πξννπηηθψλ θεξδνθνξίαο επηρεηξήζεσλ 
ζε πεξίπησζε απνηίκεζεο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. 
 

 Ξξόβιεςε γηα Φόξν Δηζνδήκαηνο 

Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην ΓΙΞ 12 ππνινγίδεηαη κε εθηίκεζε ησλ θφξσλ πνπ ζα 
θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο γηα θάζε ρξήζε θαη 
πξφβιεςε γηα ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζε θνξνινγηθνχο ειέγρνπο. 
 
Γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνχο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηειηθήο θνξνινγίαο είλαη αβέβαηνο.  
Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα πξνβιεπφκελα θνξνινγηθά δεηήκαηα κε βάζε ππνινγηζκνχο γηα ην 
θαηά πφζν ζα πξνθχςεη επηπξφζζεηε θνξνινγία. Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ 
δεηεκάησλ δηαθέξεη απφ ην πνζφ πνπ έρεη αξρηθά αλαγλσξηζηεί νη δηαθνξέο επεξεάδνπλ ηελ πξφβιεςε γηα 
θφξν εηζνδήκαηνο θαη γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ πεξίνδν πνπ έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο. 
 
Ζ Δηαηξεία πξνρψξεζε θαηά ηελ εμεηαδφκελε ρξήζε ζηελ απεηθφληζε ηεο επίδξαζεο απφ ηε κείσζε ησλ 
θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. Ππγθεθξηκέλα, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 
βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ν θφξνο επί ησλ θεξδψλ ησλ εηαηξεηψλ ζα κεησζεί ζηαδηαθά απφ 24% ην 
2010 ζε 20% έσο θαη ην 2014. Αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπληειεζηψλ θαζψο θαη ε 
πξφβιεςε (έμνδν ρξήζεσο) γηα ελδερφκελν θνξνινγηθφ έιεγρν  αλέιεγθησλ ρξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ ζεκείσζε 9.15. 
 

 Αβέβαηε έθβαζε εθθξεκώλ επίδηθσλ ππνζέζεσλ 

Ζ εηαηξεία εμεηάδεη ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη πξνρσξεί ζε 
δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επίδηθεο ππνζέζεηο θαηά ηεο εηαηξείαο, βάζεη ζηνηρείσλ απφ ηε Λνκηθή πεξεζία, 
ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη (πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 9.15 & 9.28). 
 

 Ξξνβιέςεηο γηα Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο 

Ζ εηαηξεία δηελεξγεί πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο φηαλ 
ππάξρνπλ δεδνκέλα ή ελδείμεηο νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο ζην ζχλνιφ 
ηεο ή θαηά έλα κέξνο δελ είλαη πηζαλή. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνβαίλεη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο 
επάξθεηαο ηεο πξφβιεςεο ζρεηηθά κε ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο ζε ζπλάξηεζε ηεο πηζησηηθήο ηεο πνιηηηθήο 
θαη ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο ηεο εηαηξείαο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη 
επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. 
 

 Ξξόβιεςε γηα Απνδεκίσζε Ξξνζσπηθνύ 

Ρν χςνο ηεο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ βαζίδεηαη ζε αλαινγηζηηθή κειέηε. Ζ αλαινγηζηηθή 

κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ ζηνηρεηνζέηεζε παξαδνρψλ ζρεηηθψλ κε ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ην πνζνζηφ 
αχμεζεο ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή θαη ηελ αλακελφκελε 
ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή. Νη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα θαη 
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ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πξνβαίλεη ζε ζπλερή επαλεθηίκεζή ηνπο (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 
9.12). 
 

 Δλδερόκελα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη Δλδερόκελεο πνρξεώζεηο 

Ζ εηαηξεία εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ. Ζ Γηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δελ ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε 
ηεο εηαηξείαο ηελ 31/12/2010. Ξαξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο 
ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 
Κεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα κείσζε ησλ 
ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ζην κέιινλ (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζεκείσζε 9.28). 
 
8.2 Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

 
Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ  παξέρνπλ 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο 
πεξηνρέο.  
 
H Δηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010, δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε έλαλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα 
δξαζηεξηνηήησλ, εθείλν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε κία γεσγξαθηθή πεξηνρή ηελ Διιεληθή 
Δπηθξάηεηα. 
 
8.3 Δλνπνίεζε 

 
(α) Θπγαηξηθέο 

 

Θπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Ζ χπαξμε ηπρφλ 
δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα αζθεζνχλ απφ ηε κεηξηθή εηαηξία θαηά ηνλ ρξφλν 
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε κεηξηθή 
αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Νη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο επ’ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 
ηέηνηνο έιεγρνο δελ πθίζηαηαη. 
 
Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ινγηζηηθή κέζνδνο γηα ηελ ελνπνίεζε είλαη ε κέζνδνο εμαγνξάο. Ρν θφζηνο θηήζεο κηαο 
ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ 
εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ 
θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηε ζπλαιιαγή. Ρα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη 
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε απνηηκψληαη θαηά ηελ εμαγνξά 
ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Ρν θφζηνο πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 
επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ,  θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εμαγνξάο 
είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη 
άκεζα ζη’ απνηειέζκαηα.  
 
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο – Γηεηαηξηθά ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ 
ησλ εηαηξεηψλ κε ηε κεηξηθή εηαηξεία απαιείθνληαη. Νη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκίεο, επίζεο απαιείθνληαη 
εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Νη 
ινγηζηηθέο κέζνδνη ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία.  
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Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 
κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ δεκία απνκείσζεο. Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξία εθηηκά αλ ππάξρνπλ 
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επελδχζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Αλ 
ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, 
κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  
Ζ Δηαηξεία επέιεμε ηελ απαιιαγή απφ ηελ παξνπζίαζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ ΓΙΞ 27, θαζψο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο, θαη 
παξνπζηάδεη κφλνλ ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ΚΖΡΔΟΑ Α.Δ. φπνπ θαη ελνπνηήζεθαλ. Νη 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ΚΖΡΔΟΑ Α.Δ. παξαηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ www.mitera.gr. 
Δπηπιένλ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ παξαηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ www.alab.gr 
  
 
(β) Ππγγελείο 
 

Πηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ε εηαηξεία έρεη νπζηψδε επηξξνή (φρη έιεγρν), κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο λα 
θπκαίλνληαη απφ 20%-50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ 
κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο.  
 
Ρν κεξίδην ηνπ Νκίινπ πάλσ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ απφθηεζε 
θαηαρσξείηαη ζη’ απνηειέζκαηα, ελψ απηφ επί ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ απφθηεζε, 
θαηαρσξείηαη ζηα απνζεκαηηθά. Όιεο απηέο νη κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ην κεξίδην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο επί ησλ δεκηψλ κηαο ζπγαηξηθήο εμηζσζεί κε ην 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ζπγγελή, δελ αλαγλσξίδνληαη δεκηέο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ 
αλαιεθζεί πεξαηηέξσ δεζκεχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγγελνχο. 
Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 
κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ δεκηά απνκείσζεο. Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ 
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επελδχζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Αλ 
ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, 

κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  
 
Όζνλ αθνξά ηελ ππεξαμία απφθηεζεο, απηή κεηψλεη ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο κε επηβάξπλζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο, φηαλ κεηψλεηαη ε αμία ηεο.  
Ρν κεξίδην ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ 
εμαγνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ 
εμαγνξά, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά. Νη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζηηο δεκίεο ζε κία ζπγγελή 
επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ε εηαηξεία δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκίεο, εθηφο θαη αλ 
έρεη θαιχςεη ππνρξεψζεηο ή έρεη ελεξγήζεη πιεξσκέο εθ κέξνπο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ελ γέλεη 
εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα. 
Πηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ε Δηαηξεία έρεη νπζηψδε επηξξνή (φρη έιεγρν), κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο λα 
θπκαίλνληαη απφ 20%-50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ 

κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο.  
Ρν κεξίδην ηνπ Νκίινπ πάλσ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ απφθηεζε 
θαηαρσξείηαη ζη’ απνηειέζκαηα, ελψ απηφ επί ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ απφθηεζε, 
θαηαρσξείηαη ζηα απνζεκαηηθά. Όιεο απηέο νη κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ ην κεξίδην ηεο Δηαηξείαο επί ησλ δεκηψλ κηαο ζπγαηξηθήο εμηζσζεί κε ην δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζηελ ζπγγελή, δελ αλαγλσξίδνληαη δεκηέο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ αλαιεθζεί 
πεξαηηέξσ δεζκεχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγγελνχο. 

 
Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 
κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ δεκηά απνκείσζεο. Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ 
αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επελδχζεηο έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Αλ 

http://www.mitera.gr/
http://www.alab.gr/
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ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, 
κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  
 
Όζνλ αθνξά ηελ ππεξαμία απφθηεζεο, απηή κεηψλεη ηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο κε επηβάξπλζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο, φηαλ κεηψλεηαη ε αμία ηεο.  
 
Ρν κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ εμαγνξά 
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ ην κεξίδην ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνζεκαηηθψλ κεηά ηελ εμαγνξά, 
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνζεκαηηθά. Νη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ 
επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζηηο δεκίεο ζε κία ζπγγελή 
επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ε Δηαηξεία δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκίεο, εθηφο θαη αλ 
έρεη θαιχςεη ππνρξεψζεηο ή έρεη ελεξγήζεη πιεξσκέο εθ κέξνπο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ελ γέλεη 
εθείλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα. 
Ζ Δηαηξεία δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηαηί ελνπνηείηαη απφ ην ΚΖΡΔΟΑ Α.Δ.  

 
8.4 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
 

Ρα ελζψκαηα πάγηα θαη νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην θφζηνο 
θηήζεσο κεησκέλν θαηά ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηελ ηπρφλ απνκείσζή ηνπο πιένλ ηνπο 
θεθαιαηνπνηεζέληεο ηφθνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηφδσλ. Ρν 
θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. 
Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε ηα ελζψκαηα πάγηα, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν φηαλ 
απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ αλακέλεηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία απφ ηελ 
εθκεηάιιεπζε ησλ παγίσλ απηψλ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 
 
Νη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζη’ απνηειέζκαηα σο έμνδν, θαηά ην ρξφλν       
πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 
 
Ρα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ επηβαξχλνπλ 
ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ, κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο, θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ε νπνία, θαηά θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο εμήο: 

 

Θηίξηα 50 έηε 

Κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 6-12 έηε 

Κεηαθνξηθά Κέζα 9 έηε 

Έπηπια θαη Ινηπφο εμνπιηζκφο 4-6 έηε 

  

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε εηήζηα 
βάζε θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξά 
(απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζη’ απνηειέζκαηα. 
Θαηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο 
ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζη' απνηειέζκαηα.  
 
8.5 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

Ινγηζκηθό: Ρα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο. 
Νη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε θαη πξνζηίζεληαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ 
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ινγηζκηθνχ. Ρα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη 
απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ 
απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5.  
Νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη.  
 
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο 
απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 5 ρξφληα. 
 
8.6 Απνκείσζε Αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ 
 

Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο θαη δελ απνζβέλνληαη 
ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία 
κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. 
 
Εεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κηαο Κνλάδαο 
Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθψλ Ονψλ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. Κνλάδα Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθψλ Ονψλ 
είλαη ε κηθξφηεξε νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ κπνξεί λα παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο αλεμάξηεηα απφ άιια 
ζηνηρεία θαη νκάδεο ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο 
θαζαξήο εχινγεο αμίαο (κεηά απφ έμνδα πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ αμία ρξήζεο είλαη ε 
παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ 
επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο 
σθέιηκεο δσήο ηνπ. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη ζην πνζφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. Πε 
πεξίπησζε κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ε δεκηά απνκείσζεο αθαηξείηαη πξψηα απφ ην πνζφ ηεο 
ππεξαμίαο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί γηα απηή ηε κνλάδα θαη θαηφπηλ ζηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε 
αλαινγηθή βάζε. 
 
Νη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Ζ δεκηά απνκείσζεο πνπ έρεη 
αλαγλσξηζηεί γηα ηελ ππεξαμία δελ επηηξέπεηαη λα αλαζηξαθεί ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν. Αλαθνξηθά κε ηα 
ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζε θάζε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ δηελεξγείηαη επηζθφπεζε ηεο 
δεκηάο απνκείσζεο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη κεησζεί. Κηα δεκηά απνκείσζεο 
αλαζηξέθεηαη εάλ ππάξμεη κηα αιιαγή ζηελ εθηίκεζε ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ. Κεηά ηελ αλαζηξνθή ηεο 
δεκηάο απνκείσζεο ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ινγηζηηθή αμία (κεηά απφ 
απνζβέζεηο) κε ηελ νπνία ζα παξνπζηάδνληαλ εάλ δελ είρε αλαγλσξηζηεί δεκηά απνκείσζεο. 
 
8.7 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

 
Νη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 
απνθηήζεθαλ. Ζ Γηνίθεζε απνθαζίδεη ηελ θαηάιιειε ηαμηλφκεζε ηεο επέλδπζεο θαηά ηνλ ρξφλν απφθηεζεο 
ηεο επέλδπζεο θαη επαλεμεηάδεη ηελ  ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία παξνπζίαζεο. 

(α) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 
πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζήο ηνπο.  
Ππκπεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμε κεγαιχηεξε ησλ 12 κελψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ.  
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(β) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ 

 
Ζ θαηεγνξία απηή έρεη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη γηα 
εκπνξία, απηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηά ηελ έλαξμε θαη παξάγσγα.  Ξεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ αλ θαηέρνληαη γηα 
εκπνξία ή αλ αλακέλεηαη λα πσιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ Δηαηξεία δελ 
θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

(γ) Δπελδύζεηο δηαθξαηνύκελεο σο ηελ ιήμε 

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα 
δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο.  Ζ Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

(δ) Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε 
απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ ηαμηλνκνχληαη ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Ξεξηιακβάλνληαη ζην 
κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ. 
 
Αγνξέο θαη πσιήζεηο επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλαιιαγή πνπ 
είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν. Νη επελδχζεηο απναλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα είζπξαμεο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ηηο 
επελδχζεηο ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη 
αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 
 
Νη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο.   
Ρα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο 
Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.  
 
 
Ρα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο 
εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο Θαηάζηαζεο 
Απνηειεζκάησλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 
 
Κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζαλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα 
απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ. Πε πεξίπησζε πψιεζεο ή απνκείσζεο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο 
πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, νη ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο εχινγεο αμίαο κεηαθέξνληαη 
ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ.  
 
Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγείο 
αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πξνζθνξάο (bid price).  Δάλ ε αγνξά γηα έλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ δελ είλαη ελεξγή θαη γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία, ε 
Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηηο εχινγεο αμίεο κε ηε ρξήζε κεζφδσλ απνηίκεζεο. Νη κέζνδνη απνηίκεζεο 
πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, αλαθνξά ζε ζπγθξίζηκα ζηνηρεία θαη κεζφδνπο 
πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ αλαπξνζαξκνζκέλεο ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 
ηνπ εθδφηε. 
 

Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαηά πφζν ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη έλα  
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη ππνζηεί απνκείσζε ζηε ινγηζηηθή ηνπ αμία.  Γηα κεηνρέο 
εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ζεκαληηθή ή 
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παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ηεο κεηνρήο ρακειφηεξα απφ ην θφζηνο θηήζεο ζπληζηά έλδεημε 
απνκείσζεο ηεο αμίαο.  Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε ηεο αμίαο, ε ζπζζσξεπκέλε δεκηά πνπ ππνινγίδεηαη 
ζαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο κείνλ νπνηαδήπνηε δεκηά 
απνκείσζεο ε νπνία είρε αλαγλσξηζζεί πξνεγνπκέλσο ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, κεηαθέξεηαη απφ 
ην απνζεκαηηθφ επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. Νη δεκηέο απνκείσζεο ησλ 
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ηεο 
Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ. 
 
Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ απναλαγλσξίδεηαη φηαλ ε Δηαηξεία ράλεη ηνλ έιεγρν επί 
ησλ ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζηνηρείν απηφ. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ηα δηθαηψκαηα 
ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο 
πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 
 
Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απναλαγλσξίδνληαη φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηεο Δηαηξείαο γηα 
θαηαβνιή κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ιήγεη, αθπξψλεηαη ή εμαιείθεηαη. 

Όηαλ κία πθηζηάκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ κία άιιε απφ ηνλ ίδην ηξίην 
(δαλεηζηή) κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο ή φηαλ νη πθηζηάκελνη φξνη κηαο ππνρξεψζεηο 
δηαθνξνπνηνχληαη νπζηαζηηθά ηφηε απφ-αλαγλσξίδεηαη ε πθηζηάκελε ππνρξέσζε, αλαγλσξίδεηαη ε 
δηαθνξνπνηεκέλε θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν, αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ 
εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, κφλν φηαλ ε Δηαηξεία έρεη ην λνκηθφ δηθαίσκα θαη πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηνλ 
ηαπηφρξνλν δηαθαλνληζκφ ηεο απαίηεζεο θαη ππνρξέσζεο ζην θαζαξφ πνζφ. 

 
Έμνδα θαη έζνδα ζπκςεθίδνληαη κφλν αλ θάηη ηέηνην επηηξέπεηαη απφ ηα πξφηππα ή φηαλ αθνξνχλ θέξδε ή 
δεκηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ κία νκάδα παξφκνησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο ζπλαιιαγέο εκπνξηθνχ 
ραξηνθπιαθίνπ. 
 
8.8 Απνζέκαηα  

 

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ρν 
θφζηνο ησλ εηνίκσλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ψζηε λα 
βξεζνχλ ζην ηξέρνλ ζεκείν ελαπφζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπο θαη απνηειείηαη απφ πξψηεο χιεο, εξγαηηθά, 
γεληθά βηνκεραληθά έμνδα (βαζηδφκελα ζε θαλνληθή ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα, αιιά ρσξίο λα πεξηιακβάλεη 
θφζηε δαλεηζκνχ) θαη θφζηνο ζπζθεπαζίαο. Ρν θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ 
θαζνξίδεηαη κε βάζε ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ εηνίκσλ θαη εκηηειψλ 
πξντφλησλ είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο κείνλ ηα εθηηκψκελα 
θφζηε γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο θαη ηα εθηηκψκελα αλαγθαία θφζηε γηα ηελ πψιεζή ηνπο. Ζ θαζαξή 
ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ πξψησλ πιψλ είλαη ην εθηηκψκελν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ζηελ θαλνληθή 
ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Ξξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ 
θξίλεηαη απαξαίηεην. 
 
8.9 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 
 

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη 
ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ 
απνκείσζεο. Νη δεκίεο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη αθνχ ιεθζεί 
ππφςε ε παιαηφηεηα ηνπ ππνινίπνπ, ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ πειάηε λα πιεξψζεη θαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ είζπξαμεο. Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 
ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 
πξνεμνθινπκέλσλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ επάξθεηα ηεο πξφβιεςεο επηζθνπείηαη ζπρλά 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηζηνξηθά πνζνζηά είζπξαμεο θαη άιινπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ 
ηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα 
απνηειέζκαηα. Θάζε δηαγξαθή ππνινίπσλ πειαηψλ ρξεψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα πξφβιεςε γηα επηζθαιείο 
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απαηηήζεηο. Απνηειεί πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο λα κελ δηαγξάθεηαη θακία απαίηεζε κέρξη λα εμαληιεζνχλ φιεο 
νη δπλαηέο λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμή ηεο. 
 

8.10 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ 
 

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν, θαηαζέζεηο φςεσο, 
πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ππεξαλάιεςεο, θαζψο θαη άιιεο πςειήο ξεπζηφηεηαο 
επελδχζεηο. 
Ζ Δηαηξεία ζεσξεί ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη ηηο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ 
κε αξρηθή ιήμε κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ σο ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. 
 
 
8.11 Κε θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκεκέλα σο θξαηνύκελα πξνο πώιεζε 
 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δηαηεξνχληαη πξνο πψιεζε ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία               
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο) θαη ηα ελζψκαηα πάγηα πνπ ε Δηαηξεία ζθνπεχεη λα πνπιήζεη εληφο 
ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζήο ηνπο σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε”.  
 
Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε” απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε 
αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο ακέζσο πξηλ ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο σο θξαηνχκελα πξνο πψιεζε, θαη 
ηελ εχινγή ηνπο αμία κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο. Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο 

“θξαηνχκελα πξνο πψιεζε” δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε. Ρν θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
πψιεζε  θαη επαλεθηίκεζε ησλ “θξαηνπκέλσλ πξνο πψιεζε” πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ζηα “άιια έζνδα” θαη “άιια έμνδα”, αληίζηνηρα, ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 
 
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ηαμηλνκήζεη κε θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο θξαηνχκελα πξνο πψιεζε. 
 
8.12 Κεηνρηθό θεθάιαην 

 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί. Ζ 
αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαηά ηελ 
αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
 
(α) Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

 
Ρα άκεζα έμνδα ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ απεηθνλίδνληαη αθαηξεηηθά ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, 
θαζαξά απφ θφξνπο. 
 

(β) Κεξίζκαηα κεηνρώλ 
 
Ρα κεξίζκαηα κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε ζηελ ρξήζε πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή 
Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 
 
8.13 Γάλεηα 
 

Ρα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο 
κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ρπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ 
ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ 
βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
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Ρα δάλεηα θαηαρσξνχληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο  ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε Δηαηξεία δηαηεξεί αλεπηθχιαθηα 
ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
θιεηζίκαηνο ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
8.14 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο 
 

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο, ηνπο 
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο θαη ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ.  

 Ρξέρνπζα Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ν ηξέρσλ θφξνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ θνξνινγηθψλ ηζνινγηζκψλ ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο 
λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα. Ζ δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν 
εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο φπσο αλακνξθψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο 
δειψζεηο θαη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαη 
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλνπο ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. 
 

 Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη είλαη νη θφξνη ή νη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά βάξε ή 
νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ρξήζε αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο 
αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο 
ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο 
βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.    
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ 
ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή 
δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. 
 
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο 
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ ρξήζε θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε  
ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ 
ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο 
ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο 
ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ, ρξήζε. 
 
Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη 
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ 
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ελψ επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλνληαη 
θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα είλαη δηαζέζηκν επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο γηα λα 
επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο 
απαίηεζεο. 
 
Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ 
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα 
αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. Ζ εηαηξία γηα ιφγνπο ζπληεξεηηθφηεηαο δελ ππνινγίδεη 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνβιέςεηο 
γηα επίδηθεο ππνζέζεηο θαη απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο. 
 
Νη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ 
έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Κφλν απηέο νη κεηαβνιέο 
ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη 
θαηεπζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 
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8.15 Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό 
 

(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο 
  
Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ 
θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 
 
(β) Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

 
Νη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 
φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ρν δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ 
εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά.  
 
Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε 
παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ  

ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά 
θέξδε θαη δεκίεο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή 
κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ 
πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ρν 
θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πηελ πεξίπησζε 
απηή, ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν 
σξίκαλζεο. 
 
(γ) Ξαξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο 
 
Νη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ 
ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν 
δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία 
απνρψξεζε. Ξαξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. 
 
Πηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 
θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε σο ελδερφκελε 
ππνρξέσζε. 
 
8.16 Ξξνβιέςεηο 
 

Νη πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη φηαλ: 
 πάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ 

παξειζφληνο, 
 Δίλαη πηζαλφλ φηη ζ’ απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο,  

 Ρν απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 
 
Νη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα   απεηθνλίδνπλ ηηο 
θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο. Αλ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα απαηηεζεί κία εθξνή πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαθαλνληζηεί κηα ππνρξέσζε γηα ηελ νπνία έρεη ήδε ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε, ηφηε απηή αλαζηξέθεηαη. 
 
Νη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ ηα νπνία, βάζεη ηεο θαιχηεξεο εθηίκεζεο ηεο 
δηνίθεζεο, απαηηνχληαη λα θαιχςνπλ ηελ παξνχζα ππνρξέσζε ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ρν 
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο αληηθαηνπηξίδεη ηηο 
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ξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη απμήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 
ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε.  
 
Πε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ σο απνηέιεζκα παξνπζψλ δεζκεχζεσλ ζεσξείηαη κε 
πηζαλή, ή ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, δελ αλαγλσξίδεηαη θακία ππνρξέσζε 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο εάλ εμεηάδεηαη ζηα πιαίζηα κηα ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ. Απηέο νη 
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ζηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. 
Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, 
εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Ξηζαλέο 
εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ Δηαηξεία πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα θξηηήξηα ελφο πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ 
είλαη πηζαλή. 
 
8.17 Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ 

 

Έζνδα: Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, 
θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο 
εμήο: 
 
(α) Ξαξνρή ππεξεζηψλ 

 
Ζ Δηαηξία παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ηφζν ζε ηδηψηεο αζζελείο-πειάηεο φζν θαη ζε αζζελείο-πειάηεο πνπ 
θαιχπηνληαη κέζσ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ.  Ρα  έζνδα 
ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζην θαζαξφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζεί 
αλά θαηεγνξία.   

 

(β) Ξσιήζεηο αγαζψλ 

Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη 
απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εμαζθαιηζκέλε. 
 

(γ) Έζνδα απφ ηφθνπο 

Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 
επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν 
πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί 
ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

 

(δ) Έζνδα απφ κεξίζκαηα 

Ρα κεξίζκαηα, αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο δει. θαηά ηελ 
εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο δηαλνκήο ηνπο απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο θάζε εηαηξίαο. 
Έμνδα: Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Νη πιεξσµέο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα  ιεηηνπξγηθέο µηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην  απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν 
ρξήζεσο ηνπ µηζζίνπ. Ρα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 
 
8.18 Σξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 
 

Ρα βαζηθά εξγαιεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα κεηξεηά, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη νη βξαρππξφζεζκεο 
απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Γεδνκέλεο ηεο βξαρππξφζεζκεο θπξίσο θχζεσο ησλ εξγαιείσλ απηψλ, ε 
δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη ε εχινγε αμία ηνπο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ζηελ νπνία 
απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Δηαηξείαο. Δπηπξφζζεηα, ε δηνίθεζε πηζηεχεη φηη ηα επηηφθηα πνπ 
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θαηαβάιινληαη ζε ζρέζε κε ηα ζπλαθζέληα δάλεηα ηζνδπλακνχλ κε ηα ηξέρνληα εχινγα επηηφθηα ηεο 
αγνξάο θαη ζπλεπψο, δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηελ νπνία 
απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο. Ζ Δηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. 
 
8.19 Κηζζώζεηο 
 

Ζ Δηαηξία είλαη ν κηζζσηήο: 
 

(α) Ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

Κηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή 
(ηδηνθηήηε) ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα  ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 
(θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα κε βάζε ηελ 
ζηαζεξή κέζνδν (αλαινγηθά) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 
 

(β) Σξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

 
Κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ε Δηαηξεία δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο ηεο 
ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη 
κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ ζηνηρείνπ 
ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειαρίζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηα Γάλεηα. Νη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο. Ρα πάγηα γηα ηα νπνία έρνπλ ζπλαθζεί  ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο, απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν, φπσο απηή θαζνξίδεηαη, απφ ηελ σθέιηκε δσή θαη ην 
ρξφλν ηεο κίζζσζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ κεηαβηβάδεηαη ε θπξηφηεηα ηνπ παγίνπ. 
 
Ζ Δηαηξία είλαη ν εθκηζζσηήο: 

 

 Ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

Πηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία κηζζψλνληαη ζε ηξίηνπο κε ιεηηνπξγηθέο ζπκβάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηα 
κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηε θαηεγνξία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζε 
αθίλεηα. Ρα πάγηα απηά απνζβέλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο φπσο θαη ηα 
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηελ Δηαηξία πάγηα. Ρν έζνδν απφ ηα ελνίθηα αλαγλσξίδεηαη ζηα έζνδα ηελ 
πεξίνδν ηελ νπνία αθνξνχλ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ελνηθίαζεο.  
 
8.20 Θέξδε Αλά Κεηνρή 
 

Ρα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ΘΑΚ) ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο κε ην κέζν 
ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ είλαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα θάζε έηνπο, εμαηξψληαο ην 
κέζν φξν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ σο ίδηεο κεηνρέο. 
Ρα κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο πνπ απνδίδεηαη ζηνπο 
κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο (αθνχ αθαηξεζεί ν ηφθνο επί ησλ κεηαηξέςηκσλ κεηνρψλ κεηά θφξσλ) κε ηνλ κέζν 
ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (πξνζαξκνζκέλν γηα ηελ 
επίδξαζε ησλ απνκεηνχκελσλ κεηαηξέςηκσλ κεηνρψλ). 
Ν κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο 
πεξηφδνπ θαη γηα φιεο ηηο παξνπζηαδφκελεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πξνζαξκφδεηαη γηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ 
κεηαβάιεη ηνλ αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία ρσξίο αληίζηνηρε κεηαβνιή ζηνπο πφξνπο. 
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9. Πεκεηώζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
 

9.1 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
 
Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (γήπεδα, θηίξηα, κεραλήκαηα, ινηπφο εμνπιηζκφο) απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ 
θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ κεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. 
 
Δπί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε.  

 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ε Δηαηξεία δαπάλεζε ην πνζφ ησλ € 1,58 ρηι. € γηα αγνξά 
ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ απφθηεζε ηαηξφ-κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη ζε βειηηψζεηο ή θαηαζθεπέο εγθαηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ ε αμία ησλ παγίσλ ηεο εηαηξείαο 
πξνζαξκφζηεθε θαηά 355 ρηι. πεξίπνπ σο απνηέιεζκα ηεο απνθνξνιφγηζεο ηνπ κεηξψνπ παγίσλ ηεο 
εηαηξείαο ιφγσ ηεο επηβνιήο ηνπ ΦΞΑ ζην θιάδν απφ 01/07/2010. 
 

 

 
Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηιακβάλνπλ ηα θαησηέξσ πνζά, ηα νπνία ε Δηαηξία θαηέρεη σο κηζζψηξηα ζχκθσλα 
κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο: 

 

Νηθόπεδα
Θηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο
Κεραλήκαηα

Κεηαθνξηθά 

Κέζα

Δπηπια θαη ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε
Πύλνιν

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/01/2009 4.526.332,66 15.629.833,57 5.302.368,11 1.760,82 3.108.883,29 154.205,71 28.723.384,16

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο 0,00  (4.692.330,81)  (3.666.908,13)  (1.760,81)  (2.802.618,91) 0,00  (11.163.618,66)

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/01/2009 4.526.332,66 10.937.502,76 1.635.459,98 0,01 306.264,38 154.205,71 17.559.765,50

Ξξνζζήθεο 0,00 0,00 330.359,66 0,00 229.769,80 391.473,41 951.602,87

Ξσιήζεηο /απνζχξζεηο 0,00 0,00  (184.816,00) 0,00  (1.245,96) 0,00  (186.061,96)

Αλαηαμηλνκήζεηο 0,00 0,00 11.310,50 0,00 828,02  (12.138,52) 0,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00  (404.946,23)  (463.158,68) 0,00  (301.898,39) 0,00  (1.170.003,30)

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ 0,00 0,00 184.619,87 0,00 1.245,93 0,00 185.865,80

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2009 4.526.332,66 15.629.833,57 5.459.222,27 1.760,82 3.338.235,15 533.540,60 29.488.925,07

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο 0,00  (5.097.277,04)  (3.945.446,94)  (1.760,81)  (3.103.271,37) 0,00  (12.147.756,16)

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2009 4.526.332,66 10.532.556,53 1.513.775,33 0,01 234.963,78 533.540,60 17.341.168,91

Νηθόπεδα
Θηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο
Κεραλήκαηα

Κεηαθνξηθά 

Κέζα

Δπηπια θαη ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε
Πύλνιν

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2010 4.526.332,66 15.629.833,57 5.459.222,27 1.760,82 3.338.235,15 533.540,60 29.488.925,07

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο 0,00  (5.097.277,04)  (3.945.446,94)  (1.760,81)  (3.103.271,37) 0,00  (12.147.756,16)

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2010 4.526.332,66 10.532.556,53 1.513.775,33 0,01 234.963,78 533.540,60 17.341.168,91

Ξξνζζήθεο 0,00 0,00 582.850,48 0,00 94.603,53 902.238,68 1.579.692,69

Ξσιήζεηο /απνζχξζεηο 0,00 0,00  (59.202,55) 0,00 0,00 0,00  (59.202,55)

Αλαηαμηλνκήζεηο 0,00 829.143,98 55.329,76 0,00 2.770,00  (887.243,74) 0,00

Ινηπέο κεηαθνξέο 0,00  (42.571,93)  (178.205,91) 0,00  (57.797,65)  (112.730,89)  (391.306,38)

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0,00  (406.073,95)  (543.491,07) 0,00  (92.132,42) 0,00  (1.041.697,44)

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ 0,00 0,00 59.202,51 0,00 0,00 0,00 59.202,51

Ινηπέο κεηαθνξέο 0,00 0,00 6.512,54 0,00 29.872,35 0,00 36.384,89

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2010 4.526.332,66 16.416.405,62 5.859.994,05 1.760,82 3.377.811,03 435.804,65 30.618.108,83

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο 0,00  (5.503.350,99)  (4.423.222,96)  (1.760,81)  (3.165.531,44) 0,00  (13.093.866,20)

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2010 4.526.332,66 10.913.054,63 1.436.771,09 0,01 212.279,59 435.804,65 17.524.242,63

Κεραλήκαηα Πύλνιν

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/01/2009 888.317,02 888.317,02

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  (234.160,07)  (234.160,07)

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/01/2009 654.156,95 654.156,95

Ξξνζζήθεο 119.000,00 119.000,00

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ  (140.708,86)  (140.708,86)

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2009 1.007.317,02 1.007.317,02

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  (374.868,93)  (374.868,93)

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2009 632.448,09 632.448,09

Κεραλήκαηα Πύλνιν

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2010 1.007.317,02 1.007.317,02

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  (374.868,93)  (374.868,93)

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2010 632.448,09 632.448,09

Ξξνζζήθεο 91.970,58 91.970,58

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκεκέλα σο θαηερφκελα πξνο 

πψιεζε
 (91.970,58)  (91.970,58)

Ινηπέο Κοηαθνξέο  (68.202,16)  (68.202,16)

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ  (151.097,56)  (151.097,56)

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2010 939.114,86 939.114,86

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  (525.966,49)  (525.966,49)

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2010 413.148,37 413.148,37
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9.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 31/12/2009 θαη ηεο 31/12/2010 αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

9.3 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 
 

Ζ εηαηξεία ζηηο 31/12/2010 θαηείρε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο «ΑΙΦΑ LAB ΗΑΡΟΗΘΝ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΔΛΑΠ 
ΘΑΗ ΓΗΑΓΛΩΠΖΠ Α.Δ.» ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 58.600,00 επξψ. 
 

 
 

 
 

9.4 Ινηπά κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 
 

Ρα ινηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαιχoληαη σο εμήο : 
 

 

9.5 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο 
 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο πξνζσξηλέο 
θνξνινγηθέο δηαθνξέο έρνπλ σο εμήο:  
 

Ινγηζκηθά 

Ξξνγξάκκαηα
Πύλνια

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/01/2009 917.674,04 917.674,04

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  (786.518,24)  (786.518,24)

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/01/2009 131.155,80 131.155,80

Ξξνζζήθεο 20.779,29 20.779,29

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ  (104.780,94)  (104.780,94)

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2009 938.453,33 938.453,33

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  (891.299,18)  (891.299,18)

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2009 47.154,15 47.154,15

Ινγηζκηθά 

Ξξνγξάκκαηα
Πύλνια

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2010 938.453,33 938.453,33

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  (891.299,18)  (891.299,18)

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2010 47.154,15 47.154,15

Ξξνζζήθεο 64.860,23 64.860,23

Ινηπέο θηλήζεηο  (46.478,50)  (46.478,50)

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ  (40.579,94)  (40.579,94)

Ινηπέο θηλήζεηο 40.811,54 40.811,54

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2010 956.835,06 956.835,06

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  (891.067,58)  (891.067,58)

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2010 65.767,48 65.767,48

31/12/2010

Δπσλπκία Θπγαηξηθήο
Αμία 

Ππκκεηνρήο

% άκεζεο 

ζπκκεηνρήο

% ζπλνιηθήο 

ζπκκεηνρήο

Σώξα 

εγθαηάζηαζεο

Αμία 

Ππκκεηνρήο

% άκεζεο 

ζπκκεηνρήο

% ζπλνιηθήο 

ζπκκεηνρήο

Σώξα 

εγθαηάζηαζεο

Αιθα Lab 58.694,06 100,00% 100,00% ΔΙΙΑΓΑ 58.694 100,00% 100,00% ΔΙΙΑΓΑ

31/12/2009

31/12/2010 31/12/2009

πόινηπν αλνίγκαηνο 58.694,06 58.694,06

πόινηπν θιεηζίκαηνο 58.694,06 58.694,06

31/12/2010 31/12/2009

Δγγπήζεηο 56.359,03 65.932,03 

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 56.359,03 65.932,03 
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Ζ εηαηξία ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε πξνρψξεζε, ζηελ απεηθφληζε ηεο επίδξαζεο απφ ηε κείσζε ηνπ 
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή απφ 24% ζε 20% ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία, ζχκθσλα κε ην 
Λ.3697/25.9.2008. 
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηνλ αλακελφκελν ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 
θαηά ηνλ ρξφλν σξίκαλζεο ηεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο/ππνρξέσζεο. 
 
9.6 Απνζέκαηα 
 

Ρα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
 

9.7 Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 
 

Νη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
 

Ρν ζχλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. Ζ εχινγε αμία απηψλ 
ησλ βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα θαζψο ε 
ινγηζηηθή αμία ζεσξείηαη πσο πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

Δπηπιένλ, νξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε.  
 
Ζ ελειηθίσζε ησλ πειαηψλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο/(ππνρξεώζεηο)
πόινηπν ηελ 

1/1/2010

(Σξέσζε)/Ξίζησζε 

ζηα απνηειέζκαηα 

ζπλερηδόκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ

πόινηπν ηελ 

31/12/2010

πόινηπν ηελ 

1/1/2009

(Σξέσζε)/Ξίζησζε 

ζηα απνηειέζκαηα 

ζπλερηδόκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ

πόινηπν ηελ 

31/12/2009

Δλζψκαηα Ξάγηα (1.771.090) (31.500) (1.802.590)  (1.806.699,81) 35.609,32  (1.771.090,49)

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00 0,00 13.648,83  (13.648,83) 0,00

πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 192.940 (561) 192.380 283.723,17  (90.782,73) 192.940,44

Δπηρνξεγήζεηο 0,00 5.048 5.048 0,00 0,00 0,00

Ππκςεθηζκόο Αλαβαιιόκελσλ Φνξνινγηθώλ Απαηηήζεσλ θαη 

πνρξεώζεσλ
(1.578.150) (27.012) (1.605.162)  (1.509.327,81)  (68.822,23)  (1.578.150,05)

31/12/2010 31/12/2009

Ξξψηεο Ύιεο θαη ινηπά αλαιψζηκα 439.342,46 535.090,94

Πύλνια 439.342,46 535.090,94

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία 439.342,46 535.090,94

31/12/2010 31/12/2009

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο 453.597,00 773.802,36

Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε 135.979,15 0,00

Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα 623.237,97 522.343,83

Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο 469.770,77 38.051,87

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο  (428.103,89)  (434.628,89)

Θαζαξέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 1.254.481,00 899.569,17

Πύλνια 1.254.481,00 899.569,17

Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 1.254.481,00 899.569,17

Πύλνια 1.254.481,00 899.569,17

31/12/2010 31/12/2009

Γελ είλαη ιεμηπξφζεζκα θαη δελ είλαη 

απνκεησκέλα
973.552,62 714.718,53

< 90 εκέξεο 149.468,29 98.952,61

91 - 180 εκέξεο 30.868,04 20.169,65
181 - 360 εκέξεο 54.206,21 35.419,17

> 360 εκέξεο 46.385,85 30.309,22

Πύλνιν 1.254.481,00 899.569,17
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Ζ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε εηζπξάμηκεο απαηηήζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 
9.8 Ινηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 
 

Ρα ινηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο : 
 

 

 

Ζ αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ παξαηίζεληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

 
 

 
9.9 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
 

Ρα Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά Ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

 
 

Ρν πξαγκαηηθφ κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην ζηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ήηαλ 2% (2,2% ην 2009).  
 
9.10 Κεηνρηθό θεθάιαην 
 

Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 ην ζχλνιν ησλ εθδνζέλησλ θνηλψλ κεηνρψλ αλήξρεην ζε 1.262.086 θνηλέο 
νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 2,93 Δπξψ ε θάζε κία. Όιεο νη εθδνζείζεο κεηνρέο έρνπλ 
εμνθιεζεί πιήξσο. 

 

31/12/2010 31/12/2009

πόινηπν αλνίγκαηνο  (434.628,89)  (197.661,06)

Ξξφζζεηεο πξνβιέςεηο 0,00  (236.967,83)

Δηζπξαρζείζεο επηζθάιεηεο 6.525,00 0,00

πόινηπν θιεηζίκαηνο  (428.103,89)  (434.628,89)

31/12/2010 31/12/2009

Σξεψζηεο Γηάθνξνη 1.829.914,56 1.175.206,78

Απαηηήζεηο Απφ Γεκφζηεο Αξρέο 853.203,35 696.825,50

Ξξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα ζην πξνζσπηθφ 19.313,65 11.824,53

Ξξνπιεξσζέληα έμνδα 11.103,81 132.101,13

Ινηπέο Απαηηήζεηο 33.193,25 31.410,40

Πύλνια 2.746.728,62 2.047.368,34

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο  (1.112.798,11) 0,00

Θαζαξέο απαηηήζεηο Σξεσζηώλ 1.633.930,51 2.047.368,34

31/12/2010 31/12/2009

πόινηπν αλνίγκαηνο 0,00 0,00

Ξξφζζεηεο πξνβιέςεηο  (1.112.798,11) 0,00

πόινηπν θιεηζηκαηνο  (1.112.798,11) 0,00

31/12/2010 31/12/2009

Κεηξεηά ζην ηακείν 2.776,33 3.708,62

Ρακεηαθά δηαζέζηκα ζηελ ηξάπεδα 1.601.698,51 3.106.200,66

Πύλνιo Tακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακα 1.604.474,84 3.109.909,28

Tακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζε € 1.604.474,84 3.109.909,28

Πύλνιo Tακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδύλακα 1.604.474,84 3.109.909,28
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Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010, ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο δε ζα δηαλείκεη κέξηζκα ιφγσ δεκηψλ. Ζ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο 
ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 

 
9.11 Ινηπά Απνζεκαηηθά 
 

Ρα ινηπά απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 

 

Πεκεηψλεηαη φηη ζην θνλδχιη «Ινηπά Απνζεκαηηθά» ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο πεξηιακβάλεηαη θαη 

ην πνζφ ηνπ «πέξ ην Άξηην» ην νπνίν έρεη αλαιπζεί ζηνλ πίλαθα ηνπ «Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ» 

 

9.12 πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 
 

Ζ εηαηξεία έρεη ηελ λνκηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ εθ’ άπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ 
εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδνκέλνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.  
 
Ζ αλάιπζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο έρεη σο εμήο: 

 

 

 

Αξηζκόο κεηνρώλ Νλνκαζηηθή αμία Αμία θνηλώλ κεηνρώλ πεξ Ρν Άξηην

πόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2009 1.262.086 2,93 3.697.911,98 1.267.345,54

πόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2009 1.262.086 2,93 3.697.911,98 1.267.345,54

πόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2010 1.262.086 3.697.911,98 1.267.345,54

πόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2010 1.262.086 2,93 3.697.911,98 1.267.345,54

Ραθηηθό 

απνζεκαηηθν

Ινηπά 

απνζεκαηηθά
Πύλνια

πόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2009 936.079,82 5.567,20 941.647,02

Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο 

λένλ
114.642,11 0,00 114.642,11

πόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2009 1.050.721,93 5.567,20 1.056.289,13

πόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/1/2010 1.050.721,93 5.567,20 1.056.289,13

Κεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο 

λένλ
117.536,36 0,00 117.536,36

πόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2010 1.168.258,29 5.567,20 1.173.825,49

31/12/2010 31/12/2009

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο 1.202.793,40 1.205.596,00

Πύλνιν 1.202.793,40 1.205.596,00

Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ είλαη :

Ξξνγξάκκαηα κε 

ρξεκαηνδνηνύκελσλ 

ππνρξεώζεσλ

Πύλνιν

Ξξνγξάκκαηα κε 

ρξεκαηνδνηνύκελσλ 

ππνρξεώζεσλ

Πύλνιν

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 98.767,95 98.767,95 64.972,00 64.972,00

Θφζηνο ηφθσλ πάλσ ζηελ ππνρξέσζε παξνρψλ 60.279,80 60.279,80 52.427,00 52.427,00

Αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο 0,00 0,00 (145.382,00) (145.382,00)

Αλαινγηζηηθά θέξδε/δεµηέο αλαγλσξηζκέλα κέζα ζην έηνο (49.081,63) (49.081,63) 0,00 0,00

Εεκηέο(θέξδε) απφ πεξηθνπέο θαη ηαθηνπνηήζεηο (112.768,72) (112.768,72) 0,00 0,00

Έμνδν αλαγλσξηζκέλν ζηελ θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ (2.802,60) (2.802,60) (27.983,00) (27.983,00)

31/12/2010 31/12/2009

Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό είλαη:

 Ξξνγξάκκαηα κε 

ρξεκαηνδνηνύκελσ

λ ππνρξεώζεσλ)

 Πύλνιν)

 Ξξνγξάκκαηα κε 

ρξεκαηνδνηνύκελσλ 

ππνρξεώζεσλ)

 Πύλνιν)

Ξαξνχζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ θαζνξηζµέλσλ παξνρψλ 

πνπ είλαη πιήξσο ή ελ µέξεη ρξεµαηνδνηνχµελεο
1.202.793,40 1.202.793,40 1.205.596,00 1.205.596,00

1.202.793,40 1.202.793,40 1.205.596,00 1.205.596,00

Θαζαξή ππνρξέσζε γηα ζπληάμεηο ζηνλ ηζνινγηζκό 1.202.793,40 1.202.793,40 1.205.596,00 1.205.596,00

31/12/2010 31/12/2009
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Νη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 

 
 
9.13 Δπηρνξεγήζεηο 

 

 Ρα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
 
9.14 Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 
 

Ρα δάλεηα ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
Νη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ δαλείσλ έρνπλ σο εμήο: 
 

 

Κεηαβνιέο ζηελ παξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηα θαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα παξνρώλ έρνπλ σο εμήο :

Ξξνγξάκκαηα κε 

ρξεκαηνδνηνύκελσλ 

ππνρξεώζεσλ

Πύλνιν

Ξξνγξάκκαηα κε 

ρξεκαηνδνηνύκελσλ 

ππνρξεώζεσλ

Πύλνιν

πόινηπν αξρήο ρξήζεο 1.205.596,00 1.205.596,00 1.233.579,00 1.233.579,00

Θφζηνο απαζρφιεζεο 98.767,95 98.767,95 114.972,00 114.972,00

Θφζηνο ηφθσλ 60.279,80 60.279,80 52.427,00 52.427,00

Αλαινγηζηηθά δεµηέο / (θέξδε) (49.081,63) (49.081,63) (98.530,00) (98.530,00)

Ξαξνρέο πιεξσζείζεο (112.768,72) (112.768,72) (96.852,00) (96.852,00)

πόινηπν ηέινπο ρξήζεο 1.202.793,40 1.202.793,40 1.205.596,00 1.205.596,00

31/12/2010 31/12/2009

Ζ κεηαβνιή ζηελ εύινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο έρεη σο εμήο :

31/12/2010 31/12/2009

Ξξνγξάκκαηα κε 

ρξεκαηνδνηνύκε

λσλ 

Ξξνγξάκκαηα κε 

ρξεκαηνδνηνύκελ

σλ ππνρξεώζεσλ

πόινηπν αξρήο ρξήζεο 0,00 0,00

Δηζθνξέο εξγoδφηε 112.769,00 96.852,00

Ξαξνρέο πιεξσζείζεο (112.769,00) (96.852,00)

πόινηπν ηέινπο ρξήζεο 0,00 0,00

31/12/2010 31/12/2009

Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 5,20% 5,00%

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 3,75% 4,00%

Δπηρνξεγήζεηο 

επελδύζεσλ

πόινηπν αξρήο ηελ 1/1/2010 0,00

Έγθξηζε λέσλ επηρνξεγήζεσλ 157.722,60

Απφζβεζε επηρνξεγήζεσλ  (81.246,06)

Κεηαθνξά ζε βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  (23.658,39)

πόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2010 52.818,15

Καθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο 

πνρξεώζεηο
31/12/2010 31/12/2009

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 99.954,62 329.732,73

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 99.954,62 329.732,73

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο 

πνρξεώζεηο
31/12/2010 31/12/2009

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 173.143,66 201.770,63

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 173.143,66 201.770,63

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2010

πνρξεώζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο

Ρξαπεδηθόο 

δαλεηζκόο

Γαλεηαθέο 

πνρξεώζεηο

Δσο 1 έηνπο 173.143,66 0,00 173.143,66

Κεηαμχ  1 έηνπο θαη  2 εηψλ 65.026,79 0,00 65.026,79

Κεηαμχ  2 εηψλ θαη  3 εηψλ 21.227,34 0,00 21.227,34

Κεηαμχ  3 εηψλ θαη  4 εηψλ 13.700,49 0,00 13.700,49

273.098,28 0,00 273.098,28
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Ρα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2010 θαη 
2009, είλαη ηα παξαθάησ: 
 

 

9.15 Ξξνβιέςεηο 
 

Νη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία αλαγλσξίδνληαη εθ’ φζνλ ππάξρνπλ παξνχζεο λνκηθέο ή 
ηεθκαξηέο ππνρξεψζεηο σο ζπλέπεηα παιαηφηεξσλ γεγνλφησλ, εθ’ φζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα εθθαζάξηζεο 
ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ, θαη εθ’ φζνλ ε ππνρξέσζε ηνπ πνζνχ κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. 
Δλδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ 
ππάξρεη πηζαλφηεηα εηζξνήο νηθνλνκηθψλ νθειψλ. Νη «Ινηπέο Ξξνβιέςεηο» αθνξνχλ πξνβιέςεηο γηα 
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ αγσγέο πνπ έρνπλ εγεξζεί ελαληίνλ 
ηεο. 
 

 

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2009

πνρξεώζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο

Ρξαπεδηθόο 

δαλεηζκόο

Γαλεηαθέο 

πνρξεώζεηο

Δσο 1 έηνπο 201.770,63 0,00 201.770,63

Κεηαμχ  1 έηνπο θαη  2 εηψλ 206.083,13 0,00 206.083,13

Κεηαμχ  2 εηψλ θαη  3 εηψλ 82.068,86 0,00 82.068,86

Κεηαμχ  3 εηψλ θαη  4 εηψλ 25.260,53 0,00 25.260,53

Κεηαμχ  4 εηψλ θαη  5 εηψλ 16.320,21 0,00 16.320,21

531.503,36 0,00 531.503,36

πνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

Διάρηζηεο 

κειινληηθέο 

θαηαβνιέο

Ξαξνύζα αμία 

ειάρηζησλ 

κειινληηθώλ 

θαηαβνιώλ

Διάρηζηεο 

κειινληηθέο 

θαηαβνιέο

Ξαξνύζα αμία 

ειάρηζησλ 

κειινληηθώλ 

θαηαβνιώλ

Δσο 1 έηνπο 181.854,34 173.143,66 221.610,75 201.770,63

Κεηαμχ  1 έηνπο θαη  5 εηψλ 103.657,47 99.954,62 344.601,31 329.732,73

Πύλνιν Διάρηζησλ κειινληηθώλ θαηαβνιώλ 285.511,81 273.098,28 566.212,06 531.503,36

Κείνλ: Ξνζά πνπ απνηεινχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά 

έμνδα
 (12.413,53) 0,00  (34.708,70) 0,00

Πύλνιν παξνύζαο αμίαο ειάρηζησλ 

κειινληηθώλ θαηαβνιώλ
273.098,28 273.098,28 531.503,36 531.503,36

31/12/2010 31/12/2009

31/12/2010 31/12/2009

€ €

Καθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο 4,30% 4,34%

Ξξόβιεςε γηα 

έμνδν θόξνπ 

από αλέιεγθηεο 

ρξήζεηο

Ξξνβιέςεηο 

επίδηθσλ 

ππνζέζεσλ

Πύλνια

πόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 1/01/2009 120.000,00 1.000.000,00 1.120.000,00

Ξξφζζεηεο πξνβιέςεηο 40.000,00 10.000,00 50.000,00

Σξεζηκνπνηεκέλεο  πξνβιέςεηο  (67.718,93) 0,00  (67.718,93)

πόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2009 92.281,07 1.010.000,00 1.102.281,07

Ξξόβιεςε γηα 

έμνδν θόξνπ 

από αλέιεγθηεο 

ρξήζεηο

Ξξνβιέςεηο 

επίδηθσλ 

ππνζέζεσλ

Πύλνια

πόινηπν αξρήο ηελ 1/1/2010 92.281,07 1.010.000,00 1.102.281,07

Ξξφζζεηεο πξνβιέςεηο 40.000,00 100.000,00 140.000,00

πόινηπν θιεηζηκαηνο ηελ 31/12/2010 132.281,07 1.110.000,00 1.242.281,07

Καθξνπξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο 0,00 1.110.000,00 1.110.000,00

Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο 132.281,07 0,00 132.281,07

132.281,07 1.110.000,00 1.242.281,07
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9.16 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 
  
Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο έρεη σο 
εμήο: 

 

 
 

9.17 Φόξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 
 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο πιεξσηένο αλαιχεηαη σο εμήο : 

 

9.18 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

Νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχoληαη σο εμήο : 

 

9.19 Ξσιήζεηο 
 

Νη πσιήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

9.20 Θόζηνο Ξσιεζέλησλ 
 

Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

31/12/2010 31/12/2009

Ξξνκεζεπηέο 931.266,75 1.119.169,85

Δπηηαγέο Ξιεξσηέεο 566.403,98 80.608,10

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε 892.997,62 271.254,00

Πύλνιν 2.390.668,35 1.471.031,95

31/12/2010 31/12/2009

Φφξνο εηζνδήκαηνο 291.152,35 857.632,86

Πύλνιν 291.152,35 857.632,86

31/12/2010 31/12/2009

Έζνδα επφκελεο πεξηφδνπ - Δπηρνξεγήζεηο 52.818,15 0,00

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 589.324,06 652.248,87

Ινηπέο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο 393.488,22 423.566,02

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 514.948,66 33.459,82

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 278.700,14 253.240,84

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 1.555.970,04 110.831,86

Πύλνιν 3.385.249,27 1.473.347,41

31/12/2010 31/12/2009

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 21.139.122,11 24.628.547,26

Πύλνια από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο21.139.122,11 24.628.547,26

Πύλνιν 21.139.122,11 24.628.547,26

Θόζηνο 

Ξσιεζέλησλ

Θόζηνο 

Ξσιεζέλησλ

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 46.676,97 0,00

Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 8.088.512,36 7.724.447,57

Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν 2.659.752,78 2.841.440,96

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 928.360,76 1.042.706,92

Απνζβέζεηο αζψκαησλ παγίσλ 36.164,84 93.380,77

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 5.074.238,36 5.348.764,61

Ξαξνρέο ηξίησλ 433.498,14 329.108,41

Έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ 44.678,79 89.544,34

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 700.530,42 648.034,48

Φφξνη θαη ηέιε 216.348,91 19.972,94

Αζθάιηζηξα 207.960,23 362.785,20

Έπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 511.074,96 249.070,03

Έμνδα δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο 44.180,42 3.292,86

Ινηπά έμνδα 1.352.149,19 1.423.286,98

Γσξεέο 4.233,20 11.585,60

Έμνδα κεηαθνξάο 22.039,47 24.150,32

Αλαιψζηκα 38.535,10 70.881,32

Πύλνιν 20.408.934,89 20.282.453,31

31/12/2010 31/12/09
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9.21 Έμνδα Γηνίθεζεο/Γηάζεζεο 
 

Ρα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
 

 

 

Θαηά ηε ρξήζε 2010 νη ακνηβέο ησλ λνκίκσλ ειεγθηψλ γηα ππεξεζίεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 14.960,00 

πιένλ ΦΞΑ. Ρν πνζφ απηφ ζεσξείηαη απφ ηελ εηαηξεία έμνδν δηνίθεζεο θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

αλσηέξσ πίλαθα ζηηο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 

 

 

 
9.22 Ινηπά έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο 
 

Ρα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 έρνπλ σο εμήο: 
 

Έμνδα 

δηνίθεζεο

Έμνδα 

δηνίθεζεο

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 4.939,00 0,00

Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 855.864,81 817.342,24

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 98.232,07 110.331,31

Απνζβέζεηο αζψκαησλ παγίσλ 3.826,69 9.880,84

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 536.917,28 565.965,55

Ξαξνρέο ηξίησλ 45.869,47 34.823,75

Έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ 4.727,57 9.474,90

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 74.124,80 68.570,08

Φφξνη θαη ηέιε 22.892,39 5.405,18

Ξξνβιέςεηο 2.212.798,11 26.441,51

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00 250.312,47

Αζθάιηζηξα 22.004,77 38.387,17

Έπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 54.078,06 26.354,69

Έμνδα δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο 4.674,84 348,43

Ινηπά έμνδα 143.181,16 150.601,39

Γσξεέο 447,93 1.225,90

Έμνδα κεηαθνξάο 2.332,05 2.555,40

Αλαιψζηκα 4.077,49 7.500,12

Πύλνιν 4.090.988,48 2.125.520,94

31/12/2010 31/12/09

Έμνδα 

δηάζεζεο

Έμνδα 

δηάζεζεο

Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο 759,44 0,00

Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 131.601,69 125.678,29

Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν 0,00 0,00

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 15.104,61 16.965,05

Απνζβέζεηο αζψκαησλ παγίσλ 588,41 1.519,32

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 82.558,86 87.025,46

Ξαξνρέο ηξίησλ 7.053,10 5.354,66

Έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ 726,93 1.456,90

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 11.397,77 10.543,65

Φφξνη θαη ηέιε 3.520,04 831,12

Αζθάιηζηξα 3.383,55 5.902,59

Έπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 8.315,29 4.052,42

Έμνδα δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο 718,82 53,58

Ινηπά έμνδα 22.016,20 23.157,16

Γσξεέο 68,88 188,50

Έμνδα κεηαθνξάο 358,59 392,93

Αλαιψζηκα 626,97 1.153,25

Πύλνιν 288.799,16 284.274,87

31/12/2010 31/12/09
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Ρα ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 έρνπλ σο εμήο: 
 

 
 

9.23 Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 
  
Νη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 

Ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο ηζνινγηζκνχ 31.12.2010 θαη 31.12.2009 ήηαλ: 
 

 
9.24 Σξεκαηννηθνλνκηθά θόζηε / έζνδα 
 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε / έζνδα αλαιχoληαη σο εμήο : 

 

 

 

 

 
9.25 Φόξνο εηζνδήκαηνο 
 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο εμήο : 

31/12/2010 31/12/2009

Έζνδα απφ Δλνίθηα 555.405,31 613.800,97

Έζνδα απφ Δπηδνηήζεηο 26.115,80 30.781,75

Απνζβέζεηο ιεθζέλησλ επηρνξεγήζεσλ 81.246,06 0,00

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 723.994,52 672.509,05

Ινηπά έζνδα 204.102,34 87.156,77

Θέξδε απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ 5.500,00 5.803,85

Πύλνιν ινηπώλ εζόδσλ εθκεηάιιεπζεο 1.596.364,03 1.410.052,39

31/12/2010 31/12/2009

Φφξνη αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ινηπνί θφξνη 35.538,19 31.109,70

Ξξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 0,00 16.469,04

Ινηπά έμνδα 99.919,27 86.243,14

Πύλνιν ινηπώλ εμόδσλ εθκεηάιιεπζεο 135.457,46 133.821,89

31/12/2010 31/12/2009

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 6.931.555,68 6.623.404,42

Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 1.954.738,34 1.868.210,72

Ππληάμεηο πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 52.375,42 0,00

Ινηπά έμνδα πξνζσπηθνχ 189.684,84 175.852,96

Πύλνιν θόζηνπο εξγαδνκέλσλ 9.128.354,28 8.667.468,10

Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ 31/12/2010 31/12/2009

εκεξνκίζζηνη 22 23

κηζζσηνί 261 260

31/12/2010 31/12/2009

Tφθνη βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ 0,00 4.533,56

Ρφθνη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κηζζψζεσλ 12.622,74 23.062,06

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο πξνεμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ παξνρψλ 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
60.279,80 52.427,00

Ξξνκήζεηεο Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 27,36 240,00

Ινηπνί ηφθνη έμνδα 54.647,13 60.384,32

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ 127.577,03 140.646,94

31/12/2010 31/12/2009

Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ 22.501,28 62.421,17

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ 22.501,28 62.421,17
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9.26 Θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή 
 

Ρα βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο 
κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο (κεηά απφ θφξνπο), κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο 
Δηαηξείαο ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Ρα κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή είλαη ίδηα κε ηα βαζηθά. 
 

 

9.27 Γεζκεύζεηο 
 

Γεζκεχζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ – ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ ιεηηνπξγνχληνο σο κηζζσηή. 
 
Ζ Δηαηξεία κηζζψλεη ην 39,7%  ηνπ αθηλήηνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην καηεπηήξην ζηελ νδφ Κνπζψλ θαη γξαθεία 
κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πνπ έρνπλ δηάθνξνπο φξνπο, ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο θαη δηθαηψκαηα 
αλαλέσζεο. Ζ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ειαρίζησλ πιεξσκψλ ησλ ζπλνιηθψλ κηζζσκάησλ ζχκθσλα 
κε ηηο ζπκβάζεηο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ έρνπλ σο εμήο: 
 

 
 

Νη εγγπήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2010 θαη ηελ 31.12.2009, έρνπλ σο εμήο:  

31/12/2010 31/12/2009

Ρξέρνλ έμνδν θφξνπ 23.051,20 878.834,51

Αλαβαιιφκελνο θφξνο απνηειεζκάησλ 27.012,07 68.822,23

Ξξφβιεςε θφξνπ εηζνδήκαηνο 40.000,00 40.000,00

Ινηπνί θφξνη 247.290,06 0,00

Πύλνιν θόξνπ εηζνδήκαηνο ζπλερηδ όκελεο δξαζηεξηόηεηαο337.353,33 987.656,74

Θέξδε πξν Φφξσλ (απφ ζπλερηδφκελεο θαη 

δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο)
 (2.293.769,60) 3.399.616,71

Ππληειεζηήο Φφξνπ 0,24 0,25

Αλακελόκελε Γαπάλε Φόξνπ  (550.504,70) 849.904,18

Ξξν/γέο γηα εηζνδήκαηα πνπ δελ 

ππόθεηληαη ζε θνξνινγία

- Ινηπά 27.012,07 68.822,23

 - Κε εθπηπηψκελεο δαπάλεο 552.744,81 4.127,26

 - Ππκπιεξσκαηηθφο θφξνο αθηλήησλ 20.811,09 24.803,07

 - Έθηαθηε εηζθνξά 247.290,06 0,00

 - Ινηπά 40.000,00 40.000,00

Πύλνιν θόξνπ ζπλερηδ όκελσλ θαη 

δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ
337.353,33 987.656,74

2010 2009

Θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

εηαηξείαο
 (2.631.122,93) 2.146.646,13

Κέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο θνηλψλ κεηνρψλ 1.262.086 1.262.086

Βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή  (2,0847) 1,7009

31/12/2010 31/12/2009

Γεζκεύζεηο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζώζεηο

Δληφο 1 έηνπο 173.143,67 329.732,73

Κεηαμχ 1 έηνπο θαη 5 εηψλ 99.954,62 201.770,63

Πύλνιν δεζκεύζεσλ από ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζώζεηο 273.098,29 531.503,36

Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο

Δληφο 1 έηνπο 45.536,05 45.536,05

Κεηαμχ 1 έηνπο θαη 5 εηψλ 54.932,01 100.468,01

Πύλνιν δεζκεύζεσλ από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 100.468,06 146.004,06
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9.28 Δλδερόκελεο απαηηήζεηο – ππνρξεώζεηο 
  
Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 
 
Ζ εηαηξεία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο 
δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 
πέξαλ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ ήδε έρνπλ ζρεκαηηζηεί. Ξην αλαιπηηθά: 
 
Α.  Γηθαζηηθέο εθθξεκόηεηεο 31.12.2010 

Θαηά ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγεξζεί απφ ηξίηνπο αγσγέο κε ηηο νπνίεο δηεθδηθνχληαη ζπλνιηθά 28,3 εθ. € σο 
απνδεκηψζεηο γηα ηαηξηθά ιάζε. Γηα ηηο αγσγέο απηέο έρεη ζρεκαηηζηεί ζσξεπηηθή πξφβιεςε πνζνχ 760 ρηι. 
€. Δπηπιένλ θαηά ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ Κεηέξα έρνπλ εγεξζεί αγσγέο απφ ηηο εηαηξείεο ΔΟΟΗΘΝΠ 
ΛΡΛΑΛ θαη ΓΑΗΑ ΚΑΗΔΡΗΘΝ – ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΑΘΖΛΩΛ ΑΔ ζπλνιηθνχ χςνπο 20 εθ. €. Γηα ηελ 
αγσγή απηή ε εηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε 350 ρηι. €. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο 
επηβαξχλζεηο απφ άιιεο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ 
νξγάλσλ πέξαλ ηεο πξφβιεςεο πνπ ήδε έρεη ζρεκαηίζεη. 
Ζ λνκηθή ππεξεζία κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ πξνέβιεςε φηη ηα πνζά πνπ ζα θιεζεί ε εηαηξεία λα 
θαηαβάιιεη ζην κέιινλ, φηαλ νη ππνζέζεηο ζα ηειεζηδηθήζνπλ ζα αλέιζνπλ ζπλνιηθά ζε 1.110.000 επξψ. Ζ 
Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θξίλεη φηη κε βάζε ηα ππάξρνληα ζήκεξα ζηνηρεία ηα πνζά είλαη εχινγα . Γηα ην ιφγν 
απηφ απνθάζηζε ην ζρεκαηηζκφ ηζφπνζεο πξφβιεςεο.. 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπο, ε θάζε ππφζεζε είλαη κνλαδηθή αθνχ αθνξά 
ζπγθεθξηκέλε ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο . 
Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα επαλαπξνζδηνξίδεη ζε θάζε πεξίνδν ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ην 
πνζφ πνπ ζα πξνβιέπεηαη φηη απαηηείηαη ζηελ εκεξνκελία απηή γηα ην δηαθαλνληζκφ ησλ εθθξεκψλ 
δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ εθφζνλ ζα ππάξρνπλ λέα ζηνηρεία. 
 
Β.  Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά ρξήζεηο 
  
Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο έσο θαη ηε ρξήζε 2007. Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο 
ρξήζεηο, ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα 
εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Ζ Δηαηξεία πξνρσξάεη ζε εηήζηα εθηίκεζε ησλ ελδερφκελσλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ έιεγρν παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ιακβάλνληαο ηηο 
αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Ζ δηνίθεζε ζεσξεί φηη πέξα ησλ ζρεκαηηζκέλσλ 
πξνβιέςεσλ, ηπρφλ πνζά θφξσλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ δελ ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 
θαζαξή ζέζε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο. 
 
9.29 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
 

Δλδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο & Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
 
Ν αθφινπζνο πίλαθαο απεηθνλίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε. 

 

31/12/2010 31/12/2009

Δγγπήζεηο

Δγγπήζεηο ζε ηξίηνπο εθ κέξνπο ησλ ζπγαηξηθψλ 40.000,00 40.000,00

Δγγπήζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ 65.932,03 65.932,03

Άιιεο εγγπήζεηο (λα γίλεη επεμήγεζε) 99.600,43 99.600,43

Πύλνιν εγγπήζεσλ 205.532,46 205.532,46
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Δλδνεηαηξηθά ππόινηπα & ππόινηπα κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
 

Ν αθφινπζνο πίλαθαο απεηθνλίδεη ηα ππφινηπα ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε. 
 

 
 

 

Ππλαιιαγέο θαη πόινηπα κε Όκηιν Marfin Popular Bank 

 

 

ΞΩΙΖΡΖΠ (Θνιώλα)

ΑΓΝΟΑΠΡΖΠ (Γξακκή)
Γ.Θ.Θ.Α.  

ΓΔΗΑ  Α.Δ.

ΚΖΡΔΟΑ 

A.E.
ΙΖΡΩ Α.Δ.

ΑΙΦΑ LAB 

A.E.

STEM HEALTH 

HELLAS Α.Δ.
Y-LOGIMED A.E. Y PHARMA A.E.

ANIZ 

A.E.

SINGULARLOGI

C A.E.

OLYMPIC 

CATERING A.E.
ΠΛΝΙΝ

ΚΖΡΔΟΑ A.E. 2.691,65 2.691,65

ΚΖΡΔΟΑ  

ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ  
0,00

ΙΖΡΩ Α.Δ. 65.269,25 1.846,96 175.024,50 31.400,00 1.756.281,91 186.082,78 350,00 475.762,36 91.263,34 2.783.281,10

ΙΖΡΩ 

ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ 
1.708,08 1.708,08

ΑΙΦΑ LAB A.Δ. 23.764,17 23.764,17

STEM HEALTH 

HELLAS S.A.
111.950,23 111.950,23

Y-LOGIMED A.E. 6.500,00 6.500,00

ΠΛΝΙΝ 65.269,25 1.846,96 146.614,13 175.024,50 31.400,00 1.756.281,91 186.082,78 350,00 475.762,36 91.263,34 2.929.895,23

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΑΓΝΟΔΠ - ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 1.1-31.12.2010

ΑΞΑΗΡΖΠΖ (Θνιώλα)ΑΞΑΗΡΖΠΖ

ΞΝΣΟΔΩΠΖ (Γξακκή)ΞΝΣΟΔΩΠΖ
Γ.Θ.Θ.Α.  

ΓΔΗΑ  Α.Δ.

ΚΖΡΔΟΑ 

A.E.
ΙΖΡΩ Α.Δ.

STEM HEALTH 

HELLAS S.A.
Y-LOGIMED A.E. Y PHARMA A.E.

SINGULARLO

GIC A.E.

OLYMPIC 

CATERING A.E.
ΠΛΝΙΝ

ΚΖΡΔΟΑ A.E. 2.691,65 2.691,65

ΙΖΡΩ Α.Δ. 62.400,76 3.271,54 34.854,00 731.088,81 61.382,51 71.977,46 42.833,28 1.007.808,36

ΑΙΦΑ LAB AE 10.399,75 10.399,75

STEM HEALTH 

HELLAS S.A.
121.657,75 121.657,75

Y-LOGIMED AE 1.230,00 1.230,00

ΠΛΝΙΝ 62.400,76 3.271,54 135.979,15 34.854,00 731.088,81 61.382,51 71.977,46 42.833,28 1.143.787,51

ΓΗΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ - ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΡΖΛ 31/12/2010

31/12/2010 31/12/2009

Δλεξγεηηθό

Ρακεηαθά δηαζέζηκα ζηελ ηξάπεδα 336.402,79 3.106.200,66

Βξαρππξφζεζκεο πξνζεζκηαθέο ηξαπεδηθέο 

θαηαζέζεηο
1.000.532 0,00

Πύλνιν 1.336.934,68 3.106.200,66

Έζνδα

Έζνδα απφ Δλνίθηα 123.080,00 110.000,00

Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ 22.501,28 62.421,17

Πύλνιν 145.581,28 172.421,17
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Ξαξνρέο πξνο βαζηθά δηνηθεηηθά κέιε 
 
Νη παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε ζε επίπεδν Νκίινπ θαη Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

 

 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.Π. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο (θαη ηηο 
νηθνγέλεηέο ηνπο). 
 
10. Πθνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 
 

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε πνιιαπινχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο  
(δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ, νη ηηκέο ηεο αγνξάο θηι), ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη 
ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο. Ρν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ 
ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αδπλακία 
πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ 
πσιήζεσλ.  
Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο.  
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε παξαθάησ: 

 
 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξείαο, 
 Πρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ 

κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη  

 Δθηέιεζε/εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε, ηεο δηαδηθαζίαο 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 
 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο 
ρξεψζηεο θαη πηζησηέο θαη ππνρξεψζεηο απφ δάλεηα. 
 
10.1 Θίλδπλνο επηηνθίνπ 
 

Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ 
φζνλ αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε. Νη βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο είλαη κε 
θπκαηλφκελν επηηφθην. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ε Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο 
ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ν νπνίνο ππφθεηληαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ. 
Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1% ή –1%. 
 

 
 

31/12/2010 31/12/2009

Κηζζνί & άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο 198.891,12 208.811,63

Θφζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 33.172,62 32.173,13

Απνδεκηψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 0,00 50.000,00

Πύλνιν 232.063,74 290.984,76

1% -1% 1% -1%

Απνηέιεζκα ρξήζεο (πξν θφξσλ)  (4.023,01) 4.023,01  (6.582,24) 6.582,24

Θαζαξή Θέζε  (3.057,49) 3.057,49  (6.582,24) 6.582,24

31/12/2010 31/12/2009

Κεηαβιεηή Κεηαβιεηή
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10.2 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 

Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Νη αλάγθεο 
ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε 
θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Νη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο 
επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη κεληαία.  
 

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη 
σο εμήο: 
 

 

 

Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 είρε σο εμήο: 

 

 
Νη αλσηέξσ ζπκβαηηθέο εκεξνκελίεο ιήμεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο κηθηέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη 
λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

10.3 Ξηζησηηθόο Θίλδπλνο 
 
H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ηηο εκεξνκελίεο 31.12.2010 θαη 31.12.2009 αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
 
Δπίζεο ζηνλ θάησζη πίλαθα αλαιχεηαη ε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο πνπ 
είλαη ζε θαζπζηέξεζε, αιιά δελ έρνπλ απνκεησζεί:  
 

 

Δληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε Ξάλσ από 5 έηε

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 86.571,84 86.571,84 99.954,62 0,00

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 2.390.668,35 0,00 0,00 0,00

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3.676.401,62 0,00 0,00 0,00

Πύλνιν 6.153.641,81 86.571,84 99.954,62 0,00

31/12/2010

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο

Δληόο 6 κελώλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε Ξάλσ από 5 έηε

πνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 100.885,32 100.885,32 329.732,73 0,00

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 1.471.032,00 0,00 0,00 0,00

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1.473.347,41 0,00 0,00 0,00

Πύλνιν 3.045.264,73 100.885,32 329.732,73 0,00

Βξαρππξόζεζκεο Καθξνπξόζεζκεο

31/12/2009

31/12/2010 31/12/2009

Θαηεγνξίεο ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ 

Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά 

ηζνδχλακα
1.604.474,84 3.109.909,28

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 1.254.481,00 2.946.937,51

Πύλνιν 2.858.955,84 6.056.846,79

31/12/2010 31/12/2009

Δληφο 3 κελψλ 149.468,29 98.952,61

Απφ 3 έσο 6 κήλεο 30.868,04 20.169,65

Απφ 6 κήλεο έσο 1 έηνο 54.206,21 35.419,17

Ξάλσ απφ 1 έηoο 46.385,85 30.309,22

Πύλνιν 280.928,38 184.850,64
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10.4 Γηαρείξηζε Θεθαιαίνπ 
 

Ζ Δηαηξεία νξίδεη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, π.ρ. ίδηα 
θεθάιαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη 
θάλεη ηηο πξνζαξκνγέο θαηά ην ρξφλν πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλδχλσλ 
ησλ ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιάδνπλ. Κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο 
θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ε Δηαηξεία κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ, λα 
επηζηξέςεη θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ή λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

γηα λα κεηψζεη ην δαλεηζκφ. 
 
Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πιένλ ηα δάλεηα 
κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, κείνλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη 
ζηνλ Ηζνινγηζκφ. Ρν θεθάιαην γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 αλαιχεηαη σο εμήο:  
  

 
 

11. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 
ηηο πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Θαηά 
ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο δελ αλακέλνληαη ζην επφκελν 12κελν γεγνλφηα ηα νπνία ζα πξνθαιέζνπλ 
νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
εηαηξείαο. 
 
 
 
 

Αζήλα, 24 Καξηίνπ 2011 
 

 
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.     Ν Γ/λσλ Πχκβνπινο              Ν Αλ. Νηθνλνκηθφο            Ζ πξντζηακέλε 
                        Γηεπζπληήο                         Ινγηζηεξίνπ 
 
 
 
 
 
 Θενθάλεο Πηάζεο Ιεσλίδαο Ξαπαδφπνπινο     Ξαλαγηψηεο Εαθεηξφπνπινο       Άλλα Ξαδεινπνχινπ 
   ΑΓΡ Φ000924         ΑΓΡ ΑΗ019698      ΑΓΡ Μ980842            ΑΓΡ Λ009865  

 

 

  

31/12/2010 31/12/2009

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 12.194.069,03 15.885.344,19

Κείνλ: Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά 

ηζνδχλακα
 (1.604.474,84)  (3.109.909,28)

Θεθάιαην 10.589.594,19 12.775.434,91

Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 12.194.069,03 15.885.344,19

Ξιένλ: Γάλεηα 0,00 192.033,00

Πύλνιν θεθαιαίσλ 12.194.069,03 16.077.377,19

Θεθάιαην πξνο Πχλνιν Θεθαιαίσλ 0,87 0,79
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Γ. Πηνηρεία θαη Ξιεξνθνξίεο 

  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έδξα: Μνπζώλ 7-13, 11524 Αζήλα Έκκεζε κέζνδνο (πνζά εθθ ξαζκέλα ζε €) 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009

Αξ. Μεηξώνπ Αλσλύκσλ εηαηξεηώλ 23741/01/Β/91/106 Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Αξκόδηα επνπηηθή αξρή: Ννκαξρία Αζελώλ Κέπδη/(Εημιέρ) ππό θόπων  (2.293.769,60) 3.134.302,87

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: Κέπδη Πεπιόδος ππό θόπων από διακοπείζα δπαζηηπιόηηηα 0,00 0,00

Πξόεδξνο: Θενθ άλεο ηάζεο Πλέον/(Μείον) Πποζαπμογέρ για:

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: Λεσλίδαο Παπαδόπνπινο Απνζβέζεηο 1.082.277,38 1.274.784,22

Μέινο: Κσλζηαληίλνο Μαπξέινο Μεηαβνιέο ζηηο ππνρξεώζεηο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ  (2.802,60) 16.442,00

Μέινο: Βαζίιεηνο Φηαθάο Πξνβιέςεηο 2.212.798,11 10.000,00

Μέινο: Νάζαη Σδηκπάξα Πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ  (77.196,43) 0,00

Μέινο: Γεκήηξηνο Καιακπόθεο (Κέξδε)/ δεκηέο από ηελ πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ  (5.499,83)  (5.803,85)

Μέινο: Δπζηξάηηνο Κηξκνπηζέιεο Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ - Παξαρσξεζέλησλ Γηθαησκάησλ  (81.276,00) 0,00

Μέινο: Διπηδνθ όξνο Γνπξάηζνο Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθ ή έζνδα  (22.501,28)  (62.421,17)

Μέινο: Γεώξγηνο θνύξηεο Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθ ή έμνδα 127.577,03 140.646,94

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ Απνκείσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 0,00 250.312,47

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ: ύνολο πποζαπμογών 3.233.376,38 1.623.960,61

Νόκηκνο Διεγθηήο: Μαλόιεο Μηραιηόο (Α.Μ.ΟΔΛ 25131) Σαμειακέρ Ροέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ ππίν ηιρ 

Διεγθηηθή Δηαηξεία: Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΟΔΛ 127) μεηαβολέρ ηος κεθαλαίος κίνηζηρ 939.606,78 4.758.263,48

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Με ζύκθ σλε γλώκε Μεηαβολέρ Κεθαλαίος κίνηζηρ

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ εηαηξείαο: www.leto.gr (Αύμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ 95.748,48 82.976,69

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΘΔΖ (Αύμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ  (345.338,83) 485.556,39

31/12/2010 31/12/2009 (Αύμεζε) / κείσζε ινηπώλ ινγαξηαζκώλ θπθινθ νξνύληνο ελεξγεηηθνύ  (1.799.360,28)  (642.380,46)

ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ Αύμεζε / (κείσζε) ππνρξεώζεσλ (πιήλ ηξαπεδώλ) 2.786.145,95  (931.508,97)

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 17.524.242,63 17.341.168,91 737.195,32  (1.005.356,35)

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 65.767,48 47.154,15 Σαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 1.676.802,10 3.752.907,13

Λνηπά κε θπθινθ νξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 307.433,01 317.566,54 Καηαβιεζέληεο ηόθνη  (67.297,23)  (88.219,94)

Απνζέκαηα 439.342,46 535.090,94 Καηαβιεζείο θ όξνο εηζνδήκαηνο  (835.536,56)  (1.378.404,11)

Απαηηήζεηο από πειάηεο 1.254.481,00 899.569,17 Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) 773.968,31 2.286.283,08

Λνηπά θπθινθ νξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 3.238.405,35 5.157.277,62 Σαμειακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ 22.829.671,93 24.297.827,33 Αγνξέο ελζώκαησλ παγίσλ  (1.579.692,69)  (951.602,84)

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Αγνξέο αζώκαησλ παγίσλ  (64.860,23)  (20.779,29)

Μεηνρηθό Κεθ άιαην 3.697.911,98 3.697.911,98 Έζνδα από ηελ πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ 5.500,00 6.000,00

Λνηπά ηνηρεία ηδίσλ Κεθ αιαίσλ 8.496.157,05 12.187.432,21 Σόθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 22.501,28 62.421,17

ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων μεηόσων εηαιπείαρ (α) 12.194.069,03 15.885.344,19 Καθαπέρ ηαμειακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β)  (1.616.551,64)  (903.960,96)

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 99.954,62 329.732,73 Σαμειακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 4.163.153,58 3.986.686,49 Γάλεηα αλαιεθ ζέληα 0,00 119.000,00

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 173.143,66 201.770,63 Γάλεηα πιεξσζέληα 0,00  (253.947,77)

Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 6.199.351,04 3.894.293,29 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα  (472.648,18)  (726.961,54)

ύνολο ςποσπεώζεων (β) 10.635.602,90 8.412.483,14 Πιεξσκέο θεθ αιαίνπ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ  (190.202,93)  (175.719,32)

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β) 22.829.671,93 24.297.827,33 Καθαπέρ Σαμειακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ  (662.851,11)  (1.037.628,63)

Καθαπή (μείωζη)/ αύξηζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ  ιζοδύναμα (α)+(β)+(γ)  (1.505.434,44) 344.693,49

01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ έλαξμε ρξήζεο 3.109.909,28 2.765.215,79

Κύθινο εξγαζηώλ 21.139.122,11 24.628.547,26 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηη λήξη σπήζηρ 1.604.474,84 3.109.909,28

Μεηθηά θέξδε (δεκίεο) 730.187,22 4.346.093,95

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θ όξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ  (2.188.693,85) 3.212.528,64

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θ όξσλ  (2.293.769,60) 3.134.302,87

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θ όξνπο  (2.631.122,93) 2.146.646,13

Καηαλέκνληαη ζε:

Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο  (2.631.122,93) 2.146.646,13

Γηθαηώκαηα κεηνςεθ ίαο 0,00 0,00

Κέπδη/(Εημιέρ) μεηά από θόποςρ ανά μεηοσή - βαζικά (ζε €)  (2,0847) 1,7009

Πποηεινόμενο μέπιζμα ανά μεηοσή 0,0000 1,1000

Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θ όξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (1.193.192,30) 4.487.312,86

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

31/12/2010 31/12/2009

ύλνιν ηδίσλ θεθ αιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01.01.2010 θαη

 01.01.2009 αληίζηνηρα) 15.885.344,19 14.546.433,10

Κέξδε (δεκίεο) ρξήζεο κεηά από θ όξνπο  (2.631.122,93) 2.146.646,13

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα  (1.060.152,24)  (807.735,04)

ύλνιν ηδίσλ θεθ αιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31.12.2010 θαη 

31.12.2009 αληίζηνηρα) 12.194.069,02 15.885.344,19

              Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. Ο ΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ

              ΘΔΟΦΑΝΖ Υ. ΣΑΘΖ ΕΑΦΔΙΡΟΠΟΤΛΟ  Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΖ 

                   Α.Γ.Σ.: Φ 000924 Α.Γ.Σ. :  Ξ 980842

(ποζά εκθπαζμένα ζε €)

Απ. Αδ. ΟΔΔ: Α' 3910

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΛΟΓΙΣΖΡΙΟΤ

ΑΝΝΑ Κ. ΠΑΓΔΛΟΠΟΤΛΟΤ

Α.Γ.Σ.: Ν  009865

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΛΔΩΝΙΓΑ  Γ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

 Α.Γ.Σ.:ΑΙ 019698

Αθήνα, 24 Μαπηίος 2011

24/3/2011

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ

ΛΗΣΩ ΜΑΙΔΤΣΙΚΟ, ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010 ΔΩ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010

(δημοζιεσμένα βάζει ηοσ κ.ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιτειρήζεις ποσ ζσνηάζζοσν εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις, ενοποιημένες και μη, καηά ΓΛΠ)

         (Ποζά εκθπαζμένα ζε  εςπώ)

 (Ποζά εκθπαζµένα ζε εςπώ)

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ΛΖΣΩ ΜΑΗΔΤΣΗΚΟ, 
ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟ & ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο 
εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή, όπνηε απηή απαηηείηαη. 

1) Καηά ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγεξζεί από ηξίηνπο αγσγέο κε ηηο νπνίεο δηεθδηθνύληαη ζπλνιηθά 28,3 εθ. € σο 
απνδεκηώζεηο γηα ηαηξηθά ιάζε. Γηα ηηο αγσγέο απηέο έρεη ζρεκαηηζηεί ζσξεπηηθή πξόβιεςε πνζνύ 760 ρηι. € Γελ 
αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ νπζηώδεηο επηβαξύλζεηο από άιιεο επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο εηαηξείαο, 
θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ νξγάλσλ πέξαλ ηεο πξόβιεςεο πνπ ήδε έρεη ζρεκαηίζεη. 2) Δηδηθόηεξα, ηα 
πνζά ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί, αλαιύνληαη σο εμήο: α) Πξόβιεςε γηα επηζθαιείο θαη επίδηθεο 
απαηηήζεηο: € 1.540.902,00, β) Πξόβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο: € 132.281,07 γ) Λνηπέο πξνβιέςεηο: 
€ 1.110.000,00. 3) Σα πνζά ησλ εζόδσλ, εμόδσλ, απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα 
κέξε, όπσο νξίδνληαη από ην Γ.Λ.Π. 24 είλαη ηα αθόινπζα: α) Έζνδα: € 146.614,13, β) Έμνδα: € 2.783.281,10 γ) 
Απαηηήζεηο: € 135.979,15, δ) Τπνρξεώζεηο: € 1.007.808,36, 4) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΜΖΣΔΡΑ Α.Δ.» πνπ έρεη έδξα ηελ 
Αζήλα, θαη ελζσκαηώλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 5) Οη δεκηέο αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ βάζεη ησλ 
δεκηώλ κεηά από θόξνπο επί ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ όξνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο. 6) Οη 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2010 εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο ζηηο 24.03.2011 
7) Δπί ησλ Αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε. 8) Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ 
πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ήηαλ 283 άηνκα. 9) Οη σο άλσ νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο εηνηκάζηεθαλ ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. Δθαξκόζηεθαλ νη ίδηεο ινγηζηηθέο κέζνδνη ππνινγηζκνύ όπσο 
θαη ζηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2009. 10) H εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε 
ρξήζε ηνπ 2007. 
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Δ. Γηαδηθηπαθόο ηόπνο αλάξηεζεο ηεο Δηήζηαο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο  

 

Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε έθζεζε ειέγρνπ ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ θαη νη εθζέζεηο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ηεο εηαηξείαο αλαξηψληαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο www.leto.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


