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Α. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  «ΙΖΣΩ ΚΑΗΔΤΣΗΘΟ ΓΤΛΑΗΘΟΙΟΓΗΘΟ & ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΟ ΘΔΛΣΡΟ Α.Δ.»  ΠΡΟ ΣΖΛ ΣΑΘΣΗΘΖ 

ΓΔΛΗΘΖ ΤΛΔΙΔΤΖ ΣΩΛ ΚΔΣΟΥΩΛ ΣΟΤ ΔΣΟΤ 2009 

 

Θχξηνη Κέηνρνη, 
Τπνβάιινπκε γηα Έγθξηζε ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο  «ΙΖΣΩ ΚΑΗΔΤΣΗΘΟ ΓΤΛΑΗΘΟΙΟΓΗΘΟ & 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΟ ΘΔΛΣΡΟ Α.Δ.» γηα ηελ πεξίνδν 01/01 – 31/12/2008. 
 
Αλαζθφπεζε εκαληηθψλ Γεγνλφησλ  
Σν έηνο 2008 ήηαλ κηα θαιή ρξνληά γηα ηελ εηαηξεία καο. Ζ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αλαδηάξζξσζε 
ηνπ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηηο επελδχζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα δηελεξγνχληαη ζην καηεπηήξην, 
απέθεξαλ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ θεξδψλ. Πξνζθέξακε θαη ζπλερίδνπκε λα πξνζθέξνπκε ππεξεζίεο 
πςειήο πνηφηεηαο, κε ζεβαζκφ ζηνπο επηζθέπηεο καο. 
Ζ εηαηξεία απφ ηηο  31/10/2007 πνπ έγηλε ππνζπγαηξηθή ηεο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ εηαηξείαο «ΤΓΔΗΑ Α.Δ.», 
ζπληάζζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο θαηά ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξφηππα, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. 
πλεπψο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο βάζεη ησλ πξνηχπσλ εκθαλίδνπλ ηελ αιεζηλή θαη εχινγε 
εηθφλα ηεο εηαηξείαο καο θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε.  
Σέινο αλαθέξνπκε πσο ε εηαηξεία ζηηο 31/12/2008 θαηείρε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο «ΑΙΦΑ LAB ΗΑΣΡΗΘΟ 
ΗΛΣΗΣΟΤΣΟ ΔΡΔΤΛΑ ΘΑΗ ΓΗΑΓΛΩΖ Α.Δ.» ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 58.600,00 επξψ. 
 
Οηθνλνκηθή Αλαζθφπεζε 
Ο θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε 24,24 ρηι επξψ έλαληη 19,72 ρηι ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2007. Απμήζεθε 
δειαδή θαηά 23% πεξίπνπ. Σν θφζηνο πσιήζεσλ αλήιζε αληίζηνηρα ζε 20 εθαη. επξψ έλαληη 16,5 εθαη. ζην 
2007 παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 20,1%. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην κηθηφ θέξδνο απφ 19,8% ζην 2007 
λα αλέιζεη ζε 22,5% ζην 2008. Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ αλήιζαλ ζε 4,70 ρηι. 
επξψ παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 1,92 ρηι. επξψ πεξίπνπ. Ζ ρξήζε επηβαξχλζεθε κε 132 ρηι. επξψ 
ρξεσζηηθνχο ηφθνπο απφ ηνπο νπνίνπο φκσο 36 ρηι. επξψ αθνξνχλ ηφθνπο πξνβιέςεσλ ζηελ παξνχζα αμία 
γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο, νη νπνίνη φκσο ζα θαηαβιεζνχλ ζην κέιινλ ζην βαζκφ πνπ ε εηαηξεία ζα θιεζεί λα 

θαηαβάιιεη ηηο απνδεκηψζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεκαηίζεη ηηο πξνβιέςεηο. 
 
εκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο 
Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ εηαηξεία, 
ζηα νπνία λα επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξφηππα. 
 
Πξννπηηθέο γηα ηε Λέα Υξνληά 

Ζ Δηαηξία ζπλερίδεη ηελ αλάπηπμή ηεο κε επελδχζεηο εληφο θαη εθηφο ηνπ θηηξίνπ. Θεσξνχκε φηη ηα ζεηηθά 
απνηειέζκαηα απηήο ηεο δπλακηθήο πνξείαο ζα θαλνχλ ζχληνκα.  
Δλ θαηαθιείδη, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πηζηεχεη, φηη κε ηε ζηήξημε φισλ ησλ παξαγφλησλ επηηπρίαο, δειαδή 
ησλ κεηφρσλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ, ην Καηεπηήξην ΙΖΣΩ ζα ζπλερίζεη επηηπρψο ηελ 
αλάπηπμε ηνπ. 

 

Αζήλα, 27 Καξηίνπ 2009  

 

Ο Πξφεδξνο 

 

 

Θενθάλεο Υ. ηάζεο 

Α.Γ.Σ.: Φ 000924 
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Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ 

 

Πξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο ΙΖΣΩ ΚΑΗΔΤΣΗΘΟ ΓΤΛΑΗΘΟΙΟΓΗΘΟ & ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ΑΛΩΛΤΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 
 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ΙΖΣΩ ΚΑΗΔΤΣΗΘΟ ΓΤΛΑΗΘΟΙΟΓΗΘΟ & ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΟ 

ΘΔΛΣΡΟ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ε Δηαηξεία), πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31εο  Γεθεκβξίνπ 2008 

θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε 

ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 

ζεκεηψζεηο. 

 

Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ 

πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο. 

 

Δπζχλε Διεγθηή 

Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή 

Διεγθηηθά Πξφηππα. Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ην 

ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην θαηά πφζν νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη  θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο 

ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη γηα ηελ 

έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Ο έιεγρνο 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη 

ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο  

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

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

ζεκειίσζε ηεο γλψκεο καο. 

 

 

 

Γλψκε 
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Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε 

άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο 

επίδνζε θαη ηηο Σακεηαθέο ηεο Ρνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθψλ ζεκάησλ 

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

πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδνκέλσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 

37 ηνπ Θ.Λ.2190/1920. 

 

 

      Αζήλα, 30 Καξηίνπ 2009 

 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο  

   

 Καλφιεο Κηραιηφο  
 Α.Κ. .Ο.Δ.Ι. 25131  
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1.Ηζνινγηζκφο 

 

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ εκείσζε 31/12/2008 31/12/2007 

Κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 
   Δλζψκαηα Πάγηα 7.1 17.559.765,50 17.504.992,28 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.2 131.155,80 218.057,98 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο 7.3 58.694,06 58.694,06 
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 7.10 297.372,00 452.292,06 
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 7.4 302.557,51 64.189,51 
χλνιν κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

 
18.349.544,87 18.298.225,89 

Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 
   Απνζέκαηα 7.5 618.067,63 606.377,58 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 7.6 2.673.017,71 2.106.887,90 

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.7 2.765.215,79 247.800,34 
χλνιν θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

 
6.056.301,13 2.961.065,82 

ΤΛΟΙΟ ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟΤ 
 

24.405.846,00 21.259.291,71 

    ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
   ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ 
   Κεηνρηθφ θεθάιαην 7.8 3.697.911,98 3.697.911,98 

Ινηπά απνζεκαηηθά 7.8 2.208.992,56 2.208.992,56 

Θέξδε εηο λέν 7.8 8.639.528,56 7.369.828,25 
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  

 
14.546.433,10 13.276.732,79 

    ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
   Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
   Γάλεηα 7.9 415.746,67 620.913,82 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 7.10 1.806.699,81 2.352.438,72 
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν 
απφ ηελ ππεξεζία 7.11 1.233.579,00 854.002,00 
Πξνβιέςεηο γηα ππνρξεψζεηο θαη έμνδα 7.12 1.120.000,00 935.081,00 
χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

 
4.576.025,48 4.762.435,54 

    Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
   Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 7.13 3.499.164,01 2.130.633,17 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 7.14 1.357.799,63 246.344,05 
Γάλεηα 7.9 426.423,78 843.146,16 

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 
 

5.283.387,42 3.220.123,38 
χλνιν ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ 

 
9.859.412,90 7.982.558,92 

ΤΛΟΙΟ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ 
 

24.405.846,00 21.259.291,71 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 34 έσο 50 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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2.Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο 

 

πλερηδφκελεο ιεηηνπξγίεο εκείσζε 31/12/2008 31/12/2007 

Πσιήζεηο 
 

24.245.824,98 19.726.763,87 
Θφζηνο πσιεζέλησλ 7.15 (19.789.752,81) (16.463.531,85) 
Κηθηφ θέξδνο 

 
4.456.072,17 3.263.232,02 

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 7.17 1.251.154,22 755.583,71 
Έμνδα δηνίθεζεο 7.16 (1.813.041,13) (1.742.304,25) 
Έμνδα δηάζεζεο 7.16 (275.109,55) (158.762,57) 
Ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 7.17 (453.965,59) (340.049,56) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 7.18 19.399,73 8.193,89 
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 7.18 (132.765,17) (118.359,42) 
Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 7.19 49.000,00 160.000,00 

Θαζαξά θέξδε/( δεκίεο) πεξηφδνπ πξν θφξσλ 
 

3.100.744,68 1.827.533,82 
Φφξνο εηζνδήκαηνο 7.20 (568.958,37) (446.459,92) 
Θαζαξά θέξδε/ (δεκίεο) πεξηφδνπ κεηά θφξσλ 

 
2.531.786,31 1.381.073,90 

    Κε ζπλερηδφκελεο ιεηηνπξγίεο 
   Θέξδε πεξηφδνπ απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 
 

- - 
Θαζαξά θέξδε πεξηφδνπ 

 
2.531.786,31 1.381.073,90 

    Θαηαλεκφκελα ζε: 
   Κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο 
 

2.531.786,31 1.381.073,90 

Απνηέιεζκα πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ & επελδπηηθψλ 
απνηειεζκάησλ & απνζβέζεσλ 

 
4.702.809,91 2.776.848,32 

Απνηέιεζκα πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ & επελδπηηθψλ 
απνηειεζκάησλ 2.776.848,32 3.150.048,88 1.777.699,35 
Θέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή -βαζηθά (ζε €) 7.21 2,0060 1,0943 

 

 
 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 34 έσο 50 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 



 
 

 9 

 

3.Θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

 
Κεηνρηθφ Θεθάιαην 

Ινηπά 
Απνζεκαηηθά Kέξδε εηο λέν 

χλνιν Ηδίσλ 
Θεθαιαίσλ 

Τπφινηπν, 31 Γεθεκβξίνπ 2006 3.577.913,83 1.846.112,95 7.844.933,37 13.268.960,15 

Θαζαξά θέξδε πεξηφδνπ - 73.327,76 1.307.746,14 1.381.073,90 
Έζνδα / έμνδα απεπζείαο αλαγλσξηζζέληα ζηα ίδηα θεθάιαηα - - - - 
Παξνρή δηθαησκάησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζην πξνζσπηθφ - - - - 

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 119.998,15 289.551,85 
 

409.550,00 
Γηαλνκή κεξηζκάησλ - - (1.782.851,26) (1.782.851,26) 
Τπφινηπν, 31 Γεθεκβξίνπ 2007 3.697.911,98 2.208.992,56 7.369.828,25 13.276.732,79 

Θαζαξά θέξδε πεξηφδνπ - - 2.531.786,31 2.531.786,31 
Έζνδα / έμνδα απεπζείαο αλαγλσξηζζέληα ζηα ίδηα θεθάιαηα - - - - 
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - - 

Έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ - - - - 
Γηαλνκή κεξηζκάησλ - - (1.262.086,00) (1.262.086,00) 
Τπφινηπν, 31 Γεθεκβξίνπ 2008 3.697.911,98 2.208.992,56 8.639.528,56 14.546.433,10 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 34 έσο 50 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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4.Θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ 

 

 
1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο 6.288.583,27 1.482.238,72 
Θαηαβιεζέληεο ηφθνη (138.503,64) (84.216,42) 
Θαηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο (257.997,39) (636.545,75) 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο 5.892.082,24 761.476,55 
Σακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (1.523.871,49) (1.169.182,17) 

Πσιήζεηο ελζψκαησλ παγίσλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ 2.000,00 32.136,03 
Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 49.000,00 160.000,00 

Πσιήζεηο κεξηδίνπ ζπγγελψλ εηαηξηψλ - 196.000,00 
Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 19.399,73 8.193,89 
Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ 42.353,66 

 Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (1.411.118,10) (772.852,25) 
Σακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  Έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ - 409.550,00 
Αγνξά / Πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ - - 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο (1.262.086,00) (1.782.851,26) 
Ιήςε δαλεηζκνχ - 2.039.192,52 
(Απνπιεξσκή) δαλεηζκνχ (536.329,03) (716.368,93) 

Πιεξσκέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηθψλ κηζζψζεσλ (165.133,66) (155.274,65) 
Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο (1.963.548,69) (205.752,32) 

Θαζαξή (κείσζε)/ αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδχλακα 2.517.415,45 (217.128,02) 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 247.800,34 464.928,36 
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα - - 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζην ηέινο  ηεο 
πεξηφδνπ 2.765.215,79 247.800,34 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 34 έσο 50 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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5.Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 
5.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

 
Ζ εηαηξία « ΙΖΣΩ ΚΑΗΔΤΣΗΘΟ, ΓΤΛΑΗΘΟΙΟΓΗΘΟ & ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΟ ΘΔΛΣΡΟ ΑΔ» κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«ΙΖΣΩ ΑΔ» δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο πγείαο. 
Ηδξχζεθε ην 1969 σο Δ.Π.Δ. απφ καηεπηήξεο-γπλαηθνιφγνπο, έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Γήκν Αζελαίσλ. Σελ 
1/3/1991 έγηλε κεηαηξνπή ηεο εηαηξηθήο κνξθήο ζε Α.Δ.. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 απαζρνινχζε 287 
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 ινηπψλ εηδηθνηήησλ.  
Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 
ηηο 31 Οθησβξίνπ 2007 ε εηαηξεία θαηέζηε ππνζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο «ΤΓΔΗΑ ΑΔ» ηεο νπνίαο νη κεηνρέο 
έρνπλ εηζαρζεί θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υ.Α.Α. 

 

5.2 Γήισζε πκκφξθσζεο 

 
Οη Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2008 πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε απφ ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ  έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
(ΓΠΥΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ 
δηεξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) θαη έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ηελ 31/12/2008. 
 
Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη φια ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξφηππα (ΓΙΠ), ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο δηεξκελείεο ηνπο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Οη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο 
αξρέο, πεξίιεςε ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ζηε εκείσζε 6, έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε 
φιεο ηηο παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπο. 
 
5.3  Βάζε Δπηκέηξεζεο 

 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, 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. 

 
5.4  Λφκηζκα Παξνπζίαζεο 

 
Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο, 
δειαδή ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία. 
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ζηξνγγπινπνηήζεσλ, ηα πξαγκαηηθά αζξνίζκαηα ησλ πνζψλ πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλνπηηθέο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελδέρεηαη λα κελ είλαη 
αθξηβψο ίζα κε ηα αζξνίζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, παξνκνίσο γηα ηα 
πνζνζηά. 
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5.5  Υξήζε Δθηηκήζεσλ 

 
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε 
θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Θξίζεηο, παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο ηεο 
Γηνίθεζεο επεξεάδνπλ ην πνζφ ζην νπνίν απνηηκψληαη νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο, 
ην πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο γηα νξηζκέλα έζνδα θαη έμνδα, θαζψο θαη ηηο 
παξνπζηαδφκελεο εθηηκήζεηο γηα ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 
 
Οη παξαδνρέο θαη νη εθηηκήζεηο αμηνινγνχληαη ζε ζπλερή βάζε θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη 
άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ έθβαζε κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

ζεσξνχληαη ινγηθά θάησ απφ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο αθνξνχλ ην 
κέιινλ θαη σο ζπλέπεηα, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο 
ινγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο. 
 
Οη ηνκείο πνπ απαηηνχλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαζψο θαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη εθηηκήζεηο θαη νη 
παξαδνρέο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 6.1. 
 

 
 
5.6  Αιιαγή ζηηο Ινγηζηηθέο Πνιηηηθέο 

 
5.6.1  Λέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο θαη Σξνπνπνίεζε Τθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ 
 
ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ε Δηαηξεία δελ πξνέβε ζε αιιαγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ελψ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2008, ε Δηαηξεία πηνζέηεζε φια ηα λέα θαη αλαζεσξεκέλα Πξφηππα θαζψο θαη ηηο λέεο δηεξκελείεο, πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή. 
 

 ΔΓΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 2: «πλαιιαγέο κε Ίδηεο Κεηνρέο θαη κεηαμχ Δηαηξεηψλ 

Ηδίνπ Οκίινπ» 
 

Ζ ΔΓΓΠΥΑ 11 παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 2 ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο: (α) Ακνηβέο 
βαζηδφκελεο ζε κεηνρέο πνπ δηαθαλνλίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε λα αγνξάδεη ίδηεο κεηνρέο, (β) Κεηξηθή 
εηαηξία πνπ παξέρεη ακνηβέο βαζηδφκελεο ζε κεηνρέο ζηνπο ππαιιήινπο ζπγαηξηθήο ηεο θαη (γ) Θπγαηξηθή 
πνπ παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηεο ακνηβέο βαζηδφκελεο ζε κεηνρέο ηεο κεηξηθήο ηεο. Ζ Γηεξκελεία έρεη 
εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία νη εξγαδφκελνί ηνπο ιακβάλνπλ δηθαηψκαηα επί ησλ 
κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία δελ δηαθέξεη απφ ηηο 
ζρεηηθέο πξφλνηεο ηεο Γηεξκελείαο. 
 

 ΔΓΓΠΥΑ 12: «πκθσλίεο γηα Παξαρψξεζε Γηθαηψκαηνο Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ» (ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008) 
 
Ζ Γηεξκελεία πξαγκαηεχεηαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη παξαρσξεζηνχρνη ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηα 
πθηζηάκελα ΓΠΥΑ γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο 

παξαρσξνχληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο. εκεηψλεηαη φηη ε ΔΓΓΠΥΑ 12 δελ θαιχπηεη φια ηα 
είδε ησλ επηρεηξήζεσλ παξαρψξεζεο αιιά εθαξκφδεηαη κφλν γηα ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ 
ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο νπνίεο ν δηαρεηξηζηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ ππνδνκή. Κε βάζε ηε Γηεξκελεία, νη 
παξαρσξεζηνχρνη δελ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζρεηηθή ππνδνκή σο ελζψκαηα πάγηα, αιιά λα 
αλαγλσξίζνπλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη / ή έλα άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ. 
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηε Γηεξκελεία απηή. Ζ Γηεξκελεία 12 δελ έρεη εθαξκνγή 
ζηελ Δηαηξεία. 
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 ΔΓΓΠΥΑ 14: «ΓΙΠ 19 – Σν Όξην Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Θαζνξηζκέλσλ 

Παξνρψλ, Διάρηζηεο Απαηηήζεηο Υξεκαηνδφηεζεο θαη ε Αιιειεπίδξαζή 

ηνπο» (ηζρχεη απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008) 
 
Ζ ΔΓΓΠΥΑ. 14 παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθηίκεζεο ηνπ νξίνπ ζην πνζφ ηνπ πιενλάζκαηνο πνπ 
κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζχκθσλα 
κε ην ΓΙΠ 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο». Δπίζεο, επεμεγεί πψο απηφ ην φξην κπνξεί λα επεξεαζηεί φηαλ 
ππάξρεη λνκηθή ή ζπκβαηηθή απαίηεζε ειάρηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηππνπνηεί ηελ πθηζηάκελε πξαθηηθή. 
Ζ Γηεξκελεία απηή δελ επεξέαζε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε ή απφδνζε δεδνκέλνπ φηη φια ηα πξνγξάκκαηα 
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαηαιήγνπλ ζε θαζαξή ππνρξέσζε / δελ έρεη ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 
 
 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΠ 39, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη 

Απνηίκεζε θαη ΓΠΥΑ 7, Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο - 

Οθηψβξηνο 2008: Αλαηαμηλφκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κέζσλ  (ηζρχεη απφ 

01/07/2008).  

 
Πξνο αληηκεηψπηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ην IASB εμέδσζε ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε, ε νπνία 
δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε εηαηξίεο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ΓΠΥΑ λα αλαηαμηλνκήζνπλ ηα κε παξάγσγα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί απφ ηελ Δηαηξεία ζηελ 
θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε) εθηφο ηεο θαηεγνξίαο 
ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ απνηειεζκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε απηή 
επηηξέπεη ζε κία εηαηξεία ηε κεηαθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ θαηεγνξία 
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζηελ θαηεγνξία δάλεηα θαη απαηηήζεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα πιεξνχζε ηνλ νξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο δάλεηα θαη απαηηήζεηο (εάλ δελ είρε 
ραξαθηεξηζηεί σο δηαζέζηκν πξνο πψιεζε), εθφζνλ ε εηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 
δηαηεξήζεη απηφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην εγγχο κέιινλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ 
επηηξέπεη ηελ αλαηαμηλφκεζε ζηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ απνηειεζκάησλ. Ζ ηξνπνπνίεζε 
αλαθέξεηαη ζε γλσζηνπνηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί 
αλαηαμηλφκεζε. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
 
5.6.2 Πξφηππα, Σξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ζηα ππάξρνληα Πξφηππα ηα νπνία δελ έρνπλ 
αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
 
Σα παξαθάησ λέα Πξφηππα, Σξνπνπνηήζεηο/Αλαζεσξήζεηο ζηα Πξφηππα ή Γηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά 
δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ μεθηλά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί 
λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία: 
 

 ΔΓΓΠΥΑ 13: «Πξνγξάκκαηα Δπηβξάβεπζεο Πειαηψλ» (ηζρχεη γηα 

δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008)  
 
Ζ ΔΓΓΠΥΠ 13 εθαξκφδεηαη ζηα πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο πειαηψλ. πγθεθξηκέλα απαηηεί φπσο ηα 
αληαιιάγκαηα (πηζηψζεηο) επηβξάβεπζεο (loyalty award credits) λα απεηθνλίδνληαη ινγηζηηθά σο έλα 
μερσξηζηφ κέξνο ηεο ζπλαιιαγήο πψιεζεο κε ηελ νπνία παξαρσξνχληαη, θαη ζπλεπψο κέξνο ηεο ηηκήο 
πψιεζεο επηκεξίδεηαη ζε απηά θαη αλαγλσξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία εμαζθνχληαη 
ηα αληαιιάγκαηα απηά. Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη φηη απηή ε Γηεξκελεία ζα έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο 
ηεο Θαηαζηάζεηο, θαζψο δελ εθαξκφδεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα. 
 

 ΔΓΓΠΥΑ 15: «πκβφιαηα γηα Θαηαζθεπή Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Real 

Estate)» (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο  πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/01/2009). 
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Ζ ΔΓΓΠΥΑ 15 παξέρεη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εάλ έλα ζπκβφιαην γηα ηελ θαηαζθεπή 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΠ 11 «Θαηαζθεπαζηηθέο πκβάζεηο» ή ηνπ ΓΙΠ 
18 «Έζνδα», θαη αλαθνξηθά κε απηφ ην Πξφηππν, πφηε πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη έζνδν απφ ηελ θαηαζθεπή. 
Ζ ΔΓΓΠΥΑ 15 δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαζψο νη ζπλαιιαγέο ησλ εζφδσλ αλαγλσξίδνληαη βάζεη ηνπ ΓΙΠ 18 θαη φρη 
βάζεη ηνπ ΓΙΠ 11. 
 
 

 ΔΓΓΠΥΑ 16, Αληηζηάζκηζε Θαζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή 

Γξαζηεξηφηεηα ηνπ Δμσηεξηθνχ (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/10/2008).  

 
Ζ Γηεξκελεία 16 δηεπθξηλίδεη νξηζκέλα δεηήκαηα γηα ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε αληηζηαζκίζεσλ 
ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ θαζαξήο επέλδπζεο ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 
ζπγθεθξηκέλα δηεπθξηλίδεη φηη: 
- Σν λφκηζκα παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ δελ δεκηνπξγεί έθζεζε ζε θίλδπλν γηα ηελ 

νπνία ε Δηαηξεία κπνξεί λα εθαξκφζεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. πλεπψο, ε εηαηξεία κπνξεί λα 

πξνζδηνξίζεη ζαλ θίλδπλν πξνο αληηζηάζκηζε κφλν ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ 
κεηαμχ ηνπ λνκίζκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηνπ λνκίζκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ. 

- Παξφηη ην ΓΙΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε» εθαξκφδεηαη γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο απφ ην απνζεκαηηθφ γηα 
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ην κέζν αληηζηάζκηζεο, ην ΓΙΠ 21 «Οη Δπηδξάζεηο 
Κεηαβνιψλ ζηηο Σηκέο πλαιιάγκαηνο» εθαξκφδεηαη αλαθνξηθά κε ην ζηνηρείν πνπ αληηζηαζκίδεηαη. 

- Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.  

 

 ΔΓΓΠΥΑ 17.: «Γηαλνκέο κε ηακεηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνπο 

Ηδηνθηήηεο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/07/2009) 

 

Όηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά ηα 

πιεξσηέα κεξίζκαηα. Ζ ΔΓΓΠΥΑ 17 δηεπθξηλίδεη ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

- ην κέξηζκα πιεξσηέν πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη φηαλ ην κέξηζκα έρεη εγθξηζεί θαη δελ βξίζθεηαη πιένλ 
ζηε δηάζεζε ηεο Δηαηξείαο, 

- ε Δηαηξεία πξέπεη λα επηκεηξά ην κέξηζκα πιεξσηέν ζηελ εχινγε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ πνπ πξφθεηηαη λα δηαλεκεζνχλ, 

- ε Δηαηξεία πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κεξίζκαηνο πνπ πιεξψζεθε θαη ηεο 
ινγηζηηθήο αμίαο ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαλέκνληαη ζηα απνηειέζκαηα, θαη 

- ε Δηαηξεία πξέπεη λα παξέρεη πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο, εθφζνλ ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
θαηέρνληαη πξνθεηκέλνπ γηα δηαλνκή ζηνπο ηδηνθηήηεο πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο δηαθνπείζαο 
δξαζηεξηφηεηαο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηεο δηεξκελείαο. 
 

 ΔΓΓΠΥΑ 18: «Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ Πειάηεο» 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/07/2009) 
 
Ζ δηεξκελεία απηή αλαθέξεηαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα θνηλήο σθέιεηαο δηεπθξηλίδνληαο ηνλ ινγηζηηθφ 
ρεηξηζκφ ζπκθσληψλ φπνπ ε Δηαηξεία απνθηά ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (ή ρξεκαηηθά 
δηαζέζηκα πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ) απφ έλαλ 
πειάηε θαη απηφ ην πάγην ρξεζηκνπνηείηαη σο αληάιιαγκα γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ πειάηε ζην δίθηπν ή γηα ηελ 
παξνρή κειινληηθή πξφζβαζήο ηνπ, έηζη ψζηε λα ηξνθνδνηήζεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Ζ 

Γηεξκελεία έρεη κειινληηθή εθαξκνγή, σζηφζν επηηξέπεηαη πεξηνξηζκέλε αλαδξνκηθή εθαξκνγή. Κε βάζε 
ηελ ππάξρνπζα δνκή θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη, ε Δηαηξεία δελ αλακέλεη ζεκαληηθέο 
επηδξάζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο. 
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 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 2, Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ 

Κεηνρψλ - Αλαζεψξεζε 2008: Πξνυπνζέζεηο Θαηνρχξσζεο θαη Αθπξψζεηο 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο  πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2009).  
 
Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνηχπνπ δηεπθξηλίδεη φηη σο πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο ζεσξνχληαη κφλν νη 
πξνυπνζέζεηο ππεξεζίαο θαη νη πξνυπνζέζεηο απνδνηηθφηεηαο, ελψ νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζρεηηθψλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
παξαρψξεζεο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηεο επίπησζεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 
αλσηέξσ αλαζεψξεζεο, σζηφζν δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. 

 

 Αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3: «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» - Σξνπνπνηεκέλν ΓΙΠ 

27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη  

γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/07/2009) 
 
Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ („ΓΙΠ‟) δεκνζηνπνίεζε ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2008 ην 
Αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ην Σξνπνπνηεκέλν ΓΙΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη 
Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζηνλ ινγηζηηθφ 
ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά 
απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κειινληηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζηα 
απνηειέζκαηα (αληί γηα πξνζαξκνγή ηεο ππεξαμίαο). Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΠ 27 απαηηεί φπσο ζπλαιιαγέο 
πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. πλεπψο 
δελ επεξεάδνπλ ηελ ππεξαμία νχηε δεκηνπξγνχλ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκηά). Δπηπιένλ ην ηξνπνπνηεκέλν 
Πξφηππν αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ινγίδνληαη νη δεκηέο ζπγαηξηθψλ θαζψο θαη ε απψιεηα ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. 
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΠΥΑ 3 θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 
27. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ Πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο θαη ζα 
επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη 
κεηά. 
 

 ΓΠΥΑ 8, Ιεηηνπξγηθνί Σνκείο (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2009). 
 
Σν ΓΠΥΑ 8 αληηθαζηζηά ην ΓΙΠ 14 «Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα». Σν λέν ΓΠΥΠ απαηηεί ηελ πηνζέηεζε κηαο 
δηνηθεηηθήο πξνζέγγηζεο (management approach) γηα ηελ παξνπζίαζε πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ γλσζηνπνηνχληαη 
είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηνίθεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θάζε ηκήκαηνο, 
θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα. Απηή ε πιεξνθφξεζε 
είλαη πηζαλφ λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ 
θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. Σέινο πξέπεη λα παξέρνληαη επεμεγήζεηο γηα ηε βάζε πξνεηνηκαζίαο 
ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ ηνκέσλ, θαζψο θαη ζπκθσλίεο κε ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ 
Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο 
θαηαζηάζεηο. 
 

 Αλαζεσξεκέλν ΓΙΠ 1: «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2009) 
 
Σν ΓΙΠ 1 έρεη αλαζεσξεζεί πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο είλαη: ε απαίηεζε φπσο 
ε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο, ε εηζαγσγή κηαο 
θαηλνχξγηαο Θαηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ (“comprehensive income”) πνπ ζπλδπάδεη φια ηα ζηνηρεία 
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εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κε «ινηπά ζπλνιηθά έζνδα» 
(“other comprehensive income”) θαη ηεο απαίηεζεο φπσο αλαδηαηππψζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ή 
αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο λέσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο λσξίηεξεο 
ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ, δειαδή ζε κία ηξίηε ζηήιε ζηνλ Ηζνινγηζκφ. Ζ Δηαηξεία ζα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο 

αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Θαηαζηάζεσλ γηα ην 2009, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 
παξαπάλσ αιιαγέο θαηαζηνχλ εθαξκφζηκεο. 
 

 Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΙΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Παξνπζίαζε» θαη 

ΓΙΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» – Σξνπνπνίεζε 

2008: Δμαγνξάζηκα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 

εθθαζάξηζε (ηζρχεη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2009). 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΠ 32 απαηηεί φπσο νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν 
(«puttable») θαη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε κηαο νληφηεηαο αλαγλσξηζηνχλ σο 
ίδηα θεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΙΠ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε 
πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα «puttable» κέζα πνπ ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Ζ Δηαηξεία αλακέλεη 

φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 
 

 Αλαζεσξεκέλν ΓΙΠ 23: «Θφζηνο Γαλεηζκνχ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2009) 
 
ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ ΓΙΠ 23, θαηαξγείηαη ε επηινγή (πνπ ππάξρεη ζην πθηζηάκελν Πξφηππν) 
γηα αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα θαηαλεκεζεί άκεζα ζε έλα επηιέμηκν ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ζηα έμνδα πεξηφδνπ. Όια ηα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ κπνξεί λα 
θαηαλεκεζνχλ άκεζα ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηηο 
πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα θεθαιαηνπνηνχληαη. Έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο, 
είλαη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ θαη‟ αλάγθε ρξεηάδεηαη κηα ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο γηα 
ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ή γηα ηελ πψιεζή ηνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Πξνηχπνπ δελ 
έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, δεδνκέλνπ φηη εθαξκφδεη ηνλ ελαιιαθηηθφ 
ρεηξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ, ν νπνίνο πξνβιεπφηαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ 
ΓΙΠ 23. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ Πξνηχπνπ δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΙΠ 39, Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη 

Απνηίκεζε: Θαηάιιεια κέζα αληηζηάζκηζεο, Ηνχιηνο 2008 (εθαξκφδεηαη 

γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009).  
 

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Ι.Π. 39, επηηξέπεη ζε κία επηρείξεζε λα πξνζδηνξίζεη σο αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν 
έλα ηκήκα ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ή ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ηακεηαθήο ξνήο ελφο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. Κία επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ή ζηηο 
ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζπλδένληαη κε έλα κνλνκεξή θίλδπλν, σο ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν, ζε κία 
απνηειεζκαηηθή ζρέζε αληηζηάζκηζεο, Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα επεξεάζεη ηηο 
Οηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο. 
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5.6.3 Δηήζηεο Βειηηψζεηο Πξνηχπσλ 
 
Σνλ Κάην ηνπ 2008 ην ΓΙΠ εμέδσζε κηα ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε 
αζπλεπεηψλ θαζψο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο εθαξκφδνληαη γηα ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2009 θαη δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε.  
 

Πξφηππν Σξνπνπνίεζε 

ΓΠΥΑ 5 «Κε Θπθινθνξνχληα ηνηρεία ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ Θαηερφκελα πξνο Πψιεζε θαη 

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο» 

ρέδην πψιεζεο κεηνςεθηθνχ πνζνζηνχ ζε κία 

ζπγαηξηθή 

ΓΙΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» 
Σαμηλφκεζε παξαγψγσλ σο θπθινθνξνχληα /κε 

θπθινθνξνχληα ζηνηρεία 

ΓΙΠ 16 «Δλζψκαηα Πάγηα» 

Αλαθηήζηκν πνζφ 

Πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη 

πξνο εθκίζζσζε ζε ηξίηνπο 

ΓΙΠ 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο» 

Κεηψζεηο παξνρψλ θαη αξλεηηθά θφζηε πξνυπεξεζίαο 

Γηαρεηξηζηηθά θφζηε πξνγξάκκαηνο 

Αληηθαηάζηαζε νξηζκνχ «δηαθαλνληζκφο» 

Παξνρή θαζνδήγεζεο αλαθνξηθά κε ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο 

ΓΙΠ 20 «Ινγηζηηθή ησλ Θξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη 

Γλσζηνπνίεζε Θξαηηθήο Τπνζηήξημεο» 

Θπβεξλεηηθά δάλεηα κε κεδεληθφ ή πνιχ ρακειφ 

επηηφθην ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά 

ΓΙΠ 23 «Θφζηε Γαλεηζκνχ» πζηαηηθά ζηνηρεία θφζηνπο δαλεηζκνχ 

ΓΙΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο» 

Απνηίκεζε ζπγαηξηθήο θαηερφκελεο πξνο πψιεζε, 

ζηηο αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

ΓΙΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο» 

Απαηηνχκελε γλσζηνπνίεζε φηαλ νη επελδχζεηο ζε 

ζπγγελείο ινγηζηηθνπνηνχληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

ησλ απνηειεζκάησλ. 

Απνκείσζε επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο 

ΓΙΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» 

Απαηηνχκελε γλσζηνπνίεζε φηαλ νη ζπκκεηνρέο ζε 

θνηλνπξαμίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

ΓΙΠ 29 «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Αλαθνξψλ ζε 

Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο» 

Πεξηγξαθή ηεο βάζεο απνηίκεζεο ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο. 

ΓΙΠ 36 «Απνκείσζε ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ» 

Γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε «αμία ιφγσ 

ρξήζεο». 

ΓΙΠ 38 «Άπια ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ» 

Έμνδα δξαζηεξηνηήησλ δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο. 

Δθαξκνγή ζηαζεξήο κεζφδνπ ή κεζφδνπ απφζβεζεο 

ηεο κνλάδαο παξαγσγήο. 

ΓΙΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη 

Απνηίκεζε» 

Αλαηαμηλφκεζε παξαγψγσλ πξνο ή απφ ηελ 

ηαμηλφκεζή ηνπο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

Πξνζδηνξηζκφο θαη ηεθκεξίσζε αληηζηαζκίζεσλ ζε 

επίπεδν ηνκέα. 

Υξήζε αλαζεσξεκέλνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (ζε 
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ζρέζε κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ) θαηά ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ κεηά 

ηελ παχζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ηεο εχινγεο 

αμίαο. 

ΓΙΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα» 

Αλαζεψξεζε πεδίνπ εθαξκνγήο αλαθνξηθά κε ηα 

αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή ή 

αμηνπνηνχληαη γηα κειινληηθή ρξήζε σο επελδπηηθά 

αθίλεηα. 

ΓΙΠ 41 «Γεσξγία» 

Υξήζε πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. 

Πξφζζεηνο βηνινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο. 

 
Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηεο επίπησζεο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ 
ηξνπνπνηήζεσλ. 
 
 
6. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 

 
Οη 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:  
 
6.1 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο 

 

(α) Παξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο 

 
Οη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε 
ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε:  
 
Σαμηλφκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κέζσλ 

 
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία 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 ΓΙΠ 39 θαη ζπγθεθξηκέλα ην θαηά πφζν ε 
Δηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο θξαηήζεη έσο ηε ιήμε ηνπο. 

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

 Υξεκαηννηθνλνκηθά 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 
Δηαηξείαο, ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 

 (β) Δθηηκήζεηο θαη Τπνζέζεηο 

 
πγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο 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 Οηθνλνκηθψλ 
Θαηαζηάζεσλ. Κία ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, 
ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο. Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, 
βαζηδφκελε 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 Δλζψκαησλ Παγίσλ 

Σα 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 ηνηρείσλ 

Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Σελ 31/12/2008 ε 
Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 6.5). 
 

 Δθηίκεζε Δχινγεο Αμίαο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κέζσλ 

Ο 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. Ο ππνινγηζκφο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο απαηηεί δηαθφξσλ εηδψλ εθηηκήζεηο. Οη 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. 
 
 

 Πξφβιεςε γηα Φφξν Δηζνδήκαηνο 

Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην ΓΙΠ 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 
Δηαηξεία 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. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Λ 
3697/25.09.2008 ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ν θφξνο επί ησλ θεξδψλ ησλ 
εηαηξεηψλ κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα θάζε έηνο απφ ην 2010 έσο θαη ην 2014, φπνπ ζα 
αλέξρεηαη ζε 20%. Αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπληειεζηψλ θαζψο θαη ε πξφβιεςε (έμνδν 
ρξήζεσο) γηα ελδερφκελν θνξνινγηθφ έιεγρν  αλέιεγθησλ ρξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζεκείσζε 7.20. 
 

 Αβέβαηε έθβαζε εθθξεκψλ επίδηθσλ ππνζέζεσλ 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη πξνρσξεί ζε 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επίδηθεο ππνζέζεηο θαηά ηεο Δηαηξείαο, βάζεη ζηνηρείσλ απφ ηε Λνκηθή 
Τπεξεζία, ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη 
(πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 7.24). 
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 Πξνβιέςεηο γηα Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο 

Ζ Δηαηξεία 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 Δηαηξείαο 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 Τπεξεζίαο ηεο Δηαηξείαο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη 
επεμεξγαζίαο ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξφζθαησλ εμειίμεσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. 
 

 Πξφβιεςε γηα Απνδεκίσζε Πξνζσπηθνχ 

Σν 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. Οη παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα θαη  
ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνβαίλεη ζε ζπλερή επαλεθηίκεζή ηνπο (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηε ζεκείσζε 
7.11). 
 

 Δλδερφκελα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο 

Ζ Δηαηξεία 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 Δηαηξείαο ηελ 31/12/2008. Παξφια 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 Δηαηξείαο ζην κέιινλ (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζεκείσζε 7.24). 
 
6.2 Πιεξνθφξεζε 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 2008, δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε έλαλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα 
δξαζηεξηνηήησλ, εθείλν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε κία γεσγξαθηθή πεξηνρή ηελ Διιεληθή 
Δπηθξάηεηα.  
 
6.3 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. Οη 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. Σν 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. Σα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη 
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ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε απνηηκψληαη θαηά ηελ εμαγνξά 
ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Σν 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 ηνπ νκίινπ απαιείθνληαη. Οη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκίεο, επίζεο απαιείθνληαη εθηφο εάλ ε 
ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη ινγηζηηθέο 
κέζνδνη ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί 
απφ ηνλ φκηιν.  

 
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 
κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ δεκία απνκείσζεο. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε Δηαηξία εθηηκά αλ ππαξρνπλ 
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 δελ ζπληάζζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηαηί ελνπνηείηαη απφ ην ΚΖΣΔΡΑ Α.Δ.  

 
(β) πγγελείο 

 
ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ν Όκηινο έρεη νπζηψδε επηξξνή (φρη έιεγρν), κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο λα 
θπκαίλνληαη απφ 20%-50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ 
κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο.  

 
Σν κεξίδην ηνπ Οκίινπ 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. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην κεξίδην ηνπ νκίινπ 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. 

 
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 
κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ δεκηά απνκείσζεο. ε 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.  
 
Σν κεξίδην ηνπ Οκίινπ 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. Οη ζπζζσξεπκέλεο κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ 
επελδχζεσλ ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζηηο δεκίεο ζε κία ζπγγελή 
επηρείξεζε ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπγγελή επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
νπνηνλδήπνηε άιισλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ν Όκηινο 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. 
 
ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ε Δηαηξεία έρεη νπζηψδε επηξξνή (φρη έιεγρν), κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο λα 
θπκαίλνληαη απφ 20%-50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ 
κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο.  
 
Σν κεξίδην ηεο Δηαηξείαο 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, 
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θαηαρσξείηαη ζηα απνζεκαηηθά. Όιεο απηέο νη κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ επελδχζεσλ. 
ηελ 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. 

 
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 
κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ δεκηά απνκείσζεο. ε 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.  
 
Σν κεξίδην ηεο Δηαηξείαο 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. Οη 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 ΚΖΣΔΡΑ Α.Δ.  
 

 
6.4 Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 

 
Οη Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα 
παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. 
 

 
 πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα 

 
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηε ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ 
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Σα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη 
ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο θαηά 
ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. 
Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ 
ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη 
ζηα απνηειέζκαηα. 
 
Σα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη απνηηκψληαη ζηελ 
εχινγε αμία ηνπο κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζνηηκία πνπ 
ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηα 
κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο 
θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο. ηελ πεξίπησζε απνηειεζκαηηθήο 
αληηζηάζκηζεο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ γηα κε λνκηζκαηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ 
απνηηκψληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ην κέξνο ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο πνπ νθείιεηαη 
ζηελ κεηαβνιή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 
 
Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα αιιά θαη απφ ηελ απνηίκεζε 
ηέινπο ρξήζεο λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζε μέλα λνκίζκαηα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αληηζηάζκηζεο 
ηακεηαθψλ ξνψλ απεηθνλίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
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6.5 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 
Σα 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. Σν 
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. 

 
Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζη‟ απνηειέζκαηα σο έμνδν, θαηά ην ρξφλν       
πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 
 
Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη 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 

  

Οη 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.  
 

6.6 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ινγηζκηθφ: Σα 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. 
Οη 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 
ινγηζκηθνχ. Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη 
απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ 
απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5.  
Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη.  
 
 
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο 
απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 5 ρξφληα. 
 

6.7 Απνκείσζε Αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 
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Σα 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. Σα 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 Σακεηαθψλ Ρνψλ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. Κνλάδα Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ 
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. ε 
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. 
 
Οη 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. 
 

6.8 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

 
Οη 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 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο 
πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγείο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζήο ηνπο.  
πκπεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμε κεγαιχηεξε ησλ 12 κελψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ.   

(β) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε 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.  Πεξηνπζηαθά 
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) Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο σο ηελ ιήμε 

Πεξηιακβάλεη 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 πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε 
απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ ηαμηλνκνχληαη ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πεξηιακβάλνληαη ζην 
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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. Οη 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. 
 
Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο.   
Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ ηεο 

Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ κεηέπεηηα παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.  
 
Σα 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 πξαγκαηνπνηζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζαλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα 
απνζεκαηηθά επαλεθηίκεζεο επελδχζεσλ. ε πεξίπησζε πψιεζεο ή απνκείσζεο ησλ δηαζέζηκσλ πξνο 
πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, νη ζπζζσξεπκέλεο αλαπξνζαξκνγέο εχινγεο αμίαο κεηαθέξνληαη 
ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ.  
 
Οη 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. Οη 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 
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. Οη 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. 
 
Οη 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. 
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Υξεκαηννηθνλνκηθά 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. 
 
6.9 Απνζέκαηα  

 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν 
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. Σν 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. Πξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ 
θξίλεηαη απαξαίηεην. 
 

6.10 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 
Οη 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. Οη 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. Σν 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. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα 
απνηειέζκαηα. Θάζε δηαγξαθή ππνινίπσλ πειαηψλ ρξεψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα πξφβιεςε γηα επηζθαιείο 
απαηηήζεηο. Απνηειεί πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο λα κελ δηαγξάθεηαη θακία απαίηεζε κέρξη λα εμαληιεζνχλ φιεο 
νη δπλαηέο λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμή ηεο. 
 

6.11 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ 

 
Σα 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. 
 
 
6.12 Κε θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκεκέλα σο θξαηνχκελα πξνο πψιεζε 

 
Σα 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”.  
 
Σα 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 
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ηελ εχινγή ηνπο αμία κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο 
“θξαηνχκελα πξνο πψιεζε” δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε. Σν 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. 
 
6.13 Κεηνρηθφ θεθάιαην 

 
Σν 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 αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

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

 

(β) Κεξίζκαηα κεηνρψλ 

 
Σα κεξίζκαηα κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε ζηελ ρξήζε πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 
 

6.14 Γάλεηα 

 
Σα 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. Σπρφλ 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. 
 
Σα 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 Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
 
 
6.15 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιφκελνο θφξνο 

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

 Σξέρνπζα Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ο 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. 
 

 Αλαβαιιφκελε 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 
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αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Ο 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. 
 
Οη 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. ε πεξίπησζε αδπλακίαο 

ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο 
ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ, ρξήζε. 
 
Οη 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. 
 
Ο 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. 

 
Οη 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. 
 
6.16 Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ 

 
(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο 

  
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ 
θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 
 
(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 
 
Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 
φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Σν 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. Σν 
θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν 
σξίκαλζεο. 
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(γ) Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο 
 
Οη 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. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. 
 
ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 
θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε σο ελδερφκελε 

ππνρξέσζε.  
 
6.17 Πξνβιέςεηο 

 
Οη πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη φηαλ: 

 Τπάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ 

παξειζφληνο, 
 Δίλαη πηζαλφλ φηη ζ‟ απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο,  
 Σν απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 

 
Οη 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. 
 
Οη 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. Σν 
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο αληηθαηνπηξίδεη ηηο 
ξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη απμήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 
ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε.  
 
ε 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. 
 
Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, 
εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Πηζαλέο 

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. 
 
6.18 Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ 

 

Έζνδα: Σα 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) Παξνρή 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.  Σα  έζνδα 
ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζην θαζαξφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζεί 
αλά θαηεγνξία.   
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(β) Πσιήζεηο αγαζψλ 

 
Οη 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 

 
Σα 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. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί 
ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

 

(δ) Έζνδα απφ κεξίζκαηα 

 

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

 
Σα 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 

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. 
 
6.20 Κηζζψζεηο 

 

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. Οη 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) Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

 
Κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ε Δηαηξεία δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο ηεο 
ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη 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. Οη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηα Γάλεηα. Οη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 
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θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο. Σα 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 

 
ηνηρεία 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. Σα πάγηα απηά απνζβέλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο φπσο θαη ηα 

ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηελ Δηαηξία πάγηα. Σν έζνδν απφ ηα ελνίθηα αλαγλσξίδεηαη ζηα έζνδα ηελ 
πεξίνδν ηελ νπνία αθνξνχλ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ελνηθίαζεο.  
 
6.21 Θέξδε Αλά Κεηνρή 

 
Σα 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. 
 
Σα 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). 
Ο 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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7. εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 

7.1 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Οη 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 € 1,116 εθ. γηα αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην 
ιφγν ζε απφθηεζε ηαηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζε βειηηψζεηο ή θαηαζθεπέο εγθαηαζηάζεσλ.  
 

 

 

 
Οηθφπεδα Θηίξηα 

Κερ/θφο 

εμνπιηζκφο 

Κεηαθνξηθά 

κέζα 

Έπηπια θαη 
Ινηπφο 

εμνπιηζκφο 

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππφ εθηέιεζε χλνιν 

        Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2007 4.526.332,66 9.798.654,10 1.145.170,11 61,04 316.024,17 1.575.117,49 17.361.359,57 

        Πξνζζήθεο - 82.966,88 813.048,29 - 14.325,84 176.358,23 1.086.699,24 

Κεηαθνξέο - 1.382.295,07 163.508,00 - 157.896,86 (1.703.699,93) - 

Πσιήζεηο θαη θαηαζηξνθέο - - (84.577,71) - (41.410,27) - (125.987,98) 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο πσιεζέλησλ - - 58.911,52 - 41.077,40 - 99.988,92 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ - (225.943,39) (469.493,25) (61,03) (221.569,80) - (917.067,47) 

Πξνθαηαβνιέο γηα θηήζε Παγίσλ - - - - - - - 

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007 4.526.332,66 11.037.972,66 1.626.566,96 0,01 266.344,20 47.775,79 17.504.992,28 

        Πξνζζήθεο - - 408.007,70 - 249.019,67 460.837,30 1.117.864,67 

Κεηαθνξέο - 247.019,40 17.183,84 
 

88.204,14 (354.407,38) (2.000,00) 

Πσιήζεηο θαη θαηαζηξνθέο - (1.385,18) (23.115,37) - (10.472,95) - (34.973,50) 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο πσιεζέλησλ - 1.385,18 22.303,70 - 10.045,20 - 33.734,08 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ - (347.489,30) (415.486,85) - (296.875,88) - (1.059.852,03) 

Πξνθαηαβνιέο γηα θηήζε Παγίσλ - - - - - - - 

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 4.526.332,66 10.937.502,76 1.635.459,98 0,01 306.264,38 154.205,71 17.559.765,50 
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Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηιακβάλνπλ ηα θαησηέξσ πνζά, ηα νπνία ε Δηαηξεία θαηέρεη σο κηζζσηήο ζχκθσλα 
κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο: 
 
Πάγηα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

 

 
31/12/2008 31/12/2007 

Θφζηνο θεθαιαηνπνίεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 888.317,02 888.317,02 

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ 234.160,07 100.912,52 

Αλαπφζβεζηε αμία 654.156,95 787.404,50 

 

7.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
Tα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηηο 31/12/2008 αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2007 217.657,35 

    

Πξνζζήθεο απφ απφθηεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ - 

Πξνζζήθεο 82.482,14 

Κεηαθνξέο - 

Πσιήζεηο (2.908,88) 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο πσιεζέλησλ 2.908,87 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (82.081,50) 

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007 218.057,98 

    

Πξνζζήθεο απφ απφθηεζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ - 

Πξνζζήθεο 406.006,82 

Κεηαθνξέο - 

Πσιήζεηο -  

σξεπκέλεο απνζβέζεηο πσιεζέλησλ - 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (492.909,00) 

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 131.155,80 

 

7.3 Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

 

 
31/12/2008 31/12/2007 

Τπφινηπν αξρήο 58.694,06 254.694,06 

Πσιήζεηο - (196.000,00) 

Τπφινηπν ιήμεσο 58.694,06 58.694,06 

 

7.4 Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 

 

 
31/12/2008 31/12/2007 

Δγγπήζεηο 68.827,51 64.189,51 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 233.730,00 - 

χλνιν 302.557,51 64.189,51 

 

7.5 Απνζέκαηα 

 
Σα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 
31/12/2008 31/12/2007 

Πξψηεο Ύιεο θαη ινηπά αλαιψζηκα 618.067,63 606.377,58 

χλνιν 618.067,63 606.377,58 
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7.6 Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

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

 
31/12/2008 31/12/2007 

Πειάηεο 989.501,91 807.109,01 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 196.869,88 41.841,91 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 279.319,10 309.084,10 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε - - 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 805.960,81 887.422,75 

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (197.661,06) (86.376,63) 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξα 5.000,00 - 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 19.203,00 - 

 Παξαθξάηεζε θφξννπ εηζνδήκαηνο 438.022,41 - 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα - 23,60 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 12.477,19 12.781,80 

Ινηπέο απαηηήζεηο 124.324,47 135.001,36 

χλνιν 2.673.017,71 2.106.887,90 

 

 

31/12/2008 31/12/2007 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο 1.465.690,89 1.158.035,02 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε 5.000,00 - 

Κείνλ: πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο (197.661,06) (86.376,63) 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο – θαζαξέο 1.273.029,83 1.071.658,39 

Πξνθαηαβνιέο 457.225,41 - 

Ινηπέο απαηηήζεηο 942.762,47 1.035.229,51 

χλνιν άιισλ απαηηήζεσλ  1.399.987,88 1.035.229,51 

χλνιν 2.673.017,71 2.106.887,90 

 

7.7 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ 

 
Σν πξαγκαηηθφ κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην ζηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ήηαλ 3,91% (4,28% ην 2007). Σα 
ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 
 

 

31/12/2008 31/12/2007 

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 3.992,06 2.383,29 

Βξαρππξφζεζκεο θαηαζέζεηο 2.761.223,73 245.417,05 

χλνιν 2.765.215,79 247.800,34 

 

7.8  Ίδηα θεθάιαηα 

 
i) Κεηνρηθφ θεθάιαην 

 
Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 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.  
 

 

Αξηζκφο 
Κεηνρψλ 

(θνηλέο κεηνρέο) 
Θνηλέο 

Κεηνρέο 
Γηαθνξά ππέξ 

ην άξηην χλνιν 

Τπφινηπν ηελ 31/12/2006 1.183.790 3.468.504,70 977.793,69 5.630.088,39 

Έθδνζε Λέσλ Κεηνρψλ 40.955 109.409,13 289.551,85 439.915,98 

Θεθαιαηνπνίεζε ππεξαμίαο αλαπξνζαξκνγήο 

παγίσλ 37.341 119.998,15 - 157.339,15 

Κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαηαβνιή 
κεηξεηψλ ζηνπο κεηφρνπο - - - - 

Τπφινηπν ηελ 31/12/2007 1.262.086 3.697.911,98 1.267.345,54 6.227.343,52 

Τπφινηπν ηελ 31/12/2008 1.262.086 3.697.911,98 1.267.345,54 6.227.343,52 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζα πξνηείλεη πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηε 
δηαλνκή πνζνχ € 0,27 αλά κεηνρή, έλαληη € 0,17 αλά κεηνρή γηα ηε ρξήζε 2007.  
εκεηψλεηαη φηη βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.3697/2008 ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη αλψλπκεο εηαηξείεο 
πξαγκαηνπνηείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ ζηνπο κεηφρνπο κε ζπληειεζηή 10%. 

 

ii) Ινηπά Απνζεκαηηθά 

 
Σα ινηπά απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 

Σαθηηθφ 
απνζεκαηηθφ 

Γηαθνξά απφ 
αλαπξνζαξκνγή 

αμίαο 
Αθνξνιφγεηα 
απνζεκαηηθά 

Έθηαθηα 
Απνζεκαηηθά χλνιν 

Τπφινηπα  31 Γεθεκβξίνπ 2006 862.752,06 - - 5.567,20 868.319,26 

Κεηαθνξά απφ ηα θέξδε ρξήζεο 73.327,76 - - - 73.327,76 

Τπφινηπα  31 Γεθεκβξίνπ 2007 936.079,82 - - 5.567,20 941.647,02 

Τπφινηπν  31 Γεθεκβξίνπ 2008 936.079,82 - - 5.567,20 941.647,02 

 
εκεηψλεηαη φηη ζην θνλδχιη «Ινηπά Απνζεκαηηθά» ηνπ Ηζνινγηζκνχ πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζφ ηνπ «Τπέξ 
ην άξηην» ην νπνίν έρεη αλαιπζεί ζηνλ πίλαθα ηνπ «Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ».  
 
7.9 Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 

 
Σα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 
Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 31/12/2008 31/12/2007 

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο - - 

Οκνινγηαθά δάλεηα - - 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 415.746,67 620.913,82 

χλνιν 415.746,67 620.913,82 

 

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο 31/12/2008 31/12/2007 

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 253.947,77 647.893,80 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 172.476,01 195.252,36 

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ηελ  επφκελε ρξήζε - - 

χλνιν 426.423,78 843.146,16 

 

Οη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ δαλείσλ, έρνπλ σο εμήο: 
  

 

31/12/2008 31/12/2007 

Κέρξη 1 έηνο 253.947,77 647.893,80 

Απφ 1 έσο 5 έηε - - 

Άλσ ησλ 5 εηψλ - - 

χλνιν 253.947,77 647.893,80 

 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 
  

 

31/12/2008 31/12/2007 

Κέρξη 1 έηνο 172.476,01 195.252,36 

Απφ 1 έσο 5 έηε 415.746,67 620.913,82 

Άλσ ησλ 5 εηψλ - - 

χλνιν 588.222,68 816.166,18 

 

Σα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2008 θαη 2007 ήηαλ 
3,93% θαη 13,45% αληίζηνηρα. 
 
7.10 Αλαβαιιφκελνο θφξνο 
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Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο πξνζσξηλέο 
θνξνινγηθέο δηαθνξέο έρνπλ σο εμήο:  
 
 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 
31/12/2008 31/12/2007 

Απαίηεζε Τπνρξέσζε Απαίηεζε Τπνρξέσζε 

Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 13.648,83 - 6.240,36 - 

Δλζψκαηα πάγηα - (1.784.035,21) - (2.343.926,68) 

Δλζψκαηα πάγηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε - (22.664,60) - (8.512,04) 

Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο 283.723,17 - 213.500,59 - 

Πξνβιέςεηο - - 232.551,11 - 

χλνιν 297.372,00 (1.806.699,81) 452.292,06 (2.352.438,72) 

  

Ο ηζρχνλ θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνλ νπνίν ζα ππφθεηηαη ε Δηαηξία γηα ηε ρξήζε 
2008, είλαη ίζνο κε 25%. 
 
7.11 Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ 

 
Ζ Δηαηξεία 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 : 
 
Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ Ηζνινγηζκφ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί σο εμήο: 

 
31/12/2008 31/12/2007 

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο Λ.2112/20 1.233.579,00 854.002,00 

πληαμηνδνηηθέο παξνρέο νκαδηθνχ ζπληαμ. Πξνγξάκκαηνο 1697 - - 

χλνιν 1.233.579,00 854.002,00 

 

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα Απνηειέζκαηα έρνπλ πξνζδηνξηζζεί σο εμήο: 

 
31/12/2008 31/12/2007 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 77.003,00 100.425,00 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 36.295,00 - 

Θφζηνο δηαθαλνληζκψλ/ηεξκαηηζκνχ ππεξεζίαο - - 

Απφζβεζε κε αλαγλσξηζζέλησλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ - - 

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο ή δεκηά ζηελ ππνρξέσζε 312.123,00 9.366,00 

Θαλνληθφ έμνδν ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ 425.421,00 109.791,00 

 

Οη θηλήζεηο ηεο ππνρξέσζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ έρνπλ σο εμήο: 

Τπφινηπν 1/1/2007 788.887,00 

χλνιν ρξέσζεο/(πίζησζεο) ζη΄ απνηειέζκαηα 109.791,00 

Πιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο (44.676,00) 

Τπφινηπν 31/12/2007 854.002,00 

χλνιν ρξέσζεο/(πίζησζεο) ζη΄ απνηειέζκαηα 425.421,00 

Πιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο (45.844,00) 

Τπφινηπν 31/12/2008 1.233.579,00 

 

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 

  31/12/2008 31/12/2007 

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 4,25% 4,25% 

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 4,00% 3,50% 

Αλακελφκελε ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή 26,34 23,31 

 

7.12 Πξνβιέςεηο γηα ππνρξεψζεηο θαη έμνδα 

Οη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία θαη ηελ Δηαηξεία αλαγλσξίδνληαη εθ‟ φζνλ ππάξρνπλ παξνχζεο 
λνκηθέο ή ηεθκαξηέο ππνρξεψζεηο σο ζπλέπεηα παιαηφηεξσλ γεγνλφησλ, εθ‟ φζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα 
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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. 
 

Πξνβιέςεηο γηα ππνρξεψζεηο θαη έμνδα Γηαθνξέο 
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

Δθθξεκείο 
δηθαζηηθέο 
ππνζέζεηο χλνιν 

Ινγηζηηθή αμία ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2007 40.000,00 569.049,00 609.049,00 

Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο 40.000,00 286.032,00 326.032,00 

Αλαθαηάηαμε θνλδπιίνπ  - - - 

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007 80.000,00 855.081,00 935.081,00 

Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο 40.000,00 144.919,00 184.919,00 

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 120.000,00 1.000.000,00 1.120.000,00 

 
7.13 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 

 
Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο έρεη σο 
εμήο: 
 

 
31/12/2008 31/12/2007 

Πξνκεζεπηέο 743.332,96 342.965,75 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 45.249,97 80.351,48 

Γξακκάηηα πιεξσηέα - - 

Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 378,16 - 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη 2.355.626,88 905.281,02 

Πξνθαηαβνιέο απφ πειάηεο 1.661,00 313,91 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 102.551,89 737.521,16 

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ - - 

Γνπιεπκέλα έμνδα 250.363,15 64.199,85 

χλνιν 3.499.164,01 2.130.633,17 

   Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο - - 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3.499.164,01 2.130.633,17 

χλνιν 3.499.164,01 2.130.633,17 

 
 
7.14 Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 

 

 

31/12/2008 31/12/2007 

Έμνδν θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηε ρξήζε 919.777,50 246.344,05 

Πξνθαηαβνιή θφξνπ 438.022,13 - 

χλνιν 1.357.799,63 246.344,05 

 
7.15 Θφζηνο πσιεζέλησλ 

Σν θφζηνο πσιεζέλησλ αλαιχεηαη σο εμήο: 
 
Θφζηνο πσιεζέλησλ 31/12/2008 31/12/2007 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 7.689.635,46 6.212.618,52 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 5.062.766,33 4.858.174,71 

Παξνρέο ηξίησλ 1.290.108,79 1.105.013,97 

Τιηθά πνπ αλαιψζεθαλ 2.880.950,91 2.556.019,55 

Φφξνη - ηέιε 39.794,58 18.956,54 

Γηάθνξα έμνδα 1.442.676,10 846.242,92 

Απνζβέζεηο 1.383.820,63 866.505,63 

χλνιν 19.789.752,81 16.463.531,84 

 

7.16 Έμνδα δηνίθεζεο / δηάζεζεο 

 

Σα έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
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Έμνδα δηνίθεζεο 31/12/2008 31/12/2007 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 813.658,64 1.364.064,66 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 535.703,39 94.577,05 

Παξνρέο ηξίησλ 136.509,49 73.590,50 

Φφξνη - ηέιε 28.091,19 4.097,03 

Γηάθνξα έμνδα 152.653,05 72.404,70 

Απνζβέζεηο 146.425,37 133.570,32 

χλνιν 1.813.041,13 1.742.304,26 

 
Έμνδα δηάζεζεο 31/12/2008 31/12/2007 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 125.111,89 45.471,67 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 82.372,21 829,41 

Παξνρέο ηξίησλ 20.990,32 15.276,68 

Τιηθά πνπ αλαιψζεθαλ - 57.789,67 

Φφξνη - ηέιε 647,47 1.014,00 

Γηάθνξα έμνδα 23.472,63 37.460,92 

Απνζβέζεηο 22.515,03 920,22 

χλνιν 275.109,55 158.762,57 

 
 
7.17 Ινηπά έζνδα / έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

 
Σα ινηπά έζνδα θαη έμνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2007 έρνπλ σο εμήο: 
 
 Ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 31/12/2008 31/12/2007 

Έζνδα απφ ελνίθηα 572.346,89 670.585,44 

Έζνδα απφ εηδηθέο επηρνξεγήζεηο 42.353,66 - 

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 537.378,79 65.430,22 

Ινηπά έζνδα 99.074,88 19.568,05 

χλνιν 1.251.154,22 755.583,71 

 

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 31/12/2008 31/12/2007 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη ινηπέο ππνζέζεηο 253.583,39 305.088,54 

Εεκηά απφ πψιεζε παγίσλ 1.239,42 - 

Φφξνη αθίλεηεο πεξηνπζίαο 12.215,45 14.609,09 

Ινηπά έμνδα 186.927,33 20.351,93 

χλνιν 453.965,59 340.049,56 

 
7.18 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα  

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 31/12/2008 31/12/2007 

Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ 19.399,73 8.193,89 

χλνιν 19.399,73 8.193,89 

 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 31/12/2008 31/12/2007 

Υξεσζηηθνί ηφθνη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ  63.904,08 59.920,90 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 36.295,00 - 

Σφθνη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κηζζψζεσλ 32.566,09 24.295,52 

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη ηφθνη - 34.143,00 

χλνιν 132.765,17 118.359,42 

  

7.19 Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

 

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 31/12/2008 31/12/2007 

Έζνδα απφ κεξίζκαηα 49.000,00 160.000,00 

χλνιν 49.000,00 160.000,00 
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7.20 Φφξνο εηζνδήκαηνο 

 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 31/12/2008 31/12/2007 

Σξέρσλ θφξνο  919.777,22 468.519,50 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο  (23.352,53) (22.059,58) 

Δπίδξαζε ζην αλαβαιιφκελν θφξν απφ κεηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ (367.466,32) - 

Πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο 40.000,00 - 

χλνιν 568.958,37 446.459,92 

 

  

 
31/12/2008 31/12/2007 

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ 3.630.963,98 1.970.016,01 

Φφξνη ππνινγηδφκελνη κε ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή  ζην ηέινο ηεο αληίζηνηρεο 
πεξηφδνπ  ζηα θέξδε 907.741,00 492.504,00 

Δηζφδεκα κε ππνθείκελν ζην θφξν (12.250,00) (40.000,00) 

Έμνδα κε αλαγλσξηδφκελα γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο - 2.226,07 

Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ αθνξ.έζνδα 643,93 - 

Ινηπά 23.642,30 13.789,43 

χλνιν 919.777,22 468.519,50 

 

7.21 Θέξδε αλά κεηνρή 

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

 
2008 2007 

Θαζαξά θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο 2.531.786,31 1.381.073,90 

Κέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο θνηλψλ κεηνρψλ 1.262.086  1.262.086  

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (€/κεηνρή)  2,0060 1,0943 

 

7.22 Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 
1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007 

Θέξδε Πεξηφδνπ κεηά θφξσλ 2.531.786,31 1.381.073,90 

Πξνζαξκνγέο γηα: 
  Φφξν 568.958,37 446.459,92 

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 1.059.852,03 917.067,47 

Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 492.909,00 82.081,50 

Κεηαβνιέο ζηηο Τπνρξεψζεηο ιφγσ πληαμηνδφηεζεο ηνπ Πξνζσπηθνχ 379.577,00 65.115,00 

Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 115.592,56 - 

Ινηπέο πξνβιέςεηο 144.919,00 291.889,00 

(Θέξδε)/δεκηέο απφ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 1.239,42 (6.136,99) 

Έζνδα απφ κεξίζκαηα (49.000,00) (160.000,00) 

Έζνδα ηφθσλ (19.399,73) (8.193,89) 

Έμνδα ηφθσλ 138.503,64 118.359,42 

πλαιιαγκαηηθά θέξδε/(δεκηέο) - - 

Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο δαπαλψλ (42.353,66) - 

Κεηαβνιέο Θεθαιαίνπ θίλεζεο 
  (Αχμεζε)/κείσζε καθξνπξνζεζκσλ απαηηεζεσλ (238.368,00) 64.607,44 

(Αχμεζε)/κείσζε απνζεκάησλ (11.690,05) 50.950,68 

(Αχμεζε)/κείσζε απαηηήζεσλ (180.890,12) (666.302,59) 

Αχμεζε/ (κείσζε) ππνρξεψζεσλ 1.396.947,50 (1.094.732,14) 

Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 6.288.583,27 1.482.238,72 

Θαηαβιεζέληεο ηφθνη (138.503,64) (84.216,42) 

Θαηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο (257.997,39) (636.545,75) 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 5.892.082,24 761.476,55 
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7.23 Γεζκεχζεηο  

 

Γεζκεχζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ – ηεο εηαηξείαο θαη ηεο Δηαηξείαο 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. Σα κειινληηθά ειάρηζηα πιεξσηέα ζπλνιηθά κηζζψκαηα ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ έρνπλ σο εμήο: 
 

 
31/12/2008 31/12/2007 

Όρη αξγφηεξα απφ 1 έηνο 29.000,12 589.916,40 

Αξγφηεξα απφ 1 έηνο αιιά λσξίηεξα απφ 5 έηε 96.396,27 3.380.936,28 

Πεξηζζφηεξν απφ 5 έηε - - 

χλνιν 125.396,39 3.970.852,68 

 
 
Γεζκεχζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ  
 

 

31/12/2008 31/12/2007 

Διάρηζηεο πιεξσκέο 
Παξνχζα αμία 
πιεξσκψλ Διάρηζηεο πιεξσκέο 

Παξνχζα αμία 
πιεξσκψλ 

Κέζα ζε έλα έηνο 195.252,45 172.476,18 195.252,00 183.872,00 

Αξγφηεξα απφ 1 έηνο αιιά 
λσξίηεξα απφ 5 έηε 437.277,62 415.746,67 621.508,00 533.454,00 

Πεξηζζφηεξν απφ 5 έηε - - - - 

χλνιν ειάρηζηεο 
θαηαβνιήο κειινληηθψλ 
κηζζσκάησλ 632.530,07 588.222,85 816.760,00 717.326,00 

Κείνλ: Υξεκαηννηθνλνκηθά 
έμνδα (44.307,39) - (99.435,00) - 

Παξνχζα αμία ειάρηζησλ 
εθηηκήζεσλ - - - - 

χλνιν ειάρηζησλ 
πιεξσκψλ κίζζσζεο 588.222,68 588.222,85 717.325,00 717.326,00 

 
 
Οη εγγπήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31.12.2008, έρνπλ σο εμήο:  
 

 
31/12/2008 31/12/2007 

Δγγπήζεηο ζε ηξίηνπο εθ κέξνπο ησλ ζπγαηξηθψλ 2.000.000,00 - 

χλνιν 2.000.000,00 - 

  

 
7.24 Δλδερφκελεο απαηηήζεηο - ππνρξεψζεηο 

 
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

 

Α.  Γηθαζηηθέο Τπνζέζεηο 

 
 
Ζ Δηαηξεία 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. Πην αλαιπηηθά: 
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Θαηά ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγεξζεί απφ ηξίηνπο αγσγέο κε ηηο νπνίεο δηεθδηθνχληαη ζπλνιηθά 14,4 εθαη. επξψ 
σο απνδεκηψζεηο γηα ηαηξηθά ιάζε πνπ έγηλαλ θαηά ηελ άπνςε ηνπο θαηά ηελ πεξίζαιςε ζηελ θιηληθή ησλ 
ηδίσλ ή ζπγγελψλ ηνπο ή γηα άιιεο αηηίεο. 
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 εθαη. 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 2005. Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο 

ρξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, 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. 

 
7.25 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Ο αθφινπζνο πίλαθαο απεηθνλίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε. 

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

 
 

Οη ζπλαιιαγέο κε ηα βαζηθά δηνηθεηηθά θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο θαη ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη 
ζηε ζπλέρεηα. 
 
 

Παξνρέο πξνο βαζηθά δηνηθεηηθά κέιε 

 

Οη παξνρέο πξνο βαζηθά δηνηθεηηθά κέιε ηεο εηαηξείαο αθνξνχλ κφλν ζε ακνηβέο πξνο ηα Γηεπζπληηθά 
ζηειέρε θαη αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
 

ΤΠΟΥΡΔΩΖ / ΑΠΑΗΣΖΖ Γ.Θ.Θ.Α.  ΤΓΔΗΑ  Α.Δ. ΚΖΣΔΡΑ A.E. ΙΖΣΩ Α.Δ. 
ΙΖΣΩ  

ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ  
Α.Δ. 

ΑΙΦΑ LAB A.E. Y-LOGIMED A.E. ANIZ A.E. 

Γ.Θ.Θ.Α. ΤΓΔΗΑ  ΑΔ 3.000 
ΚΖΣΔΡΑ A.E. 2.000 
ΙΖΣΩ Α.Δ. 22.900 263 88 7.334 409.519 177 

ΠΩΙΖΣΖ Γ.Θ.Θ.Α.  ΤΓΔΗΑ  Α.Δ. ΚΖΣΔΡΑ A.E. ΙΖΣΩ Α.Δ. 
ΙΖΣΩ  

ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ  
Α.Δ. 

ΑΙΦΑ LAB A.E. Y-LOGIMED A.E. 

ΙΖΣΩ Α.Δ. 15.852 431.672 636.274 175.538 605.556 

ΙΖΣΩ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ Α.Δ. 1.518 

ΑΙΦΑ LAB A.Δ. 71.179 

ANIZ A.E. 177 

Α 
Γ 
Ο 
Ρ 
Α 
 
Σ 
Ζ 
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ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2008 2007 

ΓΗΔΤΘΤΛΣΗΘΑ ΣΔΙΔΥΖ 

ΚΗΘΟΗ 427.599,13 291.721,87 
ΘΟΣΟ ΘΟΗΛ ΑΦΑΙΗΖ - 55.666,81 
ΒΟΛUS - 10.732,60 
ΙΟΗΠΔ ΑΠΟΕΖΚΗΩΔΗ 30.951,65 - 

ΓΗΘΑΗΩΚΑΣΑ ΤΚΚΔΣΟΥΗΘΩΛ ΣΗΣΙΩΛ - - 
ΤΛΟΙΑ 

 
458.550,78 358.121,28 

 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο (θαη ηηο 
νηθνγέλεηέο ηνπο). 
 
 

8. θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ  

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλνο 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. Σν 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 Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο.  
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε παξαθάησ: 

 
 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δηαηξείαο, 
 ρεδηαζκφο 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. 
 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, εκπνξηθνχο 
ρξεψζηεο θαη πηζησηέο θαη ππνρξεψζεηο απφ δάλεηα. 
 

8.1 Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ 

 
Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ 
φζνλ αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε. Οη βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο είλαη κε 
θπκαηλφκελν επηηφθην. Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008, ε Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο 
ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ν νπνίνο ππφθεηληαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ. 
Ο 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%.  
 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ 
31/12/2008 

+1% -1% 

Απνηέιεζκα ρξήζεο (8.291,68) 8.291,68 

Θαζαξή Θέζε (8.291,68) 8.291,68 

 
8.2 Αλάιπζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

H έθζεζε ηεο Δηαηξείαο φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ  31/12/2008 31/12/2007 

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία - - 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα 2.765.215,79 247.800,34 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 2.673.017,71 2.106.887,90 

χλνιν 5.438.233,50 2.354.688,24 
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Ζ Δηαηξεία ειέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ, είηε ρσξηζηά είηε θαηά νκάδα θαη ελζσκαηψλεη ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ. Οη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ 
Ηδηψηεο πειάηεο θαη Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο. Οη απαηηήζεηο απφ ηηο Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο έρνπλ ειάρηζην 

βαζκφ θηλδχλνπ απσιεηψλ. Ο πηζαλφο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηνπο Ηδηψηεο πειάηεο ρσξίο 
θάπνηα αζθάιεηα ή κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο αζζελείο γηα ην επί πιένλ πνζφ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ 
αζθάιεηα ηνπο.  
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζεσξεί φηη φια ηα αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ 
έρνπλ απνκεησζεί ζε πξνεγνχκελεο εκεξνκελίεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πςειήο 
πηζησηηθήο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νθεηινκέλσλ. Θαλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο δελ έρεη αζθαιηζηεί κε ππνζήθε ή άιιε κνξθή πηζησηηθήο αζθάιηζεο. 

 
Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ε Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Ο 
πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα απαηηήζεηο ξεπζηνπνηήζηκεο θαζψο θαη γηα άιια βξαρππξφζεζκα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζεσξείηαη ακειεηένο.  
 
Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ Δηαηξεία θαηά ηελ 31.12.2008, αλαιχεηαη σο 
εμήο: 

 

 

Ιεμηπξφζεζκεο θαη κε απνκεησκέλεο Κε ιεμηπξφζεζκεο 
 0-3 κήλεο 3-6 κήλεο  6-12 κήλεο >1 έηνο θαη κε απνκεησκέλεο χλνιν 

2008 107.428,73 22.186,07 38.960,13 33.339,33 2.471.103,45 2.673.017,71 
2007 203.921,00 366.371,28 47.534,55 40.983,96 1.448.077,11 2.106.887,90 

 
 
8.3 Αλάιπζε θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο 

 
Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Οη αλάγθεο 
ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε 
θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Οη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο 
επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη κεληαία.  
 
Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχεηαη 
σο εμήο: 
 

31/12/2008 

Βξαρππξφζεζκεο Καθξνπξφζεζκεο 

εληφο 6 κελψλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε 
αξγφηεξν απφ 5 

έηε 

Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο - 253.947,77 - - 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ 
κηζζψζεσλ 86.238,00 86.238,00 415.746,67 - 

Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο 788.582,93 - - - 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 2.710.581,08 - - - 

χλνιν 3.585.402,01 340.185,77 415.746,67 - 

 
 
Ζ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2007 είρε σο εμήο: 
 

31/12/2007 

Βξαρππξφζεζκεο Καθξνπξφζεζκεο 

εληφο 6 κελψλ 6 έσο 12 κήλεο 1 έσο 5 έηε 
αξγφηεξν απφ 5 

έηε 

Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 647.893,80 - - - 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ 
κηζζψζεσλ 97.626,18 97.626,18 620.913,82 - 

Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο 423.317,23 - - - 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 1.707.315,94 
 

- - 

χλνιν 2.876.153,15 97.626,18 620.913,82 - 
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Οη 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. 
 

8.4 Αλάιπζε ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ 

 
Ζ Δηαηξεία δελ δξαζηεξηνπνηείηαη εθηφο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, νχηε έρεη αμηνζεκείσηεο ζπλαιιαγέο ζε μέλν 
λφκηζκα κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.  

 
8.5 Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 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. Σν θεθάιαην γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2007 αλαιχεηαη σο εμήο:  

 

 
31/12/2008 31/12/2007 

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 14.546.433,10 13.276.732,79 

Πιένλ: Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο - - 

Κείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 2.765.215,79 247.800,34 

Θεθάιαην 11.781.217,31 13.028.932,45 

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 14.546.433,10 13.276.732,79 

Πιένλ: Γάλεηα 842.170,45 1.464.059,98 

χλνιν Θεθαιαίσλ 15.388.603,55 14.740.792,77 

   Θεθάιαην πξνο χλνιν Θεθαιαίσλ 1/0,8 1/0,9 

 

9. Αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ ηεο ρξήζεο 2007 

Κεηαμχ ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ηνπ δεκνζηεπκέλνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο 

31/12/2007 έγηλε αλαθαηάηαμε πνζνχ € 452.292,06 ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο ρξήζεο 1/1-
31/12/2008. Απφ ηελ αλαθαηάηαμε απηή δελ πξνέθπςε θάπνηα δηαθνξά ζηελ Θαζαξή Θέζε θαη ζηα 
απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο.  
 
 

10. Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ 

Οη 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. 
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Γ. ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 

 


