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Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο  «CALL CENTER ΔΙΙΑ Α.Δ.Δ.» ηελ 16ε Καξηίνπ 2010 θαη έρνπλ 

δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.callcenter.gr. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα 

δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε 

νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Δπίζεο, 

επηζεκαίλεηαη φηη, ράξηλ απινπνίεζεο, ζε θάπνηα απφ ηα θνλδχιηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ 

ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο ζπκπηχμεηο θαη αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ. 

 

 

 

Γεψξγηνο Θενδφζεο 

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

CALL CENTER ΔΙΙΑ Α.Δ.Δ. 

 

 

 

http://www.callcenter.gr/
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Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ  

επί ησλ εηαηξηθώλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεσο 2009 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο, επηθεληξψλνληαο φκσο  ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζηελ εθηέιεζε έξγσλ δηαρείξηζεο ηειεθσληθψλ 

θιήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ηεο. 

Ζ Δηαηξεία εθηειεί έξγα ηφζν γηα ίδην ινγαξηαζκφ φζν θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

ΔΗΓΖΔΟΦΩΛΗΘΖ ΔΙΙΑ Α.Δ.Δ.. Θαηά ηηο ηειεπηαίεο απνινγηζηηθέο ρξήζεηο ην κέξνο πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε 

έξγσλ ηνπ νκίινπ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά κε απνηέιεζκα ε CALL CENTER HELLAS λα ζεσξείηαη έλα θνκβηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ νκίινπ αθνχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε νκηιηθφ 

επίπεδν εμππεξεηνχληαη κέζα απφ απηή. Ζ πςειή εμεηδίθεπζε ηεο Δηαηξείαο ε εθηεηακέλε εκπεηξία ηεο θαη ε 

απνηειεζκαηηθή ηεο ιεηηνπξγία επηηξέπνπλ ηελ επηηπρή θαη επηθεξδή εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ νκίινπ, θαη 

απμάλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ. 

Δηδηθφηεξα ε αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ 2009 θαη 2008, φζνλ αθνξά ζηα έξγα πνπ ε Δηαηξεία εθηειεί 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ΔΗΓΖΔΟΦΩΛΗΘΖ ΔΙΙΑ Α.Δ.Δ, απεηθνλίδεηαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Αλάιπζε Κύθινπ Δξγαζηώλ (πνζά 

ζε ρηι. επξώ) 2009 2008 

Πξνο Κεηξηθή 13.403 71,3% 11.879 68,3% 

Πξνο Γεκφζην 4.746 25,3% 4.721 27,2% 

Πξνο Σξίηνπο 643 3,4% 784 4,5% 

ύλνιν 18.791 100,0% 17.384 100,0% 

 

Ζ εμέιημε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αλά επηκέξνπο ηνκέα απεηθνλίδεηαη αθνινχζσο : 

Δμέιημε Κύθινπ Δξγαζηώλ 2009/2008 2008/2007 

Πξνο Κεηξηθή 12,8% 26,6% 

Πξνο Γεκφζην 0,5% -5,4% 

Πξνο Σξίηνπο -18,0% 10,4% 

ύλνιν 8,1% 15,3% 

 

Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο παξέκεηλε ακεηάβιεηε θαηά ην 2009 θαη δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

Μεηνρηθή ζύλζεζε ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΣΟΥΩΝ % 

ΔΗΓΖΔΟΦΩΛΗΘΖ ΔΙΙΑ Α.Δ.Δ. 469.000 70% 

RAMANI COMPANY LIMITED 201.000 30% 

ΤΝΟΛΟ 670.000 100% 
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H Δηαηξεία αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο εηζεγκέλεο Δηαηξείαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ΔΗΓΖΔΟΦΩΛΗΘΖ 

ΔΙΙΑ Α.Δ.Δ..  πλεπψο  θαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία ε Δηαηξεία απφ ην 2005 ζπληάζζεη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.  

 

πλνπηηθά ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ην 2009, θαζψο θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο 

θαηάζηαζε ζηηο 31.12.2009 δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο 

 

ηνηρεία Απνηειεζκάησλ (ζε ρηι. €) 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008 

Θχθινο Δξγαζηψλ 18.791 17.384 

Κηθηφ θέξδνο 1.372 1.809 

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο  228 218 

Ιεηηνπξγηθά έμνδα 1.235 1.587 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ Θφζηνο 86 161 

Θέξδε πξν θφξσλ 280 278 

Φφξνο 182 176 

Απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ 98 102 

 

 

ηνηρεία ηζνινγηζκώλ (ζε ρηι. €) 31.12.2009 31.12.2008 

Κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 1.349 1.629 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 5.176 4.333 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 577 929 

χλνιν Θπθινθνξνχλησλ ηνηρείσλ 5.752 5.261 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 7.101 6.891 

Θαζαξή ζέζε 1.332 1.233 

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 601 953 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 3.412 3.383 

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Πξνο Σξάπεδεο 1.719 1.251 

Τπνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο 17 51 

Πξνβιέςεηο 20 20 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 5.168 4.705 

χλνιν Τπνρξεψζεσλ 5.769 5.658 

χλνιν Παζεηηθνχ 7.101 6.891 
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ε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2009 ζα ζέιακε λα 

αλαθέξνπκε ηα θάησζη: 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ απμήζεθε θαηά 8,1%. H αχμεζε απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο ησλ πνιπκεζηθψλ ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ & 

πιεξνθφξεζεο. Σν πεξηζψξην κεηθηνχ θέξδνπο ππνρψξεζε ζεκαληηθά θαη δηακνξθψζεθε ζε 7,3% ζε ζρέζε κε 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ, έλαληη 10,4% ην 2008.  Ζ κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ κεηθηνχ θέξδνπο νθείιεηαη αθελφο ζηελ 

ιήμε έξγνπ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε κε απνδνηηθφηεξνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο απφ ην 

κέζν φξν ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, αιιά θαη ζηελ δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πειαηψλ 

χςνπο € 354 ρηι. Ο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε θαηά 50% 

πεξίπνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνληθψλ εμφδσλ, αληηζηάζκηζαλ ηε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ κεηθηνχ θέξδνπο θαη 

ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε θεξδνθνξίαο γηα ηε ρξήζε 2009 παξφκνηαο κε απηή ηνπ 2008. 

ε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ νη βαζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο 31.12.2009 ζε ζρεζε κε ηηο 

31.12.2008 αθνξνχλ ηε κείσζε ησλ αλαπφζβεζησλ κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ φπσο θαη 

ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ. Δηδηθφηεξα ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα κεηψζεθαλ θαηά € 330 

ρηι πεξίπνπ ιφγσ κεξηθήο επηζηξνθήο λένπ εμνπιηζκνχ (ηειεθσληθφ θέληξν) πνπ είρε αγνξαζζεί ην 2008 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη απμεκέλεο αλάγθεο θπξίσο απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ. Ζ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ αθνξά αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηε κεηξηθή θαη απφ ην 

Ηδξπκα Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Οη απαηηήζεηο απηέο εηζπξάρζεθαλ εληφο ησλ 

πξψησλ κελψλ ηνπ 2010. 

 

Θαιιηζέα, 16 Καξηίνπ 2010 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

 

Γεψξγηνο Θενδφζεο 

Πξφεδξνο Γ.. 

 

Βεβαηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνηειείηαη απφ ηξείο  (3) 

ζειίδεο είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ, πνπ ρνξεγήζακε κε εκεξνκελία 19 Καξηίνπ 2010. 

 

Αζήλα, 19 Καξηίνπ 2010 

Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

Ρεγγίλα . Ινπθίζα 

Αξ.Κ. ΟΔΙ 13791 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ.Κ. .Ο.Δ.Ι. 125 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο θ.θ. Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο  

«CALL CENTER ΔΛΛΑ ΑΔΔ» 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «CALL CENTER ΔΙΙΑ Α.Δ.Δ.», πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ 

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

θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ Γηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 

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

Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε Γηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, 

ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, 

πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ 

καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα 

ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ 

ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 

κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο Oηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ 

θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, 

ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο 

Δηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 

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

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα 

πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
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Γλώκε 

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

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο 

ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

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

κε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ. Λ. 

2190/1920. 

 

Αζήλα, 19 Καξηίνπ 2010 

Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

 

Ρεγγίλα . Ινπθίζα 

Αξ.Κ. ΟΔΙ 13791 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ.Κ. .Ο.Δ.Ι. 125 
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Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ 

 

      Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

   εκ. 31/12/2009  31/12/2008 

        
  Πσιήζεηο 4 18.791.359,34  17.384.366,47 

  Θφζηνο πσιεζέλησλ 7 (17.418.861,39)  (15.575.768,44) 

  Μηθηό θέξδνο  1.372.497,95  1.808.598,03 

       

  Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο  8 228.432,06  218.165,32 

  Έμνδα δηνίθεζεο 7 (1.153.408,91)  (1.510.672,76) 

  Έμνδα  δηάζεζεο 7 (81.548,83)  (76.751,64) 

  
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

 θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 
 365.972,27  439.338,95 

       

  Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 9 0,07  2.226,50 
  Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 9 (85.914,58)  (163.306,31) 

  Κέξδε πξηλ ην θόξν εηζνδήκαηνο  280.057,76  278.259,14 

       

   Φφξνο εηζνδήκαηνο 10 (181.575,88)  (175.906,02) 

  Καζαξά θέξδε κεηά ην θόξν εηζνδήκαηνο  98.481,88  102.353,12 

       

  
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά ην θφξν εηζνδήκαηνο 

πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε 
 

-- 
 

-- 

 
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά ην 
θόξν εηζνδήκαηνο 

 
98.481,88  102.353,12 

      
 Θαζαξά θέξδε κεηά ην θφξν εηζνδήκαηνο      

  αλά κεηνρή βαζηθά θαη πξνζαξκνζκέλα (ζε €) 11 0,1470  0,1528 

 

 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 12-47) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ    
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

  εκ. 31/12/2009   31/12/2008 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ      

Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία      
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 12 1.293.505,84  1.564.578,09 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13 960,18  19.550,49 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε 10 9.046,04  -- 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 14 45.041,04  45.041,04 

   1.348.553,10  1.629.169,62 

Κπθινθνξνύληα ζηνηρεία     
Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 15 4.964.652,59  3.645.061,93 

Ινηπέο απαηηήζεηο  16 210.611,12  687.856,40 
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ 17 576.842,08  928.537,57 

   5.752.105,79  5.261.455,90 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ  7.100.658,89  6.890.625,52 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ     
Κεηνρηθφ Θεθάιαην  1.963.100,00  1.963.100,00 

Ινηπά απνζεκαηηθά  3.150,92  3.150,92 
Απνηειέζκαηα εηο λένλ  (634.852,30)  (733.334,18) 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο 18 1.331.398,62  1.232.916,74 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ     

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξεψζε 10 --  7.358,36 
Τπνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο 20 290.911,82  280.799,03 

Τπνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 21 28.449,68  -- 
Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα 19 281.250,00  656.250,00 

Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 22 --  8.302,48 

   600.611,50  952.709,87 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 23 3.412.402,08  3.383.178,41 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 19 1.718.800,00  1.250.800,00 
Τπνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 21 17.446,69  51.020,50 

Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 25 20.000,00  20.000,00 

   5.168.648,77  4.704.998,91 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  5.769.260,27  5.657.708,78 

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο θαη Τπνρξεώζεσλ  7.100.658,89  6.890.625,52 
           

Kαηάζηαζε κεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

  

Μεηνρηθό 

θεθάιαην 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ ύλνιν 

Τπφινηπα 01.01.2008 1.963.100,00 3.150,92 (835.687,30) 1.130.563,62 
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 

κεηά απφ θφξνπο -- -- 102.353,12 102.353,12 

Τπόινηπα 31.12.2008 1.963.100,00 3.150,92 (733.334,18) 1.232.916,74 

       
Τπφινηπα 01.01.2009 1.963.100,00 3.150,92 (733.334,18) 1.232.916,74 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 

κεηά απφ θφξνπο -- -- 98.481,88 98.481,88 

Τπόινηπα 31.12.2009 1.963.100,00 3.150,92 (634.852,30) 1.331.398,62 

     Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 12-47) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ    
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

 

    Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο  31/12/2009  31/12/2008 

Θέξδε πξν θφξσλ  280.057,76  278.259,14 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

Απνζβέζεηο  317.537,69  236.562,69 

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ          (8.302,48)           (8.302,48) 

Πξνβιέςεηο  364.524,83  142.823,32 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)  
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 

      13.985,87   

          

(1.921,39) 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  85.914,58  163.306,31 
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ 
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:     

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  (1.387.379,34)  375.637,59 

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)  69.146,17  238.453,94 

Κείνλ:     

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα  (99.115,85)  (174.334,24) 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη  (34.079,59)  (60.786,74) 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α)  (397.710,36)  1.189.698,14 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ πάγησλ ζηνηρείσλ  (326.144,81)  (1.002.291,24) 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ πάγησλ ζηνηρείσλ  332.883,74  -- 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο  0,07  2.226,50 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β)  6.739,00  (1.000.064,74) 

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο     

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα  4.365.000,00  4.696.000,00 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ  (4.272.000,00)  (4.795.200,00) 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)  (53.724,13)  (81.166,40) 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ)  39.275,87  (180.366,40) 
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 

 
(351.695,49)  9.267,00 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο  928.537,57  919.270,57 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο  576.842,08  928.537,57 
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εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο:  

 

Ζ «CALL CENTER ΔΙΙΑ Α.Δ.Δ. – ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΑ» (εθεμήο θαινχκελε «Δηαηξεία») 

ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα, ζηηο 2 επηεκβξίνπ 1998 θαη θαηαρσξήζεθε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε 

ΑΡ.Κ.Α.Δ. 41132/01ΛΣ/Β/98/149. Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, αλέξρεηαη ζε 

πελήληα (50) ρξφληα απφ ηελ ίδξπζή ηεο. 

 

Ζ «CALL CENTER ΔΙΙΑ Α.Δ.Δ.» δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ηειεθψλνπ θαη αλήθεη ζηνλ 

φκηιν ηεο «ΔΗΓΖΔΟΦΩΛΗΘΖ ΔΙΙΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ – ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΣΖΙΔΖΥΟΠΙΖΡΟΦΟΡΖΖ». 

Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ Ι. Θεζέσο 280 176 75 ζην Γήκν  Θαιιηζέαο θαη ε δηεχζπλζή ηεο  ζην 

δηαδίθηπν είλαη www.callcenter.gr. Ζ Δηαηξεία  έρεη ηε κνξθή ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο θαη δελ είλαη εηζεγκέλε 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

 

 

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πλεξγαδόκελεο Σξάπεδεο 

ALPHA BANK  

EUROBANK 

FIRST BANK 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΤΠΡΟΤ 

Γεψξγηνο Α. Θενδφζεο Πξφεδξνο Γ.. 

Δπζηξάηηνο Λ. Απέξγεο Γηεπζχλσλ χκβνπινο  

Αζαλάζηνο Θ. Αξγπξφπνπινο Κέινο 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εγθξίζεθε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε 

ηεο 24.9.2008 θαη ε ζεηεία ηνπ ιήγεη ηελ 23.9.2013 

 

Δπνπηεύνπζα αξρή 

Λνκαξρία Αζελψλ, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ & Δκπνξίνπ 

 

Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 

41132/01ΛΣ/Β/98/149 
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Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο  

Ρεγγίλα . Ινπθίζα  
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Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 16εο Καξηίνπ  

2010. 
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2. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο: 

 

 (α) Βάζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ινγηζηηθέο αξρέο 

Οη Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009, πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξήζε απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε  ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο 

απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο 

αμίεο, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») (International Financial Reporting Standards - IFRS), πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ αξηζ. 1606/2002 ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. 

 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινχζεζε ε Δηαηξεία, γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

31.12.2009, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 

πνπ έιεμε ηελ 31.12.2008, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα θαησηέξσ λέα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξφηππα, νη 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαζψο θαη νη λέεο ή ηξνπνπνηεκέλεο Γηεξκελείεο, πνπ 

εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ 1.1.2009: 

 

 Σξνπνπνίεζε Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 1 «Παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» 

(Θαλνληζκφο 1274/17.12.2008) 

 

Σελ 6.9.2007, ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) εμέδσζε ην αλαζεσξεκέλν θείκελν 

ηνπ ΓΙΠ 1, ην νπνίν επέθεξε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ 

πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο απφ ηελ Δηαηξεία επέθεξε ηηο αθφινπζεο αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο 

ηεο θαηαζηάζεηο: 

 

i. Σε ζχληαμε κίαο επηπιένλ θαηάζηαζεο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

αλαγλσξίδνληαη είηε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε 

(θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο). 

ii. ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηεο θαζαξήο ζέζεο πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά νη κεηαβνιέο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο 

iii. ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ παξέρεηαη γλσζηνπνίεζε γηα ηηο κεηαβνιέο θαζψο θαη γηα ην θφξν πνπ αλαινγεί 

ζην θάζε επηκέξνπο ζηνηρείν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο ην νπνίν 

θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε.  

 

 Γηεζλέο Πξόηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 8 «Ιεηηνπξγηθνί Σνκείο» (Θαλνληζκφο 

1358/21.11.2007) 

 

Σν Πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΙΠ 14 «Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα» θαη επηθέξεη αιιαγέο 

ζηνλ νξηζκφ ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ απνηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαζψο θαη 

ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ Δηαηξεία δελ είλαη εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηήξην θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη ππνρξέσζε 

γλσζηνπνηήζεσλ θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. 
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 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 23 «Θφζηνο δαλεηζκνχ» (Θαλνληζκφο 

1260/10.12.2008) 

 

Σελ 29ε Καξηίνπ 2007, ην πκβνχιην εμέδσζε ην αλαζεσξεκέλν θείκελν ηνπ ΓΙΠ 23, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν δελ επηηξέπεηαη ε άκεζε θαηαρψξεζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ γηα ηα νπνία απαηηείηαη ζεκαληηθφο ρξφλνο κέρξηο φηνπ ηεζνχλ ζε 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ή είλαη δηαζέζηκα γηα λα πσιεζνχλ. Σν θφζηνο απηφ πιένλ ζα θεθαιαηνπνηείηαη 

θαη ζα απνηειεί κέξνο ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Ζ πηνζέηεζή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ είρε θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 2 • «Παξνρέο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ» (Θαλνληζκφο 1261/16.12.2008) 

 

Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, πνπ εθδφζεθε ηελ 17ε Ηαλνπαξίνπ 2008, δηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνυπνζέζεηο 

θαηνρχξσζεο ησλ ελ ιφγσ παξνρψλ δηαθξίλνληαη ζε: 

i. Πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην αλ ε επηρείξεζε είλαη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη θαη νη νπνίεο δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε: 

- πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο πνπ ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξέιεπζε ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

- πξνυπνζέζεηο πνπ ηαπηφρξνλα επηβάιινπλ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλεο απφδνζεο. 

ii. Πξνυπνζέζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε ππεξεζηψλ απφ ηελ επηρείξεζε. 

Δπηπιένλ, γηα θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο, θαζνξίδνληαη δηαθξηηνί θαλφλεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

εχινγεο αμίαο ησλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ 

ζηηο πεξηπηψζεηο κε επίηεπμεο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ησλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 32  – «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» 

θαη 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ» (Θαλνληζκφο 53/21.1.2009) 

26 

Κε ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο, ε νπνία εθδφζεθε ηελ 14ε Φεβξνπαξίνπ 2008, 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, πνπ πεξηέρνπλ γηα ηνλ θάηνρφ ηνπο ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ εθδφηε 

ηελ επαλαγνξά ή εμφθιεζή ηνπο, δχλαληαη, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη θαη’ εμαίξεζε ηνπ 

νξηζκνχ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, λα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηνπ εθδφηε. 

Αληίζηνηρε εμαίξεζε ππφ πξνυπνζέζεηο παξέρεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ 

ν θάηνρφο ηνπο δηθαηνχηαη αλαινγηθφ κεξίδην απφ ηελ θαζαξή ζέζε ηνπ εθδφηε, κφλν ζε πεξίπησζε 

εθθαζάξηζεο. Κε ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε, απαηηνχληαη επίζεο πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο  δελ είρε εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο» θαη ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 1 «Πξψηε Δθαξκνγή 

ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» φζνλ αθνξά ην θφζηνο θηήζεσο ζπκκεηνρψλ 

ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, θνηλνπξαμίεο ή ζπγγελείο εηαηξίεο (Θαλνληζκφο 69/23.1.2009).  
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Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, πνπ εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ηελ 22 Καΐνπ 2008, ην θφζηνο θηήζεσο 

ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο θαη ζε θνηλνπξαμίεο, ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ επελδχνληνο, δελ ζα επεξεάδεηαη απφ δηαλνκέο θεξδψλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ πξηλ ηελ 

εκεξνκελία απφθηεζεο ησλ ζπκκεηνρψλ. Οη ελ ιφγσ δηαλνκέο ζα θαηαρσξνχληαη πιένλ ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ σο έζνδα απφ κεξίζκαηα. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή επήιζαλ επίζεο 

αιιαγέο ζην ΓΙΠ 36 – «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ», ζην νπνίν 

πξνζηέζεθαλ ελδείμεηο γηα ηελ απνκείσζε ζπκκεηνρψλ, κε βάζε ηελ επίπησζε ζηελ θαζαξή ζέζε ησλ 

εηαηξηψλ ιφγσ ηεο δηαλνκήο κεξηζκάησλ ζηηο επελδχνπζεο ζε απηέο εηαηξίεο. 

ε φηη αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ γηα πξψηε θνξά ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε 

ηα ΓΠΥΑ, θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επρεξέζηεξε ε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ ελ ιφγσ θαηαζηάζεσλ, 

δίδνληαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη 

ζπγγελείο εηαηξίεο θαη ζε θνηλνπξαμίεο, κε βάζε ηελ εχινγε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ή ηε ινγηζηηθή αμία 

πνπ απηέο είραλ κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. 

Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ είρε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (Θαλνληζκφο 1165/27.11.2009). 

 

Σελ 5.3.2009, ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) εμέδσζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 

7. Σν αλαζεσξεκέλν θείκελν απαηηεί επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εχινγε αμία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζε, ηα θνλδχιηα θάζε θαηεγνξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο, πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, ζα πξέπεη γηα ζθνπνχο γλσζηνπνηήζεσλ, λα ηαμηλνκεζνχλ 

ζηα θάησζη ηξία  επίπεδα, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο: 

i. δεδνκέλα επηπέδνπ 1: είλαη νη ηηκέο (ρσξίο πξνζαξκνγέο) ελεξγνχο αγνξάο 

ii. δεδνκέλα επηπέδνπ 2: πξφθεηηαη γηα ηα δεδνκέλα πνπ είλαη άκεζα ή έκκεζα παξαηεξήζηκα 

(observable) θαη αθνξνχλ ηα ζηνηρεία πξνο απνηίκεζε (ζηελ θαηεγνξία απηή δελ 

πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ επηπέδνπ 1) 

iii. δεδνκέλα επηπέδνπ 3: είλαη δεδνκέλα  ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ εθηηκήζεηο ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ζηελ αγνξά 

 

Δπηπξφζζεηα, ε αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε εκπεξηέρεη κεηαβνιέο σο πξνο ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηνλ 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηελ αλάιπζε ηεο ιεθηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. 

Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο απφ ηελ Δηαηξεία ζα επηθέξεη ηε ζχληαμε επηπιένλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 39 «Αλαηαμηλφκεζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ: Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο θαη κεηάβαζε» (Θαλνληζκφο 824/9.9.2009). 

 

Κε ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε, ε νπνία εθδφζεθε ηελ 27.11.2008, παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο θαη ηε κεηάβαζε αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 39 γηα ηελ 

αλαηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 13.10.2008. 
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Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο δελ είρε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 39 •«Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε 

θαη Απνηίκεζε » θαη ηεο Γηεξκελείαο 9 «Δπαλεμέηαζε ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ» (Θαλνληζκφο 

1171/30.11.2009).  

 

Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, ε νπνία εθδφζεθε ηελ 12.3.2009, απνζαθελίδεηαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ 

ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ, φηαλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν αλαηαμηλνκείηαη ζε θαηεγνξία 

δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ζηελ νπνία ε απνηίκεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο 

θαηάηαμεο ησλ απνηειεζκάησλ. χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε, ε εμέηαζε ησλ 

ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ γηα ην αλ ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ απφ ην θχξην ζπκβφιαην πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κφλν θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία γίλεηαη έλαο απφ ηνπο 

ζπκβαιινκέλνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Κεηαγελέζηεξε επαλεμέηαζε επηηξέπεηαη κφλν ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

i. φηαλ πθίζηαηαη ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ζηνηρείνπ ιφγσ κεηαβνιήο ησλ 

φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ή 

ii. φηαλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν αλαθαηαλέκεηαη ζε θαηεγνξία δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηεο 

απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο δελ είρε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  

 

 Βειηηώζεηο Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (Θαλνληζκφο 70/23.1.2009) 

 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εηεζίσλ βειηηψζεσλ ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ην 

πκβνχιην εμέδσζε ηελ 22ε Καΐνπ 2008, κε επείγνπζεο, αιιά απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζε επηκέξνπο 

πξφηππα. Ζ πιεηνςεθία απηψλ ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ ηελ 1.1.2009, ελψ ζε ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο, νξίδεηαη κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία εθαξκνγήο. 

Ζ πηνζέηεζε ησλ βειηηψζεσλ δελ είρε νπζηψδε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Γηεξκελεία 12 • «πκθσλίεο παξνρήο δηθαησκάησλ εθκεηαιιεχζεσο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ θαηαζθεπή δεκφζησλ ππνδνκψλ» (Θαλνληζκφο 254/25.3.2009) 

 

Ζ δηεξκελεία απηή, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 30.11.2006, δηεπθξηλίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε ζηνηρείσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπκθσλίεο παξνρήο δηθαησκάησλ 

εθκεηαιιεχζεσο δεκφζησλ ππνδνκψλ.  

Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Γηεξκελεία 13 • «Πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο πειαηψλ» (Θαλνληζκφο 1262/16.12.2008) 

 

Κε ηε δηεξκελεία απηή, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2007, δηεπθξηλίδεηαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο 

ησλ πξνγξακκάησλ επηβξαβεχζεσο πνπ πξνζθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηνπο πειάηεο ηνπο σο θίλεηξν γηα 

ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ή ηνπ εζφδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη φηη ε αμία ησλ 

πφλησλ επηβξάβεπζεο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο πειάηεο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ην ηίκεκα ηεο αξρηθήο 

πψιεζεο θαη λα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ απηνί εμαξγπξψλνληαη. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

επηρείξεζε εηζπξάηηεη πνζά γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, νη νπνίνη ρνξεγνχλ ηνπο πφληνπο επηβξάβεπζεο 
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ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, ηα πνζά απηά αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο 

ηξίηνπο. 

Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο  

 

 Γηεξκελεία 15 • «πκβάζεηο θαηαζθεπήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο» (Θαλνληζκφο 636/22.7.2009) 

 

Κε ηε δηεξκελεία απηή, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 3 Ηνπιίνπ 2008, απνζαθελίδεηαη αλ ην έζνδν θαη ηα 

ζρεηηθά έμνδα επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ζπλάπηνπλ 

ζπκθσλίεο κε αγνξαζηέο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 

11 (σο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ) ή ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 18 –Έζνδα (σο ζπκβάζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ή σο πψιεζε αγαζψλ).  

Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο  

 

 Γηεξκελεία 16 • «Αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ» (Θαλνληζκφο 

460/4.6.2009) 

 

Κε ηε δηεξκελεία απηή, πνπ εθδφζεθε ηελ 3ε Ηνπιίνπ 2008, παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο ζε φηη αθνξά 

ζηελ εθαξκνγή ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ θαζαξή επέλδπζε ζε κνλάδεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ηεο κεηξηθήο. 

Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη επίπησζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο  

 

Δθηφο ησλ Πξνηχπσλ θαη Γηεξκελεηψλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πηνζεηήζεη ηα 

παξαθάησ πξφηππα θαη δηεξκελείεο ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ρξήζεηο κε έλαξμε κεηά ηελ 

1.1.2009 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί πξφσξα απφ ηελ Δηαηξεία. 

2527 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 27 • – «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο 

Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 3 

«πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» (Θαλνληζκνί: 494-495/3.6.2009) 

 

Ηζρχνπλ γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ 1.7.2009. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ ηα ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα, ηα νπνία εθδφζεθαλ ηελ 10ε 

Ηαλνπαξίνπ 2008, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

i. ηηο πεξηπηψζεηο κεηαβνιήο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε κηα επηρείξεζε, κε ηελ νπνία είηε 

απνθηάηαη είηε ράλεηαη ν έιεγρνο, ε αμία ηεο επέλδπζεο, πνπ ππήξρε πξηλ ηε κεηαβνιή ηνπ 

πνζνζηνχ ή απηήο πνπ ηπρφλ απέκεηλε αληίζηνηρα, πξέπεη λα απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, κε 

ηε δηαθνξά λα θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

ii. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα απνηίκεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηξίησλ, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο. Δπίζεο, ηα δηθαηψκαηα ηξίησλ ζα απνξξνθνχλ πιένλ ην ζχλνιν ησλ δεκηψλ 

πνπ ηνπο αλαινγεί. 

iii. Δλδερφκελν ηίκεκα εμαγνξάο κηαο επηρείξεζεο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε θαη απνηηκάηαη 

ζηελ εχινγε αμία.  

iv. Σα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία εμαγνξάο δελ απνηεινχλ πιένλ ζπζηαηηθφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο εμαγνξάο, αιιά ζα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 
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Δπίζεο, θαζνξίδεηαη, ξεηά πιένλ, φηη ηπρφλ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε κεηαβνιή πνζνζηψλ ζε κηα 

ζπγαηξηθή εηαηξεία, ζηελ νπνία εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έιεγρνο, κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο θαη ηεο θαζαξήο 

ζέζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ κεηαβνιήο, θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε.                     

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 1 «Πξψηε εθαξκνγή 

ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» (Θαλνληζκφο:1136/25.11.2009)  

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ 1.7.2009 

ηηο 27 Λνεκβξίνπ 2008 δεκνζηεχηεθε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ, κε ηελ νπνία 

επήιζε αιιαγή ζηε δνκή ηνπ. θνπφο ηεο αιιαγήο απηήο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ 

παξέρεη ην ελ ιφγσ πξφηππν θαζψο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο κειινληηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ.  

Ζ ελ ιφγσ αλαζεψξεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλψξηζε θαη 

Απνηίκεζε» φζνλ αθνξά ζηνηρεία θαηάιιεια πξνο αληηζηάζκηζε» (Θαλνληζκφο: 839/15.9.2009) 

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ 1.7.2009. 

Κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, πνπ εθδφζεθε ηελ 31ε Ηνπιίνπ 2008, παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο φζνλ αθνξά 

ηελ εθαξκνγή ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. πγθεθξηκέλα δηεπθξηλίδεηαη φηη σο αληηζηαζκηδφκελα ζηνηρεία 

ζε κία αληηζηάζκηζε κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ή δηαθχκαλζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, κπνξνχλ λα 

νξηζηνχλ: 

i. Ζ κεξηθή κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, 

ii. Ζ κεηαβνιή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ζπκβαηηθά ζρεηίδνληαη κε ηνλ πιεζσξηζκφ (ππφ 

πξνυπνζέζεηο) 

iii. Ζ αχμεζε ή ε κείσζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ή ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε κία ζπγθεθξηκέλε 

ηηκή αλαθνξάο (one-sided risk). 

Ζ Δηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί κέζα αληηζηάζκηζεο θαη ζπλεπψο ε ελ ιφγσ αλαζεψξεζε δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 32: «Σαμηλφκεζε ησλ δηθαησκάησλ έθδνζεο»  

(Θαλνληζκφο 1293/23.12.2009) 

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε 1.2.2010 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε, ε νπνία εθδφζεθε ηελ 8.10.2009, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

ηα νπνία δίλνπλ ην δηθαίσκα ζηνλ θάηνρφ ηνπο λα απνθηήζεη ζηαζεξφ αξηζκφ κεηνρψλ κηαο εηαηξείαο ζε 

θαζνξηζκέλε ηηκή, ε νπνία δχλαηαη λα είλαη εθθξαζκέλε ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα, απνηεινχλ ζηνηρείν 

ηεο θαζαξήο ζέζεσο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εηαηξεία παξέρεη ην δηθαίσκα απηφ αλαινγηθά ζε φινπο 

ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο νη νπνίνη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηελ ίδηα θαηεγνξία κε παξάγσγσλ 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. 

Ζ ελ ιφγσ αλαζεψξεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
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 Γηεξκελεία 17 • «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο» (Θαλνληζκφο: 

1142/26.11.2009)  

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ 1.7.2009 

Κε ηε δηεξκελεία απηή, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 27 Λνεκβξίνπ 2008, δίδνληαη νδεγίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ηε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απφθαζε γηα δηαλνκή ζηνπο 

κεηφρνπο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ άιισλ απφ κεηξεηά.  

Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη δελ ζα έρεη επηπηψζεηο ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ δηεξκελείαο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο. 

 

 Γηεξκελεία 18 • «Κεηαθνξέο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ πειάηεο» (Θαλνληζκφο: 1164/27.11.2009) 

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ 1.7.2009  

Κε ηε δηεξκελεία απηή, ε νπνία εθδφζεθε ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2009, δηεπθξηλίδεηαη ε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ζπκθσληψλ βάζεη ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε, ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ ζε πειάηεο ηεο, ιακβάλεη απφ απηνχο θάπνην ζηνηρείν ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο πξνο απηνχο. 

Δπίζεο ε δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηρείξεζε ιακβάλεη κεηξεηά απφ ηνπο 

πειάηεο γηα λα θαηαζθεπάζεη ή λα αγνξάζεη θάπνην ζηνηρείν ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη φπσο πξνζδηνξίζηεθε αλσηέξσ. 

Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ ζα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

Δπίζεο, ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ έρεη εθδψζεη ηα παξαθάησ πξφηππα θαη Γηεξκελείεο, ηα 

νπνία φκσο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί πξφσξα απφ ηελ 

Δηαηξεία. 

 

 Γηεζλέο Πξόηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 9: «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»  

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε 1.1.2013 

ηηο 12 Λνεκβξίνπ 2009 εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) ην 

πξφηππν ΓΠΥΑ 9: Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Σν λέν πξφηππν εθδφζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πξψηεο θάζεο 

ηνπ έξγνπ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΠΙ 39 θαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, ζηελ πξψηε απηή θάζε, έρεη σο 

πεδίν εθαξκνγήο ηελ ηαμηλφκεζε θαη απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

χκθσλα κε ην λέν πξφηππν, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πξέπεη, θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε, λα ηαμηλνκνχληαη ζε δχν κφλν θαηεγνξίεο, ζε εθείλε ζηελ νπνία ε απνηίκεζε γίλεηαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο θαη ζε εθείλε ζηελ νπνία ε απνηίκεζε γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία Σα θξηηήξηα ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ε αξρηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ηα αθφινπζα: 

i. Σν επηρεηξεζηαθφ κνληέιν (business model) ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ κέζσλ απηψλ  

ii. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ κέζσλ  

 

Δπηπξφζζεηα, ην ΓΠΥΑ 9 επηηξέπεη, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θαηεγνξία απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ 
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ηα νπνία θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Πξνθεηκέλνπ λα ζπκβεί απηφ, ε επέλδπζε απηή 

δελ ζα πξέπεη λα δηαθξαηείηαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηα ελζσκαησκέλα 

παξάγσγα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην θχξην ζπκβφιαην εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9, ην 

ελζσκαησκέλν παξάγσγν δελ ζα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη, ν δε ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηνπ πβξηδηθνχ 

ζπκβνιαίνπ ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζε φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο. 

 

 Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 1: «Δπηπξφζζεηεο 

εμαηξέζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ»  θαη «Πεξηνξηζκέλε εμαίξεζε 

γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 7 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε 

θνξά ΓΠΥΑ» 

 

Σελ 23.7.2009 εθδφζεθε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 1, ε νπνία έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο κε έλαξμε 

1.1.2010, κε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπληάζζνπλ γηα πξψηε θνξά νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ δχλαληαη: 

i. Λα κελ επαλεμεηάζνπλ ην αλ κία ζπκθσλία εκπεξηέρεη κίζζσζε (βάζεη ηεο Γηεξκελείαο 4) ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηελ αμηνιφγεζε απηή ηελ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηήζεη ζχκθσλα κε ηα 

πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. 

ii. Λα απνηηκήζνπλ, θαηά ηε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ, ην ηεθκαξηφ θφζηνο ησλ πξντφλησλ ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ινγηζηηθή αμία πνπ είραλ πξνζδηνξίζεη κε βάζε ηα 

πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα (αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν 

ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ). 

Δπηπξφζζεηα, ηελ 28.1.2010 εθδφζεθε λέα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 1 ε νπνία έρεη εθαξκνγή γηα ρξήζεηο 

κε έλαξμε απφ 1.7.2010 θαη κε βάζε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα 

ΓΠΥΑ δχλαληαη λα εθαξκφζνπλ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο κεηάβαζεο, φζνλ αθνξά ηηο επηπξφζζεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ επέβαιε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 7 ε νπνία εθδφζεθε ηελ 5.3.2009, κε εθείλεο ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ήδε ζπληάζζνπλ θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα ΓΠΥΑ.  

Οη ελ ιφγσ αλαζεσξήζεηο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 2: «Παξνρέο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ- Δλδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ 

κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη κε κεηξεηά »  

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε 1.1.2010 

θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, ε νπνία εθδφζεθε ηελ 18.6.2009, είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαζψο θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ελδννκηιηθψλ παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ζηηο απιέο ή ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο 

ιακβάλνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ρσξίο, φκσο, λα έρνπλ νη ίδηεο ηελ ππνρξέσζε λα δηαθαλνλίζνπλ ηε 

ζπλαιιαγή πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ.  

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε, κηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ην ΓΠΥΑ 2 πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπίζεη ινγηζηηθά φιεο ηηο παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ, αθφκα θαη αλ 

δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη δηαθξηηά θάπνηα ή φια απφ ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη ιάβεη. 

Δπίζεο, απνζαθελίδεηαη φηη ην ΓΠΥΑ 2 ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαη γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ 
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ζπλαιιαγψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη νη νπνίεο δελ δηαθαλνλίδνληαη απφ ηελ εηαηξεία 

πνπ ιακβάλεη ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο αιιά απφ κία άιιε εηαηξεία ηνπ νκίινπ ή ηνλ κέηνρν κίαο 

άιιεο εηαηξείαο ηνπ νκίινπ. Σν πξφηππν ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ηφζν γηα ηελ εηαηξεία ε νπνία 

ιακβάλεη ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο φζν θαη γηα ηελ εηαηξεία ε νπνία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

δηαθαλνλίζεη ηε ζπλαιιαγή. 

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο 

ηεο θαηαζηάζεηο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ Πξνηύπνπ 24: «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ»   

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε 1.1.2011 

Σν αλαζεσξεκέλν ΓΙΠ 24 ηξνπνπνηεί ηνλ νξηζκφ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαζψο θαη νξηζκέλεο απφ 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε νληφηεηεο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θπβέξλεζε.  

Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο 

ηεο θαηαζηάζεηο. 

 

 Βειηηώζεηο Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 

 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εηεζίσλ βειηηψζεσλ ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ην 

πκβνχιην εμέδσζε, ηελ 16ε Απξηιίνπ 2009, ηξνπνπνηήζεηο ζε επηκέξνπο πξφηππα. Ζ πιεηνςεθία απηψλ 

ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε απφ ηελ 1.1.2010.  

Ζ πηνζέηεζε ησλ βειηηψζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Σξνπνπνίεζε ηεο Γηεξκελείαο 14: «Πξνθαηαβνιέο ειάρηζησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ»  

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε 1.1.2011 

ηφρνο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη ε δηφξζσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γηεξκελείαο 14 αλαθνξηθά κε ηηο 

πξνθαηαβνιέο ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ, νη νπνίεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ νδεγνχλ 

ζηελ αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ αιιά ζηελ αλαγλψξηζε εμφδνπ. 

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Γηεξκελεία 19: «Δμφθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε έθδνζε κεηνρψλ»  

 

Ηζρχεη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε 1.7.2010 

χκθσλα κε ηε Γηεξκελεία 19, ε νπνία εθδφζεθε ηελ 26.11.2009,  ε έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ εμφθιεζε 

ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο απνηειεί «ηίκεκα» κε ηελ έλλνηα πνπ 

απαηηεί ην ΓΙΠ 39 γηα ηε δηαθνπή αλαγλψξηζεο. Οη κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ εμφθιεζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ζα απνηηκψληαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηελ εχινγε αμία, εθηφο 

εάλ ε εχινγε αμία ησλ ηίηισλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Δάλ κε ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ 

εμνθιείηαη κφλν κέξνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, ν νθεηιέηεο ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη εάλ ην 

«ηίκεκα» ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ππνρξέσζεο πνπ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Τπφ 

απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν νθεηιέηεο ζα πξέπεη λα θαηαλείκεη ην ηίκεκα ζην κέξνο πνπ αθνξά εμφθιεζε 
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ππνρξέσζεο θαη ζην κέξνο πνπ αθνξά ηξνπνπνίεζε ππνρξέσζεο Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή 

αμία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο (ή ηνπ κέξνπο ηεο) πνπ παχεη λα πθίζηαηαη θαη ηνπ ηηκήκαηνο 

πνπ θαηαβάιιεηαη ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. Δπηζεκαίλεηαη πσο ε αλσηέξσ 

Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ κίαο ζχκβαζεο θαη 

φρη ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε 

έθδνζε κεηνρψλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. 

Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη επίπησζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 

       

(β) εκαληηθέο ινγηζηηθέο απνθάζεηο, εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Θαηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηείηαη ε Γηνίθεζε λα ιάβεη 

απνθάζεηο, λα δηελεξγήζεη εθηηκήζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη παξαδνρέο πνπ επηδξνχλ ζηα πνζά κε ηα νπνία 

απεηθνλίδνληαη ζε απηέο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ππνρξεψζεηο, ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο. Σα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζνχλ, ιφγσ απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ. Οη εθηηκήζεηο εμεηάδνληαη ζπλερψο θαη  

βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο πξνζδνθίεο κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάησ απφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο.  

 

(γ) Λνγηζηηθέο απνθάζεηο 

Θαηά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ ιακβάλνληαη απνθάζεηο απφ ηελ Γηνίθεζε 

πνπ  ζρεηίδνληαη κε:  

 

 Σαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ  

 Αλαθηεζηκφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ απαηηήζεσλ 

 Απαμίσζε απνζεκάησλ 

 Σελ ηαμηλφκεζε κηαο κίζζσζεο ζαλ ιεηηνπξγηθή ή ρξεκαηννηθνλνκηθή. 

 

(δ) Παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο  

Ζ απεηθφληζε ηεο αμίαο νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

απαηηεί ηελ ρξήζε εθηηκήζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε παξαδνρέο ζρεηηθέο κε αμίεο θαη ζπλζήθεο πνπ δελ είλαη 

γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί 

ζπλερψο ηηο εθηηκήζεηο ηηο νπνίεο δηελεξγεί, βαζηδφκελνο ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ζηελ εξγαζία εηδηθψλ ζπκβνχισλ,  

ζε ηάζεηο θαη κεζφδνπο πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα ηελ εθηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ, θαζψο θαη ζε 

εθηηκήζεηο γηα ην πψο νη παξαδνρέο πνπ ιακβάλεη κπνξεί λα κεηαβιεζνχλ ζην κέιινλ.  

Παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο απαηηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζε:  

 Σσλ πξνβιέςεσλ κειινληηθψλ πιεξσηέσλ θφξσλ εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 

 Σεο εχινγεο αμίαο ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

 Σσλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 

 Δλδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

εκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ Γηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ ηεο Δηαηξείαο 

επηζεκαίλνληαη  φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν. 

 

 (ε) Δλνπνίεζε 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, νχηε επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Ζ ίδηα φκσο 

ελνπνηείηαη πιήξσο, κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο, ζηνλ φκηιν ηεο «ΔΗΓΖΔΟΦΩΛΗΘΖ ΔΙΙΑ ΑΛΩΛΤΚΖ 
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ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ – ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΙΔΖΥΟΠΙΖΡΟΦΟΡΖΖ» ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην 

κε πνζνζηφ 70%. 

     

(ζη) Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ 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.  

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ. Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο  απεπζχλνληαη ηφζν 

πξνο ηνλ Ηδησηηθφ φζν θαη πξνο ην Γεκφζην Σνκέα.  Οη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο απνδίδνπλ ηελ 

ίδηα βαξχηεηα θαη πξνσζνχλ εμίζνπ φινπο ηνπο ηνκείο  δξαζηεξηφηεηαο.  

Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο θαη ε θχξηα ρψξα δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο είλαη ε Διιάδα.  

 

(δ) πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ πξσηεχνληνο 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο 

επηκέξνπο ζεκεηψζεηο. 

 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ πθίζηαληαη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ 

ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ 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. 

 

(ε) Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 

Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη αθίλεηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (νηθφπεδα – θηίξηα). Σα ελζψκαηα πάγηα ηεο 

Δηαηξείαο αθνξνχλ κεραλήκαηα, ζηα νπνία έρνπλ πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα κέζσ ησλ 

νπνίσλ παξέρνληαη νη ηειεθσληθέο ππεξεζίεο, ππνινγηζηέο, έπηπια θαη ζθεχε.  Απηά απνηηκψληαη ζην θφζηνο 

θηήζεο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο, αλ ππάξρνπλ. Σν θφζηνο θηήζεο 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Σν θφζηνο κπνξεί επίζεο λα 

πεξηιακβάλεη θέξδε ή δεκίεο απφ αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ αγνξά απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία είραλ θαηαρσξεζεί ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σέηνηα πεξίπησζε δελ έρεη 

πξνθχςεη. 

Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο απμάλνπλ ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ 

παγίσλ κφλν εάλ πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην θφζηνο 

ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 
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Θαηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο 

ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο 

ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εηήζηα θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη 

δηαθνξέο (απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη, σο έμνδα, ζηα απνηειέζκαηα.  

 

Οη εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ, απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηα έηε κίζζσζεο ησλ αθηλήησλ. 

 

Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ  ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηε 

σθέιηκε δσή ηνπο, πνπ έρεη σο εμήο: 

 

Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο                    7-13 έηε 

Απηνθίλεηα                                           7-9  έηε 

Ινηπφο εμνπιηζκφο                                 4-7  έηε 

 

Σν θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ε νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ απαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν, πξνζηίζεηαη ζην θφζηνο ηνπο, κέρξη ην ρξφλν 

πνπ είλαη νπζηαζηηθά έηνηκα πξνο ρξήζε ή πξνο πψιεζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Δηαηξεία δελ έρεη ιάβεη θεθάιαηα 

κε ζθνπφ ηελ επέλδπζή ηνπο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

(ζ) Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ 

ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία εθηηκάηαη ζε 5 έηε. 

 

(η) Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή, δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη 

αλαθηήζηκε.  Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ απνζβέλνληαη, ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο 

φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.  Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν 

πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δεκία ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (ή 

ηεο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. 

Οη δεκηέο απνκείσζεο, φηαλ πξνθχπηνπλ θαηαρσξνχληαη, σο έμνδα, ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο 

νπνίαο πξνθχπηνπλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη αλαπξνζαξκνζηεί ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

 

(ηα) Απνζέκαηα  

Ζ Δηαηξεία αγνξάδεη εκπνξεχκαηα κε ζθνπφ ηελ κεηαπψιεζε ηνπο βάζεη ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη .Θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ,ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεο. Σελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2008 ε Δηαηξεία δελ είρε απνζέκαηα ζηελ θαηνρή ηεο.  

 

(ηβ) Πειάηεο θαη εκπνξηθέο απαηηήζεηο  

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ ηελ πξφβιεςε γηα 

κείσζε ηεο αμίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαπφζβεζηε αμία ή ην θφζηνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
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ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα αμία, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ απνηηκάηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ απηνχ, δειαδή 

ζηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 

πξαγκαηηθφ αξρηθφ επηηφθην. Ζ ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Οη 

δεκηέο απνκείσζεο, δειαδή φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια 

ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  

 

(ηγ) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα   

Σα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν θαζψο επίζεο 

κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο ηα πξντφληα ηεο 

αγνξάο ρξήκαηνο θαη νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Σα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 

(ηδ) Υξεµαηννηθνλνµηθά κέζα  

Υξεµαηννηθνλνµηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεµαηννηθνλνµηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε 

µία επηρείξεζε θαη µηα ρξεµαηννηθνλνµηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπµµεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε επηρείξεζε. Σα 

ρξεµαηννηθνλνµηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο, φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε,  ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο µε 

βάζε ηελ νπζία ηεο ζχµβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. 

 

   Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

ζπλνιηθώλ εζόδσλ 

Πξφθεηηαη γηα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

- Υξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο (ζπµπεξηιαµβάλνληαη ηα 

παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο, απηά πνπ 

απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη µε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά θαη ηέινο απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο 

ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ αλαγλσξηζκέλα ρξεµαηννηθνλνµηθά κέζα). 

- Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, µε 

αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε ηελ πξνππφζεζε φηη πιεξνχληαη ηα 

θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 39 «Δπηινγή ηεο Δχινγεο Αμίαο». 

Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία 

 

   ∆άλεηα θαη απαηηήζεηο 

Πεξηιακβάλνπλ µε παξάγσγα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ µε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο 

πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά. ηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) δελ 

πεξηιακβάλνληαη: 

α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, 

β) απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ µε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην θξάηνο, 

γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε, ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή άιισλ 

ρξεµαηννηθνλνµηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ. 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα µε ιήμεηο 

κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εµεξνµελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. Σα ηειεπηαία 

ζπµπεξηιαµβάλνληαη ζηα µε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 
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(ηε) Μεηνρηθό θεθάιαην 

Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Σα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε 

κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ απνθηάηαη. 

Θαηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίµεµα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, 

απεηθνλίδεηαη κεησηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

    

(ηζη) Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο  

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ρξήζε, αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο 

ρξήζεο, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, 

πεξίπησζε ζηελ νπνία θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο πξνο ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο 

πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

 

Οη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην θνξνινγεηέν θέξδνο 

γηα ην έηνο.  

 

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. 

 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο απνηηκάηαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ 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 

ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ 

θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή απαίηεζε. 

 

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. 
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(ηδ) Παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο  

Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο: Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (παξνρέο ιήμεο ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Ζ 

Δηαηξεία δελ έρεη επίζεκα ή αλεπίζεκα ελεξγνπνηήζεη θαλέλα εηδηθφ πξφγξακκα παξνρψλ πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο.Σπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε,ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ 

ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ,ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο ζηνηρείν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν)κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε 

κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή.  

 

Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία: Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ 

ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Σν δεδνπιεπκέλν 

θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη, σο έμνδν, ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά.  

 

 Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ 

Κε βάζε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, ε ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο (λνκηθή ή ηεθκαξηή) 

πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί λα ζπλεηζθέξεη ζην θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο εηζθνξέο θαη 

ρνξεγεί ηηο παξνρέο. πλεπψο ην πνζφ ησλ παξνρψλ πνπ ζα ιάβεη ν εξγαδφκελνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πνζφ 

πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε (ή θαη ν εξγαδφκελνο) θαη απν ηηο θαηαβιεζείζεο επελδχζεηο ησλ εηζθνξψλ απηψλ. 

Ζ πιεξσηέα εηζθνξά απφ ηελ επηρείξεζε ζε έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ,αλαγλσξίδεηαη είηε σο κία 

ππνρξέσζε κεηά θαη ηελ αθαίξεζε ηεο εηζθνξάο πνπ θαηαβιήζεθε, είηε σο έλα έμνδν. 

 

 Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 

 Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ απνηειεί ηελ  παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή, κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (εάλ ππάξρνπλ) θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

νπνηνδήπνηε αλαινγηζηηθφ  θέξδνο ή δεκία θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο 

παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο  

πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ 

καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο είλαη ζηνηρεία ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξνρήο ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ηνπ 

εμφδνπ ην νπνίν ζα αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα. Απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, 

θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

πξφγξακκα. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη 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 ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ 

πεξίνδν σξίκαλζεο. 

 

Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο : Οη παξνρέο ιφγσ ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαηαβάιινληαη 

φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο. 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 εθνχζηα (εζεινπζία) απνρψξεζε. Όηαλ νη παξνρέο απηέο θαζίζηαληαη πιεξσηέεο ζε πεξηφδνπο πέξα ησλ 

δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα πξνεμνθινχληαη κε 

βάζε ηηο απνδφζεηο ησλ πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ή ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. 
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ηελ πεξίπησζε κίαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εζεινπζία απνρψξεζε, ε απνηίκεζε ησλ 

παξνρψλ ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα 

δερηνχλ ηελ πξνζθνξά. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ σο ελδερφκελε 

ππνρξέσζε.  

 

(ηε) Δπηρνξεγήζεηο  

Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α) Τπάξρεη 

ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο 

επηρνξήγεζεο θαη β) πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. Θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε 

αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ 

επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ. 

 

Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σα έζνδα απηά εκθαλίδνληαη ζην θνλδχιη ινηπά έζνδα 

εθκεηάιιεπζεο. 

 

(ηζ) Πξνβιέςεηο 

Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο 

απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ 

αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Οη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. 

Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ 

ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη κεγάιε. Οη ελδερφκελεο 

απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή 

νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. 

 

(θ) Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ  

Έζνδα: Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία εθηειεζζέλησλ έξγσλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ 

Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο :   

   Παξνρή ππεξεζηώλ: Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη  

ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

   Έζνδα από ηόθνπο: 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. 

   Μεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 



    CALL CENTER  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 
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Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Οη πιεξσκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζηα  απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν 

ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ. Σα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 

 

(θα) Μηζζώζεηο 

Δηαηξεία σο Μηζζσηήο: Οη κηζζψζεηο παγίσλ θαηά ηηο νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηελ Δηαηξεία φινη νη θίλδπλνη θαη 

ηα νθέιε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θπξηφηεηα ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή 

κεηαβίβαζε ή κε ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, απνηεινχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο. Οη 

κηζζψζεηο απηέο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. 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 σο Τπνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε. Σν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη 

ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη κε θξηηήξην ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπο. 

 

πκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα 

κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν  θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

Δηαηξεία σο εθκηζζσηήο: Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη επελδπηηθά αθίλεηα, επηλνηθηάδεη φκσο κέξνο απφ ηα 

κηζζσκέλα αθίλεηα πνπ έρεη. Σν έζνδν απφ απηή ηελ ιεηηνπξγία θαηαρσξείηαη θαη εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζηα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο. 

 

(θβ) Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

3. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ: 

 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο θηλδχλνπο αγνξάο, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Θαηαβάιιεηαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ 

θηλδχλσλ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ πηζαλψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεψλ ηεο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηε 

δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Γηνίθεζε εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ 

ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία κε ζηφρν ηελ 

δηαζπνξά ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ.  

 

   πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία δελ είλαη άκεζα εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, δεδνκέλνπ φηη νη πσιήζεηο ηηο 

πξάγκαηνπνηνχληαη εληφο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ. Κέρξη ζήκεξα δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πσιήζεηο ζε 

ρψξεο εθηφο ηεο επξσδψλεο. 



    CALL CENTER  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 
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Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο έρεη ζπλαθζεί ζε επξψ.  

 

   Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Κε δεδνκέλν φηη νη βαζηθφηεξνη πειάηεο ηεο  Δηαηξείαο είλαη ην Γεκφζην θαη ε κεηξηθή Δηαηξεία, ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο  είλαη ρακειφο. 

 

   Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο γίλνπλ ιεμηπξφζεζκεο. 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη  ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ  ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

Ζ εηαηξηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο βαζίδεηαη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο παξνπζηάδεηαη απμεκέλνο, επεηδή θαηά ηεθκήξην ε ξεπζηνπνίεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο  πξνο ηε κεηξηθή Δηαηξεία  εμαξηψληαη 

θαηά  πνιχ απφ ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο κεηξηθήο. Ζ 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ην Γεκφζην θαη επξχηεξν ηνκέα ηεο κεηξηθήο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο ηα νπνία επεξεάδνπλ θαη ηε ζπγαηξηθή ζην βαζκφ πνπ αθνξνχλ αληίζηνηρα έξγα.   

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο παξνπζηάδεηαη επίζεο ζρεηηθά απμεκέλνο εμ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα 

Λ.Π.Γ.Γ (Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί), πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο  πειάηεο ηεο 

Δηαηξείαο  δελ εμνθινχλ έγθαηξα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ιφγσ ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνινπζνχλ. εκαληηθφ ξφιν ζ’απηφ παίδεη θαη ην γεγνλφο φηη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ηνπ  επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα απαζρνιείηαη κεγάινο  αξηζκφο  πξνζσπηθνχ. 

Αλαιπηηθφηεξα ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηελ σξίκαλζή 

ηνπο έρεη σο εμήο: 

 

31.12.2009 Έσο 1 έηνο 
Από 2 έσο 

 5 έηε 

Πάλσ από 

ύλνιν  5 έηε 

Γαλεηζκφο   1.718.800,00  281.250,00  --    2.000.050,00  

Πξνκεζεπηέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο  3.412.402,08  --  --   3.412.402,08  
Τπνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 17.446,69  28.449,68  --  45.896,37  

ύλνιν  5.148.648,77  309.699,68  --  5.458.348,45  

     

31.12.2008 Έσο 1 έηνο 

Από 2 έσο 

 5 έηε 

Πάλσ από 

ύλνιν  5 έηε 

Γαλεηζκφο  1.250.800,00 656.250,00 -- 1.907.050,00 

Πξνκεζεπηέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο 3.383.178,41 -- -- 3.383.178,41 

Τπνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο 
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 51.020,50 -- -- 51.020,50 

ύλνιν  4.684.998,91 656.250,00 -- 5.341.248,91 

 

   Κίλδπλνο ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ 

Ιφγσ ηνπ φηη ε Δηαηξεία δελ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία, ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα 

θαη νη ηακεηαθέο ξνέο είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ.  

Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ γηα ηελ Δηαηξεία ζρεηίδεηαη θπξίσο κε  ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζε ηξαπεδηθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο (καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα).  



    CALL CENTER  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 
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Γάλεηα κε κεηαβιεηφ επηηφθην εθζέηνπλ ηελ Δηαηξεία ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ. Γάλεηα κε ζηαζεξφ 

επηηφθην εθζέηνπλ ηελ Δηαηξεία ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο. Σν επηηφθην ησλ δαλείσλ ηεο 

Δηαηξείαο είλαη θπκαηλφκελν θαη θαζνξίδεηαη, αλά ρξεκαηνδφηεζε, κε βάζε ηηο επίζεκεο ηηκέο EURIBOR. 

Ζ Γηνίθεζε θπξίσο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ θηλδχλνπ απφ ηε πηζαλή κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ δελ έρεη 

πηνζεηήζεη κηα ζπζηεκαηηθή πνιηηηθή αληηζηάζκηζεο ηνπ, ελδεηθηηθά κε ηε ρξήζε παξάγσγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Αλ ζε επφκελεο ρξήζεηο θξηζεί φηη ε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ ελ ιφγσ 

θίλδπλν είλαη απμαλφκελε, είλαη πηζαλφ λα πηνζεηεζνχλ νη αληίζηνηρεο πνιηηηθέο αληηζηάζκηζεο.  

Ζ Δηαηξεία, ηφζν γηα ηα βξαρππξφζεζκα φζν θαη γηα ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα, βαζίδεηαη ζε 

θπκαηλφκελν επηηφθην ην νπνίν αμηνινγείηαη ζε εχινγα ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε βάζε ηα ηζρχνληα ζηελ 

αγνξά. Ζ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επίδξαζε ζηε 

δηακφξθσζε ησλ επηηνθίσλ, θαη ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην πξνβαίλεη ζε κεηαβνιή ηεο 

δαλεηνιεπηηθήο βάζεο ηεο Δηαηξείαο απφ θπκαηλφκελν ζε ζηαζεξφ επηηφθην.  
 
Ο θαησηέξσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1% ή -1% (ρξήζε 2008: +1%/-1%) 

δηαηεξψληαο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο: 
 
 31ε Γεθεκβξίνπ 2009  31ε Γεθεκβξίνπ 2008 

 +1% -1%  +1% -1% 

Απνηέιεζκα ρξήζεο (16.125,19) 16.125,19   (21.580,71) 21.881,78 

Θαζαξή ζέζε (16.125,19) 16.125,19   (21.580,71) 21.881,78 

 

   Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ 

Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο (going concern) κε ζθνπφ λα ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο γηα 

ηνπο κεηφρνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί κηα ηδαληθή θεθαιαηνπρηθή δνκή θαη λα κεησζεί ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν. 

Ζ δηαηήξεζε ή ε πξνζαξκνγή ηεο θεθαιαηνπρηθήο δνκήο, κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ 

πνζνχ ησλ κεξηζκάησλ πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο κεηφρνπο, ηεο επηζηξνθήο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζηνπο 

κεηφρνπο, ηεο έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ ή ηεο πψιεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα λα κεησζεί ν 

δαλεηζκφο. 

Ζ Δηαηξεία ειέγρεη ηνλ θεθαιαηνπρηθφ θίλδπλν κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή κφριεπζεο. Απηφο ν 

ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ πξνο ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ (ηδίσλ 

θαη μέλσλ). Ο θαζαξφο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ δαλεηζκνχ (καθξνπξφζεζκνπ θαη 

βξαρππξφζεζκνπ) κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα.  
 
Οη ζπληειεζηέο κφριεπζεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 γηα ηελ Δηαηξεία 

έρνπλ σο εμήο: 

 31ε Γεθεκβξίνπ 

 2009   2008 

πλνιηθφο δαλεηζκφο 2.000.050,00    1.907.050,00  

Κείνλ: Υξεκαηηθά δηαζέζηκα (576.842,08)    (928.537,57) 

Θαζαξφο δαλεηζκφο 1.423.207,92      978.512,43  

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 1.331.398,62    1.232.916,74  

χλνιν θεθαιαίσλ 2.754.606,54    2.211.429,17  

πληειεζηήο Μόριεπζεο 51,67%   44,25% 
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Ζ αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή κφριεπζεο ηελ 31.12.2009 έλαληη ηεο 31.12.2008 νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη ζηε κείσζε ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ. 

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο (θσδ. Λ. 2190/1920) επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε 

ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο: 

 Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή ηνπο 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο 

απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Λφκν. 

 ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, θαηαζηεί κηθξφηεξν απφ ην ½ ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε, 

κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο Δηαηξείαο 

ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 

 Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ε Γεληθή πλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε Δηαηξεία κπνξεί λα ιπζεί κε 

δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

 Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ Σαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο 

κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ Απνηειέζκαηα εηο λέν. Ο 

ζρεκαηηζκφο ηνπ απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο 

απφ ηελ απνηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη 

ππνρξεσηηθή. Σνχην δελ έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ην κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί ησλ θαηά ηα 

αλσηέξσ θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ Απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε, 

εληφο ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο 

κεηφρνπο. Σέινο, κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 

 

H Δηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε 

ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    CALL CENTER  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

 

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε  

από 1ε Ιαλνπαξίνπ σο 31ε Γεθεκβξίνπ 2009  

33 

4. Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα:  

 

   Πξσηεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο – επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο 

 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη  ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ηειεθψλνπ θαη απεπζχλεηαη ηφζν ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα φζν θαη πξνο ην δεκφζην. Σα έζνδά ηεο γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2008 αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

  31/12/2009  31/12/2008 

Τπεξεζίεο πξνο Κεηξηθή 13.402.761,19  11.879.161,74 

Τπεξεζίεο πξνο Γεκφζην 4.745.945,65  4.721.108,25 
Ινηπέο Τπεξεζίεο 642.652,50  784.096,48 

ύλνιν  18.791.359,34  17.384.366,47 

        

 

   Γεπηεξεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο – γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

 

Οη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ησλ Διιεληθψλ ζπλφξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρεη 

ππνρξέσζε επηπιένλ πιεξνθφξεζεο. 

 

5. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ: 

 

Ζ αχμεζε θαηά 9,15% ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έγηλε 

ζηε ρξήζε 2009 πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηε κεηξηθή εηαηξεία.  

Οη ακνηβέο θαη ηα έμνδα ηνπ πξνζσπηθνχ  θαηά ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2008, αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

   Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

   31/12/2009   31/12/2008 

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα  12.953.695,45   12.019.072,02 
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  3.562.563,61   3.216.289,94 

Τπνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο (εκ. 20)  158.596,45   67.408,08 
Ινηπά έμνδα πξνζσπηθνχ  34.408,38   5.890,50 

Κόζηνο Μηζζνδνζίαο  16.709.263,89   15.308.660,54 

         

 

Οη ακνηβέο νη νπνίεο θαηαβιήζεθαλ ζε δηεπζπληηθά θαη αλψηεξα ζηειέρε θαη πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο 

κηζζνδνζίαο, γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2008, αλήιζαλ ζε € 254,65 ρηιηάδεο θαη €  

473,41 ρηιηάδεο αληίζηνηρα, παξνπζηάδνληαο κείσζε 46% ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζε πξηκ παξαγσγηθφηεηαο 

πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

 

Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζηελ Δηαηξεία, θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2008, αλαιχεηαη σο εμήο: 

  31/12/2009  31/12/2008 

Κηζζσηνί 72  68 

Ωξνκίζζηνη 1.146  1.112 

ύλνιν 1.218  1.180 
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6. Απνζβέζεηο: 

 
Οη απνζβέζεηο, γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2008, αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

    Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

   31/12/2009   31/12/2008 

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (εκ. 12)    298.947,38       210.406,11  

Απνζβέζεηο αζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (εκ. 13)    18.590,31        26.156,58  
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ    (8.302,48)      (8.302,48) 

ύλνιν Απνζβέζεσλ  309.235,21     228.260,21  

Πιένλ: Πνζά πνπ πηζηψζεθαλ ζηα ινηπά έζνδα 
εθκεηάιιεπζεο (εκ. 8)   8.302,48   

          
8.302,48  

ύλνιν απνζβέζεσλ πνπ ρξεώζεθαλ ζηηο 

ινηπέο ιεηηνπξγίεο (εκ. 7)    317.537,69   

     

236.562,69  

     
Ζ θαηά 34% αχμεζε ησλ απνζβέζεσλ ζηελ παξνχζα ρξήζε νθείιεηαη ζηελ απφθηεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθψλ 

ζπζηεκάησλ φπσο θαη ζηελ έληαμε ηνπ λένπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ζε ιεηηνπξγία. 

 

7. Αλάιπζε εμόδσλ θαηά  ιεηηνπξγία: 

 

Σν ζχλνιν ησλ εμφδσλ, γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2008, αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

    Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

   31/12/2009   31/12/2008 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ (εκ. 5)   16.709.263,89  15.308.660,54 
Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο  14.341,90  25.711,53 

Απνζβέζεηο (εκ. 6)  317.537,69  236.562,69 
Ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ κειψλ Γ  --  300.000,00 

Ακνηβέο θαη έμνδα λνκηθψλ & ινγηζηψλ  54.768,00  5.666,50 

Ακνηβέο νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ  20.240,00  19.640,00 
Ακνηβέο θαη έμνδα ινηπψλ ηξίησλ  117.480,50  108.246,55 

Δλνίθηα  415.488,48  401.387,95 
Φφξνη θαη ηέιε  26.018,73  31.838,42 

Σειεπηθνηλσλίεο  171.195,20  163.934,48 

Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο  149.338,14  171.036,91 
Έληππα - γξαθηθή χιε - αλαιψζηκα πιηθά  70.052,70  77.201,21 

πλδξνκέο  4.385,39  4.570,07 
Απνκείσζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ  354.412,04  100.000,00 

Έμνδα κεηαθνξψλ  4.578,40  7.329,73 
Ακνηβέο νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο  187.196,77  168.843,83 

Αζθάιηζηξα  7.453,67  7.907,79 

Ινηπά έμνδα  30.067,63  24.654,64 

ύλνιν εμόδσλ  18.653.819,13  17.163.192,84 

 

Σα αλσηέξσ ζπλνιηθά έμνδα ηεο Δηαηξείαο επηκεξίζζεθαλ σο αθνινχζσο: 

 
    Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

   31/12/2009  31/12/2008 

Θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ  17.418.861,39  15.575.768,44 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  1.153.408,91  1.510.672,76 
Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο   81.548,83  76.751,64 

   18.653.819,13  17.163.192,84 
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Ζ αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εμφδσλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ παξνχζα ρξήζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξφζιεςε επηπιένλ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε απμεκέλσλ αλαγθψλ πξνο 

εμππεξέηεζε θπξίσο έξγσλ ηεο κεηξηθήο θαζψο θαη ζην ζρεκαηηζκφ πξφζζεησλ πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ 

πειαηψλ. 

 

8. Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο: 

 

Σα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο, γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2008, έρνπλ σο εμήο: 

 

   Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

    31/12/2009   31/12/2008 

Δπηρνξεγήζεηο - Δπηδνηήζεηο ΟΑΔΓ   656,00   16.313,03 

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ   8.302,48   8.302,48 
Έζνδα απφ δηαρείξηζε αθηλήησλ   166.970,43   142.529,51 

Έζνδα ελνηθίσλ   52.422,54   51.019,99 

Ινηπά έζνδα   80,61   0,31 

ύλνιν   228.432,06   218.165,32 

          

 

9. Υξεκαηννηθνλνκηθά  έζνδα - έμνδα: 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα-έμνδα, γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2008, αλαιχνληαη σο θαησηέξσ: 

 

    Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

    31/12/2009  31/12/2008 

Έζνδα Σόθσλ από:         

Σφθνη πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο   --   2.226,42   
Ινηπνί πηζησηηθνί ηφθνη   0,07     0,08   

ύλνιν   0,07   2.226,50   

Έμνδα Σόθσλ από:         

Σφθνη θαη έμνδα καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ   30.845,42     82.478,46   
Σφθνη θαη έμνδα βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ   48.344,39     70.216,35   

Σφθνη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ   1.445,88     7.831,99   

Πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ   2.999,99     2.333,32   
Γηάθνξα έμνδα ηξαπεδψλ   2.278,90   446,19   

ύλνιν   85.914,58     163.306,31   

          

Ζ κείσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ θαη βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ νθείιεηαη 

ζηε κεγάιε πηψζε ησλ επηηνθίσλ ζηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο. 

Σέινο, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κεηψζεθε, πέξαλ ηεο πηψζεο ησλ 

επηηνθίσλ, εμαηηίαο ηεο ιήμεο κέξνπο ησλ ζπκβάζεσλ. 

 

10. Φόξνο εηζνδήκαηνο: 

 

χκθσλα κε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο 

γηα ηε ρξήζε 2009 είλαη 25% (25% γηα ηε ρξήζε 2008).  
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Ο θφξνο εηζνδήκαηνο, πνπ βάξπλε ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, αλαιχεηαη σο εμήο: 
 

    Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

   31/12/2009  31/12/2008 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο   177.214,28    120.153,65  

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ 
ρξήζεσλ   20.766,00    50.925,00  

Υξεζηκνπνίεζε πξφβιεςεο ρξήζεο 2008  (20.000,00)  -- 
Πξνβιέςεηο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ρξήζεο 2009  20.000,00   20.000,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο   (16.404,40)   (15.172,63) 

ύλνιν θόξνπ εηζνδήκαηνο ζηελ 
θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ   181.575,88    175.906,02  

 

Ζ ζπκθσλία ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή ζηα θέξδε πξν θφξσλ, ζπλνςίδεηαη σο εμήο:  

 

    Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

   31/12/2009  31/12/2008 

Κέξδε πξν θόξνπ εηζνδήκαηνο  280.057,76    278.259,14   

Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο (%)  25%   25%  
Φφξνη εηζνδήκαηνο ππνινγηζκέλνη κε ηνλ 

ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή  70.014,44   69.564,79 

 

Φνξνινγηθή επίδξαζε απφ ηελ αιιαγή 
ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ  505,61   6.646,28 

 

Φνξνινγηθή επίδξαζε  εμφδσλ πνπ δελ 
εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο  114,14   2.239,35 

 

Κφληκεο δηαθνξέο   88.603,01   25.000,00  
πκπιεξσκαηηθφο θφξνο αθηλήησλ  1.572,68   1.530,60  

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ  766,00   50.925,00 

 

Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ  20.000,00   20.000,00 

 

Φόξνο εηζνδήκαηνο ζηελ 
θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ  181.575,88  64,84%  

     
175.906,02  63,22% 

 

Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ δειψλνληαη γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο παξακέλνπλ πξνζσξηλά έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο εμεηάζνπλ ηηο θνξνινγηθέο 

δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα εθθαζαξηζηνχλ θαη νη ζρεηηθέο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ 

ηελ ρξήζε πνπ αθνξνχλ. 
 
Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη πξνζδηνξίδνληαη ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο κε βάζε ηηο αμίεο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ηελ θνξνινγηθή βάζε θαη 

ππνινγίδνληαη κε εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή. 
 

   31/12/2009   31/12/2008 

Τπφινηπν έλαξμεο ρξήζεο  (7.358,36)  (22.530,99) 

Φφξνο πνπ θαηαρσξήζεθε ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ  16.404,40     15.172,63 

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο  9.046,04    (7.358,36) 
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Ο ζπκςεθηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ιακβάλεη ρψξα φηαλ ππάξρεη, 

απφ πιεπξάο Δηαηξείαο, εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα γηα θάηη ηέηνην θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη 

εηζνδήκαηνο ζα δηαθαλνληζηνχλ  ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 

ζέζεο, αλαιχνληαη σο εμήο : 

   31/12/2009  31/12/2008 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο        

-Τπνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζηνπο 
εξγαδνκέλνπο          58.182,38          56.159,81  

      58.182,38      56.159,81  

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο        
-Υξεκαηνδνηηθέο Κηζζψζεηο (Leasing)    (49.136,34)      (63.518,17)  

     (49.136,34)     (63.518,17)  

Καζαξέο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο/(ππνρξεώζεηο)     9.046,04        (7.358,36) 

         
 
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πνπ θαηαρσξήζεθε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ αλαιχεηαη σο θαησηέξσ: 
 
 

    Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

   31/12/2009  31/12/2008 

         

-Τπνρξεψζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζηνπο 
εξγαδνκέλνπο  (2.022,57)   3.334,12   

-Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (Leasing)    (14.381,83)    (18.506,75) 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθώλ εζόδσλ (έζνδν)/έμνδν  (16.404,40)    (15.172,63) 

 

11. Κέξδε αλά κεηνρή: 

 

Βαζηθά:  

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο 

κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Πξνζαξκνζκέλα:  

Σα πξνζαξκνζκέλα θέξδε αλά κεηνρή πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

πθηζηάκελσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο γηα δπλεηηθψο εθδνζείζεο θνηλέο 

κεηνρέο.  

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ηέηνηεο θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ ηίηισλ κε ζπλέπεηα ηα βαζηθά θαη ηα πξνζαξκνζκέλα θέξδε 

αλά κεηνρή λα είλαη ίδηα. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ θαη πξνζαξκνζκέλσλ θαζαξψλ θεξδψλ αλά κεηνρή ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 

2008 έρεη σο εμήο: 
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    Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

    31/12/2009   31/12/2008 

Θέξδε κεηά ην θφξν εηζνδήκαηνο          98.481,88       102.353,12  

ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ   670.000        670.000  

Θέξδε αλά κεηνρή 
(βαζηθά θαη πξνζαξκνζκέλα ζε €)          0,1470           0,1528  

 

12. Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία: 

 

Σα ελζψκαηα πάγηα ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδνληαη  ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο, κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο 

απνζβέζεηο θαη ηπρφλ κεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. 

Δπί ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ηεο  Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη ππνζήθεο ή πξνζεκεηψζεηο. 

   Οηθόπεδα & 
Κηίξηα Μεραλήκαηα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε ύλνιν 

Κόζηνο θηήζεο        
       
Τπόινηπα ηελ  
1ε Ιαλνπαξίνπ 2008  

       
378.764,02  

      
1.246.937,11  

           
554.509,69                       --    

        
2.180.210,82  

Πξνζζήθεο                    --          49.726,84     1.882,05           950.682,35       1.002.291,24  
Κεηψζεηο                   --               (3,28)    (57.562,67)                       --           (57.565,95) 

Τπόινηπα ηελ 
31ε Γεθεκβξίνπ 2008     378.764,02  1.296.660,67     498.829,07         950.682,35    3.124.936,11  
         
Τπόινηπα ηελ  
1ε Ιαλνπαξίνπ 2009     378.764,02  1.296.660,67     498.829,07         950.682,35    3.124.936,11  
Πξνζζήθεο    9.395,00   363.451,89     1.445,86  --    374.292,75  
Κεηψζεηο            --      (174,28)  (9.225,60)  (346.706,93)  (356.106,81) 
Αλαθαηαλνκέο            --      603.975,42         --      (603.975,42)          --    

Τπόινηπα ηελ  
31ε  Γεθεκβξίνπ 2009  388.159,02  2.263.913,70  491.049,33          --    3.143.122,05  

         
πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο        
        
Τπόινηπα ηελ  

1ε  Ιαλνπαξίνπ 2008  (213.106,46) (792.278,13) (401.828,16)                      --    (1.407.212,75) 
Απνζβέζεηο ρξήζεο     (28.255,97)   (140.654,91)     (41.495,23)                       --          (210.406,11) 
Κεηψζεηο                    --                  2,48         57.258,36                        --             57.260,84  

Τπόινηπα ηελ  
31ε Γεθεκβξίνπ 2008  (241.362,43) (932.930,56) (386.065,03)                      --    (1.560.358,02) 
         
Τπόινηπα ηελ  
1ε  Ιαλνπαξίνπ 2009  (241.362,43) (932.930,56) (386.065,03)                      --    (1.560.358,02) 
Απνζβέζεηο ρξήζεο   (26.405,68) (236.315,98)  (36.225,72) --    (298.947,38) 
Κεηψζεηο  --     92,75    9.596,44  --     9.689,19  

Τπόινηπα ηελ  
31ε  Γεθεκβξίνπ 2009  (267.768,11) (1.169.153,79) (412.694,31)                    --    (1.849.616,21) 

         
Αλαπόζβεζηε αμία ηελ:        
         
31ε  Γεθεκβξίνπ  2008    137.401,59    363.730,11     112.764,04         950.682,35     1.564.578,09  
         
31ε  Γεθεκβξίνπ  2009   120.390,91   1.094.759,91    78.355,02                      --      1.293.505,84  
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ηε ρξήζε 2008 απνθηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία λένο εμνπιηζκφο (ηειεθσληθφ θέληξν) πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηεζνχλ νη απμεκέλεο αλάγθεο ηεο θπξίσο απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηειεθσληθνχ 

θαηαιφγνπ. Σν θφζηνο απηφ αλήιζε ζε € 950 ρηι. πεξίπνπ.  

Σελ 14.1.2009 έγηλε κεξηθή επηζηξνθή ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ κε ζπλέπεηα ην νξηζηηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο 

λα πεξηνξηζηεί ζε € 604 ρηι. 

ηε ρξήζε 2009 απνθηήζεθαλ δχν κεγάιεο εθαξκνγέο ινγηζκηθψλ ζπλνιηθήο αμίαο € 300 ρηι. πεξίπνπ. 

Πξφθεηηαη γηα πιαηθφξκεο ινγηζκηθνχ δξνκνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ πνπ δίλνπλ ιχζεηο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ 

απηνκαηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρεηξηζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά εγθαηαζηάζζεθαλ θαη 

ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία 

 

Αλάιπζε ησλ απνζβέζεσλ ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη ζηε εκείσζε 6.  

 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θπξίσο γηα κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ ησλ νπνίσλ ε θαζαξή ινγηζηηθή αμία έρεη σο θαησηέξσ: 

 

   Οηθόπεδα 
& Κηίξηα Μεραλήκαηα 

Έπηπια θαη 
ινηπόο 

εμνπιηζκόο ύλνιν 

Θφζηνο - θεθαιαηνπνηεκέλεο ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο ηελ 31/12/07    84.266,38     644.027,85     158.446,91       886.741,14  
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (30.066,79)  (338.751,96)   (56.554,04)       (425.372,79) 

Καζαξή αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31/12/07   54.199,59     305.275,89   101.892,87       461.368,35  
Απνζβέζεηο ρξήζεο    (9.269,28)   (92.769,78)  (23.577,78)       (125.616,84) 

Καζαξή αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31/12/08  44.930,31  212.506,11    78.315,09     335.751,51  
Πξνζζήθεο ρξήζεο  -- 48.600,00 -- 48.600,00 
Απνζβέζεηο ρξήζεο    (9.269,28)   (81.356,16)  (20.625,96)    (111.251,40) 

Καζαξή αλαπόζβεζηε αμία ηελ 31/12/09   35.661,03  179.749,95    57.689,13    273.100,11  

      

 

13. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 

 

ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ινγηζκηθά θαη άδεηεο ινγηζκηθψλ ηα νπνία έρνπλ 

αγνξαζηεί απφ ηξίηνπο θαη ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνπλ εζσηεξηθή αμία. Σα ινγηζκηθά απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ παξαγσγή θαη ιεηηνπξγία έξγσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

   
Άδεηεο 
Υξήζεο 

Λνηπά 
Γηθαηώκαηα 

Λνγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα ύλνιν 

Κόζηνο θηήζεο       
      
Τπόινηπα ηελ  
1ε Ιαλνπαξίνπ 2008    90.744,63    73.189,48      3.624,05    167.558,16  
Πξνζζήθεο           --        --         --            --  
Κεηψζεηο                   --                       --                      --                          --    

Τπόινηπα ηελ 
31ε Γεθεκβξίνπ 2008  90.744,63   73.189,48      3.624,05    167.558,16  

        

Τπόινηπα ηελ  
1ε Ιαλνπαξίνπ 2009    90.744,63    73.189,48      3.624,05    167.558,16  
Πξνζζήθεο                    --          --     --       --  
Κεηψζεηο                   --               --    --        -- 

Τπόινηπα ηελ  
31ε  Γεθεκβξίνπ 2009    90.744,63    73.189,48      3.624,05    167.558,16  
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πζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο       
       
Τπόινηπα ηελ  
1ε  Ιαλνπαξίνπ 2008  (55.010,04)   (63.217,02)    (3.624,03)    (121.851,09) 
Απνζβέζεηο ρξήζεο    (18.148,68)     (8.007,90)             --         (26.156,58) 
Κεηψζεηο                    --                       --                      --                          --    

Τπόινηπα ηελ  
31ε Γεθεκβξίνπ 2008  (73.158,72) (71.224,92)   (3.624,03) (148.007,67) 

        
Τπόινηπα ηελ  
1ε  Ιαλνπαξίνπ 2009  (73.158,72) (71.224,92)   (3.624,03) (148.007,67) 
Απνζβέζεηο ρξήζεο    (16.627,76)     (1.962,55)            --       (18.590,31) 
Κεηψζεηο                    --                  --         --           --  

Τπόινηπα ηελ  

31ε  Γεθεκβξίνπ 2009  (89.786,48)  (73.187,47)   (3.624,03)  (166.597,98) 

        
Αλαπόζβεζηε αμία ηελ:       
        
31ε  Γεθεκβξίνπ  2008    17.585,91       1.964,56             0,02        19.550,49  
       
31ε  Γεθεκβξίνπ  2009       958,15          2,01        0,02       960,18  

 

Αλάιπζε ησλ απνζβέζεσλ ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη ζηε εκείσζε 6. 

 

14. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο: 

 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ θπξίσο ζε εγγπήζεηο ελνηθίσλ νη νπνίεο αλακέλεηαη 

λα εηζπξαρζνχλ κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο θαη αλέξρνληαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 ζε πνζφ € 

45.041,04 (31ε Γεθεκβξίνπ 2008 πνζφ € 45.041,04). 

 

15. Πειάηεο θαη εκπνξηθέο απαηηήζεηο: 

 

Οη Πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξψ θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

   31/12/2009   31/12/2008 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο   2.742.900,87       1.672.741,48  
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο 

επηρεηξήζεηο    2.565.751,72      1.729.981,73  
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο     254.412,04          486.338,72  

     5.563.064,63      3.889.061,93  

Μείνλ: Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ 
πειαηψλ   (598.412,04)     (244.000,00) 

    4.964.652,59       3.645.061,93  

         

ηε ρξήζε 2009 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ πειαηψλ πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε 

ησλ απαηηήζεσλ απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία θαη ην Η.Θ.Α., ηα ππφινηπα ησλ νπνίσλ εηζπξάρζεθαλ ζηελ αξρή ηεο 

επφκελεο ρξήζεο. 

Γηα ην ζχλνιν ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πνζνχ € 370.596,42 έρνπλ ζρεκαηηζζεί πξνβιέςεηο ζπλνιηθνχ 

πνζνχ € 598.412,04, ήηνη πνζφ επηπιένλ ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαηά € 227.815,62. 

Σν επηπιένλ απηφ πνζφ ζρεκαηίζζεθε, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη επηηαγέο εηζπξαθηέεο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 

254.412,04 πνπ ιήγνπλ εληφο ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ ηεο ρξήζεο 2010, ήδε παξνπζηάδνπλ θαζπζηέξεζε ζηελ 
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είζπξαμή ηνπο. Οη επηζθαιείο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο κε ηηο αληίζηνηρεο ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο 

παξαηίζεληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 

  31/12/2009   31/12/2008 

Δπηζθαιείο απαηηήζεηο πειαηψλ 370.596,42       190.596,42  

ρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο  598.412,04       244.000,00  

        

 

Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο επηζθαιψλ πειαηψλ έρεη σο εμήο: 

 

  31/12/2009   31/12/2008 

Τπφινηπν έλαξμεο ρξήζεο     244.000,00        144.000,00  

ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο ρξήζεο     354.412,04        100.000,00  
Υξεζηκνπνίεζε πξφβιεςεο --  -- 

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεο 598.412,04    244.000,00 

 

Ζ ρξνληθή αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο: 

  31/12/2009   31/12/2008 

Δλήκεξα 4.964.652,59   3.645.061,93 

ε θαζπζηέξεζε θαη κε απνκεησκέλα:     

>360 εκέξεο --  -- 

ύλνιν πειαηώλ θαη εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ 4.964.652,59   3.645.061,93 

 

16. Λνηπέο απαηηήζεηο:  

 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

   31/12/2009   31/12/2008 

Απαηηήζεηο απφ θφξνπο  152.010,79   647.715,61 

Έμνδα επφκελεο ρξήζεο  51.481,16   39.558,00 
Ινηπέο απαηηήζεηο  7.119,17   582,79 

   210.611,12     687.856,40   

          

 

Ζ ζεκαληηθή κείσζε ησλ απαηηήζεσλ απφ θφξνπο πξνήιζε απφ ηελ επηζηξνθή πξνθαηαβνιψλ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο θαη παξαθξαηεκέλσλ θφξσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ.  

 

17. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα: 

 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζην ηακείν ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη θαηαζέζεηο 

φςεσο δηαζέζηκεο ζε πξψηε δήηεζε.  Ζ αλάιπζή ηνπο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2008 είρε σο εμήο: 

 

    31/12/2009   31/12/2008 

Σακείν   1.454,71   28.627,94 
Θαηαζέζεηο φςεσο   575.387,37   899.909,63 

ύλνιν   576.842,08   928.537,57 
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18. Καζαξή Θέζε: 

 

   Μεηνρηθό Κεθάιαην  

 

Σν Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ 670.000 θνηλέο κεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. 

νλνκαζηηθήο αμίαο 2,93 €. 

 

   Απνζεκαηηθά 

 

Σα ινηπά απνζεκαηηθά πνζνχ € 3.150,92 αθνξνχλ ζε δηαθνξέο κεηαηξνπήο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ είραλ 

ζρεκαηηζζεί ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

 

   Απνηειέζκαηα εηο λέν 

 

Σελ ρξήζε 2009 πξαγκαηνπνηήζεθαλ θέξδε κεηά ην θφξν εηζνδήκαηνο € 98.481,88 (ζηε ρξήζε 2008 θέξδε € 

102.353,12) ην νπνίν ζπκςεθηδφκελν κε ην ππφινηπν δεκηψλ εηο λένλ πνζνχ € 733.334,18 ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο δηακφξθσζαλ ην ππφινηπν ησλ απνηειεζκάησλ εηο λέν ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009 ζε δεκηέο € 

634.852,30. 

19. Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο: 

 

Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2008 αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

    31/12/2009   31/12/2008 

Καθξνπξφζεζκνο Γαλεηζκφο         

Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο   281.250,00   656.250,00 

ύλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Γαλείσλ   281.250,00   656.250,00 

          

Βξαρππξόζεζκνο Γαλεηζκόο         

Αιιειφρξενη ινγαξηαζκνί ρξεκαηνδνηήζεσλ   1.343.800,00   875.800,00 
Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο   375.000,00   375.000,00 

ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Γαλείσλ   1.718.800,00   1.250.800,00 

          
ύλνιν Γαλείσλ   2.000.050,00   1.907.050,00 

          

 

Ο καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο αθνξά ζε ππφινηπν πεληαεηνχο νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 

1.500.000,00 δηάξθεηαο έσο ηελ 15ε Ηνπιίνπ 2011, κε επηηφθην Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ 2% ην νπνίν ζα 

εμνθιεζεί ζε 16 ηζφπνζεο ηξηκεληαίεο δφζεηο. Ζ πξψηε δφζε θαηαβιήζεθε ηελ 15ε Οθησβξίνπ 2007 θαη 

ζπλερίδεη λα εμππεξεηείηαη θαλνληθά κε απνπιεξσκή αλά ηξίκελν. Σελ 31.12.2009 παξέκεηλε σο 

καθξνπξφζεζκε ππνρξέσζε πνζφ € 281.250,00 πνπ αθνξά ηξεηο ηζφπνζεο δφζεηο νη νπνίεο ζα θαηαβιεζνχλ 

εληφο ηεο ρξήζεο 2011. 

 

Σν επηηφθην δαλεηζκνχ γηα ην καθξνπξφζεζκν κέξνο ηνπ δαλεηζκνχ θπκάλζεθε κέζα ζηε ρξήζε απφ 4,612% - 

2,742% ελψ γηα ην βξαρππξφζεζκν κέξνο απφ 5,114% - 2,996%. 
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20. Τπνρξεώζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο: 

 

Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί σο ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ, ηελ παξνχζα αμία ηεο λνκηθήο 

δέζκεπζεο πνπ έρεη αλαιάβεη γηα ηελ θαηαβνιή εθάπαμ απνδεκίσζεο ζην πξνζσπηθφ, πνπ απνρσξεί ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο. Σν κφλν πξφγξακκα πνπ βξίζθεηαη ελ ηζρχ είλαη ε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε κε βάζε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία Λ.2112/1920  γηα παξνρή εθάπαμ πνζνχ ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε ππνινγίζηεθε θαηφπηλ αλαινγηζηηθήο κειέηεο. πγθεθξηκέλα, ε ζρεηηθή κειέηε αθνξνχζε 

ζηελ δηεξεχλεζε θαη ππνινγηζκφ ησλ αλαινγηζηηθψλ κεγεζψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

ζέηνπλ ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Ι.Π. 19) θαη είλαη ππνρξεσηηθφ λα θαηαρσξεζνχλ ζηελ θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θάζε επηρείξεζεο. 

 

  31/12/2009  31/12/2008 

Καζαξή ππνρξέσζε έλαξμεο ρξήζεο  280.799,03    237.975,71  

Πιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο   (148.483,67)     (24.584,76) 

Θφζηνο πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα (εκ. 5)    158.596,46        67.408,08  

Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεο  290.911,82    280.799,03  

   

  31/12/2009  31/12/2008 

Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ    250.211,62      266.643,55  

Κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκίεο)      40.700,20       14.155,48  

Καζαξή ππνρξέσζε ζηελ θαηάζηαζε  
νηθνλνκηθήο ζέζεο  290.911,82  

 

 280.799,03  

   

 31/12/2009  31/12/2008 

πκθσλία ππνρξέσζεο παξνρώλ:   

Παξνχζα αμία ππνρξέσζεο έλαξμεο ρξήζεο    266.643,55      235.421,07  

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο      67.057,13        55.637,03  

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο      14.665,40        11.771,05  

Δπίδξαζε πεξηθνπήο/δηαθαλνληζκνχ/ηεξκαηηθέο παξνρέο      76.873,93   -- 

Πιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο   (148.483,67)     (24.584,76) 

Αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκίεο)    (26.544,72)     (11.600,84) 

Παξνύζα αμία ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 250.211,62  266.643,55  

 

πζηαηηθά ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα: 

 

  Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

  31/12/2009  31/12/2008 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο      67.057,13        55.637,03  

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο      14.665,40        11.771,05  

Aπφζβεζε κε αλαγλσξηζκέλεο αλαινγηζηηθήο δεκίαο      76.873,93                    --  

Κόζηνο πνπ θαηαρσξήζεθε 
 ζηα απνηειέζκαηα 158.596,46  

 

   67.408,08  

      

Βαζηθέο ππνζέζεηο:      

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο 5,50%  5,00% 

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 6,00%  6,00% 

Κέζε ελαπνκέλνπζα εξγάζηκε δσή         7,63          8,68 
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21. Τπνρξεώζεηο από ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο: 

 

Κέξνο ησλ παγίσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ απνθηεζεί κε ηε κνξθή ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (Leasing). Οη 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπλαιιαγή απηή, αλάινγα κε ην ρξφλν εμψθιεζήο ηνπο αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

  31/12/2009   31/12/2008 

Τπνρξέσζε απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο      45.896,37        51.020,50  

Κείνλ: Βξαρππξφζεζκν κέξνο     (17.446,69)     (51.020,50) 

Μαθξνπξόζεζκν κέξνο    28.449,68    -- 

        

 

Οη πην ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβνιαίσλ, εθηφο απφ ηηο πιεξσκέο 

κηζζσκάησλ, είλαη ε ζπληήξεζε θαη αζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ 

ζπκβνιαίνπ. 

Οη κειινληηθέο ειάρηζηεο θαηαβνιέο κηζζσκάησλ θαη ε παξνχζα αμία ησλ θαζαξψλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ γηα 

ηελ Δηαηξεία  θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 2008 αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

  31/12/2009   31/12/2008 

  

Διάρηζηεο 

θαηαβνιέο  

Παξνύζα 
αμία 

θαηαβνιώλ 

 
Διάρηζηεο 

θαηαβνιέο  

Παξνύζα 
αμία 

θαηαβνιώλ  

          

Έσο έλα ρξφλν      19.176,75     17.446,69      52.678,29      51.020,50  
Κεηά απφ έλα ρξφλν θαη σο ηξία 

ρξφληα      29.761,79     28.449,68                   --                    --    

ύλνιν ειάρηζησλ θαηαβνιώλ 
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο    48.938,54    45.896,37      52.678,29   51.020,50  

Κείνλ: πνζά πνπ απνηεινχλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  (3.042,17)            --       (1.657,79)               --    

Παξνύζα αμία ειάρηζησλ 

θαηαβνιώλ ρξεκαηνδνηηθήο 
κίζζσζεο    45.896,37   45.896,37      51.020,50   51.020,50  

                

22. Δπηρνξεγήζεηο: 

 

Ζ επηρνξήγεζε αθνξά ηελ αγνξά πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ε απφζβεζή ηεο γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ην ρξφλν απφζβεζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 απνζβέζζεθε πιήξσο ην 

ππφινηπν ησλ ιεθζεηζψλ επηρνξεγήζεσλ (ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 ζε € 8.302,48). 

Οη απνζβέζεηο ηεο επηρνξήγεζεο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο αλέξρνληαη ζε € 

8.302,48 ηφζν γηα ηε ρξήζε 2009 φζν θαη γηα ηε ρξήζε 2008. 
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23. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο: 

 

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

 

    31/12/2009   31/12/2008 

Τπνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο   54.295,89           65.051,28  
Δπηηαγέο πιεξσηέεο   615.221,88          513.829,83  

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο   742.165,50          940.506,34  

Έμνδα ρξήζεο πιεξσηέα   17.457,71            17.058,13  
Τπνρξεψζεηο απν θφξνπο (ΦΠΑ,ΦΚΤ,θιπ)   769.409,43        1.015.353,78  

Τπνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο   839.881,46          831.052,95  
Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ    373.790,21   -- 

Πηζησηέο & ινηπέο ππνρξεψζεηο             180,00              326,10  

    3.412.402,08    3.383.178,41 

 

Οη απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο, αθνξνχλ ζε ινγηζκέλεο ακνηβέο κελφο Γεθεκβξίνπ, ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία, 

θαηά πάγηα ηαθηηθή εμνθιεί ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ κήλα. 

Οη ππνρξεψζεηο ζε θφξνπο θαη αζθαιηζηηθά ηακεία ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009, έρνπλ θαηαβιεζεί εληφο ησλ 

λνκίκσλ πξνζεζκηψλ ζηε ρξήζε 2010. 

Ο εθηηκψκελνο ρξφλνο εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο θαη επηηαγέο πιεξσηέεο παξαηίζεηαη ζηνλ 

θαησηέξσ πίλαθα: 

 

    31/12/2009   31/12/2008 

   0 έσο  45 εκέξεο   527.165,31    451.607,25 

 46 έσο  60 εκέξεο   27.993,35              32.246,37  

 61 έσο 180 εκέξεο     91.859,11              60.044,43  

181 έσο 360 εκέξεο   22.500,00              34.983,06  

ύλνιν       669.517,77       578.881,11  

 

24. Γεζκεύζεηο:  

 

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 ήηαλ ζε ηζρχ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ € 200.000,00 (ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2008 € 200.00,00) 

 

25. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο – ππνρξεώζεηο: 

 

i. Φνξνινγηθόο έιεγρνο 

ηε ρξήζε 2009 δηελεξγήζεθε θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο ρξήζεο 2008, απφ ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ δηαθνξέο ζην 

θφξν εηζνδήκαηνο πνζνχ € 20.766,00 ην νπνίν θαιχθζεθε απφ ήδε ζρεκαηηζζείζα απφ ηε ρξήζε 2008 

πξφβιεςε πνζνχ € 20.000,00 κε απνηέιεζκα ε ηειηθή επηβάξπλζε ζηελ θιεηφκελε ρξήζε λα αλέιζεη ζε € 

766,00. 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί, θνξνινγηθά, γηα ηε ρξήζε 2009 θαη ζπλεπψο ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο 

πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζεί θαη ζα νξηζηηθνπνηεζεί. 

ε θάζε πεξίπησζε εθηηκάηαη φηη ην πνζφ ησλ θφξσλ απηψλ δελ ζα έρεη θακία νπζηψδε επίδξαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. 
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Θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο, ην πνζφ ησλ πξφζζεησλ απηψλ θφξσλ ελδέρεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ € 

20.000,00 πεξίπνπ, θαη γηα ην ιφγν απηφ ζρεκαηίζζεθε ηζφπνζε πξφβιεςε. 

 

ii. Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 

Αζαλάζηνο Θαξακάλνο θαηά «CALL CENTER ΔΙΙΑ Α.Δ.Δ»:  

α) Απαίηεζε θαηά θεθάιαην ζχκθσλα κε ηελ αγσγή πνπ αζθήζεθε: 9.542,75 € γηα κηζζνχο ππεξεκεξίαο, απεηιή 

ρξεκαηηθήο πνηλήο 1.000,00 € γηα θάζε εκεξήζηα παξάβαζε ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδφηε, 5.000,00 

€ γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο  

β) Δλέξγεηεο: Ο Αζαλάζηνο Θαξακάλνο έρεη θαηαζέζεη αγσγή θαηά ηεο εηαηξείαο ζην Κνλνκειέο Πξσηνδηθείν 

Αζελψλ (ππ’ αξηζκ. θαηαζ. 3623/2009) θαη έρεη πξνζδηνξηζηεί λα ζπδεηεζεί θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 16.09.2010 κε 

ηελ νπνία δεηά λα αλαγλσξηζηεί σο άθπξε ε απφ ηελ εηαηξεία 13-04-2008 θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

ηνπ κε ηελ εηαηξεία θαζψο θαη ηα άλσ πνζά γηα ηελ αλσηέξσ αηηία.  

γ) Δμέιημε: Θεσξψ φηη ε ηειηθή έθβαζε ηεο ππφζεζεο ζα είλαη ζεηηθή γηα ηελ εηαηξία.  

 

26. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε: 

 

Ζ Δηαηξεία, ζηα πιαίζηα ησλ ζπλήζσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, δηελεξγεί ζπλαιιαγέο θαη κε 

ζπλδεδεκέλα κε απηή κέξε. Οη ζπλαιιαγέο απηέο δηελεξγνχληαη κε ζπλήζεηο ζπλζήθεο θαη φξνπο ηεο αγνξάο.  

Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ηεο  Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

  Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

i) ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο  31/12/2009   31/12/2008 

Πσιήζεηο-έζνδα    14.143.889,59      12.622.845,49  

Αγνξέο-έμνδα           79.347,72             76.259,13  

 

   31/12/2009   31/12/2008 

Απαηηήζεηο    2.565.751,72      1.729.981,73  
         

ii) Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε 

ηεο δηνίθεζεο  Από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 

   31/12/2009   31/12/2008 

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο  254.654,36 
  

773.410,47 
     

   31/12/2009   31/12/2008 

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά 
ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο  40.883,87   5.944,22 

 

Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο 

(θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο). 
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27. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: 

 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία θαη 

γηα ηα νπνία λα επηβάιιεηαη ζρεηηθή αλαθνξά, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΠΥΑ). 

 

Θαιιηζέα, 16 Καξηίνπ 2010 

Ο Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Ζ Τπεχζπλε Ινγηζηεξίνπ 

   

   

   

Γεψξγηνο Θενδφζεο Δπζηξάηηνο Απέξγεο ηαπξνχια Θνηιάθνπ 

ΑΓΣ Θ-820079 ΑΓΣ ΑΔ-011559 ΑΡ.Κ. ΟΔΔ ΑΓ. Α’ 17315 

 

Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ ζαξάληα επηά (47) ζειίδεο είλαη απηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ καο, κε εκεξνκελία 19 Καξηίνπ 2010. 

 

Αζήλα, 19 Καξηίνπ 2010 

Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 
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