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ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ  
 

Πξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ADACOM Α.Δ.»  
 
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΛΣΑΘΟΚ ΠΡΟΖΓΚΔΛΔ 
ΔΦΑΡΚΟΓΔ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟΤ Α.Δ. πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 
ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, 
θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο 
επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα 
εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα 
θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ 
νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
 
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα 
Γηεζλή 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 νηθνλνκηθέο 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 νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη 
ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο 
αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 
ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο 
εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο 
επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο 
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη 
κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε 
δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη 
επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
 
Γλώκε 
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, 
απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 
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 
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Έλσζε. 
 
Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ 
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα 
ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 
 
 

Αζήλα, 30 Καξηίνπ 2010 
Ο ΟΡΘΩΣΟ  ΔΙΔΓΘΣΖ   

 
 
 
 
 

ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ Θ. ΒΡΟΤΣΟΤΡΖ 
Α.Κ.12921 

Κεζνγείσλ 388, Αγία Παξαζθεπή  
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ΔΚΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ 
ΤΝΔΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 2009 

Θχξηνη Κέηνρνη,  
 
χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο, ζαο 
παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2009. 
 
Δπηζθόπεζε απνηειεζκάησλ 
 
Θχθινο Δξγαζηψλ  
Ζ Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθήο αζθάιεηαο ζηελ 
Διιάδα θαη ηελ Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε πξνσζψληαο  πξντφληα θαη ππεξεζίεο 
απεπζείαο ζε ηειηθνχο πειάηεο (θπξίσο κεγάιεο εηαηξίεο, ηξάπεδεο θαη δεκφζην) θαη 
κέζσ δηθηχνπ κεηαπσιεηψλ. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ρξήζε 2009 
αλήιζε ζε €  6,4 εθ  κεησκέλνο θαηά €  0,7 εθ. ζε ζρέζε κε ην 2008. Ζ αγνξά 
ππεξεζηψλ ςεθηαθήο αζθάιεηαο είλαη κηθξή κε ζεκαληηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο 
θηλδχλνπο θαη απαηηήζεηο ζε πξνζσπηθφ πςειήο θαηάξηηζεο θαη απαηηεί ζπλερείο 
επελδχζεηο ζε ηερλνγλσζία, ππνδνκέο θαη δηαρείξηζε πνιχπινθσλ θαη επαίζζεησλ 
έξγσλ.  Ζ αλάπηπμε ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε κεγάια έξγα, θαη κάιηζηα ζηνπο ηνκείο ηνπ 
δεκνζίνπ θαη ησλ ηξαπεδψλ. Ζ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ην 
πξνεγνχκελν έηνο νθείιεηε ζην γεγνλφο φηη ην 2008 πινπνηήζεθε θαη ηηκνινγήζεθε 
έλα κεγάιν έξγν ηεο ηάμεσο ησλ 1.2 εθ. Δπξψ, πξάγκα πνπ αλέβαζε ζεκαληηθά ηεο 
πσιήζεηο ηνπ 2008 πξάγκα πνπ δελ επαλαιήθζεθε ην 2009.   
 
Έμνδα Γηνίθεζεο / Γηάζεζεο   
Γηα ηε ρξήζε 2009, ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ αλήιζε ζε € 2,1 εθ. ην 
νπνίν αληηπξνζσπεχεη  πνζνζηφ 33% ηνπ ζπλφινπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έλαληη 30% 
ην 2008, απμεκέλν θαηά €  0,22 εθ. ζε ζρέζε κε ην 2008. 
 
ΔΒΗΣDA 
πλέπεηα ησλ σο άλσ ήηαλ ηα ΔΒΗΣDA απνηειέζκαηα λα παξνπζηάζνπλ θεξδνθνξία 
πεξίπνπ € 161 ρηιηάδεο έλαληη θεξδνθνξίαο € 427 ρηι. ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 
ρξήζε.  
 
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα / Έζνδα 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ρξήζε αλήιζαλ ζε 8 ρηι. ελψ ην 2008 
αλήιζαλ ζε 7 ρηι. Γελ ππήξμε νπζηψδεο κεηαβνιή ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο 
εηαηξείαο.  
 
Απνζβέζεηο  
Σν ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ απμήζεθε ιφγσ λέσλ αγνξψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ην θέληξν πηζηνπνίεζεο πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία θαη αλήιζε 
ην 2009 ζε 137 ρηι. έλαληη 133 ρηι. γηα ην 2008. 

 
Θαζαξά απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 
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Σσνέπεια ηφν φς άνφ ήηαν κέρδη προ θόρφν ύυοσς € 21 τιλ. για ηη τρήζη 2009 
ένανηι  € 305 τιλ. ηης τρήζης 2008.  

  
Αλαθνξά ζε θνλδύιηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ 
 
Πάγηα 
Οη επελδχζεηο πάγηνπ εμνπιηζκνχ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε θέληξνπ αλάθακςεο 
(disaster recovery center) γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαζψο 
θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 
Πηζηνπνίεζεο ηεο ADACOM. 
 
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 
Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο εγγπήζεηο γηα ελνίθηα. 
 
Απνζέκαηα 
Ζ κείσζε ησλ απνζεκάησλ θαηά € 64 ρηι. νθείιεηαη θπξίσο ζηελ εθηέιεζε 
ζπκβάζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πνπ δελ απαηηνχζαλ ηελ δηαηήξεζε 
πςεινχ απνζέκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο.  

 
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 
Ζ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ην 2008 είλαη € 0.22 εθ. θαη 
πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο ην ηειεπηαίν 
ηξίκελν.  

 
Ίδηα Θεθάιαηα 
Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο παξνπζίαζαλ κηθξή αλνδηθή κεηαβνιή ηεο ηάμεσο ησλ 
49 ρηι. πνπ είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, θαη αλήιζαλ ζε 2,8 εθ. 
 
Πξνκεζεπηέο  
Ο ινγαξηαζκφο πξνκεζεπηέο αλήιζε θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 2009 ζε € 1.3 εθ. 
παξνπζηάδνληαο αχμεζε απφ € 1.2 εθ. ην 2008.  
 
Ρεπζηόηεηα θαη πεγέο θεθαιαίνπ 
 
Απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεο πξνθχπηεη φηη ε εηζξνή απφ ηηο 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο χςνπο πεξίπνπ € 0,5 εθ. ρξεκαηνδφηεζε ηηο εθξνέο απφ 
ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο χςνπο € 56 ρηι. θαη νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ 
ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξείαο.  
 
Δξγαδόκελνη 
 
Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 
Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε 
32 άηνκα ελψ αληίζηνηρα ην 2008 ήηαλ 33 άηνκα. 
 
ηόρνη θαη πνιηηηθή δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 
 
Θίλδπλνο επηηνθίνπ 
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Γελ ππάξρνπλ δάλεηα θαηά ηελ 31/12/2009.  
 
Θίλδπλνο ηηκψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο 
Ζ εηαηξία ζε κεγάιν βαζκφ πξνκεζεχεηαη ζε Γνιάξηα ΖΠΑ ελψ πσιεί θπξίσο ζε 
Δπξψ.  Γηα κείσζε ηνπ θηλδχλνπ απφ πηζαλή ππνηίκεζε ηνπ Δπξψ ζε ζρέζε κε ην 
Γνιάξην ΖΠΑ γίλεηαη hedging κέζσ ζπκθσληψλ forward.  
 
Πηζησηηθφο θίλδπλνο 
Ζ Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ 
κείσζε ησλ επηζθαιεηψλ. Οη πσιήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πειάηεο κε 
αμηνινγεκέλν ην ηζηνξηθφ πηζηψζεσλ. Σν ηκήκα πηζησηηθνχ ειέγρνπ νξίδεη πηζησηηθά 
φξηα αλά πειάηε θαη εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. 
Όπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην δεηνχληαη εμαζθαιίζεηο.  
 
Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 
Τπάξρεη επαξθήο ξεπζηφηεηα γηα ην ζεκεξηλφ επίπεδν ησλ εκπνξηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ εθφζνλ πθίζηαληαη νη ππάξρνπζεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο. Ζ εηαηξία 
θαιχπηεη πιήξσο θαη εκπξφζεζκα ην 100% ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο.  
 
Δθηφο θεθαιαίνπ θίλεζεο νη άιιεο εθξνέο (φπσο επελδχζεηο) θξαηνχληαη πξνο ην 
παξφλ ζε ρακειφ επίπεδν, θαη θαιχπηνληαη απφ ηα ππάξρνληα ηακεηαθά απνζέκαηα.  
Σέηνηα επέλδπζε είλαη θαη ε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ 
κεραλνγξαθηθνχ θέληξνπ πηζηνπνίεζεο (processing centre).  
 
Πξννπηηθέο 
Ζ αγνξά ππεξεζηψλ ςεθηαθήο αζθάιεηαο ελέρεη ζεκαληηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο 
θηλδχλνπο αιιά θαη επθαηξίεο απαηηψληαο ηελ ζπλερή επέλδπζε ζε ηερλνγλσζία θαη 
ππνδνκέο γηα ηελ δηαρείξηζε πνιχπινθσλ θαη επαίζζεησλ έξγσλ.  
H εηαηξεία δηαζέηεη ήδε ηηο απαξαίηεηεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο νη νπνίεο ζα ηεο 
επηηξέςνπλ λα δηεθδηθήζεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο εγρψξηαο αγνξάο ςεθηαθψλ 
πηζηνπνηεηηθψλ  
 
Ζ εηαηξία σο ζήκεξα έρεη ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζηελ αλάιεςε θαη πινπνίεζε ηέηνησλ 
έξγσλ, γεγνλφο ην νπνίν ηεο επηηξέπεη λα αηζηνδνμεί ππφ πξνυπνζέζεηο θαζψο 
δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο δελ είλαη δεδνκέλν ην ρξνλνδηάγξακκα 
δεκνπξάηεζεο απηψλ ησλ έξγσλ. 
 

Κε εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
ακνπήι Γαπίδ 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
Αζήλα, 29 Καξηίνπ 2010 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ  

 
 

εκ. 31.12.2009 31.12.2008

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 4 192 285 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 53 58 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 7 6 

252 349 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 5 283 347 

Πειάηεο θαη Ινηπέο εκπνξηθέο Απαηηήζεηο 7.1 3.088 2.865 

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.2 204 393 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6 1.302 905 

4.877 4.510 

πλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.129 4.859 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 8.1 401 401 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 8.2 11.832 11.832 

Τπφινηπν δεκηψλ πξνεγ.ρξήζεσλ (9.501) (9.768)

Απνηειέζκαηα ρξήζεο 49 267 

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο κεηόρσλ εηαηξείαο 2.781 2.732 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνβιέςεηο 9 123 208 

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (α) 123 208 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 0 0

Πξνκεζεπηέο 10.1 1.282 1.178 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε 10.2 146 65 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 10.2 51 56 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 10.3 746 620 

χλνιν βξαρππξφεζκσλ ππνρξεψζεσλ (β) 2.225 1.919 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ γ=(α+β) 2.348 2.127 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο θαη ππνρξεώζεσλ 5.129 4.859 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ  
 

  

Σημ.

1.01-

31.12.2009

1.01-

31.12.2008

Έζνδα 11 6.373  7.092  

Θφζηνο Πσιεζέλησλ (4.197) (4.557)

Μηθηό θέξδνο 2.176 2.535 

Άιια έζνδα 10 13 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο 12 (1.134) (1.146)

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 12 (1.000) (1.010)

Άιιεο δαπάλεο (29) (98)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (8) (7)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 6 18 

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ 21 305 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 13 28 (38)

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο 49 267 
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                                 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ  

 

 

  

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην

Απνζεκαηηθό 

ππέξ ην άξηην

Απνη/ηα εηο 

λένλ

ύλνιν 

Καζαξήο 

Θέζεο

Τπόινηπν θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008 177  10.190  (9.768) 599  

  

Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ 224  1.642  1.866  

Θαζαξφ θέξδνο ρξήζεο 267  267  

Τπόινηπν θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 401  11.832  (9.501) 2.732  

Τπόινηπν θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 401  11.832  (9.501) 2.732  

  

Θαζαξφ θέξδνο ρξήζεο 49  49  

Τπόινηπν θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 401  11.832  (9.452) 2.781  
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ  

   

01.01-

31.12.2009

01.01-

31.12.2008

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε πξν θφξσλ 21 305 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 137 133 

Πξνβιέςεηο (69) (20)

Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 8 7 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο:

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 64 105 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (34) (203)

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 334 (1.335)

Κείνλ:

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (8) (7)

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) 453 (1.015)

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (56) (271)

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β)

(56) (271)

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θαζαξέο εηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  1.856 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(γ)  1.856 

Θαζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

ρξήζεσο (α) + (β) + (γ) 397 570 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 905 335 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο 1.302 905 
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ΗΜΔΙΧΔΙ ΔΠΙ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

1 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία 

1.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία 

H ADACOM A.E. ηδξχζεθε ην 1999 θαη έρεη έδξα ηελ νδφ Θξένληνο 25, Σ.Θ. 104 42, 

Αζήλα Αηηηθήο. Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο νξίζηεθε ζε 99 έηε.  

Ζ εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο ςεθηαθήο αζθάιεηαο, έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη θξππηνγξάθεζεο, ζπζηήκαηα θαη 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο αζθάιεηαο, παξαγσγή θαη εκπνξία ινγηζκηθνχ. 

1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 

θνπφο ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο είλαη: 

 ε αληηπξνζψπεπζε, εηζαγσγέο, εμαγσγέο θαη εκπνξία πξντφλησλ ππεξεζηψλ 

πιεξνθνξηθήο, ππεξεζίεο θαη πξντφληα δηαδηθηχνπ, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη θξππηνγξάθεζεο, ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο  

ειεθηξνληθήο αζθάιεηαο, δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο, παξαγσγή θαη εκπνξία 

ινγηζκηθνχ. 

 ε εκπνξία θαη αλάπηπμε ινγηζκηθνχ (δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε εθαξκνγψλ) 

 ε εκπνξία Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ  

 ε εκπνξία θαη δηάζεζε δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ. 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ αιιάμεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν 

ρξφλν. 

1.3 Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο, φπσο ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο 30.06.2009 θαη κε ζεηεία κέρξη ηελ 30.06.2014 παξαηίζεηαη ζηνλ πην 

θάησ πίλαθα: 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΘΔΗ ΣΟ Γ.. 

άββαο Αζεκηάδεο Πξφεδξνο 

Γαπίδ ακνπήι Αληηπξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Λίλνο Γηακάθεο Κέινο 

Παλαγηψηεο Βαζηιεηάδεο  Κέινο  
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2 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

2.1 πκκόξθσζε κε ηα ΓΠΥΑ 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο, νη εθηηκήζεηο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκψλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

ζπληάρζεθαλ νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

ρξήζεο 2008, νη νπνίεο έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, 

ζηε δηεχζπλζε www.ideal.gr. Ζ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή απηψλ παξαηίζεηαη ζηηο 

επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο εθείλσλ θαη ζπλεπψο ε αλάγλσζε ησλ ζπλεκκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλεο, ψζηε λα παξέρεηαη ζηνλ 

αλαγλψζηε νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε. 

Γηα ηελ ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε φια ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 

ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ Γηεξκελεηψλ 

ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (IFRIC) θαη ηα 

νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ήηαλ ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο γηα ηελ ρξήζε. 

2.2 Βάζε θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ην ηζηνξηθφ 

θφζηνο, εθηφο απφ νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία (παξάγσγα) πνπ 

επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. 

2.3 Έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

εηαηξείαο ζηηο 29 Καξηίνπ 2010 θαη ππφθεηληαη ζε νξηζηηθή έγθξηζε απφ ηελ Δηήζηα 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ ζα  ζπγθιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

30.06.2010 θαη ε νπνία κπνξεί ζχκθσλα κε ην λφκν λα ηηο ηξνπνπνηεί. 

2.4 Καιππηόκελε πεξίνδνο 

Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2009 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009. 

2.5 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε €, ην νπνίν είλαη ην 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο εηαηξείαο, δειαδή ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε εηαηξεία. 

Όια ηα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  

http://www.ideal.gr/
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2.6 Νέα Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο 

2.6.1 Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο κε ηζρύ εληόο ηεο ρξήζεο 2009 

ηελ ηξέρνπζα ρξήζε δελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε εθαξκνγήο λέσλ πξνηχπσλ, 

δηεξκελεηψλ ή ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ.  

2.6.2 Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο κε ηζρύ κεηά ηελ ρξήζε 2009 

 

 «Γηάθνξεο Βειηηψζεηο ζε Πξφηππα θαη  Γηεξκελείεο» πνπ  εθδφζεθαλ ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2009, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ Γ.Π.Υ.Α. Οη ελ ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ δηάθνξεο εκεξνκελίεο ηζρχνο, θπξίσο  γηα εηήζηεο πεξηφδνπο 

πνπ αξρίδνπλ ηελ ή  κεηά ηελ 01.01.2010 θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ νπζηψδε 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Αληηθαηάζηαζε ηνπ  Γ.Ι.Π. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Κεξψλ» ηνλ 

Λνέκβξην ηνπ 2009 κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 

01.01.2011. Σν λέν πξφηππν απινπνίεζε ηνλ νξηζκφ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ 

θαη έδσζε θάπνηεο εμαηξέζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο νληφηεηεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ην θξάηνο. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο  εηαηξείαο. 

 «Γ.Π.Υ.Α. 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία» πνπ εθδφζεθε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2009 

κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2013. Σν λέν 

πξφηππν απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Γ.Ι.Π. 39 θαη  

πξνβιέπεη  φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη βάζεη 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπο θαη επηκεηξψληαη είηε ζηελ 

εχινγε αμία είηε ζην απνζβέζηκν θφζηνο θηήζεσο. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη 

νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

  «Σξνπνπνίεζε ηεο Γηεξκελείαο 14 Πξνπιεξσκή ηεο Διάρηζηεο Απαίηεζεο 

Υξεκαηνδφηεζεο» πνπ εθδφζεθε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2009 κε ηζρχ γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2011. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ 

έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 

 IFRIC (ΓΗΔΡΚΖΛΔΗΑ 19) «Αληηθαηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ κε 

πκκεηνρηθνχο Σίηινπο» πνπ εθδφζεθε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2009 κε ηζρχ γηα 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ε κεηά ηελ 01.07.2010, ε νπνία θαζνξίδεη ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε ππνρξεψζεσλ  κηαο νληφηεηαο κε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο. Βάζεη ηεο ελ ιφγσ Γηεξκελείαο, ε δηαθνξά κεηαμχ 

ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ππνρξέσζεο θαη εχινγεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, 

αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο ή δεκία ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ ελ ιφγσ 

Γηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Ι.Π. 32 «Θαηάηαμε Γηθαησκάησλ» πνπ εθδφζεθε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2009 κε ηζρχ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 
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01.02.2010. Βάζεη ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα 

πξναίξεζεο, ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ, γηα απφθηεζε ελφο ζηαζεξνχ 

αξηζκνχ ηδίσλ κεηνρψλ κηαο νληφηεηαο έλαληη ελφο  ζηαζεξνχ πνζνχ 

νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο, είλαη ζπκκεηνρηθφο ηίηινο αλ ε νληφηεηα ηα πξνζθέξεη 

αλαινγηθά ζε φινπο ηνπ ππάξρνληεο ηδηνθηήηεο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ κε 

παξάγσγσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα 

έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 «Πξφζζεηεο Σξνπνπνηήζεηο γηα ηνπο Δθαξκφδνληεο 

γηα Πξψηε Φνξά ηα Γ.Π.Υ.Α.», πνπ εθδφζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 κε ηζρχ γηα 

εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2010. Ζ ελ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζε εηζάγεη πξφζζεηεο εμαηξέζεηο (ρξήζε ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο) γηα  

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ έξεπλα θαη αλάπηπμε νληνηήησλ πνπ εμάγνπλ 

πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην θαη εθαξκφδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α.  γηα πξψηε θνξά. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ  εηαηξεία. 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 «Πιεξσκή  βάζεη αμίαο ησλ  κεηνρψλ ηνπ νκίινπ 

πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε κεηξεηά»  ε νπνία  εθδφζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 κε ηζρχ 

γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2010. Αληηθείκελν ηεο 

ηξνπνπνίεζεο είλαη ν ρεηξηζκφο ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο αηνκηθέο ή μερσξηζηέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο 

θαη ε νπνία δελ έρεη δέζκεπζε λα δηαθαλνλίζεη ηελ ζπλαιιαγή. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. 

 Αλαζεσξεκέλν Γ.Ι.Π.  27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», 

πνπ εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008, κε ηζρχ  γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο ρξήζεηο 

πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.07.2009. Κε βάζε ην αλαζεσξεκέλν πξφηππν, νη 

ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο πνπ δελ αζθνχλ έιεγρν αλαγλσξίδνληαη ζηελ 

θαζαξή ζέζε εθφζνλ δελ θαηαιήγνπλ ζε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπγαηξηθήο. 

ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ηπρφλ ελαπνκέλνλ ηκήκα ηεο επέλδπζεο 

επηκεηξάηαη ζε εχινγε αμία θαη ην θέξδνο ή ε δεκία αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηελ εηαηξεία. 

  Αλαζεσξεκέλν Γ.Π.Υ.Α. 3 «Δπηρεηξεκαηηθέο πλελψζεηο», πνπ εθδφζεθε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2008, κε ηζρχ γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01.07.2009, κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

Γ.Π.Υ.Α. 3, πνπ αθνξνχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ δηθαησκάησλ άλεπ ειέγρνπ γηα ηα 

νπνία ππάξρεη πιένλ ε επηινγή λα επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ 

απφθηεζε, ηελ εμνδνπνίεζε ηνπ  θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

απφθηεζε,  θαη ηελ αλαγλψξηζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ηνπ 

απνηειέζκαηνο απφ ηελ επαλεπηκέηξεζε  ηνπ ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο  πνπ 

ηαμηλνκήζεθε  σο ππνρξέσζε. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηελ 

εηαηξεία. 
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 Σξνπνπνηεκέλν Γ.Π.Υ.Α. 5 «Κε Θπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ 

Θαηέρνληαη γηα Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο», κε ηζρχ  γηα εηήζηεο 

ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 01.07.2009. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ 

φηη ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κηαο 

ζπγαηξηθήο ζηελ νπνία ράλεηαη  ν έιεγρνο, ραξαθηεξίδνληαη σο θαηερφκελα γηα 

πψιεζε. Γελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηελ εηαηξεία. 

 Γηεξκελεία 17 «Γηαλνκέο Κε Σακηαθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ζε Ηδηνθηήηεο», 

πνπ εθδφζεθε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2008 κε ηζρχ γηα εηήζηεο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ 

ηελ ή κεηά ηελ 01.07.2009. Ζ δηεξκελεία νξίδεη, φηη ε ππνρξέσζε γηα δηαλνκή κε 

ηακηαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ηδηνθηήηεο, επηκεηξάηαη ζε εχινγε αμία  

θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε δηαλνκή  εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν. ην 

ηέινο θάζε ρξήζεσο αλαθνξάο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ, ηπρφλ 

δηαθνξά κεηαμχ εχινγεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δίδεηαη θαη  ηεο 

ππνρξέσζεο γηα δηαλνκή,  αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ δηεξκελεία απηή 

δελ  αλακέλεηαη λα έρεη εθαξκνγή  ζηελ εηαηξεία. 

 Γηεξκελεία 18 «Κεηαβηβάζεηο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ απφ Πειάηεο», πνπ 

εθδφζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 κε ηζρχ γηα εηήζηεο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01.07.2009. Ζ δηεξκελεία αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα ιήςεο ελζσκάησλ 

παγίσλ απφ πειάηεο, κε ζθνπφ ηελ ζχλδεζή ηνπο κε δίθηπν ή ηελ παξνρή πξνο 

απηνχο, ζπλερνχο πξφζβαζεο ζε αγαζά ή ππεξεζίεο ή γηα ακθφηεξα. Ζ 

δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία.  

3 Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, εθηηκήζεηο θαη κέζνδνη 

ππνινγηζκνύ 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο, νη εθηηκήζεηο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκψλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009 είλαη ζπλεπείο κε 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο ρξήζεο 2008, νη νπνίεο έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην 

δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.ideal.gr.  

3.1 Δλνπνίεζε 

Ζ εηαηξεία αλήθεη θαηά 99,76% ζηελ εηαηξεία ΟΚΗΙΟ ΗΛΣΔΑΙ Α.Β.Δ.Δ.Γ.Δ.. , 

εηαηξεία εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη νη νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη ε ελ 

ιφγσ κεηξηθή.  

3.2 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ 

ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Θέξδε θαη 

δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε 

ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ 

http://www.ideal.gr/
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λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

3.3 Άπια ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 

Σα άπια ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, ε αμία ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη 

ην θφζηνο αγνξάο ηνπο, πξνζαπμεκέλν κε ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ 

λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο θαη κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. εκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο 

δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ πέξαλ 

ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

Ζ απφζβεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο θαη 

εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ έσο πέληε εηψλ. Ζ ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία ζεσξείηαη κεδέλ. 

3.4 Δλζώκαηα πάγηα 

Σα ελζψκαηα πάγηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο.  

Κεηαγελέζηεξα επηκεηξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο, κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

θαη ηπρφλ απνκείσζε. Οη δαπάλεο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ παγίσλ θεθαιαηνπνηνχληαη. Οη ππφινηπεο κεηαγελέζηεξεο 

δαπάλεο, πνπ δηελεξγνχληαη ζε ζρέζε κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

θεθαιαηνπνηνχληαη κφλνλ φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ 

αλακέλεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επεξεαδφκελσλ ζηνηρείσλ.  

Όιεο νη άιιεο δαπάλεο ζπληήξεζεο, επηδηφξζσζεο θιπ. ησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη 

ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ σο έμνδν, θαηά ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

Οη απνζβέζεηο επηβαξχλνπλ ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ, κε βάζε ηελ ζηαζεξή 

κέζνδν απφζβεζεο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ 

παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα δσήο, θαηά θαηεγνξία 

παγίσλ, έρεη σο εμήο: 

Έπηπια θαη ινηπφο 

εμνπιηζκφο 
3 κε 5 έηε 

Ινηπέο εγθαηαζηάζεηο 5 κε 7 έηε 

Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο  1 κε 3 έηε 

Θαηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ζρεηηθφ θφζηνο 

θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε 

ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή ηεο πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο 

κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αληίζηνηρεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ κπνξνχλ λα 

αλαζεσξεζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ, εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν, ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ ελζψκαηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ 
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ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ην πάγην θαηαρσξείηαη ζηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

3.5 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξαθνινπζνχληαη ζην αλαθηήζηκν θφζηνο θηήζεσο, 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο 

δελ ζα αλαθηεζεί. Εεκίεο απνκείσζεο πξνθχπηνπλ φηαλ ε αλαθηήζηκε αμία ηνπο είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία. Αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία 

κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμία 

ρξήζεσο. Οη δεκίεο απνκείσζεο θαη νη αλαζηξνθέο πξνεγνχκελσλ δεκηψλ 

απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ. 

3.6 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

απαηηήζεηο,  ηακηαθά δηαζέζηκα θαη παξάγσγα (πξναγνξέο ζπλαιιάγκαηνο).  

3.6.1 Απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο επηκεηξψληαη  ζην απνζβέζηκν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ θάζε πξφβιεςε γηα απνκείσζε. Θάζε κεηαβνιή 

ζηελ αμία ησλ απαηηήζεσλ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ νη απαηηήζεηο 

δηαγξάθνληαη ή πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαζψο θαη θαηά εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Ο έιεγρνο απνκείσζεο ησλ απαηηήζεσλ γίλεηαη ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε φηαλ ε 

είζπξαμε ηεο απαίηεζεο έρεη ραξαθηεξηζζεί εθπξφζεζκε θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία 

ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα απνκείσζε ηνπο. Οη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηα 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο απηψλ πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ πάξνδν 

δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ηνλ ηζνινγηζκφ ηαμηλνκνχληαη σο εκπνξηθέο 

θαη άιιεο απαηηήζεηο θαη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. 

3.7 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ ηηο εκπνξηθέο θαη 

άιινπ είδνπο ππνρξεψζεηο. 

3.7.1 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο (εθηόο δαλείσλ) 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο (εθηφο ησλ δαλείσλ) 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, ζην θνλδχιη «Πξνκεζεπηέο». 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε 
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κία ζπκβαηηθή ζπκθσλία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ε 

εηαηξεία απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή αθπξψλεηαη ή ιήγεη. 

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθψο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη 

αθνινχζσο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο. 

Σα θέξδε θαη νη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ νη 

ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη θαζψο θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Σα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδνληαη ζην θνλδχιη «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο», φηαλ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ.  

3.8 Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απεηθνλίδνληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη 

ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκήο ηνπο αμίαο. Θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε 

εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο, κεησκέλε θαηά ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ απνζεκάησλ. Σν 

θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ 

φξνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο απφθηεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ηηο δαπάλεο 

κεηαθνξάο ηνπο ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθνληαη. Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ. 

3.9 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηηο 

θαηαζέζεηο φςεσο. 

3.10 Μεηνρηθό θεθάιαην 

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε 

κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε 

κείσζε ηεο Θαζαξήο Θέζεο ηεο εηαηξείαο. 

3.11 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη: 

3.11.1  Σξέρνπζα Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ζ ηξέρνπζα θνξνινγηθή απαίηεζε/ππνρξέσζε πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο ππνρξεψζεηο 

ή απαηηήζεηο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο πνπ είλαη ζρεηηδφκελεο κε ηελ ηξέρνπζα ή 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο αλαθνξάο θαη πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Τπνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ θαη βάζεη ησλ 

θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θάζε ρξήζεο. Όιεο νη κεηαβνιέο ζηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 
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Πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν. Σν ζηνηρείν απηφ 

αλαγλσξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε πξφβιεςε. 

3.11.2  Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο, πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο 

ππνρξέσζεο, κε βάζε ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 

ππνινγίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ θαηά 

ηνλ ρξφλν αλάθηεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη κειινληηθφ 

θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ ηηο 

δεκηνπξγνχλ. 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη  θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη επαξθέο 

θνξνινγεηέν θέξδνο ζα είλαη δηαζέζηκν γηα λα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

σθέιεηαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο 

θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο.  

Οη θνξνινγηθέο δεκηέο πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε επφκελεο πεξηφδνπο 

αλαγλσξίδνληαη σο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο.  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν ή έμνδν ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. Θαη’ εμαίξεζε, ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αθνξά γεγνλφηα, νη 

ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλαγλσξίδεηαη θαηεπζείαλ 

ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ.. 

3.12 Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

α) Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ρξήκα θαη ζε είδνο 

αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. 

β) Οη παξνρέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηφζα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 

(θξαηηθή αζθάιηζε) φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (εθάπαμ παξνρέο 

θαηά ηελ απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία, επηβαιιφκελεο απφ ην Λ.2112/20). Σν 

δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ αλαγλσξίδεηαη σο 

έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. Σν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ θαη ε ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ππνινγίδνληαη 

εηεζίσο αλαινγηζηηθά κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζηνχκελεο 

κνλάδαο ( Projected Unit Credit Method).  

Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ αληίζηνηρεο δηάξθεηαο. 
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Αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

παξαδνρψλ ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ππνιεηπφκελν κέζν ρξφλν απαζρφιεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηά ην κέξνο πνπ 

ζηελ έλαξμε θάζε ρξήζεο ππεξβαίλνπλ ην 10%, ηεο εθηηκψκελεο κειινληηθήο 

ππνρξέσζεο. Ζ αλαινγηζηηθή κειέηε δηελεξγείηαη απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή θάζε 2 

ρξφληα. 

3.13 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ, πξν ΦΠΑ θαη ινηπψλ θφξσλ θαη κεηά ηηο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

3.13.1   Πσιήζεηο αγαζώλ 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη αγαζά ζηνπο πειάηεο, 

ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα 

εμαζθαιηζκέλε. Οη ιηαληθέο πσιήζεηο γίλνληαη ζπλήζσο κεηξεηνίο.  

3.13.2  Παξνρή ππεξεζηώλ 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο 

ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο. 

3.13.3   Έζνδα από ηόθνπο 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

3.14  Μηζζώζεηο 

Κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο 

δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

3.14.1  Η εηαηξεία σο κηζζσηήο 

Πιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα κε 

βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  

3.15 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

3.16 Λνηπέο πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ κία παξνχζα δέζκεπζε είλαη πηζαλφ φηη ζα 

νδεγήζεη ζε εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ εηαηξεία θαη απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί 

αμηφπηζηα. Ο ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ή ην πνζφ ηεο εθξνήο κπνξεί λα είλαη αβέβαηα. 
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Κία παξνχζα δέζκεπζε πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζία κίαο λνκηθήο ή ηεθκαηξφκελεο 

ππνρξέσζεο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο.  

Θάζε ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηα έμνδα γηα ηα νπνία είρε 

αξρηθψο ζρεκαηηζηεί. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία 

Ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα 

θαιχηεξε εθηίκεζε.  

Οη πξνβιέςεηο απνηηκψληαη ζην πξνζδνθψκελν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

δηαθαλνληζηεί ε παξνχζα δέζκεπζε, βαζηδφκελνη ζηα πην αμηφπηζηα ηεθκήξηα πνπ 

είλαη δηαζέζηκα θαηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, πεξηιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο 

θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα δέζκεπζε.  

Όηαλ ε επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, ην πνζφ ηεο 

πξφβιεςεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ αλακέλνληαη λα απαηηεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζεί ε ππνρξέσζε. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο πξνεμφθιεζεο, ε ινγηζηηθή αμία κηαο πξφβιεςεο 

απμάλεη ζε θάζε πεξίνδν έηζη ψζηε λα αληαλαθιά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηή ε 

αχμεζε αλαγλσξίδεηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Όηαλ 

ππάξρεη έλαο αξηζκφο νκνίσλ δεζκεχζεσλ, ε πηζαλφηεηα φηη κία εθξνή ζα απαηηεζεί 

γηα δηαθαλνληζκφ, θαζνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηεγνξία ησλ δεζκεχζεσλ, 

σο έλα ζχλνιν. Κία πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκε θαη αλ ε πηζαλφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο εθξνήο γηα έλα ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία 

δεζκεχζεσλ είλαη κηθξή. 

Αλ δελ είλαη εθεμήο πηζαλφ φηη κία εθξνή πφξσλ, πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά 

νθέιε, ζα απαηηεζεί γηα λα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε, ε πξφβιεςε αλαζηξέθεηαη. 

3.17 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ 

νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. 

3.18 Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Πηζαλέο εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ εηαηξεία πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα 

θξηηήξηα ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη 

γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

4 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία (Δλζώκαηα θαη Άπια) 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ παγίσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, γηα ηηο 

παξνπζηαδφκελεο πεξηφδνπο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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Ποσά σε € '000

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1/1/2008 199

Αγνξέο 271

Ινηπέο θηλήζεηο 6

Θφζηνο Θηήζεο ηελ 31/12/2008 476

Απνζβέζεηο ρξήζεο (133)

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008 343

Αγνξέο 55

Ινηπέο θηλήζεηο (16)

Θφζηνο Θηήζεο ηελ 31/12/2009 382

Απνζβέζεηο ρξήζεο (137)

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2009 245

Αλάιπζε θηλήζεσλ παγίσλ

 

 

Αλαιπηηθφηεξα ε θίλεζε ησλ παγίσλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο: 

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008 285

Αγνξέο 17

Ινηπέο θηλήζεηο (16)

Θφζηνο Θηήζεο ηελ 31/12/2009 286

Απνζβέζεηο ρξήζεο (94)

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2009 192

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008 58

Αγνξέο 38

Ινηπέο θηλήζεηο

Θφζηνο Θηήζεο ηελ 31/12/2009 96

Απνζβέζεηο ρξήζεο (43)

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2009 53  

 

 

 

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ παγίσλ 
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αλαγλσξίζηεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

αθνξνχλ ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία. Γελ ππάξρνπλ πθηζηάκελα επί ησλ 

παγίσλ εκπξάγκαηα βάξε. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο γηα ηελ 

απφθηεζε ελζψκαησλ παγίσλ. 

5 Απνζέκαηα 

 

31.12.09 31.12.08

Δκπνξεχκαηα 353 417 

Κείνλ: Πξφβιεςε ππνηίκεζεο (70) (70)

πλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 283 347  

 

ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δελ έγηλε ππνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ελψ ζηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε είρε γίλεη πξφβιεςε πνζνχ 70 ρηι πνπ είρε επηβαξχλεη ην θφζηνο 

πσιεζέλησλ. 

6 Σακεηαθά Γηαζέζηκα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

    

31.12.09 31.12.08

Σακείν 5 8 

Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 1.297 897 

1.302 905 

  

  

  

  

7 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη ινηπνί ρξεώζηεο 

7.1 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο: 
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31.12.09 31.12.08

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο (Αλνηθηά ππφινηπα) 2.952 3.338 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 734 223 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο (598) (696)

3.088 2.865  

 

ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ζρεκαηίζηεθαλ λέεο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ πειαηψλ 

χςνπο € 5 ρηι. νη νπνίεο επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ελψ ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε είραλ ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο χςνπο € 151 ρηι. Δπίζεο ε εηαηξεία ζηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πξνέβε ζε δηαγξαθέο αλεπίδεθησλ πξνο είζπξαμε ππνινίπσλ 

πειαηψλ πνζνχ 85 ρηι., ηα ππφινηπα απηά πξνέξρνληαλ απφ έηε πξηλ ην 2000 θαη 

είραλ ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο απνκείσζεο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ νπφηε ε δηαγξαθή 

ηνπο δελ επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο αιιά κείσζε ηηο 

ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο γηα απαηηήζεηο απφ πειάηεο. ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

δελ πεξηιακβάλνληαη άιιεο ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο (εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ ήδε 

απνκεησζεί). ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ππφινηπα πνπ έρνπλ 

απνκεησζεί χζηεξα απφ εμέηαζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εθάζηνηε πειάηε. 

Ζ εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ θαη ε κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

ηαπηίδνληαη κε ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπο. 

Οη αλακελφκελεο πεξίνδνη είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

Πεξίνδνη είζπξαμεο απαηηήζεσλ 31.12.09 31.12.08

Δληφο κελφο (1-30 εκέξεο) 764 709 

Δληφο ηξηψλ κελψλ (31-90 εκέξεο) 1.921 1.783 

Δληφο ηεζζάξσλ κελψλ (91-120 εκέξεο) 261 242 

Δληφο έηνπο (121-365 εκέξεο) 142 131 

3.088 2.865  

 

7.2 Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

ην θνλδχιη ηνπ Ηζνινγηζκνχ Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο απαηηήζεηο: 
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31.12.09 31.12.08

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην 21 4 

Γνπιεπκέλα έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 131 345 

Ινηπνί ρξεψζηεο 47 40 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 5 4 

204 393 

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

 

8 Ίδηα Κεθάιαηα 

8.1 Μεηνρηθό Κεθάιαην 

Θαηά ηελ 31/12/2009 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζε € 400.513,80 

θαη δηαηξείηαη ζε 1.335.046 νλνκαζηηθέο κεηνρέο € 0,30 ε θάζε κία. Ζ κεηνρηθή 

δηάξζξσζε ηεο «ΑΛΣΑΘΟΚ ΠΡΟΖΓΚΔΛΔ ΔΦΑΡΚΟΓΔ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟΤ Α.Δ.» είλαη ε 

αθφινπζε: 

ΜΕΣΟΥΟΙ ΑΡ.ΜΣΥ ΠΟΟΣΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΔΑΛ ΑΒΔΔΓΔΣ 1.331.820 99,76%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΔΤΟΦΟΙ 3.226 0,24%

ΤΝΟΛΟ: 1.335.046 100,00%   

  

Ζ εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο 

ζρεηηθά κε ηα ίδηα θεθάιαηα. 

8.2 Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 

Σν απνζεκαηηθφ απφ δηαθνξά έθδνζεο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην αλέξρεηαη ζε € 

11.831.626,50 εθ. ησλ νπνίσλ € 10.189.546,50 εθ. έρεη πξνθχςεη απφ παιηφηεξεο 

απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ κε ηηκή 

δηάζεζεο κεγαιχηεξε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θαη € 1.642.080,00 εθ. πξφεθπςε απφ 

ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίζηεθε ηελ 17.12.2008. 

9 Πξνβιέςεηο  

9.1 Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε εηαηξεία δηελήξγεζε πξφβιεςε χςνπο €  15 ρηι. γηα ηηο 

αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ ζπλνιηθή 

πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο αλέξρεηαη ηελ 31.12.2009 ζε € 15 ρηι. ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε εηαηξεία ειέγρζεθε θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2007 θαη 2008, 

απφ ηνλ έιεγρν δελ πξνέθπςε πνζφ πξνο θαηαβνιή αιιά νη πξνθχςαζεο θνξνινγηθέο 

δηαθνξέο κείσζαλ ηηο θνξνινγηθέο δεκηέο ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία είρε ζρεκαηίζεη 

πξφβιεςε γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο ρξήζεηο πνζνχ € 43 
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ρηι. νη νπνίεο σο κε ρξεζηκνπνηεζείζεο αλεζηξάθεζαλ κε ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε ηνπ 2009.  

9.2 Παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη όηαλ ιήμεη ε εξγαζηαθή ζρέζε 

 χκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2112/20 ε εηαηξεία θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο 

ζπληαμηνδνηνχκελνπο ή απνιπφκελνπο ππαιιήινπο ηεο, ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ 

απνδεκηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ, ηνλ 

ηξφπν απνκάθξπλζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε) θαη άιινπο πνηνηηθνχο 

παξάγνληεο. ηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο ηεο 

απνδεκίσζεο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί είλαη ίζν µε ην 40% ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ πνπ 

ζα θαηαβάιινληαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο. Έρεη γίλεη ζρεηηθή πξφβιεςε πνπ 

εθηηκάηαη φηη θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο.  

Οη ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

    

31.12.09 31.12.08

Τπφινηπν Τπνρξέσζεο ζηελ ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο 87 73 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο ρξήζεσο 14 10 

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο/δεκηά  (19)

Θαηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο  (2)

Σφθνο επί ηεο ππνρξέσζεο ζηελ ρξήζε 3 4 

Τπφινηπν ππνρξέσζεο ζηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 83 87  

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 

 Πεξηγξαθή παξαδνρήο % 

1 
Κέζνο εηήζηνο ξπζκφο καθξνρξφληαο αχμεζεο 

πιεζσξηζκνχ 
2% 

2 
Αχμεζε εηήζηνπ κηζζνινγίνπ αλά θαηεγνξία 

ππαιιήισλ 
3% &  4% 

3 Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 6,2% 

4 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ Λ 

2112/20 
0 

5 
Γηα ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο έγηλε εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 2112/20 θαηά 

ηε ζπληαμηνδφηεζε. 

6 Ζκεξνκελία Απνηίκεζεο 31/12/2009 

7 
Ζ ειηθία θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζεο ππνινγίζηεθε ζχµθσλα µε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Σαµείνπ Θχξηαο Αζθάιηζεο θάζε εξγαδφκελνπ. 

8 Θηλεηηθφηεηα Πξνζσπηθνχ: 

Οµάδα 

Ηιηθηώλ 

Οηθηνζειήο 

Απνρώξεζε 
Απόιπζε 

Έσο 40 

εηψλ 
8% 4% 
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41– 50 2% 1% 

51 θαη 

άλσ 
0% 0% 

 

 

9.3 Λνηπέο πξνβιέςεηο 

ρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ «πξνβιέςεηο» πεξίπνπ € 25 ρηι. αθνξνχλ 

πξφβιεςε ινηπψλ δηθαησκάησλ θαη δεζκεχζεσλ παξειζφλησλ γεγνλφησλ θαζψο θαη 

γηα κειινληηθέο δηεθδηθήζεηο νη νπνίεο πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπκβάζεηο, ζπκθσλίεο, κηζζψζεηο, ππνζρέζεηο θαη παξαγγειίεο 

παξειζνπζψλ ρξήζεσλ. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ θαη 

αλαπξνζαξκφδνληαη κε αληίζηνηρε επηβάξπλζε ή σθέιεηα ησλ απνηειεζκάησλ.  

Ζ αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ έρεη σο εμήο: 

 

 

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο 31.12.09 31.12.08

Τπφινηπν θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο: 43 12 

ρεκαηηζζείζα πξφβιεςε θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 15 38 

Κείσζε πξφβιεςεο ιφγσ πεξαίσζεο θνξνινγηθψλ ρξήζεσλ (43) (7)

Τπφινηπν θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο: 15 43 

Λνηπέο πξνβιέςεηο

Τπφινηπν θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο: 78 137 

Υξεζηκνπνηεζείζεο ζηε ρξήζε (53) (59)

ρεκαηηζζείζεο θαηά ηελ ρξήζε 0 0

Τπφινηπν θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο: 25 78 

ύλνιν πξνβιέςεσλ 40 121  

 

10 Τπνρξεώζεηο 

10.1 Πξνκεζεπηέο 

Θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο ην ππφινηπν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο έλαληη ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο αλέξρεηαη ζε € 1.282 ρηι. Όια ηα ηηκνιφγηα ζα εμνθιεζνχλ εληφο 

ηεο επφκελεο ρξήζεο ελψ δελ πθίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ιεθηφηεηα απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ: 
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Πεξίνδνη ιεθηόηεηαο ππνρξεώζεσλ ζε 

πξνκεζεπηέο 31.12.09 31.12.08

Δληφο κελφο (1-30 εκέξεο) 276 252 

Δληφο ηξηψλ κελψλ (31-90 εκέξεο) 859 781 

Δληφο ηεζζάξσλ κελψλ (91-120 εκέξεο) 147 145 

1.282 1.178   

  

Ζ εχινγε αμία ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ δεδνκέλνπ φηη ιήγνπλ εληφο ηνπ έηνπο 

ηαπηίδεηαη πεξίπνπ κε ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπο. 

 

10.2 Τπνρξεώζεηο από θόξνπο θαη εηζθνξέο 

  

Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-εηζθνξέο 31.12.09 31.12.08

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 105 37 

Φφξνο Κηζζσηψλ Τπεξεζηψλ 20 23 

Φφξνο Ακνηβψλ ηξίησλ 21 5 

Τπνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία 51 56 

197 121   

Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη είλαη πιεξσηέεο 

εληφο κελφο απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεσο. 

  

10.3 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

  

  

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 31.12.09 31.12.08

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 30 7

Πηζησηέο δηάθνξνη 0 0

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 716 613

746 620   

  

Ζ ιεθηφηεηα ησλ αλσηέξσ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη ζηνλ 

παξαθάησ  πίλαθα:  
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Πεξίνδνη ιεθηόηεηαο βξαρππξόζεζκσλ 

ππνρξεώζεσλ 31.12.09 31.12.08

Δληφο κελφο (1-30 εκέξεο) 43 34 

Δληφο ηξηψλ κελψλ (31-90 εκέξεο) 35 28 

Δληφο ηεζζάξσλ κελψλ (91-120 εκέξεο) 36 28 

Δληφο έηνπο (121-365 εκέξεο) 632 530 

746 620   

  

11 Πσιήζεηο 

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςεθηαθήο αζθάιεηαο 

θαη ζηελ εκπνξία πξντφλησλ αζθάιεηαο δηαδηθηχνπ. Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

έρεη σο εμήο: 

 

Αλάιπζε πσιήζεσλ 31.12.2009 31.12.2008

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 2.335 2.913 

Πσιήζεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 4.011 4.145 

Πσιήζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε 27 34 

ύλνιν 6.373 7.092  
 

12 Καηαλνκή εμόδσλ  

Αλάιπζε εμόδσλ 31.12.2009 31.12.2008

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 1.275 1.202 

Ακνηβέο ηερληθψλ-ζπκβνχισλ 1.117 1.349 

Έμνδα κεηαθνξψλ 31 30 

Δλνίθηα θηηξίσλ 56 26 

Δλνίθηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 29 27 

Έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ 85 53 

Απνζβέζεηο 137 133 

Γηάθνξα έμνδα 121 19 

2.851 2.839 

Καηαλέκνληαη εηο:

Θφζηνο Πσιεζέλησλ 717 683 

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Ιεηηνπξγίαο 1.000 1.010 

Έμνδα Ιεηηνπξγίαο Γηάζεζεο 1.134 1.146 

2.851 2.839   
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13 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 31.12.2009 31.12.2008

Θέξδε πεξηφδνπ πξν θφξσλ 21 305 

Φφξνο βάζεη ηνπ ηζρχνληνο θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή 5 76 

Κε αλαγλσξηζζείο θφξνο επί θνξνινγηθψλ δεκηψλ (5) (76)

Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 28 (38)

Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο 28 (38)  

 

Ζ εηαηξεία έρεη θαηά ηελ 31.12.2009 ζεκαληηθέο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη 

αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 1.043 ρηι. πεξίπνπ γηα ηηο 

νπνίεο δελ έρεη αλαγλσξηζζεί ε ζρεηηθή αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πνζνχ € 

240 ρηι., πεξίπνπ, ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ ππάξρεη σο πξνο ηα πνζά ησλ 

κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ  θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα πξνθχςνπλ. Οη 

απαηηήζεηο απηέο εμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη ηα ζρεηηθά πνζά 

ζα αλαγλσξηζζνχλ φηαλ αξζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο αβεβαηφηεηεο.  

   

14 πλαιιαγέο θαη ππόινηπα ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 

14.1 πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηηο δηεηαηξηθέο αγνξέο θαη πσιήζεηο κε ηελ 

κεηξηθή εηαηξεία  

 

ΟΜΙΛΟ 

ΙΝΣΕΑΛ 

Αγορές από 339 

Πφλήζεις προς 27  

14.2 Τπόινηπα ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 

 

ΟΜΙΛΟ 

ΙΝΣΕΑΛ 

Απαιηήζεις από 0 

Υποτρεώζεις προς 63  
 

14.3 Ακνηβέο βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ 

 Οη ακνηβέο θαη νη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πνπ δφζεθαλ πξνο ηα κέιε ηνπ 
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Γ.. θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε  αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 279 ρηι. Γελ ππάξρνπλ 

ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ θαη πξνο ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαηά 

ηελ 31/12/2009 θαη ηελ 31/12/2008. 

15 Δγγπήζεηο 

Ζ εηαηξεία έρεη εθδψζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο χςνπο πεξίπνπ €  49 ρηι θπξίσο γηα 

ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο γηα ηηο νπνίεο έρεη εγγπεζεί θαη ε κεηξηθή εηαηξεία.  

16 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2009 ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ εηαηξεία θαη γηα ηα νπνία λα 

επηβάιιεηαη ε γλσζηνπνίεζή ηνπο απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο. 

Αζήλα, 29 Μαξηίνπ 2010 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΙΔΤΘΤΝΧΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ 

Η ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
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Α.Γ.Σ.ΑΗ590456/2009 Α.Γ.Σ.095018/1995 Α.Γ.Σ.Σ016783/1999 

 

Βεβαηψλεηαη φηη νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ 30 

ζειίδεο, είλαη απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ρνξήγεζα κε 

εκεξνκελία 29/03/2010. 

Αζήλα, 30/03/2010 

Ο Οξθσηόο Διεγθηήο  

 

 

 

 

 

ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ Θ. ΒΡΟΤΣΟΤΡΖ 

Α.Κ.  12921 

Μεζογείφν 388, Αγία Παραζκεσή   


