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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  
 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ADACOM Α.Ε»  
 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ADACOM Α.Ε», που 
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις 
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών 
πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται 
σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή 
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που 
είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, 
µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά 
Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το 
σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδη ανακρίβεια.   
 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και 
περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο 
ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση 
και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 
που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
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Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για 
τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια 
των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ   

 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ 
Α.Μ. 12921 
ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

Φωκ. Νέγρη 3, Τ.Κ. 11257 Αθήνα 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 

Κύριοι Μέτοχοι,  
 
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νόµο και το καταστατικό της εταιρίας, σας 
παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα και τα πεπραγµένα της χρήσης 2008. 
 
Επισκόπηση αποτελεσµάτων 
 
Κύκλος Εργασιών  
Η Εταιρία διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες σχετικές µε ψηφιακή ασφάλεια, απευθείας 
σε τελικούς πελάτες (κυρίως µεγάλες εταιρίες, τράπεζες και δηµόσιο) και µέσω 
δικτύου. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2008 ανήλθε σε € 7,1 εκ 
αυξηµένος κατά € 3,5 εκ. σε σχέση µε το 2007. Η εταιρεία κατά το 2008 εστιάστηκε 
σε πωλήσεις οι οποίες έχουν µεγαλύτερη κερδοφορία η οποία ενίσχυσε σηµαντικά 
την βελτίωση του µεικτού κέρδους.  Η αγορά υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας είναι 
µικρή µε σηµαντικούς επιχειρηµατικούς κινδύνους και απαιτήσεις σε προσωπικό 
υψηλής κατάρτισης και απαιτεί συνεχείς επενδύσεις σε τεχνογνωσία, υποδοµές και 
διαχείριση πολύπλοκων και ευαίσθητων έργων.  Η ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως σε 
µεγάλα έργα, και µάλιστα τους τοµείς του δηµοσίου και των τραπεζών. 
 
Έξοδα ∆ιοίκησης / ∆ιάθεσης   
Για τη χρήση 2008, το σύνολο των λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε € 2,1 εκ. το 
οποίο αντιπροσωπεύει  ποσοστό 30% του συνόλου του κύκλου εργασιών έναντι 38% 
το 2007, αυξηµένο κατά € 0.7 εκ. σε σχέση µε το 2007. 
 
ΕΒΙΤDA 
Συνέπεια των ως άνω ήταν τα ΕΒΙΤDA αποτελέσµατα να παρουσιάσουν κερδοφορία 
περίπου € 426 χιλιάδες έναντι κερδοφορίας € 18 χιλ. σε σχέση µε την προηγούµενη 
χρήση.  
 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Έσοδα 
Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα ήταν θετικά λόγω υποτίµησης του δολαρίου 
έναντι του ευρώ, και της προαγοράς που πραγµατοποιήθηκε για την εξόφληση των 
προµηθευτών που τιµολογούν σε δολάρια.  
 
Αποσβέσεις  
Το σύνολο των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων αυξήθηκε λόγω νέων αγορών που 
πραγµατοποιήθηκαν για το κέντρο πιστοποίησης που διαθέτει η εταιρεία. 

 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 
Συνέπεια των ως άνω ήταν κέρδη προ φόρων ύψους € 305 χιλ. για τη χρήση 2008 
έναντι ζηµιών ύψους € 56 χιλ. της χρήσης 2007.   
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Αναφορά σε κονδύλια του Ισολογισµού 
 
Πάγια 
Οι επενδύσεις πάγιου εξοπλισµού αναφέρονται στην υλοποίηση κέντρου ανάκαµψης 
(disaster recovery center) για µεγαλύτερη ασφάλεια στην παροχή υπηρεσιών από την 
Adacom.    
 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις περιλαµβάνουν κυρίως εγγυήσεις για ενοίκια. 
 
Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα µειώθηκαν κατά € 105 χιλ. κυρίως λόγω σχηµατισµού πρόβλεψης 
αποµείωσης της αξίας τους κατά € 70 χιλ. και λόγω παράδοσης εµπορευµάτων σε 
τελικούς πελάτες για τους οποίους και είχαν αγοραστεί, σε προηγούµενες χρήσεις, για 
την εκτέλεση σύµβασης έργου.  

 
Εµπορικές απαιτήσεις 
Η αύξηση των εµπορικών απαιτήσεων σε σχέση µε το 2007 είναι € 0.4 εκ. και 
προέρχεται κυρίως από την αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας σε σχέση µε 
το 2007.   

 
Ίδια Κεφάλαια 
Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας παρουσιάζονται θετικά κατά € 2.7 εκ σε σχέση µε το 
2007 που ανέρχονταν σε € 0.6 εκ και αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 1.8 εκ στην οποία συµµετείχε 
αποκλειστικά ο βασικός µέτοχος της εταιρείας, η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ∆ΕΣ, 
αλλά και στα καθαρά κέρδη της χρήσης. 
 
Προµηθευτές  
Ο λογαριασµός προµηθευτές ανήλθε κατά την χρήση του 2008 σε € 1.2 εκ. 
παρουσιάζοντας µείωση από € 2.2 εκ. το 2007.  
 
Ρευστότητα και πηγές κεφαλαίου 
 
Από την κατάσταση των ταµειακών ροών της χρήσης προκύπτει ότι η εισροή από τις 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ύψους περίπου € 1.8 εκ χρηµατοδότησε τις εκροές 
από τις επενδυτικές και λειτουργικές δραστηριότητες.   
 
Εργαζόµενοι 
 
Αριθµός εργαζοµένων 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά το τέλος της χρήσης ανέρχεται σε 
33 άτοµα ενώ αντίστοιχα το 2007 ήταν 25 άτοµα. 
 
Στόχοι και πολιτική διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
∆εν υπάρχουν δάνεια κατά την  31/12/2008.  
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Κίνδυνος τιµών ξένου συναλλάγµατος 
Η εταιρία σε µεγάλο βαθµό προµηθεύεται σε ∆ολάρια ΗΠΑ ενώ πωλεί κυρίως σε 
Ευρώ.  Για µείωση του κινδύνου από πιθανή υποτίµηση του Ευρώ σε σχέση µε το 
∆ολάριο ΗΠΑ γίνεται hedging µέσω συµφωνιών forward.  
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την 
µείωση των επισφαλειών. Οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται σε πελάτες µε 
αξιολογηµένο το ιστορικό πιστώσεων. Το τµήµα πιστωτικού ελέγχου ορίζει πιστωτικά 
όρια ανά πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. 
Όπου αυτό είναι απαραίτητο ζητούνται εξασφαλίσεις.   
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Υπάρχει επαρκής ρευστότητα για το σηµερινό επίπεδο των εµπορικών 
δραστηριοτήτων εφόσον υφίστανται οι υπάρχουσες εµπορικές πρακτικές.  Η εταιρία 
καλύπτει πλήρως και εµπρόθεσµα το 100% των υποχρεώσεών της.   
 
Αυτό οφείλεται κατ’ αρχάς στον δείκτη σχέσης απαιτήσεων / υποχρεώσεων ο οποίος 
είναι υψηλότερος του 1.  Για την διατήρηση της ρευστότητας, όπως έχει 
προαναφερθεί, η διοίκηση της Εταιρίας µέσω του τµήµατος treasury παρακολουθεί 
τις χρηµατορροές (cash flow) προϋπολογιστικά και µέσω του τµήµατος Πιστωτικού 
Ελέγχου (credit) ακολουθεί πολιτική αύξησης πωλήσεων ανάλογη µε τις δυνατότητες 
χρηµατοδότησης και συντηρητικού πιστωτικού ελέγχου ώστε να τηρούνται οι 
προαναφερθείσες εµπορικές πρακτικές και να µην αλλάζουν οι δείκτες που 
επηρεάζουν το ύψος του κεφαλαίου κίνησης. Εκτός κεφαλαίου κίνησης οι άλλες 
εκροές (όπως επενδύσεις) κρατούνται προς το παρόν σε χαµηλό επίπεδο, και 
καλύπτονται από τα υπάρχοντα ταµειακά αποθέµατα.  Τέτοια επένδυση είναι και η 
βελτίωση και ενίσχυση των υποδοµών του µηχανογραφικού κέντρου πιστοποίησης 
(processing centre).  
 
Προοπτικές 
Η αγορά υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας ενέχει σηµαντικούς επιχειρηµατικούς 
κινδύνους και απαιτεί συνεχείς επενδύσεις σε τεχνογνωσία και υποδοµές και 
διαχείριση πολύπλοκων και ευαίσθητων έργων. Η εταιρία ως σήµερα έχει 
αντιµετωπίσει αυτές τις προκλήσεις επιτυχώς αλλά δεν είναι βέβαιο ότι αυτό µπορεί 
να συνεχιστεί στο µέλλον. 
 

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
 

_______________________ 
Σαµουήλ ∆αυίδ 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2008 

 
Σηµ. 31.12.2008 31.12.2007

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 4 285 172 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 58 27 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6 5 

349 204 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 5 347 452 

Πελάτες και Λοιπές εµπορικές Απαιτήσεις 7.1 2.865 2.456 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.2 393 683 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6 905 335 
4.510 3.926 

Συνολικά περιουσιακά στοιχεία 4.859 4.130 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά

Μετοχικό Κεφάλαιο 8.1 401 177 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 8.2 11.832 10.190 
Υπόλοιπο ζηµιών προηγ.χρήσεων 8.4 (9.768) (9.699)

Αποτελέσµατα χρήσης 267 (69)
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας 2.732 599 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προβλέψεις 9 208 222 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (α) 208 222 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 1 

Προµηθευτές 10.1 1.178 2.216 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 65 89 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 56 34 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.3 620 969 

Σύνολο βραχυπρόεσµων υποχρεώσεων (β) 1.919 3.309 

Σύνολο υποχρεώσεων γ=(α+β) 2.127 3.531 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 4.859 4.130 
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  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1-31.12.2008 
 

 

Σηµ.
1.01-

31.12.2008

1.01-

31.12.2007

Έσοδα 11 7.092  3.551  

Κόστος Πωληθέντων (4.557) (2.170)

Μικτό κέρδος 2.535 1.381 

Άλλα έσοδα 13 2 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 12 (1.146) (679)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 12 (1.010) (686)

Άλλες δαπάνες (98) (99)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (7) (7)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 18 32 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 305 (56)

Φόρος εισοδήµατος 13 (38) (13)

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους 267 (69)
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                                 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1-31.12.2008 

 

 

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Αποθεµατικό 

υπέρ το άρτιο

Αποτ/τα εις 

νέον

Σύνολο 

Καθαρής 

Θέσης
Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 177  10.190  (9.699) 668  

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) χρήσης (69) (69)
  

Υπόλοιπο κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 177  10.190  (9.768) 599  

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 177  10.190  (9.768) 599  

  

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 224  1.642  1.866  

Καθαρό κέρδος χρήσης 267  267  

Υπόλοιπο κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 401  11.832  (9.501) 2.732  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2008 

 

01.01-

31.12.2008

01.01-

31.12.2007

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 305 (56)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 133 99 
Προβλέψεις (20) (145)

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας

1 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7 7 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 105 (21)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (203) (1.217)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.335) 1.450 

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (7) (7)

Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.015) 111 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (271) (139)
Πώληση συµµετοχών

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 2 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(271) (137)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Λοιπές καταβολές
Καθαρές εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.856  

Εξοφλήσεις δανείων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) 1.856 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

χρήσεως (α) + (β) + (γ) 570 (26)

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 334 361 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 904 335 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1 Πληροφορίες για την εταιρεία 

1.1 Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία 

H ADACOM A.E. ιδρύθηκε το 1999 και έχει έδρα την οδό Κρέοντος 25, Τ.Κ. 104 42, 
Σεπόλια Αττικής. Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε 99 έτη.  

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο της ψηφιακής ασφάλειας, έκδοση 
πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής και κρυπτογράφησης, συστήµατα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής ασφάλειας, παραγωγή και εµπορία λογισµικού. 

1.2 Αντικείµενο δραστηριότητας 

Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της είναι: 

• η αντιπροσώπευση, εισαγωγές, εξαγωγές και εµπορία προϊόντων υπηρεσιών 
πληροφορικής, υπηρεσίες και προϊόντα διαδικτύου, έκδοση πιστοποιητικών 
ηλεκτρονικής υπογραφής και κρυπτογράφησης, συστήµατα και υπηρεσίες  
ηλεκτρονικής ασφάλειας, διαφηµιστικές υπηρεσίες, παραγωγή και εµπορία 
λογισµικού. 

• η εµπορία και ανάπτυξη λογισµικού (δηµιουργία και ανάπτυξη εφαρµογών) 
• η εµπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
• η εµπορία και διάθεση δικτυακών συσκευών. 

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούµενο 
χρόνο. 

1.3 ∆ιοικητικό συµβούλιο 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, όπως συγκροτήθηκε σε σώµα κατά τη 
συνεδρίαση της 05.07.2004 και µε θητεία µέχρι την 28.06.2009 παρατίθεται στον πιο 
κάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

Σάββας Ασηµιάδης Πρόεδρος 

∆αυίδ Σαµουήλ Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Νίνος Γιαµάκης Μέλος 

Παναγιώτης Βασιλειάδης  Μέλος  

2 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

2.1 Συµµόρφωση µε τα ∆ΠΧΑ 

Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας αφορούν τη χρήση 2008. 
Έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
την αρχή του δουλευµένου και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
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Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις ∆ιερµηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από 
την Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερµηνείες που έχουν 
εφαρµογή στην εταιρεία και ήταν σε ισχύ την 31 ∆εκεµβρίου 2008, ελήφθησαν 
υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα.  

2.2 Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί µε βάση το ιστορικό 
κόστος, εκτός από ορισµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (παράγωγα) που 
επιµετρώνται σε εύλογη αξία. 

2.3 Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
εταιρείας στις 23 Μαρτίου 2009 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

2.4 Καλυπτόµενη περίοδος 

Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2008 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2008. 

2.5 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε €, το οποίο είναι το 
λειτουργικό νόµισµα της εταιρείας, δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία. 

Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  

2.6 Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες 

2.6.1 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ εντός της χρήσης 2008 

  

∆ιερµηνεία 14 «∆.Λ.Π. 19- Όριο σε  Περιουσιακό Στοιχείο Προγράµµατος 
Καθορισµένης Παροχής, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και  Αλληλεπίδρασή  
τους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2008. Η εν 
λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε το ποσό του πλεονάσµατος που µπορεί 
να αναγνωρισθεί ως περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 και εξηγεί πως 
το περιουσιακό στοιχείο ενός προγράµµατος µπορεί να επηρεάζεται από ρυθµιστικές 
ή συµβατικές απαιτήσεις χρηµατοδότησης. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην 
Εταιρεία. 

∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Α. 2- Συναλλαγές σε Ίδιες Μετοχές και Μετοχές του Οµίλου», 
µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.03.2007. Η εν λόγω 
∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε την λογιστικοποίηση συναλλαγών µε βάση την 
αξία ιδίων µετοχών ή µετοχών εταιρειών του οµίλου, στις ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή για την Εταιρεία. 
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∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες για την Παραχώρηση του ∆ικαιώµατος Παροχής 
Υπηρεσιών», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2008. 
Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε την λογιστικοποίηση των 
συµφωνιών παραχώρησης του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών  από τους ιδιώτες 
παρόχους των υπηρεσιών αυτών. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην 
Εταιρεία. 

Επαναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων, [Τροποποιηµένα 
∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆.Π.Χ.Α. 7 
«Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Γνωστοποιήσεις»], µε ισχύ από 01.07.2008. Με βάση 
τις τροποποιήσεις αυτές, µία οντότητα µπορεί να επαναταξινοµήσει ένα 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο από την κατηγορία των επιµετρώµενων σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, στις άλλες κατηγορίες που προβλέπονται από το 
∆.Λ.Π 39, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές έγιναν για την 
αντιµετώπιση της πρόσφατης χρηµατοοικονοµικής κρίσης και δεν εφαρµόσθηκαν από  
την Εταιρεία. 

  

2.6.2 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ µετά την χρήση 2008 

  

Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» µε ισχύ για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Το αναθεωρηµένο 
πρότυπο απαιτεί την παρουσίαση επαναδιατύπωσης του ισολογισµού έναρξης της 
συγκριτικής περιόδου σε περιπτώσεις επαναταξινόµησης συγκριτικής πληροφόρησης 
και εισάγει την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος η οποία µπορεί να είναι µία ενιαία 
κατάσταση ή δύο ξεχωριστές καταστάσεις και στην οποία θα αναγνωρίζονται όλες οι 
µεταβολές της καθαρής θέσης που δεν προέρχονται από συναλλαγές µε τους 
ιδιοκτήτες. Επίσης το πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008 για να 
διευκρινίσει ότι µερικά και όχι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορική 
εκµετάλλευση είναι παραδείγµατα κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και 
βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων. Το πρότυπο αυτό δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς τις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

I. ∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Το πρότυπο αυτό υιοθετεί την προσέγγιση της 
παρουσίασης των πληροφοριών για τους τοµείς, µε βάση τον τρόπο που 
παρουσιάζονται εσωτερικά στον λαµβάνοντα τις αποφάσεις για την κατανοµή των 
πόρων και τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών της επιχείρησης. Το 
Πρότυπο αυτό επί του παρόντος δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 
II. Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.23 «Κόστος ∆ανεισµού» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. Το εν λόγω τροποποιηµένο πρότυπο 
απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την 
κατασκευή ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πληρούν συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις. Η επιλογή για άµεση εξοδοποίηση του συνολικού κόστους δανεισµού 
απαλείφθηκε. Τον Μάιο του 2008 το ∆.Λ.Π. 23 τροποποιήθηκε επίσης, για να ορίσει 
ότι ο τόκοι υπολογίζονται µε την χρήση της µεθόδου του αποτελεσµατικού επιτοκίου 



 
 

 

  
ΕΕττήήσσιιεεςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  XXρρήήσσηηςς  22000088  

 
 

 
  

13 

 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ∆.Λ.Π.39. Το πρότυπο αυτό δεν αναµένεται να 
έχει ουσιώδη επίπτωση γιατί η Εταιρεία συνήθως δεν αποκτά στοιχεία που πληρούν 
τα κριτήρια της κεφαλαιοποίησης των τόκων. 

 
III. Αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009, µε σηµαντικές 
αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο ∆.Π.Χ.Α. 3, που αφορούν την επιµέτρηση των 
δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να επιµετρώνται 
στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του κόστους που σχετίζεται 
άµεσα µε την απόκτηση, και την αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσµάτων, του 
αποτελέσµατος από την επανεπιµέτρηση του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος που 
ταξινοµήθηκε ως υποχρέωση. Το πρότυπο αυτό θα εφαρµοσθεί από την εταιρεία από 
την 01.01.2010. 

 
IV. Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π.27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις», µε ισχύ  για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 
01.07.2009. Με Βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους µετόχους 
που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν 
σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν 
εναποµένον τµήµα της επένδυσης επιµετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η 
ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρµοσθεί από την 
εταιρεία από την 01.01.2010. Τον Μάιο του 2008 το ∆.Λ.Π 27 τροποποιήθηκε επίσης, 
µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009, για να 
διευκρινίσει ότι όταν µία επένδυση σε θυγατρική λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π. 39 και ταξινοµηθεί ως κατεχόµενη για πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 5, το 
∆.Λ.Π. 39 συνεχίζει να εφαρµόζεται. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να έχει 
επίδραση, διότι η εταιρεία δεν έχει επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες. 

 
V. Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.», µε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση την 
τροποποίηση αυτή, επιτρέπεται κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α., στις  
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, να γίνει χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους 
για επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες. Η τροποποίηση 
αυτή δεν έχει εφαρµογή για την Εταιρεία. 

 
VI. Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που Βασίζονται στην Αξία Μετοχών», µε 

ισχύ από 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις πραγµατεύονται θέµατα συνθηκών 
ωρίµανσης και ακυρώσεων δικαιωµάτων. Συγκεκριµένα ορίζει ότι οι συνθήκες 
ωρίµανσης είναι συνθήκες υπηρεσίας και αποδοτικότητας και συνεπώς λαµβάνονται 
υπόψη για τον καθορισµό της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία της παραχώρησης. 
Επίσης καθορίζει ότι όλες οι ακυρώσεις δικαιωµάτων, ανεξάρτητα αν προέρχονται από 
την οντότητα ή από τα άλλα µέρη πρέπει να έχουν τον ίδιο λογιστικό χειρισµό. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή από την Εταιρεία. 

 
VII. Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση», µε ισχύ 

για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις 
απαιτούν, την αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια, εξαγοράσιµων χρηµατοοικονοµικών 
µέσων που επιβάλλουν στην οντότητα την δέσµευση να παραδώσει σε ένα τρίτο  
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µέρος, ένα αναλογικό µερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της κατά την 
λύση της, όταν πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία.  

 
VIII. Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που 

Κατέχονται για Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν 
ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων µιας θυγατρικής 
στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για πώληση. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία.  

 
IX. Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», µε ισχύ 

για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις 
τροποποιήσεις µία επένδυση σε συγγενή είναι ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο για 
σκοπούς ελέγχου της αποµείωσης. Συνεπώς τυχόν ζηµίες αποµείωσης δεν 
κατανέµονται σε υπεραξία και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης και τυχόν 
αναστροφή ζηµιών αποµείωσης αφορά το σύνολο της επένδυσης. Επίσης όταν µια 
επένδυση σε συγγενή εταιρεία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆Λ.Π. 39, δεν 
απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆Λ.Π. 28. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 
εφαρµογή στην Εταιρεία.  

 
X. Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», µε 

ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι 
τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η εύλογη αξία µείον το κόστος της πώλησης 
προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών προεξόφλησης των χρηµατοροών,  
παρέχονται ισοδύναµες γνωστοποιήσεις µε αυτές που προβλέπονται για τον 
προσδιορισµό της  αξίας χρήσεως. Η εταιρεία θα εφαρµόσει τις τροποποιήσεις από 
την 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση. 

 
XI. Τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π.38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», µε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις 
τροποποιήσεις αυτές, οι προκαταβολές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν 
γίνονται προκαταβολικά για την απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή 
για την λήψη υπηρεσιών. Επίσης έγινε τροποποίηση του λεκτικού σχετικά µε την 
διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, που στην ουσία επιτρέπει την ελεύθερη 
χρήση και των άλλων, εκτός της σταθερής µεθόδου απόσβεσης, επί των αΰλων 
στοιχείων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρεία. 

 
XII. Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους», µε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις 
τροποποιήσεις αυτές, µία τροποποίηση σε ένα  πρόγραµµα που έχει ως συνέπεια, η 
µεταβολή των υπεσχηµένων παροχών να επηρεάζεται από µελλοντικές αυξήσεις 
µισθών, να θεωρείται περικοπή, ενώ τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που µεταβάλει 
τα οφέλη που αποδίδονται σε παρελθούσα υπηρεσία, θεωρείται αρνητικό κόστος 
προϋπηρεσίας, αν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας της δέσµευσης 
καθορισµένης παροχής. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση 
στην Εταιρεία. 
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XIII. Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και 
Επιµέτρηση», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή  µετά την 
01.01.2009. Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε θέµατα αναταξινόµησης 
παραγώγων από την κατηγορία των επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων, στην περίπτωση παύσης ή έναρξης σχέσης αντιστάθµισης, σε 
τροποποιήσεις του ορισµού των στοιχείων που επιµετρώνται σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων και σε τροποποιήσεις σχετικά µε τον καθορισµό του 
αποτελεσµατικού επιτοκίου σε περίπτωση που ένα χρεωστικό µέσο παύει να είναι 
αντισταθµισµένο στοιχείο. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση 
στην Εταιρεία. 

 
XIV. Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι 
οντότητες που αποκτούν ενσώµατα πάγια µε σκοπό την ενοικίαση και στην συνέχεια 
την πώλησή τους, παρουσιάζουν το αντίτιµο από την πώληση ως έσοδο και 
µεταφέρουν τα στοιχεία αυτά από τα ενσώµατα πάγια στα αποθέµατα όταν 
καθίστανται προοριζόµενα για πώληση. Αντίστοιχη τροποποίηση έγινε και στο ∆.Λ.Π. 
7 «Κατάσταση ταµιακών ροών» βάσει της οποίας οι ταµιακές ροές από την αγορά 
ενοικίαση και πώληση τέτοιων στοιχείων αναγνωρίζονται στις ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην 
Εταιρεία. 

 
XV. Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.29 «Χρηµατοοικονοµική Αναφορά σε 

Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 
µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις έγιναν για να δώσουν έµφαση στο γεγονός 
ότι ένας αριθµός περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επιµετρώνται σε εύλογη 
αξία και όχι στο κόστος. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 
XVI. Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 31 «Συµφέροντα σε Κοινοπραξίες», µε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις 
ορίζουν, ότι όταν ένα συµφέρον σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π. 39 δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 31. Οι τροποποιήσεις 
αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 
XVII. Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.20 « Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και 

Γνωστοποιήσεις Κρατικής Βοήθειας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, η λήψη δανείου από το 
κράτος µε επιτόκιο µικρότερο αυτού της αγοράς λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π. 20 και όχι το ∆.Λ.Π. 39. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην 
Εταιρεία. 
XVIII. Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», µε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις 
αυτές, ακίνητα που είναι στο κατασκευαστικό στάδιο και προορίζονται για επενδύσεις 
σε ακίνητα µε την ολοκλήρωση τους, είναι εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 
40 και συνεπώς µπορούν να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις αυτές 
δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία.  

 
XIX. Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
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αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, αίρεται η 
απαγόρευση της λήψης του βιολογικού µετασχηµατισµού ως παραµέτρου για την 
επιµέτρηση της  εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και απαιτείται 
ή χρήση του αγοραίου επιτοκίου, όταν για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας 
χρησιµοποιείται η προεξόφληση των µελλοντικών ταµιακών ροών. Οι τροποποιήσεις 
αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 
XX. ∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών», µε ισχύ για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την µετά την 01.07.2008. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει 
οδηγίες για την λογιστικοποίηση ανταµοιβών εµπιστοσύνης που παρέχονται από µία 
οντότητα σε πελάτες της ως µέρος µιας συναλλαγής πώλησης. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν 
έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.  

 
XXI. ∆ιερµηνεία 15 «Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», µε ισχύ 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. Η ∆ιερµηνεία παρέχει 
οδηγίες για το αν εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 18 ή το ∆.Λ.Π. 11 σε περιπτώσεις 
κατασκευής ακινήτων. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 
XXII. ∆ιερµηνεία 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκµεταλλεύσεις 

Εξωτερικού», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.10.2008. 
Η διερµηνεία ορίζει, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, λογιστική αντιστάθµισης µπορεί να 
εφαρµοσθεί, µόνον για συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του 
λειτουργικού νοµίσµατος της εκµετάλλευσης του εξωτερικού και του λειτουργικού 
νοµίσµατος της µητρικής εταιρείας. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει επί του παρόντος 
εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 
XXIII. ∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε 

Ιδιοκτήτες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. 
Η διερµηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανοµή µη ταµιακών περιουσιακών 
στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιµετράται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία που η 
διανοµή εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και 
κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, τυχόν διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και της υποχρέωσης για διανοµή, αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν  αναµένεται να έχει εφαρµογή στην 
Εταιρεία. 
 

XXIV. ∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία 
ασχολείται µε τα θέµατα λήψης ενσωµάτων παγίων από πελάτες, µε σκοπό την 
σύνδεσή τους µε δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά 
ή υπηρεσίες, ή για αµφότερα. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.  

 

3 Ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές, εκτιµήσεις και µέθοδοι 
υπολογισµού 

Οι πιο σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες χρησιµοποιούνται στην κατάρτιση 
των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας συνοψίζονται παρακάτω. 
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3.1 Ενοποίηση 

Η εταιρεία ανήκει κατά 99,76% στην εταιρεία ΟΜΙΛΟ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ∆ΕΣ , εταιρεία 
εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και οι οικονοµικές της καταστάσεις 
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η 
µητρική.  

3.2 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την 
χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και 
ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 
τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την µετατροπή των 
νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες 
κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.  

3.3 Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 

Τα άυλα στοιχεία αφορούν λογισµικά προγράµµατα, η αξία των οποίων περιλαµβάνει 
το κόστος αγοράς τους, προσαυξηµένο µε τις δαπάνες που απαιτούνται προκειµένου 
να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας και µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων 
αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες 
δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την απόδοση του λογισµικού πέραν 
των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου απόσβεσης και 
εντός περιόδου τριών έως πέντε ετών. Η υπολειµµατική του αξία θεωρείται µηδέν. 

3.4 Ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.  

Μεταγενέστερα επιµετρούνται στο κόστος κτήσης, µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις 
και τυχόν αποµείωση. Οι δαπάνες που διενεργούνται για την αντικατάσταση 
συστατικών στοιχείων των παγίων κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες 
δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που 
αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων.  

Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ. των παγίων καταχωρούνται 
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως έξοδο, κατά τον χρόνο πραγµατοποίησής τους. 
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση την σταθερή 
µέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιµώµενη διάρκεια ζωής, κατά κατηγορία 
παγίων, έχει ως εξής: 

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 

3 µε 5 έτη 

Λοιπές εγκαταστάσεις 5 µε 7 έτη 

Εξοπλισµός πληροφορικής  1 µε 3 έτη 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος 
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και οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη 
χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα της αντίστοιχης χρονικής περιόδου. 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων µπορούν να 
αναθεωρηθούν και να προσαρµοστούν, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν η αναπόσβεστη αξία του ενσώµατου παγίου στοιχείου 
υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, η διαφορά καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων και το πάγιο καταχωρείται στην ανακτήσιµη αξία του. 

3.5 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο ανακτήσιµο κόστος κτήσεως, 
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους 
δεν θα ανακτηθεί. Ζηµίες αποµείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιµη αξία τους είναι 
µικρότερη από τη λογιστική τους αξία. Ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία 
µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξία 
χρήσεως. Οι ζηµίες αποµείωσης και οι αναστροφές προηγούµενων ζηµιών 
αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 

3.6 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας περιλαµβάνουν κυρίως 

απαιτήσεις,  ταµιακά διαθέσιµα και παράγωγα (προαγορές συναλλάγµατος).  

3.6.1 Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις επιµετρώνται  στο αποσβέσιµο κόστος βάσει της µεθόδου του 

αποτελεσµατικού επιτοκίου µείον κάθε πρόβλεψη για αποµείωση. Κάθε µεταβολή 

στην αξία των απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν οι απαιτήσεις 

διαγράφονται ή υφίστανται µείωση της αξίας τους καθώς και κατά εφαρµογή της 

µεθόδου του αποτελεσµατικού επιτοκίου.  

Ο έλεγχος αποµείωσης των απαιτήσεων γίνεται σε εξατοµικευµένη βάση όταν η 

είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί εκπρόθεσµη κατά την ηµεροµηνία των 

οικονοµικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειµενικά στοιχεία 

υποδεικνύουν την ανάγκη για αποµείωση τους. Οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν µετά την πάροδο 

δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Αυτές χαρακτηρίζονται ως µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισµό ταξινοµούνται ως εµπορικές 

και άλλες απαιτήσεις και αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

3.7 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαµβάνουν τις εµπορικές και 
άλλου είδους υποχρεώσεις. 
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3.7.1 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (εκτός δανείων) 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας (εκτός των δανείων) 
απεικονίζονται στον Ισολογισµό, στο κονδύλι «Προµηθευτές». 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συµµετέχει σε 
µία συµβατική συµφωνία του χρηµατοοικονοµικού µέσου και διαγράφονται όταν η 
εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει. 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονοµαστική τους αξία και 
ακολούθως αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος. 

Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν οι 
υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και κατά την εφαρµογή της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου.  

Τα µερίσµατα στους µετόχους αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσµες 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις», όταν τα µερίσµατα εγκρίνονται από την Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων.  

3.8 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως και 
της καθαρής ρευστοποιήσιµής τους αξίας. Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η 
εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεµάτων. Το 
κόστος κτήσεως των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου 
όρου και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων και τις δαπάνες 
µεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν 
περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσης των αποθεµάτων. 

3.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις 
καταθέσεις όψεως. 

3.10 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση 
µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε 
µείωση της Καθαρής Θέσης της εταιρείας. 

3.11 Φορολογία εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει: 

3.11.1  Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήµατος 

Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαµβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις 
ή απαιτήσεις από τις φορολογικές αρχές που είναι σχετιζόµενες µε την τρέχουσα ή 
προηγούµενες περιόδους αναφοράς και που δεν έχουν καταβληθεί µέχρι την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς 
συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν και βάσει των 
φορολογητέων κερδών κάθε χρήσης. Όλες οι µεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές 
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσµατα. 
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Περιλαµβάνει επίσης τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις φόρου εισοδήµατος 
που θα προκύψουν από τον µελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Το στοιχείο αυτό 
αναγνωρίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις µε πρόβλεψη. 

3.11.2  Αναβαλλόµενη Φορολογία Εισοδήµατος 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος, προσδιορίζεται µε την µέθοδο της 

υποχρέωσης, µε βάση τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και 

υπολογίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν κατά 

τον χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του 

διακανονισµού των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

αναγνωρίζονται κατά την έκταση που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση των προσωρινών διαφορών που τις 

δηµιουργούν. 

Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία 

ισολογισµού και µειώνεται  κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές 

φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της 

ωφέλειας µέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές.  

Οι φορολογικές ζηµιές που µπορούν να µεταφερθούν σε επόµενες περιόδους 

αναγνωρίζονται ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις.  

Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έσοδο ή έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος εισοδήµατος που αφορά γεγονότα, οι 

συνέπειες των οποίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται κατ΄ ευθείαν 

στα ίδια κεφάλαια. 

3.12 Παροχές σε εργαζόµενους 

α) Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους σε χρήµα και σε είδος 
αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 

β) Οι παροχές αυτές περιλαµβάνουν τόσα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 
(κρατική ασφάλιση) όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών (εφάπαξ παροχές 
κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, επιβαλλόµενες από το Ν.2112/20). Το 
δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών αναγνωρίζεται ως 
έξοδο στην περίοδο που αφορά. Το κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών και η υποχρέωση που αναγνωρίζονται στον Ισολογισµό υπολογίζονται 
ετησίως αναλογιστικά µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστούµενης 
µονάδας ( Projected Unit Credit Method).  

Για την προεξόφληση της µελλοντικής υποχρέωσης χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 
µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου αντίστοιχης διάρκειας. 
Αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από την αναθεώρηση των 
παραδοχών της αναλογιστικής µελέτης, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα στον 
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υπολειπόµενο µέσο χρόνο απασχόλησης των συµµετεχόντων, κατά το µέρος που 
στην έναρξη κάθε χρήσης υπερβαίνουν το 10%, της εκτιµώµενης µελλοντικής 
υποχρέωσης. Η αναλογιστική µελέτη διενεργείται από ανεξάρτητο αναλογιστή κάθε 2 
χρόνια. 

3.13 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα επιµετρούνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

3.13.1   Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει αγαθά στους πελάτες, 
τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 
εξασφαλισµένη. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται συνήθως µετρητοίς.  

3.13.2  Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 
υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

3.13.3   Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 
αποτελεσµατικού επιτοκίου. 

3.14  Μισθώσεις 

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας 
διατηρούνται από τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. 

3.14.1  Η εταιρεία ως µισθωτής 

Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα µε 
βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης.  

3.15 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

3.16 Λοιπές προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν µία παρούσα δέσµευση είναι πιθανό ότι θα 
οδηγήσει σε εκροή οικονοµικών πόρων για την εταιρεία και αυτή µπορεί να εκτιµηθεί 
αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγµατοποίησης ή το ποσό της εκροής µπορεί να είναι αβέβαια. 
Μία παρούσα δέσµευση προκύπτει από την παρουσία µίας νοµικής ή τεκµαιρόµενης 
υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος.  

Κάθε σχηµατισµένη πρόβλεψη χρησιµοποιείται µόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε 
αρχικώς σχηµατιστεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία 
Ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν την τρέχουσα 
καλύτερη εκτίµηση.  
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Οι προβλέψεις αποτιµώνται στο προσδοκώµενο κόστος που απαιτείται για να 
διακανονιστεί η παρούσα δέσµευση, βασιζόµενοι στα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που 
είναι διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, περιλαµβάνοντας τους κινδύνους 
και τις αβεβαιότητες σχετικά µε την παρούσα δέσµευση.  

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, το ποσό της 
πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των εξόδων που αναµένονται να απαιτηθούν 
προκειµένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 

Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία µιας πρόβλεψης 
αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η 
αύξηση αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο στα αποτελέσµατα. Όταν 
υπάρχει ένας αριθµός οµοίων δεσµεύσεων, η πιθανότητα ότι µία εκροή θα απαιτηθεί 
για διακανονισµό, καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσµεύσεων, 
ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµη και αν η πιθανότητα 
πραγµατοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαµβάνεται στην κατηγορία 
δεσµεύσεων είναι µικρή. 

Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι µία εκροή πόρων, που ενσωµατώνουν οικονοµικά 
οφέλη, θα απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται. 

3.17 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν 
οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. 

3.18 Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία 

Πιθανές εισροές από οικονοµικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόµη τα 
κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις και 
γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. 

4 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Η λογιστική αξία των παγίων που εµφανίζονται στον ισολογισµό, για τις 
παρουσιαζόµενες περιόδους αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά σε € '000

Λογιστική αξία την 1/1/2007 17

Αγορές 139

Λοιπές κινήσεις 142

Κόστος Κτήσης την 31/12/2007 298
Αποσβέσεις χρήσης (99)

Λογιστική αξία την 31/12/2007 199

Αγορές 271

Λοιπές κινήσεις 6

Κόστος Κτήσης την 31/12/2008 476
Αποσβέσεις χρήσης (133)

Λογιστική αξία την 31/12/2008 343

Ανάλυση κινήσεων παγίων

  

 

Αναλυτικότερα η κίνηση των παγίων στην διάρκεια της χρήσης: 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

Λογιστική αξία την 31/12/2007 172

Αγορές 240

Λοιπές κινήσεις (35)

Κόστος Κτήσης την 31/12/2008 377

Αποσβέσεις χρήσης (93)

Λογιστική αξία την 31/12/2008 284  

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λογιστική αξία την 31/12/2007 27

Αγορές 30

Λοιπές κινήσεις 41

Κόστος Κτήσης την 31/12/2008 98

Αποσβέσεις χρήσης (40)

Λογιστική αξία την 31/12/2008 58  

 

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων παγίων 
αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσης. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 
αφορούν λογισµικό που χρησιµοποιεί η εταιρεία. ∆εν υπάρχουν υφιστάµενα επί των 
παγίων εµπράγµατα βάρη. Η εταιρεία δεν έχει συµβατικές δεσµεύσεις για την 
απόκτηση ενσώµατων παγίων. 
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5 Αποθέµατα 

31.12.08 31.12.07

Εµπορεύµατα 417 452 

Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης (70)

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 347 452  

 

Στη διάρκεια της χρήσης έγινε υποτίµηση των αποθεµάτων ποσού € 70 χιλ., που 
επιβάρυνε το κόστος πωληθέντων. Στην προηγούµενη χρήση δεν είχε γίνει 
υποτίµηση. 

6 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα αναλύονται ως εξής: 

 

    

31.12.08 31.12.07

Ταµείο 8 1 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 897 334 

905 335   

7 Εµπορικές απαιτήσεις και λοιποί χρεώστες 

7.1 Εµπορικές απαιτήσεις 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται πίνακας µε ανάλυση των εµπορικών απαιτήσεων και των 
σχετικών προβλέψεων αποµείωσης: 

   

31.12.08 31.12.07

Απαιτήσεις από πελάτες (Ανοικτά υπόλοιπα) 3.338 2.897 

Επιταγές εισπρακτέες 223 100 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (696) (541)

2.865 2.456  

 

Στην διάρκεια της χρήσης σχηµατίστηκαν νέες προβλέψεις επισφαλών πελατών 
ύψους € 151 χιλ. οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσης ενώ την 
προηγούµενη χρήση είχαν σχηµατιστεί προβλέψεις ύψους € 16 χιλ. Στις εµπορικές 
απαιτήσεις δεν περιλαµβάνονται άλλες ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις (εκτός αυτών που 
έχουν ήδη αποµειωθεί). Στις εµπορικές απαιτήσεις περιλαµβάνονται υπόλοιπα που 
έχουν αποµειωθεί ύστερα από εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας του εκάστοτε 
πελάτη. Η εύλογη αξία των απαιτήσεων και η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο 
ταυτίζονται µε την λογιστική αξία τους. 

Οι αναµενόµενες περίοδοι είσπραξης των απαιτήσεων αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα: 
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Περίοδοι είσπραξης απαιτήσεων 31.12.08 31.12.07

Εντός µηνός (1-30 ηµέρες) 709 562 

Εντός τριών µηνών (31-90 ηµέρες) 1.783 1.578 
Εντός τεσσάρων µηνών (91-120 ηµέρες) 242 174 

Εντός έτους (121-365 ηµέρες) 131 142 

2.865 2.456  

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων µε δεδοµένο ότι λήγουν σε περίοδο µικρότερη του 

έτους ταυτίζεται περίπου µε την λογιστική αξία τους. 

7.2 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 
Στο κονδύλι του Ισολογισµού Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
περιλαµβάνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

  

31.12.08 31.12.07

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 4 20 

∆ουλευµένα έσοδα & έξοδα εποµένων χρήσεων 346 663 

Λοιποί χρεώστες 40 0

Προκαταβολές σε προµηθευτές 4 0

393 683  

8 Ίδια Κεφάλαια 

8.1 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Κατά την 31/12/2008 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 400.513,80 

και διαιρείται σε 1.331.820 ονοµαστικές µετοχές € 0,30 η κάθε µία. Η µετοχική 

διάρθρωση της «ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ Α.Ε.» είναι η 

ακόλουθη: 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ.ΜΤΧ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ∆ΕΣ 1.331.820 99,76%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 3.226 0,24%

ΣΥΝΟΛΟ: 1.335.046 100,00%   

Την 17η ∆εκεµβρίου 2008 συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
εταιρείας όπου και αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 
1.866.000,00 µε έκδοση 746.400 νέων ονοµαστικών µετοχών µε τιµή διάθεσης € 
2,50 και ονοµαστικής αξίας € 0,30. Η αύξηση καλύφθηκε πλήρως από τον βασικό 
µέτοχο της εταιρείας. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά € 
223.920,00 και η διαφορά ανήλθε στο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο. Όλες οι µετοχές 
έχουν δικαίωµα ψήφου και συµµετέχουν στα κέρδη.  

8.2 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 

Το αποθεµατικό από διαφορά έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε € 
11.831.626,50 εκ των οποίων € 10.189.546,50 έχει προκύψει από παλιότερες 



 
 

 

  
ΕΕττήήσσιιεεςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  XXρρήήσσηηςς  22000088  

 
 

 
  

26 

 

αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε έκδοση νέων µετοχών µε τιµή 
διάθεσης µεγαλύτερη της ονοµαστικής αξίας και € 1.642.080,00 πρόεκυψε από την 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε την 17.12.2008. 

9 Προβλέψεις  

9.1 Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Στη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία διενήργησε πρόβλεψη ύψους € 38 χιλ. για τις 

ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατά της. Η συνολική 

πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχεται την 31.12.2008 σε € 43 χιλ. Στην 

διάρκεια της χρήσης η εταιρεία περαίωσε βάσει του Ν.3697/2008 την ανέλεγκτη 

χρήση του 2006 καταβάλλοντας το ποσό των € 7,5 χιλιάδων, το οποίο δεν επηρέασε 

τα αποτελέσµατα της χρήσης καθώς είχε σχηµατιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη την 

αντίστοιχη χρήση.  

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007-2008.  

9.2 Παροχές που καταβάλλονται µόλις λήξει η εργασιακή σχέση 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2112/20 η εταιρεία καταβάλλει αποζηµιώσεις στους 

συνταξιοδοτούµενους ή απολυόµενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών 

αποζηµιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών, τον 

τρόπο αποµάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) και άλλους ποιοτικούς 

παράγοντες. Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της 

αποζηµίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού 

που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. Έχει γίνει σχετική πρόβλεψη που 

εκτιµάται ότι καλύπτει το σύνολο της υφιστάµενης υποχρέωσης.  

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού που παρουσιάζονται στις συνηµµένες 

οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

  

31.12.08 31.12.07

Υπόλοιπο Υποχρέωσης στην λήξη της 

προηγούµενης χρήσης 73 61 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης χρήσεως 10 12 

Αναλογιστικό κέρδος/ζηµιά (2)

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις

Τόκος επί της υποχρέωσης στην χρήση 4 3 

Υπόλοιπο υποχρέωσης στην λήξη της χρήσης 87 73  

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 Περιγραφή παραδοχής % 

1 
Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης 
πληθωρισµού 

2% 

2 
Αύξηση ετήσιου µισθολογίου ανά κατηγορία 
υπαλλήλων 

2%, 5%, 6% 

3 Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,8% 
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4 
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν 
2112/20 

0 

5 
Για το ύψος της αποζηµίωσης έγινε εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων του Ν. 2112/20 κατά 
τη συνταξιοδότηση. 

6 Ηµεροµηνία Αποτίµησης 31/12/2008 

7 
Η ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης υπολογίστηκε σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του 
Ταµείου Κύριας Ασφάλισης κάθε εργαζόµενου. 

8 Κινητικότητα Προσωπικού: 

Οµάδα 
Ηλικιών 

Οικιοθελής 
Αποχώρηση 

Απόλυση 

Έως 40 
ετών 

8% 4% 

41– 50 2% 1% 
51 και 
άνω 

0% 0% 
 

 

9.3 Λοιπές προβλέψεις 

Σχετικά µε την ανάλυση του κονδυλίου «προβλέψεις» περίπου € 78 χιλ. αφορούν 
πρόβλεψη λοιπών δικαιωµάτων και δεσµεύσεων παρελθόντων γεγονότων καθώς και 
για µελλοντικές διεκδικήσεις οι οποίες πιθανόν να προκύψουν από εµπορικές 
δραστηριότητες, συµβάσεις, συµφωνίες, µισθώσεις, υποσχέσεις και παραγγελίες 
παρελθουσών χρήσεων. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε περιόδου και 
αναπροσαρµόζονται µε αντίστοιχη επιβάρυνση ή ωφέλεια των αποτελεσµάτων.  

Η ανάλυση των προβλέψεων έχει ως εξής: 

 

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Υπόλοιπο κατά την 31/12/2007: 12 
Σχηµατισθείσα πρόβλεψη κατά την τρέχουσα χρήση 38 

Μείωση πρόβλεψης λόγω περαίωσης φορολογικών χρήσεων (7)
Υπόλοιπο κατά την 31/12/2008: 43 

Λοιπές προβλέψεις
Υπόλοιπο κατά την 31/12/2007: 137 

Χρησιµοποιηθείσες στη χρήση (59)
Σχηµατισθείσες κατά την χρήση 0

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2008: 78 

Σύνολο προβλέψεων 121  

 

10 Υποχρεώσεις 

10.1 Προµηθευτές 

Κατά την λήξη της χρήσης το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι των 
προµηθευτών της ανέρχεται σε € 1.178 χιλ. Όλα τα τιµολόγια θα εξοφληθούν εντός 
της επόµενης χρήσης ενώ δεν υφίστανται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ληκτότητα αυτών των υποχρεώσεων: 
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Περίοδοι ληκτότητας υποχρεώσεων σε προµηθευτές 31.12.08 31.12.07

Εντός µηνός (1-30 ηµέρες) 252 443 

Εντός τριών µηνών (31-90 ηµέρες) 781 1.485 
Εντός τεσσάρων µηνών (91-120 ηµέρες) 145 288 

1.178 2.216   

  

Η εύλογη αξία των εν λόγω υποχρεώσεων δεδοµένου ότι λήγουν εντός του έτους 
ταυτίζεται περίπου µε την λογιστική αξία τους. 

 

10.2 Υποχρεώσεις από φόρους και εισφορές 

  

Υποχρεώσεις από φόρους-εισφορές 31.12.08 31.12.07

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 37 76 

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 23 13 
Φόρος Αµοιβών τρίτων 5 0

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία 56 34 
121 123   

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν περιλαµβάνουν φόρο εισοδήµατος και είναι πληρωτέες 
εντός µηνός από την λήξη της χρήσεως. 

  

10.3 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

  

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 31.12.08 31.12.07

Προκαταβολές πελατών 7 7

Πιστωτές διάφοροι 0 94
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 613 868

620 969   

  

Η ληκτότητα των ανωτέρω βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αναλύεται στον 
παρακάτω  πίνακα:  

Περίοδοι ληκτότητας βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 31.12.08 31.12.07

Εντός µηνός (1-30 ηµέρες) 7 7 

Εντός τριών µηνών (31-90 ηµέρες) 34 
Εντός τεσσάρων µηνών (91-120 ηµέρες) 113 138 

Εντός έτους (121-365 ηµέρες) 500 790 

620 969   
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11 Πωλήσεις 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας 
και στην εµπορία προϊόντων ασφάλειας διαδικτύου. Ακολουθεί ανάλυση του κύκλου 
εργασιών: 

2.936 

-2253304

Φόρος εισοδήµατος 31.12.2008  

12 Κατανοµή εξόδων  

Ανάλυση εξόδων 31.12.2008 31.12.2007

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.202 821 
Αµοιβές τεχνικών-συµβούλων 1.349 708 
Έξοδα µεταφορών 30 12 
Ενοίκια κτιρίων 26 26 
Ενοίκια µεταφορικών µέσων 27 22 
Έξοδα τηλεπικοινωνιών 53 43 
Αποσβέσεις 133 99 
∆ιάφορα έξοδα 19 34 

2.839 1.765 
Κατανέµονται εις:

Κόστος Πωληθέντων 683 400 
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 1.010 686 
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης 1.146 679 

2.839 1.765   

  

13 Φόροι εισοδήµατος 

  

Φόρος εισοδήµατος 31.12.2008 31.12.2007

Κέρδη περιόδου προ φόρων 305 (56)
Φόρος βάσει του ισχύοντος φορολογικού 

συντελεστή 76 0
Μη αναγνωρισθείς φόρος επί φορολογικών ζηµιών (76)
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου (38) (13)

Φόρος εισοδήµατος χρήσης (38) (13)  

 

Η εταιρεία έχει κατά την 31.12.2008 σηµαντικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές και 
αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές, συνολικού ποσού € 774 χιλ. περίπου για τις 
οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί η σχετική αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ποσού € 
178 χιλ., περίπου, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει ως προς τα ποσά των 
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µελλοντικών φορολογητέων κερδών  και τον χρόνο που θα προκύψουν. Οι 
απαιτήσεις αυτές εξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και τα σχετικά ποσά 
θα αναγνωρισθούν όταν αρθούν οι συγκεκριµένες αβεβαιότητες.  

   

14 Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεµένων µερών 

14.1 Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις διεταιρικές αγορές και πωλήσεις µε την 
µητρική εταιρεία  

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ 

Αγορές από 662 
Πωλήσεις προς 34  

14.2 Υπόλοιπα συνδεδεµένων µερών 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ 

Απαιτήσεις από 314  
 

∆εν υπάρχουν κατά την 31.12.2008 υποχρεώσεις προς την µητρική εταιρεία. 

14.3 Αµοιβές βασικών διευθυντικών στελεχών 

∆εν υπάρχουν αµοιβές και οι λοιπές βραχυπρόθεσµες παροχές προς τα µέλη του ∆.Σ. 
∆εν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα µέλη της 
διοίκησης κατά την 31/12/2008 και την 31/12/2007. 

15 Εγγυήσεις 

Η εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές ύψους περίπου € 26 χιλ κυρίως για 
συµµετοχή σε διαγωνισµούς για τις οποίες έχει εγγυηθεί και η µητρική εταιρεία.  

16 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων της 31/12/2008 τα οποία να αφορούν την εταιρεία και για τα οποία να 
επιβάλλεται η γνωστοποίησή τους από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς . 

 
 
 
 



 
 

 

  
ΕΕττήήσσιιεεςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  XXρρήήσσηηςς  22000088  

 
 

 
  

31 

 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

 

 

  

ΑΣΗΜΙΑ∆ΗΣ Ε. ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΜΟΥΗΛ Μ. ∆ΑΥΙ∆ ΨΗΦΗ Π. ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΑΡ. ∆ΙΑΒ. Β760681 Α.∆.Τ.Σ095018/1995 Α.∆.Τ.Τ016783/1999 

 

Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις που αποτελούνται από 30 
σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε 
ηµεροµηνία 26/03/2009. 

 

Αθήνα, 26/03/2009 

Ο Νόµιµος Ελεγκτής  

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ 
Α.Μ. 12921 
ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

Φωκ. Νέγρη 3, Τ.Κ. 11257 Αθήνα 

 

 

 

 

 


