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ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ  ΔΛΔΓΚΣΗ  
 

Πξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΗΛΣΔΑΙ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΑΒΔΔ»  

 

Έθζεζε  επί ησλ Οηθνλνκηθώλ  Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο «ΗΛΣΔΑΙ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ 

ΑΒΔΔ», 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 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 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. 
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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 

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 εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ δηαλνκή εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θπξίσο κέζσ 

πσιήζεσλ ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ, αιπζίδεο πιεξνθνξηθήο 

θαη κεηαπσιεηέο. 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε ρξήζε 2009 αλήιζε ζε € 57.7 εθ απμεκέλνο 

θαηά 10,3% ή € 5.3 εθ ζε ζρέζε κε ην 2008. Ζ αχμεζε νθείιεηαη ζηελ αλνδηθή ηάζε 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία θαηά θχξην ιφγν θαζψο θαη ζην απμεκέλν κεξίδην 

αγνξάο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ.  

 

Έμνδα Γηνίθεζεο / Γηάζεζεο 

   

Γηα ηε ρξήζε 2009, ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, θαζαξά απφ έζνδα απφ 

πξνκεζεπηέο ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ επηδφηεζε δαπαλψλ πξνψζεζεο 

αλήιζε ζε € 3.7 εθ. ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 7% (6 % ην 2008 θαη 4,7% 

ην 2007) ηνπ ζπλφινπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, απμεκέλν θαηά € 0,4 εθ ζε ζρέζε κε ην 

2008. Ζ αχμεζε απηή, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν, ζηε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

πξνζσπηθνχ θαη ζηε αχμεζε ησλ δαπαλψλ απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο, ζηελ 

αζθάιηζε πηζηψζεσλ θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 

 

ΔΒΗΣDA 
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πλέπεηα ησλ σο άλσ ήηαλ ε αχμεζε ησλ ΔΒΗΣDA απνηειεζκάησλ θαηά 87% ή € 1.4 

εθ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Έηζη, ε ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία (EBITDA) 

έθηαζε ηα € 3 εθ.  

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 

  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξίαο 

κεηψζεθαλ θαηά 38% ή € 0.1 εθ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο ρξήζεο 2008 ήηαλ 

επηβαξπκέλα θαη απφ ηνπο ηφθνπο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ απφ ηελ Σξάπεδα 

Citibank ην νπνίν φκσο απνπιεξψζεθε κεηά θαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο πνπ έιαβε ρψξα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008.  

 

 

Θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο  

 

πλέπεηα ησλ σο άλσ ήηαλ ε θεξδνθνξία χςνπο € 2.4 εθ γηα ηε ρξήζε 2009, ζε 

ζρέζε κε θέξδε € 1.2 εθ ηνπ 2008.  

 

Αλαθνξά ζε θνλδύιηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

 

πκκεηνρέο   

 

Οη ζπκκεηνρέο έρνπλ ππνηηκεζεί ζηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ηα Γ.Π.Υ.Α. Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο.  

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 

 

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο εγγπήζεηο γηα ελνίθηα 

θαη ελνηθηαδφκελα απηνθίλεηα. 

 

Απνζέκαηα 
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Ζ κείσζε ησλ απνζεκάησλ θαηά € 5.2 εθ. (απφ € 12.2 εθ ην 2008 ζε € 6.9 εθ ην 

2009), νθείιεηαη αθελφο ζηηο απμεκέλεο πσιήζεηο ηνπ Γεθεκβξίνπ θαη αθεηέξνπ 

ζηελ εκθάληζε απμεκέλσλ απνζεκάησλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2008 εμαηηίαο ηεο 

θαζπζηέξεζεο ηνπ βαζηθνχ πξνκεζεπηή ζηελ παξάδνζε ησλ παξαγγειηψλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ ηεο ρξήζεο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ απψιεηα πσιήζεσλ. 

 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 

Ζ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαηά € 6.5 εθ (απφ € 16.8 εθ ην 2008 ζε € 

23.4 εθ. ην 2009) πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο απμεκέλεο πσιήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηεο ρξήζεο 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008. 

 

Ίδηα Θεθάιαηα 

 

Σα ίδηα θεθάιαηα παξνπζηάδνληαη ζεηηθά € 10.62 εθ θαη απμεκέλα ιφγσ ησλ θεξδψλ 

ηεο ρξήζεο.  

 

Γάλεηα 

 

Ζ κείσζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ δαλεηζκνχ θαηά € 1,87 εθ, 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, νθείιεηαη ζηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ κε 

σθέιεηα εθπηψζεηο ηηο νπνίεο θαηάθεξε λα δηαζθαιίζεη ε εηαηξεία. 

 

Πξνκεζεπηέο  

 

Ο ινγαξηαζκφο πξνκεζεπηέο αλήιζε θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 2009 ζε € 14.9 εθ. 

παξνπζηάδνληαο κείσζε € 4.7 εθ ζε ζρέζε κε ην 2008. Ζ αηηία ηεο κείσζεο 

εμεγήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 

Ρεπζηόηεηα θαη πεγέο θεθαιαίνπ 
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Απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεο πξνθχπηεη φηη ε κείσζε ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαηά € 1.1 εθ. νθείιεηαη ζηελ εθξνή απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά € 2.7 εθ. θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ζηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ νθείιεηαη 

ζηηο απμεκέλεο πσιήζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηεο ρξήζεο.  

 

Δξγαδόκελνη 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο αλέξρεηαη 

ζε 54 άηνκα ελψ θαηά ηελ ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο αλεξρφηαλ ζε 25 άηνκα. 

Απηφ νθείιεηαη ζηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ιφγσ ηνπ ηδίξνπ αιιά θπξίσο ζηελ 

παχζε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ άιιεο εηαηξίεο.  

 

ηόρνη θαη πνιηηηθή δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 

 

Θίλδπλνο επηηνθίνπ 

 

Οη πθηζηάκελεο γξακκέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο έρνπλ θπκαηλφκελν επηηφθην. 

Τπάξρεη θίλδπλνο απφ πεξαηηέξσ κειινληηθή αχμεζε ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ αιιά θαη 

ηνπ ίδηνπ ηνπ δαλεηζκνχ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε λέσλ πσιήζεσλ, λα επηβαξπλζεί ε 

εηαηξεία κε απμεκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά θφζηε, ζην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ηα 

ρξεκαηηθά δηαζέζηκα δελ ζα επαξθέζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ζε 

θεθάιαην θίλεζεο θαη ζα ρξεηαζηεί λα πξνρσξήζεη ζε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ.  

 

Θίλδπλνο ηηκψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο 

 

Οη πσιήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο ζε μέλν λφκηζκα είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο.   

 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο 
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ηελ αγνξά ηεο πιεξνθνξηθήο έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο απφ 

επηζθάιεηεο.  Ζ εηαηξεία έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ 

κε ζηφρν ηελ κείσζε ησλ επηζθαιεηψλ. Οη πσιήζεηο ρνλδξηθήο γίλνληαη 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. Οη επηζθάιεηεο ην 

2009 είλαη ιηγφηεξεο απφ 0.1% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ.   

  

Οη κεησκέλεο επηζθάιεηεο ηεο ρξήζεο αιιά θαη ηνπ παξειζφληνο, δελ είλαη βέβαην φηη 

ζα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη θαη ζην κέιινλ, εηδηθά ελφςεη ηεο πθηζηάκελεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο θαη χθεζεο. Πνιιέο εηαηξείεο ζα βξεζνχλ ζε δπζρεξή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ιφγσ κεησκέλεο ή αλχπαξθηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ιφγσ 

κεησκέλεο θεξδνθνξίαο ή θαη δεκηνγφλσλ απνηειεζκάησλ. Δηδηθά κεγάιεο αιπζίδεο 

ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ, νη νπνίεο είλαη πειάηεο ηεο εηαηξείαο, 

παξνπζηάδνπλ κεησκέλε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, κε ζπλέπεηα νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο λα κεηψλνπλ ηα πθηζηάκελα φξηα κε ηα νπνία ε εηαηξεία αζθάιηδε ηνπο 

πειάηεο απηνχο κέρξη ζήκεξα, κε ζπλέπεηα λα κεγαιψλεη ζεκαληηθά ν θίλδπλνο απφ 

κειινληηθέο επηζθάιεηεο. 

 

Δμάξηεζε απφ Έλαλ Πξνκεζεπηή  

 

Ζ Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε έλαλ πξνκεζεπηή, ηελ TOSHIBA, κε ηα πξντφληα ηεο 

νπνίαο πξαγκαηνπνηεί ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  

Ζ πνξεία ηεο Δηαηξίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ παξαπάλσ 

πξνκεζεπηή λα θαηαζθεπάδεη θαη λα πξνκεζεχεη πξντφληα ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο 

θαη κε θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο. Δμ’ άιινπ ε ζχκβαζε ηεο Δηαηξίαο κε ηελ TOSHIBA 

δελ πεξηέρεη ξήηξεο απνθιεηζηηθφηεηαο θαη άξα δελ πξνζηαηεχεη ηελ Δηαηξία απφ 

ηπρφλ κεηαβνιή ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ζπλέρηζε ή δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο 

κε ηελ Δηαηξία, κνλνκεξψο απφ ηελ TOSHIBΑ. Κηα ηέηνηα κεηαβνιή ηεο εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο ηνπ πξνκεζεπηή απηνχ κπνξεί λα νθείιεηαη ελδεηθηηθά, ζηελ απφθαζε ηεο 

TOSHIBA γηα απεπζείαο δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ κέζσ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ή ζε ηπρφλ 

δηνξηζκφ θαη άιινπ ή άιισλ δηαλνκέσλ, πιελ ηεο Δηαηξίαο, ζηελ Διιεληθή αγνξά. H 
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TOSHIBA ιεηηνπξγεί ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε δηθή ηεο παξνπζία ή 

θαη κέζσ πνιιαπιψλ δηαλνκέσλ, θαη δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί ε πηζαλφηεηα λα 

εθαξκνζηεί παξφκνηα πνιηηηθή θαη ζηελ Διιεληθή αγνξά. Θάηη ηέηνην εθφζνλ ζπκβεί, 

ζα νδεγήζεη αλαπφθεπθηα ζε «εζσηεξηθφ» αληαγσληζκφ κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε 

ησλ πσιήζεσλ ή θαη ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ, κε ζπλέπεηα λα επεξεαζηεί αξλεηηθά θαη 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε θεξδνθνξία ηεο Δηαηξείαο, θαη λα εκθαλίζεη δεκηέο. ην παξφλ 

ρξνληθφ ζεκείν, νη επηδφζεηο ηεο Δηαηξίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη ε ζπλεξγαζία κε 

ηελ TOSHIBA είλαη άξηζηε, σζηφζν, δελ κπνξνχλ κε αζθάιεηα λα γίλνπλ πξνβιέςεηο 

γηα ην κέιινλ. 

    

Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ ζρεηηθά κε ηελ εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ 

βαζηθφ πξνκεζεπηή θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηεο TOSHIBA 

κπνξεί λα αλαηξέςεη ηελ ηακεηαθή ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο. Τπφ ην πξίζκα απηφ ην 

θεθάιαην θίλεζεο ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο εμαξηάηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ TOSHIBA. Ζ εηαηξεία ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ηελ γξακκή 

δαλεηνδφηεζεο απφ ηελ Θχπξνπ Factors κε εθρψξεζε απαηηήζεσλ κε δηθαίσκα 

αλαγσγήο ψζηε λα κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο πεξηνδηθέο ηεο αλάγθεο γηα θεθάιαην 

θίλεζεο. 

 

Πξννπηηθέο 

 

Οη πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη πνπ παξνπζηάδεη ρακειή θεξδνθνξία πςειφ αληαγσληζκφ θαη 

ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηηκψλ θαζψο θαη απμεκέλν θίλδπλν γηα επηζθάιεηεο.  

 

Δηδηθφηεξα εθφζνλ εμαζθαιηζζεί ε πξνυπφζεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη πξννπηηθέο 

ηεο εηαηξείαο ζα εμαξηεζνχλ απφ παξάγνληεο φπσο: 

  

 Οη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία, 
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 Ζ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο, 

 Ζ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

πξνκεζεπηέο, 

 Ζ δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο βαζηθνχο 

πξνκεζεπηέο, 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο αλαδηνξγάλσζεο, 

 Ζ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο θαη ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεο, 

 

 
Κε εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 
 
 

_________________________ 
ακνπήι Γαπτδ 

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 ζηνηρεία 4 118 14 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4 80 1 

πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 5 0 0

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 4 18 

202 33 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 6 6.933 12.206 

Πειάηεο θαη Ινηπέο εκπνξηθέο Απαηηήζεηο 8.1 23.369 16.845 

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8.2 260 361 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7 1.711 2.819 

32.273 32.231 
πλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 32.475 32.264 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 9.1 133 133 

Απνζεκαηηθά 9.3 184 184 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 9.2 28.584 28.584 

Τπφινηπν (θεξδψλ)/δεκηψλ πξνεγ.ρξήζεσλ 9.4 (20.720) (21.912)

Απνηειέζκαηα ρξήζεο 2.448 1.192 

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο κεηόρσλ εηαηξείαο 10.629 8.181 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνβιέςεηο 10 1.876 1.483 

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (α) 1.876 1.483 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 12 1.872 0

Πξνκεζεπηέο 11.1 14.974 19.644 

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε 11.2 1.263 651 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 11.2 76 34 

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 11.3 1.785 2.271 

χλνιν βξαρππξφεζκσλ ππνρξεψζεσλ (β) 19.970 22.600 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ γ=(α+β) 21.846 24.083 

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο θαη ππνρξεώζεσλ 32.475 32.264 
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         ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ 

Σημ.

1.01-

31.12.2009

1.01-

31.12.2008

Έζνδα 13 57.683  52.315  

Θφζηνο Πσιεζέλησλ  (50.886) (47.393)
Μηθηό θέξδνο 6.797 4.922 

Άιια έζνδα (2) 75 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο 14 (2.377) (2.093)

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 14 (1.406) (1.249)

Άιιεο δαπάλεο (40) (60)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 15 20 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (206) (336)

Κέξδε πξν θόξσλ 2.781 1.279 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 15 (333) (87)

Κέξδε κεηά από θόξνπο 2.448 1.192 
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                       ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ  
 

 

Μεηνρηθό 

Κεθάιαην

Απνζεκαηηθό 

ππέξ ην άξηην

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά

Απνη/ηα εηο 

λένλ

ύλνιν 

Καζαξήο 

Θέζεο

Τπόινηπν θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2008 87  24.260  184  (21.912) 2.619  

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 46  4.324  4.370  

Θαζαξφ θέξδνο ρξήζεο 1.192  1.192  

Τπόινηπν θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008 133  28.584  184  (20.720) 8.181  

Τπόινηπν θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 133  28.584  184  (20.720) 8.181  

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ   

Θαζαξφ θέξδνο ρξήζεο 2.448  2.448  

Τπόινηπν θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 133  28.584  184  (18.272) 10.629  
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 
 

1.01-

31.12.2009

1.01-

31.12.2008

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε πξν θφξσλ 2.781 1.279 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 26 8 

Πξνβιέςεηο 62 315 

Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 206 336 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο:

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 5.273 (6.890)

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (6.409) 5.672 

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) (4.500) 2.792 

Κείνλ:

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (206) (336)

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (2.767) 3.176 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (213) (15)

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (213) (15)

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θαζαξέο εηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 4.371 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα δάλεηα 18.536 26.732 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (16.664) (30.041)

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) 1.872 (1.062)

Θαζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

πεξηφδνπ (α) + (β) + (γ) (1.108) 2.099 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 2.819 720 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ 1.711 2.819 
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εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

1 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία 

1.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία 

Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 1978 θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ιήγεη ηελ 31/12/2050. Έδξα ηεο 

εηαηξίαο είλαη ε Αζήλα, νδφο Θξένληνο 25. Σ.Θ. 104 42. Γηαλέκεη θαη ππνζηεξίδεη ζηελ 

Διιάδα, θπξίσο Ζ/Τ θαη πξνβνιηθά ζπζηήκαηα TOSHIBA. 

1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 

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

 ε αληηπξνζψπεπζε εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εζσηεξηθνχ,  

 ε εηζαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη 

κεραλεκάησλ πάζεο θχζεσο θαη αληαιιαθηηθψλ απηψλ,  

 ε ίδξπζε βηνκεραληψλ θαηαζθεπήο θαη ζπλαξκνινγήζεσο ζπζθεπψλ, 

κεραλεκάησλ θαη εηδψλ ζπλαθψλ πξνο ηα αλσηέξσ θαη  

 ε ηερληθή ππνζηήξημε θαη ε ελ γέλεη παξνρή ππεξεζηψλ ζπληεξήζεσο θαη 

επηζθεπήο ησλ σο άλσ ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ. 

Ζ εηαηξεία ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δκπνξία Πξντφλησλ Τςειήο Σερλνινγίαο 

(πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο). 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ αιιάμεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν 

ρξφλν. 

1.3 Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην 

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

ζπλεδξίαζε ηεο 10.09.2008 θαη κε ζεηεία κέρξη ηελ 20.06.2013 παξαηίζεηαη ζηνλ πην 

θάησ πίλαθα: 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΘΔΗ ΣΟ Γ..

άββαο Αζεκηάδεο Πξφεδξνο

Γαπίδ ακνπήι Αληηπξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Λίλνο Γηακάθεο Κέινο  
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2 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

2.1 πκκόξθσζε κε ηα ΓΠΥA 

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 

εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 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. 

http://www.ideal.gr/
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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.  

2.6 Νέα Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο 

2.6.1 Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο κε ηζρύ εληόο ηεο ρξήζεο 2008  

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  
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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 

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 
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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. 

 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 
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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 100% ζηελ εηαηξεία Όκηιν ΗΛΣΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔ , εηαηξεία 

εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη νη νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη ε ελ 

ιφγσ κεηξηθή.  

http://www.ideal.gr/
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3.1.1 Θπγαηξηθέο 

Θπγαηξηθέο είλαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία αζθεί, άκεζα ή έκκεζα έιεγρν επί 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο πνιηηηθήο ηνπο θαη πνπ γεληθά ζπλνδεχεηαη 

απφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο άλσ ηνπ 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ εηαηξεία δελ 

θαηέρεη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο.  

3.1.2 πγγελείο 

πγγελείο, είλαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα (π.ρ. κέζσ 

ησλ ζπγαηξηθψλ) ηνπιάρηζηνλ 20% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ απηψλ θαη αζθεί 

ζεκαληηθή επηξξνή ζε απηέο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ 

κέζνδν ηεο Θαζαξήο Θέζεο. Οη εηαηξείεο παχνπλ λα παξνπζηάδνληαη σο ζπγγελείο 

φηαλ ε εηαηξεία παχεη λα αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζε απηέο. Όιεο νη ζπκκεηνρέο ηεο 

εηαηξείαο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο απνηηκψληαη ζην αλαθηήζηκν θφζηνο θαη έρνπλ 

πιήξσο απνκεησζεί. 

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 

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 πέληε εηψλ. Ζ ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία ζεσξείηαη κεδέλ. 



  

 

 
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξήζεο 2009 

 
 

 

  
24 

 

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 

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, 
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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  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ινγηζηηθήο ηεο εκεξνκελίαο ηεο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο. 

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 καθξνπξφζεζκν 
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θαη βξαρππξφζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ 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 

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.  

3.7.2 Γάλεηα 

Σα ηξαπεδηθά δάλεηα παξέρνπλ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξείαο θαη 

ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. Όια ηα δάλεηα αξρηθψο αλαγλσξίδνληαη ζην 

θφζηνο, πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ιακβάλεηαη, εθηφο ησλ 

άκεζσλ εμφδσλ έθδνζεο ηνπο.  

Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα δάλεηα απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη 

ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη θάζε δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ δαλεηζκνχ. 

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 
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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  Κόζηνο δαλεηζκνύ 

Σν θφζηνο δαλεηζκνχ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ βαζηθή κέζνδν ηνπ ΓΙΠ 23 «Θφζηνο Γαλεηζκνχ». 

3.12  Φνξνινγία εηζνδήκαηνο 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη: 

3.12.1   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. 

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. 
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3.12.2  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 θαη΄ επζείαλ 

ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

3.13  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 
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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. 

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. 

3.14  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: 

3.14.1  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 ή κέζσ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ. Σν αλαγλσξηδφκελν έζνδν ζ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ην κηθηφ πνζφ πνπ 

εηζπξάηηεηαη, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη νη ακνηβέο ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Σα 

έμνδα ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ζηε ζπλέρεηα βαξχλνπλ ηα έμνδα δηάζεζεο. 

3.14.2   Παξνρή ππεξεζηώλ 

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

ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο. 

3.14.3   Έζνδα από ηόθνπο 

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

απνηειεζκαηηθνχ επηηνθίνπ. 
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3.14.4   Μεξίζκαηα 

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

3.15 Μηζζώζεηο 

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

δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

3.15.1  Η εηαηξεία σο κηζζσηήο 

Πιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα κε 

βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  

3.16  Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

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

3.17  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. 

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. 
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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. 

3.18 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. 

3.19 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 

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 8 

Αγνξέο 15 

Ινηπέο θηλήζεηο 0

Θφζηνο Θηήζεο ηελ 31/12/2008 23 

Απνζβέζεηο ρξήζεο (8)

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2008 15 

Αγνξέο 213 

Ινηπέο θηλήζεηο (3)

Θφζηνο Θηήζεο ηελ 31/12/2009 225 

Απνζβέζεηο ρξήζεο (26)

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31/12/2009 199 

Αλάιπζε θηλήζεσλ παγίσλ

 

 

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 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 πγγελείο εηαηξείεο 

Οη ζπγγελείο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε εηαηξεία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη είλαη φιεο κε εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Οη 

ζπκκεηνρέο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ απνκείσζε. 

Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηηο ζπγαηξηθέο νη νπνίεο είλαη φιεο κε εηζεγκέλεο έρνπλ σο εμήο:

31.12.2009 31.12.2008

Τπόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ 245.632 245.632

Απνκείσζε (245.632) (245.632)

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ 0 0

πλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο:

31 Γεθεκβξίνπ 2009 & 2008

Δπσλπκία Κόζηνο Απνκείσζε

Αμία 

Ιζνινγηζκνύ

Υώξα 

εγθαηάζηαζεο

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο

ΗΛΣΔΑΙ ΖΠΔΗΡΟΤ-ΠΡΟΘΟ Α.Δ.Β.Δ. 21.937 21.937 0 ΔΙΙΑΓΑ 23%

ΚΖΥΑΛΟΣΔΥΛΗΘΖ  Α.Β.Δ.Δ. 223.695 223.695 0 ΔΙΙΑΓΑ 34%

245.632 245.632 0

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο
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Όιεο νη εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα έρνπλ πιήξσο 

απνκεησζεί. 

Ζ εηαηξεία ΚΖΥΑΛΟΣΔΥΛΗΘΖ ΑΔ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο θαηά 34% έρεη πεξηέιζεη 

ζε εθθαζάξηζε εληφο ηνπ 2007. 

6 Απνζέκαηα 

 

31.12.09 31.12.08

Δκπνξεχκαηα 7.335 12.608 

Κείνλ: Πξφβιεςε ππνηίκεζεο (402) (402)

πλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 6.933 12.206  

 

ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δελ ζρεκαηίζηεθε πξφβιεςε ππνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ, 

ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε είρε ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε πνζνχ € 36 ρηι.  

7 Σακεηαθά Γηαζέζηκα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο εμήο: 

Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ιζνδύλακα 31.12.09 31.12.08

Σακείν 43 71 

Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 1.668 2.748 

1.711 2.819   

8 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη ινηπνί ρξεώζηεο 

8.1 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο: 
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Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 31.12.09 31.12.08

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο (Αλνηθηά ππφινηπα) 24.966 20.302 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 2.484 1.959 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα  12 
Μείνλ:  Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο (4.081) (5.428)

23.369 16.845  

 

ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δελ ζρεκαηίζηεθαλ λέεο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ πειαηψλ 

ελψ ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε ρξήζε είραλ ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο χςνπο € 265 

ρηι. πνπ είραλ επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.  

Δπίζεο ε εηαηξεία ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πξνέβε ζε δηαγξαθέο αλεπίδεθησλ πξνο 

είζπξαμε ππνινίπσλ πειαηψλ πνζνχ 1.347 ρηι., ηα ππφινηπα απηά πξνέξρνληαλ απφ 

ηα έηε 1990-2000 θαη είραλ ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο απνκείσζεο ησλ απαηηήζεσλ 

απηψλ νπφηε ε δηαγξαθή ηνπο δελ επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο 

ρξήζεο αιιά κείσζε ηηο ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο. 

ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο δελ πεξηιακβάλνληαη άιιεο ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο 

(εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ ήδε απνκεησζεί). 

Οη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ 

απαηηήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε έμη κελψλ, έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ 

εκεξνκεληψλ ιήμεο θαη πνπ ζε θάζε πεξίπησζε δελ αλακέλεηαη εχινγα ε είζπξαμή 

ηνπο. Οη απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε κηθξφηεξε ησλ έμη κελψλ, έλαληη 

ησλ ζπκβαηηθψλ εκεξνκεληψλ ιήμεο θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζζεί 

πξφβιεςε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη αζήκαληεο. 

Ζ εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη, έρεη 

ιάβεη  απφ πειάηεο ηνπ εγγπεηηθέο επηζηνιέο εμαζθάιηζεο πιεξσκήο, ην ππφινηπν 

ησλ νπνίσλ θαηά ηελ 31.12.2009 αλέξρεηαη ζε πνζφ € 1.550 ρηι. ελψ θαηά ηελ 

31.12.2008 αλεξρφηαλ ζε € 3.770 ρηι.  

Οη αζθαιηζκέλεο απαηηήζεηο ηεο 31.12.2009 γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξμεη θάιπςε θαηά 

85% απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, αλέξρνληαη ζε € 8.816 ρηι. γηα ηελ εηαηξεία. 

Ζ εηαηξεία ζε ζπκθσλία κε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα έρεη εθρσξήζεη κε δηθαίσκα 
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αλαγσγήο απαηηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ €  7.571 ρηι. (2008: 9.089 ρηι.) κε ζθνπφ ηελ 

άληιεζε θεθαιαίσλ. Ζ ζπλαιιαγή απηή ινγηζηηθνπνηείηαη σο δαλεηζκφο κε εγγχεζε 

ηηο απαηηήζεηο απηέο. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δελ εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε 

γηα εμφθιεζε ηνπ δαλεηζκνχ ε ηξάπεδα έρεη ηε  δπλαηφηεηα λα εηζπξάμεη ηηο 

εθρσξεκέλεο απαηηήζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία είλαη ζπλεπήο ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο, ζα εηζπξάηηεη ηηο εθρσξεκέλεο απαηηήζεηο, ελψ παξάιιεια ζα 

αληηθαζηζηά ην πνζφ ησλ απαηηήζεσλ ζε εγγχεζε. 

Οη αλακελφκελεο πεξίνδνη είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

Πεξίνδνη είζπξαμεο απαηηήζεσλ 31.12.09 31.12.08

Δληφο κελφο (1-30 εκέξεο) 6.076 4.066 

Δληφο ηξηψλ κελψλ (31-90 εκέξεο) 15.190 10.220 

Δληφο ηεζζάξσλ κελψλ (91-120 εκέξεο) 1.870 1.809 

Δληφο έηνπο (121-365 εκέξεο) 234 750 

23.369 16.845  

 

Ζ εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ κε δεδνκέλν φηη ιήγνπλ ζε πεξίνδν κηθξφηεξε ηνπ 

έηνπο ηαπηίδεηαη πεξίπνπ κε ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπο. Οκνίσο ε κέγηζηε έθζεζε ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εγγπήζεηο θαη νη ινηπέο πηζησηηθέο 

εληζρχζεηο,  ηζνδπλακεί κε ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ απαηηήζεσλ.  

8.2 Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 31.12.09 31.12.08

Ινηπνί ρξεψζηεο 128 13 

Γεζκεπκέλνη ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ  1 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 127 332 

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην 4 15 

260 361   

9 Ίδηα Κεθάιαηα 

9.1 Μεηνρηθό Κεθάιαην 
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Θαηά ηελ 31.12.2009 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζε € 133.350,00 

θαη δηαηξείηαη ζε 444.500 νλνκαζηηθέο κεηνρέο € 0,30 ε θάζε κία.  Ζ κεηνρηθή 

δηάξζξσζε ηεο «ΗΛΣΔΑΙ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ Α.Β.Δ.Δ.» είλαη ε αθφινπζε: 

 

Μέηνρνο Πνζόλ € Μεηνρέο Πνζνζηό 

ΟΚΗΙΟ ΗΛΣΔΑΙ  Α.Β.Δ.Δ.Γ.Δ.. 133.350,00 444.500 100% 

ΤΝΟΛΟ 133.350,00 444.500 100% 

 

Όιεο νη κεηνρέο έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε. 

Ζ εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο 

ζρεηηθά κε ηα ίδηα θεθάιαηα.  

9.2 Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην 

Σν απνζεκαηηθφ απφ δηαθνξά έθδνζεο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην ηελ 31.12.2009 

αλέξρεηαη ζε  € 28.584 ρηι. θαη έρεη πξνθχςεη απφ απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο εηαηξείαο κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ κε ηηκή δηάζεζεο κεγαιχηεξε ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη πνζνχ € 4.324 ρηι πνπ πξνέθπςε απφ 

ηελ ηειεπηαία αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηελ 30.12.2008. 

9.3 Απνζεκαηηθά 

Σα απνζεκαηηθά ηελ 31/12/2009, απνηεινχληαη απφ ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ θαη ινηπά 

απνζεκαηηθά θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

  

Σαθηηθό Απνζεκαηηθό
Λνηπά 

Απνζεκαηηθά 
ύλνιν

167 16 184 

Πνζά ζε ρηι. €

 

Σαθηηθό Απνζεκαηηθό 

 

 χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία, νη εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

κεηαθέξνπλ εηεζίσο ζε ινγαξηαζκνχ Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 5% απφ ηα θέξδε πνπ εκθαλίδνπλ ζηα θνξνινγηθά βηβιία ηνπο, 

κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, έσο φηνπ ην απνζεκαηηθφ απηφ 

θζάζεη ζην έλα ηξίην ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σελ 31/12/2009, ην ζχλνιν 
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ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ αλεξρφηαλ ζε € 167 ρηι. θαη δελ κπνξεί λα 

δηαλεκεζεί ζηνπο κεηφρνπο. 

 

Σα ινηπά απνζεκαηηθά πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Απνζεκαηηθά ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί µε απνθάζεηο Σαθηηθψλ Γεληθψλ 

πλειεχζεσλ, δελ έρνπλ εηδηθφ πξννξηζκφ θαη δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο. Σα αλσηέξσ απνζεκαηηθά έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ 

θνξνινγεζέληα θέξδε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππφθεηληαη ζε πεξαηηέξσ 

θνξνιφγεζε ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο. 

 Αθνξνιφγεηα θαη ηα εηδηθψο θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά ηα νπνία 

ζρεκαηίδνληαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ 

αθνξνιφγεηα ή εηδηθψο θνξνινγεζέληα έζνδα θαη θέξδε.  

9.4 Απνηειέζκαηα εηο λέν  

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζα πξνηείλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο, ιφγσ ησλ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ εηο λέν νη νπνίεο θαηά ηελ 

31.12.2009 αλέξρνληαη ζε € 18.272 ρηι. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο ρξήζεο. 

10 Πξνβιέςεηο 

10.1 Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε εηαηξεία δηελήξγεζε πξφβιεςε χςνπο € 333 ρηι. γηα ηηο 

αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ ζπλνιηθή 

πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο αλέξρεηαη ηελ 31.12.2009 ζε € 576 ρηι. Ζ εηαηξεία 

δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2006 - 2009.   

10.2 Παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη κόιηο 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 



  

 

 
Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξήζεο 2009 

 
 

 

  
38 

 

ηξφπν απνκάθξπλζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε) θαη άιινπο πνηνηηθνχο 

παξάγνληεο.  

ηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ 

ζα 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 ρξήζεο 55 46 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο ρξήζεσο 8 7 

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο/δεκηά (1)

Δπίδξαζε πεξηθνπήο/Γηαθαλνληζκνχ/Σεξκαηηθέο παξνρέο 52 

Θαηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο 10 

Σφθνο επί ηεο ππνρξέσζεο ζηελ ρξήζε 2 2 

Τπφινηπν ππνρξέσζεο ζηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 126 55   

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 
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Έσο 40 

εηψλ 
8% 4% 

41– 50 2% 1% 

51 θαη 

άλσ 
0% 0% 

 

 

10.3  Λνηπέο πξνβιέςεηο  

ρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ «πξνβιέςεηο » πεξίπνπ € 1.174 ρηι. αθνξνχλ 

πξφβιεςε ινηπψλ δηθαησκάησλ θαη δεζκεχζεσλ παξειζφλησλ γεγνλφησλ. Οη 

πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ θαη αλαπξνζαξκφδνληαη κε 

αληίζηνηρε επηβάξπλζε ή σθέιεηα ησλ απνηειεζκάησλ.  

Ζ αλάιπζε ησλ πξνβιέςεσλ έρεη σο εμήο: 

 

31.12.09 31.12.08

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο
Τπφινηπν έλαξμεο ρξήζεο : 243 156 

ρεκαηηζζείζα πξφβιεςε θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 333 87 

Τπφινηπν ιήμεο ρξήζεο : 576 243 

Λνηπέο πξνβιέςεηο
Τπφινηπν έλαξμεο ρξήζεο : 1.185 967 

Υξεζηκνπνηεζείζεο ζηε ρξήζε (11)

ρεκαηηζζείζεο θαηά ηελ ρξήζε 218 

Τπφινηπν ιήμεο ρξήζεο : 1.174 1.185 

ύλνιν πξνβιέςεσλ 1.750 1.428  

11 Τπνρξεώζεηο 

11.1 Πξνκεζεπηέο 

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

πξνκεζεπηψλ ηεο αλέξρεηαη ζε € 14.974 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) 3.204 4.204

Δληφο ηξηψλ κελψλ (31-90 εκέξεο) 9.919 13.012

Δληφο ηεζζάξσλ κελψλ (91-120 εκέξεο) 1.851 2.428

14.974 19.644  

 

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

ηαπηίδεηαη πεξίπνπ κε ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπο. 

11.2 Τπνρξεώζεηο από θόξνπο θαη εηζθνξέο 

 

Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-εηζθνξέο 31.12.09 31.12.08

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 1.144 637

Φφξνο Κηζζσηψλ Τπεξεζηψλ 27 11

Φφξνο Ακνηβψλ ηξίησλ 92 2

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 0 0

Τπνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία 76 34

1.338 685  

Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη είλαη πιεξσηέεο 

εληφο κελφο απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεσο. 

 

11.3 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

 

Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 31.12.09 31.12.08

Πηζησηέο δηάθνξνη 143 24 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 93 102 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 1.549 2.145 

1.785 2.271  

 

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) 98 125 

Δληφο ηξηψλ κελψλ (31-90 εκέξεο) 79 101 

Δληφο ηεζζάξσλ κελψλ (91-120 εκέξεο) 81 104 

Δληφο έηνπο (121-365 εκέξεο) 1.526 1.941 

1.785 2.271  

 

12 Γαλεηζκόο 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ δαλείσλ ηεο εηαηξείαο ζηελ ρξήζε  έρεη σο εμήο: 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΧΝ & ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΓΑΝΔΙΧΝ

31/12/2009 31/12/2008

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΙΑ

ΣΡΑΠΔΕΑ CITIBANK Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο 0 933  

Απνπιεξσκή δαλείνπ 01/01-31/12  (933)

Κεηαθνξά ζε βξαρππξφζεζκν ινγ/ζκν

Τπόινηπν ιήμεο  πεξηόδνπ 0 0

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΙΑ

ΣΡΑΠΔΕΑ CITIBANK Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο 0 533  

Κεηαθνξά απφ καθξνπξφζεζκν ινγ/ζκν

Απνπιεξσκή δαλείνπ 01/01-31/12  (533)

Τπόινηπν ιήμεο  πεξηόδνπ 0 0

ΘΤΠΡΟΤ FACTORS Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο 0 3.967  

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα δάλεηα 18.536  26.732  

Δμνθιήζεηο αλαιεθζέλησλ δαλείσλ  (16.664)  (30.699)

Τπόινηπν ιήμεο  πεξηόδνπ 1.872 0

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεσλ: 1.872 0

 

Ζ δαλεηαθή ζχκβαζε πνπ έρεη ππνγξαθεί κε ηελ Θχπξνπ Factors θαη ηελ εηαηξεία, 

ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη αθνξά εθρψξεζε απαηηήζεσλ κε αλαγσγή θαη δηθαίσκα 

πξνεμφθιεζεο απηψλ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

εηαηξείαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Σν πθηζηάκελν φξην 

δαλεηζκνχ είλαη € 7,5 εθ κε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 80% ησλ 

εθρσξεζείζσλ απαηηήζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ νκίινπ εηαηξίαο, ΗΛΣΔΑΙ 

Ζιεθηξνληθήο, έλαληη πειαηψλ ηεο, δειαδή, ζε θάζε πεξίπησζε, ε θαζαξή ηακεηαθή 

εηζξνή δε κπνξεί λα ππεξβεί ηα € 6 εθ. Θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο ν Όκηινο είρε 
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ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο δαλεηαθήο γξακκήο ηνπ factoring πνζνχ € 1.872 ρηι.  

ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε έρεη εγγπεζεί γηα ην ζχλνιν ηνπ αλαιεθζέληνο δαλείνπ 

ε κεηξηθή ηεο εηαηξεία, ΟΚΗΙΟ ΗΛΣΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔ. 

13 Πσιήζεηο  

Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ εκπνξία πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο θαη 

πξνβνιηθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ επηζθεπήο ηνπο. 

Αθνινπζεί αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ: 

Αλάιπζε πσιήζεσλ 31.12.2008 31.12.2007

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 56.445 51.411 

Πσιήζεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 1.228 903 

Πσιήζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε 10 1 

ύλνιν 57.683 52.315  

14 Καηαλνκή εμόδσλ  

  

Αλάιπζε εμόδσλ 31.12.2009 31.12.2008

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 809 735 

Ακνηβέο ηερληθψλ-ζπκβνχισλ 1.151 1.106 

Απνζήθεπηξα 429 410 

Αζθάιηζηξα 128 121 

Έμνδα πξνβνιήο-δηαθήκηζεο 1.106 913 

Έμνδα κεηαθνξψλ 114 79 

Δλνίθηα θηηξίσλ 126 32 

Δλνίθηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 30 19 

Έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ 84 7 

Απνζβέζεηο 26 8 

Γηάθνξα έμνδα 428 480 

4.431 3.911 

Καηαλέκνληαη εηο:

Θφζηνο Πσιεζέλησλ 647 569 

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Ιεηηνπξγίαο 1.406 1.249 

Έμνδα Ιεηηνπξγίαο Γηάζεζεο 2.377 2.093 

4.431 3.911  
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15 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

  

Φόξνο εηζνδήκαηνο 31.12.2009 31.12.2008

Θέξδε πεξηφδνπ πξν θφξσλ 2.781 1.279 

Φφξνο βάζεη ηνπ ηζρχνληνο θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή 695 320 

Κε αλαγλσξηζζείο θφξνο επί θνξνινγηθψλ δεκηψλ (695) (320)

Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ (333) (87)

Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο (333) (87)  

16 πλαιιαγέο θαη ππόινηπα ζπλδεκέλσλ κεξώλ 

16.1 πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε  

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

κεηξηθή εηαηξεία: 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΙΝΤΕΑΛ 
Αγορές από 1.151 

Πωλήσεις προς 10  

16.2 Τπόινηπα ζπλδεκέλσλ κεξώλ  

ΟΜΙΛΟΣ 

ΙΝΤΕΑΛ 
Υποτρεώσεις προς 1.365   

  

Γελ ππάξρνπλ θαηά ηελ 31.12.2009 απαηηήζεηο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία. 

16.3 Ακνηβέο βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ 

Θαηά ηελ ρξήζε 2009 δφζεθαλ ακνηβέο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

εηαηξείαο € 338 ρηι. Γελ ππάξρνπλ ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ θαη 

πξνο ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ 31/12/2009 θαη ηελ 31/12/2008.  

17 Δγγπήζεηο  

Ζ εηαηξεία έρεη εθδψζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο χςνπο πεξίπνπ € 1 ρηι  γηα θαιή 

εθηέιεζε ζπκβάζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εγγπεζεί θαη ε κεηξηθή εηαηξεία.  
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18 Μεηαγελέζηεξα ηεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο Γεγνλόηα 

α) χκθσλα κε ηνλ ςεθηζζέληα λφκν 3845/2010 θαη εηδηθφηεξα κε ην άξζξν 5, 

νξίδεηαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ππνρξέσζε θαηαβνιήο έθηαθηεο εηζθνξάο 

ππνινγηδφκελε επί ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο 2009, σο εθ ηνχηνπ ε εηαηξεία ζα θιεζεί 

λα θαηαβάιεη έθηαθηε εηζθνξά πνζνχ € 115 ρηι. ε νπνία θαη ζα επηβαξχλεη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ρξήζεσο 2010. 

β) Δληφο ηεο ρξήζεο 2010 ηξνπνπνηήζεθε ην θαζεζηψο θνξνινγίαο ησλ εηαηξεηψλ, 

κε ην Λ.3842/23.04.2010, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν θφξνο εηζνδήκαηνο: 

i. Γηα ηα κε δηαλεκφκελα θέξδε αλέξρεηαη ζε 24% (κεηνχκελνο θαηά κία κνλάδα 

εηεζίσο κέρξηο φηνπ θηάζεη ην 20% ζην 2014). 

ii. Γηα ηα δηαλεκφκελα θέξδε αλέξρεηαη ζε 40%. 

 

Αζήλα, 29 Μαξηίνπ 2010 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΙΔΤΘΤΝΧΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ 

Η ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

 

 

  

ΑΗΜΙΑΓΗ ΑΒΒΑ ΑΜΟΤΗΛ Μ. ΓΑΤΙΓ ΦΗΦΗ Π.ΚΑΣΔΡΙΝΑ 

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

 

Βεβαηψλεηαη φηη νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ 44 

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

εκεξνκελία 30/03/2010. 

 

Αζήλα, 30/03/2010 

Ο Οξθσηόο Διεγθηήο  

 

 

 

ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ Θ. ΒΡΟΤΣΟΤΡΖ 

Α.Κ.  12921 

Μεσογείων 388, Αγία Παρασκεσή   


