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Καηάζηαζε πλνιηθνύ Εηζνδήκαηνο 

 
    

 
εκείσζε  1.1.2010-

31.12.2010  

1.1.2009-

31.12.2009 

      

Έζνδα   9.648.228  11.857.317 

Κφζηνο πσιήζεσλ 17  -1.325.597  -5.266.375 

Μηθηό θέξδνο   8.322.631  6.590.943 

Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 19  2.233.973  466.131 

Έμνδα δηάζεζεο  17  0  -82.400 

Έμνδα δηνίθεζεο 17  -1.633.756  -1.768.932 

Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο   -84.637  -7.593 

Κέξδνο εθκεηαιιεύζεσο   8.838.211  5.198.149 

Κφζηνο ρξεκαηννηθνλνκηθφ   -1.734  -309.373 

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα   238.904  334.096 

Κέξδνο πξν θόξσλ    9.075.381  5.222.872 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 20  -3.065.241  -2.114.901 

Καζαξό θέξδνο πεξηόδνπ   6.010.140  3.107.971 

      

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο   0  0 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο   6.010.140  3.107.971 

      

Κέξδε θαηά κεηνρή  γηα ηελ πεξίνδν      

 -Βαζηθά (ζε επξώ) 21  1.202  622 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  
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Ιζνινγηζκόο 

 

 

εκείσζε 

 

31.12.2010 

 

31.12.2009 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ      

Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ      

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 6  113.054  106.158 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7  2.468.382  2.818.283 

Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο  2.4  10.000  10.000 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 8  0  1.493.720 

Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 9  3.091  53.274 

   2.594.527  4.481.435 

Κπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

Πειάηεο θαη ινηπέο Απαηηήζεηο 10  4.134.048  5.440.084 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο   406.928  1.091.730 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 11  3.522.045  11.307.933 

   8.063.021  17.839.747 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ    10.657.548  22.321.181 

      

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ      

Ίδηα Κεθάιαηα       

Μεηνρηθφ θεθάιαην 12  146.750  146.750 

Απνζεκαηηθά 13  49.890  1.395.675 

σξεπκέλα θέξδε   7.674.292  12.039.681 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ   7.870.932  13.582.105 

      

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ απνρσξήζεσο 14  432.767  384.037 

Πξνβιέςεηο 16  119.864  0 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 8  77.135  0 

ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ    629.766  384.037 

      

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 15  1.111.371  1.098.415 

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο   418.329  677.179 

Πξνβιέςεηο 16  627.150  6.579.446 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ    2.156.850  8.355.039 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ   2.786.616  8.739.076 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ & Τπνρξεώζεσλ    10.657.548  22.321.181 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

 
 

Δηαηξία 
Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

Σαθηηθό 

Απνζεκαηηθό 

Αθνξνιόγεηα 

Απνζεκαηηθά 
Κέξδε εηο Νένλ ύλνιν 

Τπόινηπν θαηά ηελ 1/1/2009 146.750 49.890 1.345.785 8.931.709 10.474.134 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 

απφ θφξνπο    3.107.971 3.107.971 

Τπόινηπν θαηά ηελ 31/12/2009 146.750 49.890 1.345.785 12.039.681 13.582.105 

      

Τπόινηπν θαηά ηελ 1/1/2010 146.750 49.890 1.345.785 12.039.681 13.582.105 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 

απφ θφξνπο 

  

 6.010.140 6.010.140 

Μεηαθνξά   -1.345.785 1.345.785 0 

Πιεξσκή Μεξηζκάησλ    -11.721.313 -11.721.313 

Τπόινηπν θαηά ηελ 31/12/2010 146.750 49.890 0 7.674.292 7.870.932 
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

 εκείσζε  

1.1.2010-

31.12.2010  

1.1.2009-

31.12.2009 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Κέξδε πξν θφξσλ   9.075.381  5.222.872 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:      

Απνζβέζεηο 6,7  398.379  290.174 

Εεκία απφ ηε πψιεζε παγίσλ   11.248  0 

Πηζησηηθνί Σφθνη   -238.904  -334.096 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα   1.734  309.373 

      

Ταμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ ππο μεηαβολών 

κεθαλαίος κίνηζηρ   9.247.838  5.488.323 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ   1.300.592  216.820 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ    12.956  -388.643 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ  

θαη πξνβιέςεσλ  

 -5.853.701  -111.471 

   4.707.685  5.205.029 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα   -1.734  -1.236 

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη   -1.004.933  -1.845.047 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο   3.701.018  3.358.746 

      

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Αγνξά ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6  -69.501  -15.490 

Αγνξά άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7  0  -2.900.000 

Δίζπξαμε απφ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ   2.878  0 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ   50.183  0 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο   250.846  376.486 

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   234.407  -2.539.004 

      

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 22  -11.721.313  0 

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   -11.721.313  0 

      

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα ρξήζεσο   -7.785.888  819.742 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο   11.307.933  10.488.191 

      

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο 11  3.522.045  11.307.933 
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1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξία ηνηρεκάησλ ηδξχζεθε ηελ 20.5.1998 κε ηελ επσλπκία ΄΄ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΟΡΓΑΝΩΖ, 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ΄΄ (εθεμήο «ε Δηαηξεία») απφ ηελ θνηλνπξαμία 

INTΡAΛOT A.E. – INTRALOT INTERNATIONAL Ltd κε αξρηθφ ζθνπφ λα αλαιάβεη, ππνγξάθνληαο 

απφ θνηλνχ κε ηελ θνηλνπξαμία ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ., ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά 

ζηελ νξγάλσζε, ππνζηήξημε θαη δηεμαγσγή ησλ παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο θαη 

κεηαβιεηήο απφδνζεο πνπ δηνξγαλψλεη ε ΟΠΑΠ Α.Δ. ζηε ρψξα καο. Ζ αλάιεςε ηνπ έξγνπ απηνχ έγηλε 

κεηά απφ δηεζλή δηαγσληζκφ.  

ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο, ε νπνία έιεμε ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2006, ε Δηαηξία ηνηρεκάησλ 

αλέιαβε:  

 Σελ επηινγή ησλ γεγνλφησλ επί ησλ νπνίσλ ζα δηεμάγεηαη ζηνηρεκαηηζκφο.  

 Σελ θαηάξηηζε ησλ απνδφζεσλ ησλ παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ.  

 Σελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηεμαγσγήο ησλ παηρληδηψλ.  

 ηαθήκηζε θαη  πξνψζεζε ησλ παηρληδηψλ .  

 Σελ εθηχπσζε ησλ δειηίσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ ησλ παηρληδηψλ.  

 Σελ νξγάλσζε ησλ παηρληδηψλ κέζσ ηειεθψλνπ (ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε).  

 Σε δηαρείξηζε θηλδχλσλ (risk management) ησλ παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ . 

Σελ  23 Ννεκβξίνπ 2006 ππεγξάθε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε Δηαηξία 

κε ηελ “ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ” θαη  ηελ “INTRALOT INTERNATIONAL LTD” θαη ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ ,κε 

αληηθείκελν ηε παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ γηα ηε δηελέξγεηα θαη δηαρείξηζε ησλ παηρληδηψλ 

ζηνηρεκάησλ, ηε δηάζεζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ ζηνηρεκάησλ απηψλ,  ηελ 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο θαζψο θαη ηελ δηάζεζε πξνο ρξήζε  

ηεξκαηηθψλ κεραλψλ πξαθηνξείσλ. Ζ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο απηήο νινθιεξψζεθε ζηηο 29/7/2007.   

ηηο 31 Ηνπιίνπ 2007 ππεγξάθε κεηαμχ ηεο θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε Δηαηξία κε ηελ 

“ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ” θαη ηελ “INTRALOT INTERNATIONAL LTD” θαη ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ, κε αληηθείκελν 

ηελ πξνζζήθε λέσλ πξντφλησλ ζηνηρεκαηηζκνχ ζην παηρλίδη «ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ», ηελ παξνρή 

αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ επηρεηξεζηαθήο, θαη ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο, ηελ δηάζεζε πξνο ρξήζε λέσλ 

ηεξκαηηθψλ κεραλψλ πξαθηνξείσλ , θαζψο θαη ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηαηεζέληνο 

εμνπιηζκνχ. ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο ε εηαηξεία αλέιαβε ηελ παξνρή ππνζηήξημεο  ηνπ 

παηρληδηνχ «ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο. Ζ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο απηήο 

νινθιεξψζεθε ηελ 31/7/2010. ηηο 30 Ηνπιίνπ 2010  ηα κέξε ππέγξαςαλ ηξνπνπνηεηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε 

ηελ ΟΠΑΠ ΑΔ ην νπνίν παξέηεηλε ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κέρξη ηελ 30 Ηνπιίνπ 2011. Με ην απφ 1 

Γεθεκβξίνπ 2010 ηξνπνπνηεηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηεο  Δηαηξίαο κε ηελ “ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ” θαη ηελ 

“INTRALOT INTERNATIONAL LTD” θαζνξίζζεθαλ νη ππνρξεψζεηο θαη νη ακνηβέο κεηαμχ ηνπο  γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ ΟΠΑΠ ΑΔ. Ζ εηαηξεία αλέιαβε ηελ παξνρή ππνζηήξημεο  ηνπ 

παηρληδηνχ «ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο. 

Ζ Δηαηξία επίζεο δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 2004 θαη ζην εμσηεξηθφ παξέρνληαο ππεξεζίεο αλάινγνπ 

αληηθεηκέλνπ  ζε αιινδαπέο εηαηξίεο ηνπ  Οκίινπ ΗΝΣΡΑΛΟΣ. 

Σελ 14/6/2005 ε Δηαηξία ηνηρεκάησλ Α.Δ. ίδξπζε ζηελ Κχπξν ζπγαηξηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία 

΄΄Betting Company Cyprus Limited΄΄ παξέρνληαο ππεξεζίεο  δηεμαγσγήο ζπιινγηθψλ ζηνηρεκάησλ 
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νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη ινηπψλ ηπρεξψλ παηγληδηψλ, ζε εηαηξίεο ηνπ νκίινπ ηεο κεηξηθήο ΗΝΣΡΑΛΟΣ 

Α.Δ. .  

Ζ  Δηαηξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 άιιαμε έδξα. Ζ λέα Γηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο είλαη 

ζηελ νδφ Πξεκεηήο αξηζκ. 3 ζην δήκν Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο. Σν site ηεο εηαηξίαο ζην δηαδίθηπν είλαη 

www.betting.gr.  

Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. ν νπνίνο ζηηο 31.12.2010 

ζπκκεηείρε ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο θαηά πνζνζηφ 100%. Ζ Δηαηξεία θαη ε ζπγαηξηθήο 

΄΄Betting Company Cyprus Limited΄΄  ελνπνηνχληαη πιήξσο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο  ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. . Ζ  Δηαηξεία δελ ζπλέηαμε  ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο  Δηαηξίαο ηελ 28
ε
 Μαξηίνπ 

2011.  

 

2. Οη θπξηόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί Η εηαηξεία 

2.2 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ ηε ρξήζε 1.1-31.12.2010 θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο απηά πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2002. Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε 

βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε  Δπξψ. Οη εθηηκήζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ Δηαηξεία 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηεξίδνληαη 

ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ζε ππνζέζεηο πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, θξίλνληαη ινγηθέο. Οη εθηηκήζεηο 

θαη ηα θξηηήξηα ιήςεο απνθάζεσλ, επαλεθηηκψληαη γηα λα ιάβνπλ ππφςε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη νη 

επηπηψζεηο απφ ηπρφλ αιιαγέο ηνπο αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ην ρξφλν πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινχζεζε ε Δηαηξεία, γηα ηε ζχληαμε ησλ εηεζίσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2010, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2009 αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη θαησηέξσ 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ θαη νη λέεο Γηεξκελείεο, πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2010. 

 

2.3 Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο 

πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί θαη 

είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο 

ρξήζεσο ή κεηαγελέζηεξα. Καησηέξσ αλαθέξνληαη πνηα πξφηππα θαη δηεξκελείεο  ηξνπνπνηήζεθαλ. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο , εθηφο αλ 

αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.    

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ρξήζε 2010 

- ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν)  

«Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

- ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ- Πξφζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα ηνπο 

Τηνζεηνχληεο γηα Πξψηε Φνξά 

http://www.betting.gr/
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- ΓΠΥΑ 2  (Σξνπνπνίεζε) Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ- Παξνρέο πνπ 

Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζε έλα Όκηιν 

- ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε)  Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε- Δπηιέμηκα 

Αληηζηαζκηδφκελα ηνηρεία 

- ΔΓΓΠΥΑ 12 πκθσλίεο Παξαρώξεζεο 

- ΔΓΓΠΥΑ 15 πκβάζεηο γηα ηελ Καηαζθεπή Αθηλήησλ 

- ΔΓΓΠΥΑ 16 Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε Δμσηεξηθνύ 

- ΔΓΓΠΥΑ 17 Γηαλνκή κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο 

- ΔΓΓΠΥΑ 18 Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο 

Όιεο νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα θαη νη λέεο δηεξκελείεο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ είλαη κέξνο  ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ ζηα ΓΠΥΑ θαη  

εθδόζεθαλ από ην πκβνύιην ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ  

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε 

ηνλ Απξίιην 2009. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο ηζρχνπλ γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή  ρξήζε. Δπίζεο, 

εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

- ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο θνηλνπξαμίαο θαη νη 

ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2. 

- ΓΠΥΑ 5 «Mε Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη 

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. 

- ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα. 

- ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ έθδνζε 

ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε θπθινθνξνχλ ζηνηρείν. 

- ΓΛΠ 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

- ΓΛΠ 17 «Μηζζώζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ σο 

ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

- ΓΛΠ 18 «Έζνδα» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο ην αλ ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα ελεξγεί σο πξαθηνξεπφκελνο /εληνιέαο ή πξάθηνξαο. 

- ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» 
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Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε κεγαιχηεξε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία πξέπεη λα 

επηκεξηζηεί ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο είλαη έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο φπσο 

νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΓΠΥΑ 8 (δειαδή πξηλ απφ ηε ζπγθέληξσζε/άζξνηζε ησλ ηνκέσλ). 

- ΓΛΠ 38 «Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ (α) ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3 (αλαζεσξεκέλν) φζνλ αθνξά 

ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ θαη (β) ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. 

- ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ 

πξνπιεξσκή δαλείσλ σο παξάγσγα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην θχξην ζπκβφιαην, (β) ην πεδίν απαιιαγήο 

γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη (γ) δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ αληηζηάζκηζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο πξνζδνθψκελεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα 

ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή 

επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. 

- ΔΓΓΠΥΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγώγσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ΔΓΓΠΥΑ 9 δελ ηζρχεη ζε πηζαλή επαλεθηίκεζε, θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηεο απφθηεζεο, ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ ζε ζπκβφιαηα πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξά νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν. 

- ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην Δμσηεξηθό» 

Ζ ηξνπνπνίεζε αλαθέξεη φηη, ζε αληηζηάζκηζε κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, 

θαηάιιεια κέζα αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρνληαη απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή νληφηεηα εληφο ηεο 

Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδίαο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο. 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ηαλνπαξίνπ 

2011 

- ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα 

πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν ΓΠΥΑ 9 

νξίδεη φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο 

ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία 

θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα 

επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη 

επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη 

ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα 
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θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. 

Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν 

μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο 

κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο 

κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Οη πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο θαηάηαμεο θαη 

απνηίκεζεο ηνπ ΓΛΠ 39 γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο δηαηεξήζεθαλ θαη ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ 

επίδξαζε ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο εηαηξείαο είλαη πεξηνξηζκέλε.  Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

- ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε 

ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ 

ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα 

γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε 

δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ 

γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα 

κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

Δηαηξείαο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. 

- ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε- Παξνπζίαζε δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο έλαληη ελφο θαζνξηζκέλνπ πνζνχ ζε μέλν λφκηζκα (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010) 

- ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ- Πεξηνξηζκέλε Δμαίξεζε απφ ηηο 

πγθξηηηθέο Γλσζηνπνηήζεηο βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 7 γηα ηνπο Τηνζεηνχληεο γηα Πξψηε Φνξά κέζα 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010) 

- ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2011) 

- ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ, 

Διάρηζην Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο (εθαξκφδεηαη γηα ηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011) 

- ΔΓΓΠΥΑ 19 Δμόθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο 

(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010) 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 

2010 ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε 

ηνλ Μάην 2010. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
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- ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ: (α) πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα αιιάμεη ηηο 

ινγηζηηθέο ηεο πνιηηηθέο ή ηελ εθαξκνγή ησλ απαιιαγψλ ηνπ ΓΠΥΑ 1 αθνχ έρεη ήδε δεκνζηεχζεη 

ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34, (β) απαιιαγέο φηαλ ε βάζε 

αλαπξνζαξκνγήο ρξεζηκνπνηείηαη σο «ηεθκαηξφκελν θφζηνο», θαη (γ) απαιιαγέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο «ηεθκαηξφκελν θφζηνο» γηα ηηο 

ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ή ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ΓΠΛΑ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

- ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ 

θαη πνπ δελ αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ. 

- ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

- ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

είηε ζηηο ζεκεηψζεηο. 

- ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά. 

- ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε 

ζρέζε κε ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε 

επηκεηξήζεηο ζηελ εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ 

ηελ πην πξφζθαηε εηήζηα έθζεζε. 

- ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο 

επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. 

2.4 Ελνπνίεζε 

Απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «Δηαηξείαο ηνηρεκάησλ» είλαη νη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ε νπνία έρεη θάλεη ρξήζε ηεο απαιιαγήο απφ ηελ παξνπζίαζε ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ παξέρεηαη απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Οη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ . Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.intralot.com. 

 

 

http://www.intralot.com/
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Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Οη ζπγαηξηθέο, είλαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία θαηέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ ή έρεη έιεγρν ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο πνιηηηθέο. Ζ χπαξμε 

ηπρφλ δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα αζθεζνχλ θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε κεηξηθή αζθεί ηνλ 

έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο ζηηο ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε θφζηνο θηήζεσο κείνλ απνκείσζε. 

Καηά ηελ 31.12.2010 ε εηαηξεία ζπκκεηείρε ζην θεθάιαην ηεο εμήο εηαηξείαο:  

Ολνκαζία 

ζπγαηξηθήο 

Υώξα 

έδξαο 

Πνζνζηό 

πκκεηνρή 

Λνγηζηηθή 

Αμία 
Γξαζηεξηόηεηα 

Betting Company 

Cyprus Limited       
Κχπξνο 100% 10.000 

Γηεμαγσγή ζπιινγηθψλ ζηνηρεκάησλ 

θαη ινηπψλ ηπρεξψλ παηγληδηψλ 

 

2.5 Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ (€), ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξίαο. Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε επξψ  

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ζηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

πλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηέηνηεο ζπλαιιαγέο θαη απφ ηε κεηαηξνπή 

ησλ ππνινίπσλ ινγαξηαζκψλ κε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηέινπο ρξήζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ζην θνλδχιη “ Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο ”. 

 

2.6 Ελζώκαηα Πάγηα ηνηρεία 

Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ 

απνκεηψζεηο αμίαο. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη µε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαη ηελ σθέιηκε δσή ηνπ 

παγίνπ σο αθνινχζσο: 

- Βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 

- Μεηαθνξηθά κέζα απφ 5 έσο 7 έηε 

- Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο απφ 3 έσο 5 έηε 

 

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ επαλεθηηκψληαη γηα ελδερφκελε αλάγθε 

απνµείσζεο, φηαλ γεγνλφηα ή ζπλζήθεο δείρλνπλ φηη ε αλαθεξφκελε αμία ηνπο κπνξεί λα µελ αλαθηεζεί. 

ε ηέηνηα πεξίπησζε θαη φηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία, ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ απνηηκψληαη ζηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε 

αμία. Αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο θαη 

αμίαο ρξήζεσο. Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, θάλνληαο ρξήζε ελφο (κεηά απφ θφξν) πξνεμνθιεηηθνχ 

επηηνθίνπ ην νπνίν αληαλαθιά ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο ζην ρξφλν θαη ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ απηψλ ζηνηρείσλ. Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ 

δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο αλεμάξηεηεο ηακεηαθέο εηζξνέο, ε αλαθηήζηκε αμία θαζνξίδεηαη γηα ηε κνλάδα 

δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ απηφ ζηνηρείν. Οη δεκίεο απνκείσζεο 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Έλα ελζψκαην πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη 
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είηε θαηά ηελ πψιεζε είηε φηαλ δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε 

ρξήζε ηνπ. Κάζε θέξδνο ή δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ δηαγξαθή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (πνπ 

εθηηκάηαη σο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα θαζαξά έζνδα θαη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ) 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο πνπ έγηλε ε δηαγξαθή. 

 

2.7 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

     Λογιζμικά  ππογπάμμαηα 

Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ. Σν θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ πνπ 

αλαγλσξίδεηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνζβέλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ (3 έηε ). 

 

2.8 Εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Οη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο πειαηψλ αλαγλσξίδνληαη θαη απνηηκψληαη ζην πνζφ πνπ ηηκνινγήζεθε 

κείνλ ηπρφλ πξνβιέςεηο επηζθάιεηαο. Ζ εηαηξεία  πξαγκαηνπνηεί εθηίκεζε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο φηαλ 

ε είζπξαμε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ δελ ζεσξείηαη βέβαηε. Απαηηήζεηο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο δηαγξάθνληαη 

φηαλ εμαληιεζνχλ φιεο νη δπλαηέο λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ηνπο. Όηαλ ε εηζξνή ησλ κεηξεηψλ 

απφ πψιεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ αλαβάιιεηαη, ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε απφ ην νλνκαζηηθφ πνζφ ησλ κεηξεηψλ. Όπνπ ν δηαθαλνληζκφο ζπληζηά ζηελ νπζία παξνρή 

πηζηψζεσο, ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πξνζδηνξίδεηαη µε πξνεμφθιεζε φισλ ησλ κειινπζψλ 

εηζπξάμεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηζρχνλ επηηφθην γηα παξφκνην µέζν ελφο εθδφηε µε ηελ ίδηα πηζησηηθή 

δηαβάζκηζε. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηνπ νλνκαζηηθνχ πνζνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο, 

θαηαρσξείηαη σο έζνδν ηφθνπ ζηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο, ζχκθσλα µε ην ΓΛΠ 39 «Υξεµαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα: θαηαρψξεζε θαη απνηίκεζε». 

 

2.9 Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

Σν ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ζηνλ ηζνινγηζκφ πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο φςεσο, πξνζεζκηαθέο 

θαηαζέζεηο θαη κεηξεηά ζην ηακείν θαζψο θαη άιιεο πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο µε αξρηθή ιήμε 

ηξηψλ κελψλ ή ιηγφηεξν. 

 

2.10 Μεηνρηθό θεθάιαην 

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

αθαηξεηηθά ηνπ ππέξ ην άξηην θεθαιαίνπ αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ νθέινπο. Σν θφζηνο 

θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη 

αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. 

Κάζε θέξδνο ή δεκία απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη 

θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

 

2.11 Πξνβιέςεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία έρεη µία παξνχζα ππνρξέσζε (λνκηθή ή ηεθκαξηή) σο 

απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο, είλαη πηζαλφ λα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ πνπ εκπεξηέρεη νηθνλνκηθά νθέιε γηα 
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ηε δηεπζέηεζή ηεο θαζψο επίζεο κπνξεί λα γίλεη µία αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο. Όηαλ 

ε εηαηξεία αλακέλεη φιεο ή κέξνο ησλ πξνβιέςεσλ λα αλαθηεζνχλ, γηα παξάδεηγκα απφ αζθαιηζηηθφ 

ζπκβφιαην, ε αλάθηεζε αλαγλσξίδεηαη σο ηδηαίηεξε απαίηεζε θαη κφλνλ φηαλ ε είζπξαμε ζεσξείηαη 

βεβαία ηφηε ε δαπάλε ζρεηηθά µε ηελ πξφβιεςε θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαζαξή 

απφ ηελ απαίηεζε. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη 

έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηελ παξνχζα αμία ηνπ εμφδνπ πνπ αλακέλεηαη λα ρξεηαζηεί γηα ηελ ηαθηνπνίεζε 

ηεο ππνρξέσζεο. Αλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίπησζε ηνπ ρξφλνπ είλαη ζεκαληηθή ηφηε νη πξνβιέςεηο 

θαζνξίδνληαη πξνεμνθιψληαο ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο εθξνέο µε έλα θαζαξφ θφξνπ 

επηηφθην πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίπησζε 

ηνπ ρξφλνπ θαη, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηνπο ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο 

ππνρξεψζεηο. Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνεμφθιεζε, ε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο ιφγσ ηεο παξφδνπ ηνπ 

ρξφλνπ αλαγλσξίδεηαη σο θφζηνο δαλεηζκνχ. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο εάλ ε πηζαλφηεηα κίαο εθξνήο πφξσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. 

Δλδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη φηαλ 

κηα εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή.  

 

2.12 Μηζζώζεηο 

Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ ζηελ εηαηξεία νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε 

πνπ ζρεηίδνληαη µε ην κηζζσκέλν πάγην, θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηελ εχινγε 

αμία ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ ή, αλ απηή είλαη ρακειφηεξε, ζηε παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. 

Οη πιεξσκέο γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαη 

ηεο κείσζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ππνρξέσζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζην ελαπνκείλαλ 

ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ρξεψλνληαη απ’ επζείαο ζηα απνηειέζκαηα. Σα 

θεθαιαηνπνηεζέληα κηζζσκέλα πάγηα απνζβέλνληαη µε βάζε ηε κηθξφηεξε πεξίνδν απφ ηελ εθηηκψκελε 

σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ ή ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Μηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ θαηαρσξνχληαη σο ιεηηνπξγηθά κηζζψκαηα. Οη 

πιεξσκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζσκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έλα έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ζ εηαηξεία έρεη ζπλάςεη κφλν ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

 

2.13 Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

(α) Βπασςππόθεζμερ παποσέρ  

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ 

θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

(β) Παποσέρ μεηά ηην έξοδο από ηην ςπηπεζία 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ππνινγίδνληαη 

ζηελ πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ θαηαζηεί 

δεδνπιεπκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη 

εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο 

(projected unit credit method). Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο ρξήζεσο πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη 

απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεσο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα 

αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο.  
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2.14 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο 

θφξνπο θαη εθπηψζεηο . Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Παποσή ςπηπεζιών 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξείαο απνηεινχλ θπξίσο ακνηβέο γηα ηελ ππνζηήξημε παηρληδηψλ 

ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο είηε κε θαζνξηζκέλε ακνηβή είηε σο πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ησλ παηρληδηψλ . 

(β) Έζοδα από ηόκοςρ 

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

επηηνθίνπ.  

 

2.15 Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο) 

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

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

απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε (ή δεκίεο), αιιά ηα νπνία ζα θαηαινγηζζνχλ ζε κειινληηθέο 

ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηα Απνηειέζκαηα, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ, πνπ αθνξά 

ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαρσξείηαη 

απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη νη πιεξσηένη θφξνη, επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο 

ρξήζεσο, βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θνξνινγηθήο 

αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαη αλαγλψξηζήο ηνπο γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο 

εθπεζηέεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη 

πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγηθφ εηζφδεκα γηα λα θαιχςεη ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Ζ αμία ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά 

ηελ έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν εηζφδεκα, πνπ ζα θαιχςεη ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 

ππνινγίδνληαη µε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλακέλεηαη λα αλαθηεζεί ή νη ππνρξεψζεηο λα ηαθηνπνηεζνχλ θαη µε βάζε 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ ζεζµνζεηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

2.16 Κέξδε Αλά Μεηνρή 

Σα βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή, ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κε ην κέζν 

ζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ θάζε ρξήζεο. 

 

2.17 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ πεξηιακβάλνπλ δηαζέζηκα, 

απαηηήζεηο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ζ εηαηξεία θάλεη ρξήζε παξαγψγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ απνθιεηζηηθά γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε 
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δηαθπκάλζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο αλαγλψξηζεο θαη απνηίκεζεο ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο αξρέο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηε 

εκείσζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη σο απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο ή 

ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζεη ηεο νπζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο 

νπνίεο απνξξένπλ. Σφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο, ινγηζηηθνπνηνχληαη σο έμνδα ή έζνδα 

αληίζηνηρα. Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ινγηζηηθνπνηείηαη απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Σα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκςεθίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία, ζχκθσλα µε ηνλ λφκν, έρεη 

λνκηθά ην δηθαίσκα απηφ θαη πξνηίζεηαη λα ηα ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή βάζε (κεηαμχ ηνπο) ή λα αλαθηήζεη 

ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα ζπκςεθίζεη ηελ ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα. 

 

2.18 Δηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ ε εηαηξεία παχεη λα ειέγρεη ηα ζπκβαηηθά 

δηθαηψκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ µέζν, πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη φηαλ πσιείηαη ην 

µέζν, ή φηαλ φιεο νη ηακεηαθέο εηζξνέο πνπ απνδίδνληαη ζην µέζν κεηαθέξνληαη ζε έλα αλεμάξηεην ηξίην 

πξφζσπν. 

 

2.19 Δηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ηελ 

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

 

2.20 πγθξηηηθά ζηνηρεία 

Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα 

θαιχςνπλ αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 

 

3. Δηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ  Κηλδύλσλ 

Ζ εηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν αγνξάο (ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

θαη θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ζρεηίδνληαη κε ηα παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: εκπνξηθέο 

απαηηήζεηο, ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο . Οη ινγηζηηθέο αξρέο 

ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πεξηγξάθνληαη ζηε εκείσζε 2. 

3.2.1 Κίλδπλνο αγνξώλ 

3.2.1.1 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο (ή θίλδπλνο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο) πξνθχπηεη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

εθθξαδφκελα ζε μέλν λφκηζκα, δειαδή ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ζην νπνίν 

επηκεηξψληαη. Ζ εηαηξεία θαηά ηελ 31.12.2010 δελ θαηείρε  ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εθθξαδφκελα ζε μέλν 

λφκηζκα.  Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη ιφγσ ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα νη νπνίεο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. 
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3.2.1.2 Κίλδπλνο Επηηνθίνπ  

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο  ζε θίλδπλν αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ ζπλδέεηαη θαηά 

θχξην ιφγν κε ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο ηνπ. Οη επελδχζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζε πξνζεζκηαθέο 

θαηαζέζεηο ή θαηαζέζεηο φςεσο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ξεπζηφηεηα. Ζ εηαηξεία δελ εθηίζεηαη 

ζεκαληηθά ζε θίλδπλν απφ δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα θαζψο νη θαηαζέζεηο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ 

είλαη πξνζεζκηαθέο κε κέγηζηε πεξίνδν ηξηψλ κελψλ θαη εγγπεκέλε απφδνζε. 

3.2.2 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ηελ εηαηξεία ππάξρεη ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, ζηηο θαηαζέζεηο ηξαπεδψλ, θαζψο 

θαη ζε πηζησηηθή έθζεζε ζε κεγάινπο πειάηεο. Ωζηφζν δελ αλακέλνληαη δεκηέο ιφγσ ηεο ζπλαιιαγήο ηεο 

Δηαηξείαο  κε πειάηεο κε πςειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα  βάζεη ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ θαη κε 

πηζησηηθά ηδξχκαηα κε πςειή πνηφηεηα πίζησζεο. 

3.2.3 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο δηαηεξψληαο πςειά πνζά ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ.  

 

4. Κίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 

Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηηο απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηα 

νθέιε ησλ ινηπψλ κεξψλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ Όκηιν θαη λα δηαηεξεί κία βέιηηζηε θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε. Γε ζπληξέρεη θίλδπλνο θεθαιαίνπ γηα ηελ Δηαηξεία, ιφγσ ησλ ειάρηζησλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη 

ησλ κεδεληθψλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ . Ζ ππνρξέσζε ηνπ κεξίζκαηνο, θαιχπηεηαη πάληα απφ ηα 

δηαζέζηκα ηεο Δηαηξείαο.  

 

5. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε 

παξαδνρψλ, νη νπνίεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ 

αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε 

εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα 

κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη απνθιίζεηο δχλαηαη 

λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο 

δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά 

γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
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6. Ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

 

Βειηηώζεηο 

ζε αθίλεηα 

ηξίησλ 

Μεηαθνξη

θά κέζα 

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο ύλνιν 

Κόζηνο     

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 216.083 32.006 1.265.593 1.513.682 

Πξνζζήθεο 0 0 15.490 15.490 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 216.083 32.006 1.281.084 1.529.173 

     

σξεπκέλεο απνζβέζεηο     

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 -192.232 -14.597 -1.149.120 -1.355.948 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -11.048 -3.031 -52.987 -67.066 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 -203.280 -17.627 -1.202.107 -1.423.014 

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 12.803 14.379 78.977 106.158 

     

Κόζηνο     

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 216.083 32.006 1.281.084 1.529.173 

Πξνζζήθεο 36.100 0 33.401 69.501 

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο -216.083 0 -19.122 -235.205 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 36.100 32.006 1.295.362 1.363.468 

     

σξεπκέλεο απνζβέζεηο     

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 -203.280 -17.627 -1.202.107 -1.423.014 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -3.776 -2.688 -42.014 -48.478 

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο 203.280 0 17.798 221.078 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 -3.776 -20.316 -1.226.322 -1.250.414 

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 32.324 11.690 69.040 113.054 

 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζηε θαηνρή ηεο αθίλεηα. 

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ε εηαηξεία δελ είρε ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ. 
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7. Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 

 Λνγηζκηθό 

Κόζηνο  

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 415.557 

Πξνζζήθεο 2.900.000 

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο 0 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 3.315.557 

  

σξεπκέλεο απνζβέζεηο  

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 -274.166 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -223.108 

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο 0 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 -497.274 

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 2.818.283 

  

Κόζηνο  

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 3.315.557 

Πξνζζήθεο 0 

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο 0 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 3.315.557 

  

σξεπκέλεο απνζβέζεηο  

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 -497.274 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -349.901 

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο 0 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 -847.174 

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 2.468.382 
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8.  Αλαβαιιόκελνη Φόξνη Εηζνδήκαηνο 

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ππνινγίδνληαη 

βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη 

θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Σα ζπκςεθηζκέλα πνζά είλαη ηα παξαθάησ: 

        

 

 31.12.2010 31.12.2009 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: 0 1.493.720 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο: -77.135 0 

 -77.135 1.493.720 

 

Ζ κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ: 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: 

 

 

Γηαγξαθή 

εμόδσλ 

εγθαηαζηάζεσο 

Πξόβιεςε 

ππνρξέσζεο 

παξνρώλ 

ζπληαμηνδόηεζεο  

Πξνβιέςεηο ύλνιν 

1-Ηαλ-09 1.470 83.843 1.380.361 1.465.674 

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ -548 12.166 89.500 101.119 

31-Γεθ-09 922 96.009 1.469.861 1.566.793 

     

1-Ηαλ-10 922 96.009 1.469.861 1.566.793 

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ -124 -9.456 -1.459.889 -1.469.469 

31-Γεθ-10 798 86.553 9.973 97.324 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 

Δπηηαρπλόκελεο 

θνξνινγηθέο 

απνζβέζεηο ύλνιν 

1-Ηαλ-09 0 0 

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ -73.073 -73.073 

31-Γεθ-09 -73.073 -73.073 

   

1-Ηαλ-10 -73.073 -73.073 

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ -101.385 -101.385 

31-Γεθ-10 -174.459 -174.459 
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9. Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 

 

 31.12.2010 31.12.2009 

Δγγπήζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θηηξίσλ  2.025 52.208 

Λνηπέο εγγπήζεηο 1.066 1.066 

ύλνιν 3.091 53.274 

 

 

 

10. Πειάηεο θαη ινηπέο Απαηηήζεηο 

 

 

 31.12.2010 31.12.2009 

Πειάηεο 0 956.760 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ. 25) 4.114.385 4.437.958 

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 5.260 15.254 

Λνηπέο απαηηήζεηο 14.404 30.112 

ύλνιν 4.134.048 5.440.084 

 
 

Ζ αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζην ηέινο θάζε ρξήζεο έρεη σο αθνινχζσο: 

 

 31.12.2010 31.12.2009 

Με ιεμηπξφζεζκα θαη κε απνκεησκέλα θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 0 956.760 

 

 
Οη πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη ζηα εμήο λνκίζκαηα: 

 

 31.12.2010 31.12.2010 

Δπξψ (EUR) 4.134.048 5.440.084 

 

11. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

Οη θαηαζέζεηο φςεσο είλαη άηνθεο ή έληνθεο πνπ απνδίδνπλ έζνδα ζηα εθάζηνηε εκεξήζηα ηξαπεδηθά 

επηηφθηα. 

Οη βξαρππξφζεζκεο  πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο γίλνληαη γηα πεξηφδνπο απφ µία (1) εκέξα έσο ηξεηο κήλεο, 

αλάινγα µε ηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξείαο, θαη απνδίδνπλ έζνδα αλάινγα µε ηα 

ζρεηηθά ηζρχνληα επηηφθηα. Σν κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην γηα ηε ρξήζε 2010 γηα ηελ Δηαηξία αλήιζε ζε 

3,01% (2009: 4,69%) . 
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Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ: 

 

 31.12.2010 31.12.2009 

Σακείν θαη θαηαζέζεηο φςεσο  1.127.045 1.522.933 

Βξαρππξφζεζκεο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο  2.395.000 9.785.000 

ύλνιν 3.522.045 11.307.933 

 

ηηο βξαρππξφζεζκεο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη  πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε μέλν 

λφκηζκα πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο µε ζπκβφιαηα αληαιιαγήο λνκηζκάησλ (Δπξψ ζε Ηαπσληθφ Γηέλ), νη 

νπνίεο  έρνπλ ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο θαη φρη παξάγσγνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πξντφληνο . 

 

12.  Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σν Μεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ € 146.750 δηαηξνχκελν ζε 5.000 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 29,35 ε θάζε κηα θαη είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν. 

 

13. Απνζεκαηηθά 

 

31.12.2009 

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό 

Αθνξνιόγεηα  θαη 

θαη' εηδηθό ηξόπν 

απνζεκαηηθά  

ύλνιν 

Τπφινηπν έλαξμεο θαη ιήμεο  πεξηφδνπ 49.890 1.345.785 1.395.675 

 

  

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό 

Αθνξνιόγεηα  θαη 

θαη' εηδηθό ηξόπν 

απνζεκαηηθά  

ύλνιν 

Τπόινηπν θαηά ηελ 1/1/2010 49.890 1.345.785 1.395.675 

Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ   -1.345.785 -1.345.785 

Τπόινηπν θαηά ηελ 31/12/2010 49.890 0 49.890 

 

(α) Σαθηηθό απνζεκαηηθό 

Σν Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο (Ν.2190/20, 

άξζξα 44 θαη 45) θαηά ηελ νπνία πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 5% ησλ εηεζίσλ θαζαξψλ (κεηά θφξσλ) 

θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ λα κεηαθεξζεί ζην Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ κέρξη ην χςνο ηνπ λα θζάζεη ην έλα 

ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

θάιπςε δεκηψλ κεηά απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ δε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγσ. 

 (β) Απνζεκαηηθά από απαιιαζζόκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη από έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθό 

ηξόπν 

Πεξηιακβάλεηαη ην κέξνο ησλ αδηαλέκεησλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε ρξήζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη απφ έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν κε εμάληιεζε 

ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. Σα αλσηέξσ απνζεκαηηθά κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηεζνχλ θαη λα 

δηαλεκεζνχλ (αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα ηζρχνπλ θάζε θνξά) κε απφθαζε ηεο 
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Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. ε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ή δηαλνκήο ππφθεηληαη ζε 

θφξν εηζνδήκαηνο κε ηνλ ηξέρνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

 

14. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ απνρσξήζεσο 

(α) Κξαηηθά Αζθαιηζηηθά Πξνγξάκκαηα: Οη εηζθνξέο ηεο Δηαηξείαο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

αλήιζαλ ζε € 632.754 γηα ηε ρξήζε 2010 θαη € 700.680 γηα ηε ρξήζε 2009 θαη θαηαρσξήζεθαλ ζηα έμνδα 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εκείσζε 18.  

(β) Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο: 

χκθσλα µε ηελ Διιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε 

απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο πνηθίιεη αλάινγα µε ηνλ κηζζφ, ηα έηε ππεξεζίαο 

θαη ηνλ ηξφπν ηεο απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε) ηνπ εξγαδνκέλνπ. Τπάιιεινη πνπ 

παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη αηηηνινγεκέλα δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ πιεξσηέα απνδεκίσζε ζε 

πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηζνχηαη µε ην 40% ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα ήηαλ πιεξσηέα ζε πεξίπησζε 

αλαίηηαο απφιπζεο. ηελ Διιάδα, ζχκθσλα µε ηελ ηνπηθή πξαθηηθή, απηά ηα πξνγξάκκαηα δελ 

ρξεκαηνδνηνχληαη. Ζ εηαηξεία ρξεψλεη ζηα απνηειέζκαηα γηα δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε πεξίνδν µε 

αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο 

ζπληαμηνδνηνχκελνπο θάζε πεξίνδν ρξεψλνληαη έλαληη απηήο ηεο ππνρξέσζεο. 

Ζ Δηαηξία αλεμάξηεησλ αλαινγηζηψλ (Prudential Co Ltd) πξαγκαηνπνίεζε εθηίκεζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο εηαηξίαο πνπ απνξξέεη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.  

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ηα παξαθάησ: 

 31.12.2010 31.12.2009 

Παξνχζα αμία κε ρξεκ/ηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 478.654 381.933 

Με θαηαρσξεζέληα αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκίεο -45.886 2.105 

Τπνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ 432.767 384.037 

 

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 31.12.2010 31.12.2009 

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 53.564 74.324 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 23.680 21.098 

Εεκηέο (θέξδε) ζηηο πεξηθνπέο θαη ηηο  

ηαθηνπνηήζεηο 12.730 104.626 

Καζαξά αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ 

πεξίνδν  0 238 

Καηαβιεζείζεο Απνδεκηψζεηο -41.245 -151.621 

χλνιν πεξηιακβαλφκελν ζηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  48.729 48.665 

 

Μεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ:  

 

 31.12.2010 31.12.2009 

Παξνχζα αμία κε ρξεκ/ηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 478.654 381.933 

Με θαηαρσξεζέληα αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκίεο -45.886 2.105 

Τπνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ 432.767 384.037 
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Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 

 31.12.2010 31.12.2009 

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 4,5% 6,2% 

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 4% 4% 

   

15. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

  31.12.2010 31.12.2009 

Πξνκεζεπηέο 192.624 398.585 

Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ. 25) 233.144 197.079 

Λνηπνί Φφξνη  526.015 267.243 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί  157.181 149.409 

Γνπιεπκέλα έμνδα 0 86.098 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 2.407 0 

ύλνιν 1.111.371 1.098.415 

 

16.  Πξνβιέςεηο 

 

  31.12.2010 31.12.2009 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 627.150 6.579.446 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 119.864 0 

ύλνιν 747.014 6.579.446 

 

 
Πξνβιέςεηο γηα 

επίδηθεο ππνζέζεηο Λνηπέο πξνβιέςεηο ύλνιν 

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 5.521.445 810.000 6.331.445 

Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο 358.001 410.000 768.001 

Υξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο 0 -310.000 -310.000 

Αληηινγηζκφο πξνβιέςεσλ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ   -210.000 -210.000 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 5.879.446 700.000 6.579.446 

        

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 5.879.446 700.000 6.579.446 

Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο 0 307.150 307.150 

Υξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο 0 -263.500 -263.500 

Αληηινγηζκφο πξνβιέςεσλ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ -5.829.581 -46.500 -5.876.081 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 49.864 697.150 747.014 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο ε εηαηξεία αλέζηξεςε πξφβιεςε πνζνχ επξψ 5.829.581 πνπ είρε 

δηελεξγήζεη γηα επίδηθε ππφζεζε δηφηη ε δηθαζηηθή εμέιημε ηεο ππφζεζεο θαζηζηά πιένλ  κε πηζαλή ηελ 

εθξνή πφξσλ ζην κέιινλ (βιέπε ζεκείσζε 24). 

Ζ αλαζηξνθή ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξήζεθε σο εμήο: Καηά πνζφ επξψ 3.668.379  ζε πίζησζε ηνπ 

Κφζηνπο Πσιεζέλησλ ην νπνίν είρε επηβαξχλεη θαηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο θαη θαηά πνζφ 2.161.203 ζηα 

Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο ην νπνίν είρε θαηαρσξεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο θαηά δηάξθεηα 

αλέιημεο ηεο πξφβιεςεο . 

Ζ αλαζηξνθή πνζνχ επξψ 46.500 ησλ ινηπψλ πξνβιέςεσλ θαηαρσξήζεθε ζηα Άιια έζνδα 

εθκεηαιιεχζεσο. 

 

17.  Έμνδα θαη’ είδνο 

 

 
εκείσζε 

 
1.1.2010 έσο 

31.12.2010  

1.1.2009 έσο 

31.12.2009 

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 18  3.553.626  4.197.914 

Ακνηβέο ηξίησλ   1.561.454  1.001.174 

Απνζβέζεηο 6,7  398.379  290.174 

Μηζζψκαηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ   337.355  535.424 

Μεηαθνξηθά θαη έμνδα ηαμηδίσλ   261.505  258.294 

Σειεπηθνηλσληαθά θφζηε    63.505  106.162 

Λνηπά έμνδα   214.759  368.701 

Πξνβιέςεηο 16  -3.431.229  359.864 

ύλνιν   2.959.354  7.117.706 

Καηαλνκή αλά ιεηηνπξγία:      

  Κφζηνο πσιεζέλησλ   1.325.597  5.266.375 

  Έμνδα δηάζεζεο    0  82.400 

  Έμνδα δηνίθεζεο   1.633.756  1.768.932 

   2.959.354  7.117.706 

 

18. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  

  
1.1.2010 έσο 

31.12.2010 

1.1.2009 έσο 

31.12.2009 

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 2.766.852 3.225.086 

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 632.754 700.680 

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία (ζεκ.14) 48.730 48.665 

Απνδεκηψζεηο 41.245 151.671 

Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 64.045 71.812 

ύλνιν 3.553.626 4.197.914 

 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλεξρφηαλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζε 

98  άηνκα (2009 : 89) . 
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19. Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 

 

 

  
1.1.2010 έσο 

31.12.2010 

1.1.2009 έσο 

31.12.2009 

Μηζζψκαηα Κηηξίσλ 15.266 180.505 

Αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ (ζεκ. 16) 2.207.703 210.000 

Λνηπά 11.004 75.625 

ύλνιν 2.233.973 466.131 

 

 

20. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

 
1.1.2010 έσο 

31.12.2010 

1.1.2009 έσο 

31.12.2009 

Φφξνο ρξήζεο -1.494.387 -2.142.946 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (εκ. 8) -1.570.854 28.045 

ύλνιν -3.065.240 -2.114.901 
 

Όκηινο Δηαηξεία 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηελ εηαηξία ππνινγίζηεθε πξνο 24% (2009: 25%) επί ηνπ θνξνινγηθνχ θέξδνπο 

ηεο πεξηφδνπ.  

Ζ θνξνινγηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

1.1.2010 έσο 

31.12.2010 

1.1.2009 έσο 

31.12.2009 

Κέξδε πξν θόξσλ 9.075.381 5.222.872 

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο 

Δηαηξείαο (24%,2009:25%) -2.178.091 -1.305.718 

Δηζφδεκα πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν 4.876 470 

Έμνδα  πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο -60.442 -27.059 

Φφξνο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ (έθηαθηε εηζθνξά) -398.013 -677.179 

Πξνβιέςεηο -70.000 -100.000 

Φφξνο δηαλνκήο απνζεκαηηθψλ -322.988 0 

Μεηαβνιή ιφγσ κεησκέλσλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ -37.379   0 

Λνηπά -3.203 -5.415 

Φόξνη -3.065.241 -2.114.901 
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21. Κέξδε αλά κεηνρή 

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία θαη κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί 

ζηνπο κεηφρνπο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ηπρφλ θαηερνκέλσλ ηδίσλ κεηνρψλ.  

 

  1.1.2010 έσο 

31.12.2010 

1.1.2009 έσο 

31.12.2009 

Κέξδε κεηά θφξσλ  6.010.140 3.107.971 

ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ 5.000 5.000 

Βαζηθά θαη κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή      

(Δπξώ αλά κεηνρή) 1.202 622 

 

22. Μεξίζκαηα 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 1.1-31.12.2010 θαηαβιήζεθαλ  κεξίζκαηα  πνζνχ € 11.721.313. Σελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε 2009 δελ δφζεθαλ κεξίζκαηα. Μέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ είρε πξνηείλεη ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο  γηα ηε ηξέρνπζα ρξήζε 

πξνο ηελ  πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

23. Αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο 

Υποσπεώζειρ λειηοςπγικών μιζθώζεων 

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009 ζηελ εηαηξεία ππήξραλ πνηθίιεο ζπκθσλίεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ ελνηθίαζε θηηξίσλ, εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  

 Σα κειινληηθά πιεξσηέα ζπλνιηθά κηζζψκαηα έρνπλ σο εμήο: 

 

 31.12.2010 31.12.2009 

Έσο 1 έηνο 255.636 314.501 

Απφ 1-5 έηε 663.266 122.244 

Πεξηζζφηεξα απφ 5 έηε 847.846 0 

 1.766.748 436.745 

 

 

24. Ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο-απαηηήζεηο 

  Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο: 

Σν 2003 θνηλνπνηήζεθε ζηελ εηαηξία, ε απφ 10.2.2003, ππ’ αξηζκφλ 2426/168/2003  αγσγή ηεο εηαηξίαο 

«ΗΠΠΟΣΟΤΡ ΑΔ», θαηά ηεο Δηαηξίαο θαη ηεο εηαηξίαο µε ηελ επσλπκία «ΟΠΑΠ ΑΔ». Με ηελ σο άλσ 

αγσγή, ε ελάγνπζα εηαηξία «ΗΠΠΟΣΟΤΡ ΑΔ» δεηά λα αλαγλσξηζηεί φηη ε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο «ΟΠΑΠ 

ΑΔ» θαη ηεο Δηαηξίαο δελ ρνξεγεί ζηελ ηειεπηαία δηθαίσκα δηεμαγσγήο πάζεο κνξθήο ζηνηρήκαηνο επί 

ηππνδξνκηψλ Διιεληθψλ ή αιινδαπψλ, φηη ε «ΟΠΑΠ ΑΔ» δελ έρεη δηθαίσκα δηεμαγσγήο ζηνηρήκαηνο επί 

ηππνδξνκηψλ θαη λα ππνρξεσζνχλ ε «ΟΠΑΠ ΑΔ» θαη ε Δηαηξία λα απφζρνπλ απφ ηε δηεμαγσγή θαη 
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δηνξγάλσζε ζηνηρήκαηνο επί ηππνδξνκηψλ. ηηο 05.09.2005 επηδφζεθε ζηελ “Δηαηξία ηνηρεκάησλ Α.Δ” ε 

απφ 05.07.2005 θαη κε γεληθφ αξηζκφ θαηάζεζεο 103185/2005 θαη εηδηθφ αξηζκφ θαηάζεζεο 6040/2005 

αγσγή ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΗΠΠΟΣΟΤΡ Α.Δ.» κε ην ίδην αλσηέξσ πεξηερφκελν θαη αίηεκα, δηα 

ηεο νπνίαο, παξάιιεια, ε αληίδηθνο παξαηηήζεθε ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αλσηέξσ αγσγήο κε αξηζκ. θαηαζ. 

2426/2003. Γηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε ηεο λέαο αγσγήο νξίζζεθε αξρηθψο ε 14.02.2008, ε ζπδήηεζε 

φκσο αλαβιήζεθε γηα ηηο 08.10.2009 νπφηε θαη καηαηψζεθε ιφγσ δηελέξγεηαο βνπιεπηηθψλ εθινγψλ. 

Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη επηδνζεί ζηελ εηαηξεία θιήζε γηα πξνζδηνξηζκφ λέαο δηθάζηκνπ. Ζ λνκηθή 

ππεξεζία ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη ε αγσγή δελ ζα επδνθηκήζεη. 

ηηο 4.01.2005 επηδφζεθε απφ ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ. ζηελ Δηαηξία ηνηρεκάησλ, αλαθνίλσζε δίθεο, γηα αγσγή 

πνπ θαηαηέζεθε θαηά ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ., ελψπηνλ ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία ν 

ελάγσλ αηηείηαη ηελ θαηαβνιή απφ ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ. πνζνχ € 3.668.378,60 λνκηκνηφθσο, ηζρπξηδφκελνο φηη 

ε ΟΠΑΠ Α.Δ. ζα έπξεπε λα ηνπ θαηαβάιεη ην πνζφ απηφ σο θέξδνο, πέξαλ ηνπ πνζνχ πνπ έρεη ήδε 

θαηαβάιεη. Δπεηδή ε Δηαηξία ηνηρεκάησλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα θεξδίζεη ε ΟΠΑΠ Α.Δ., άζθεζε απφ 

θνηλνχ κε ηηο εηαηξείεο ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ., INTRALOT INTERNATIONAL LTD θαη κε ηελ θνηλνπξαμία 

κε ηελ επσλπκία “ΗΝΣRΑLΟΣ Α.Δ.- Intralot International Ltd”, πξφζζεηε παξέκβαζε ππέξ ηεο ΟΠΑΠ 

Α.Δ., ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε λα ζπδεηεζεί αξρηθά ζηηο 3.5.2005 θαη θαηφπηλ αίηεζεο επίζπεπζεο απφ ηνλ 

ελάγνληα ζπδεηήζεθε ηελ 1.12.2005. Δπί ηεο αλσηέξσ ππνζέζεσο εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ. 2412/2006 

απφθαζε ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ πνπ έθαλε δεθηή ηελ αγσγή ηνπ ελάγνληνο, φπσο πεξηνξίζηεθε κε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ ζε αλαγλσξηζηηθή αγσγή θαη αλαγλψξηζε φηη ε ΟΠΑΠ Α.Δ. νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ 

ελάγνληα ην πνζφ ησλ € 3.668.378,60 λνκηκνηφθσο. Σφζν ε ΟΠΑΠ Α.Δ. φζν θαη νη σο άλσ εηαηξείεο 

άζθεζαλ έθεζε θαηά ηεο σο άλσ απνθάζεσο πνπ απνξξίθζεθε απφ ην Δθεηείν Αζελψλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

6377/2007 απφθαζή ηνπ. Οη ελαγφκελνη άζθεζαλ αίηεζε αλαηξέζεσο ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ε νπνία 

εθδηθάζηεθε ζηηο 9.11.2009 θαη εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ. 1252/2010 απφθαζε πνπ έθαλε δεθηή ηελ αλαίξεζε 

θαη αλέπεκςε ηελ ππφζεζε γηα εθ λένπ εθδίθαζε ζην Δθεηείν Αζελψλ ρσξίο λα έρεη πξνζδηνξηζηεί αθφκα 

δηθάζηκνο. Ζ Δηαηξεία πηζηεχεη φηη έρεη ηζρπξά επηρεηξήκαηα ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ππφζεζεο λα 

είλαη ζεηηθφ γηα απηήλ. Γηα ηελ ππφζεζε απηή είρε γίλεη ζρεηηθή πξφβιεςε πνζνχ επξψ 5.829.581,24 ε 

νπνία ζηε ηξέρνπζα ρξήζε αλαζηξάθεθε εηο φθεινο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο (βιέπε ζεκείσζε 16). 

ηηο 24.11.2010 επηδφζεθε ζηελ Δηαηξεία ηνηρεκάησλ αγσγή απφ πξψελ εθκηζζσηή ηεο εηαηξείαο ε νπνία 

αζθήζεθε ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ  Αζελψλ θαη αθνξά κηζζσηηθή δηαθνξά πνπ αλέθπςε 

ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο πνπ είρε κηζζψζεη απφ ηνλ ελάγνληα ε Δηαηξεία.  πλνιηθά ν ελάγσλ δεηά απφ ηελ 

Δηαηξεία λα ηνπ θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ € 397.394,39 λνκηκνηφθσο. Ζ λνκηθή ππεξεζία ηεο Δηαηξίαο 

εθηηκά φηη ε αγσγή δελ ζα επδνθηκήζεη. 
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25. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε εηαηξία είλαη ζπγαηξηθή ηεο εηαηξίαο ΗΝΣΡΑΛΟΣ A.E. Όιεο νη αγνξέο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ θαησηέξσ πεξηφδσλ αθνξνχλ 

ζπλαιιαγέο κε ηε κεηξηθή εηαηξία, ηηο ζπγαηξηθέο ηεο θαη ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε ηεο Δηαηξείαο 

ΗΝΣΡΑΛΟΣ. Ζ εηαηξία δελ είρε ζπλαιιαγέο κε ηε ζπγαηξηθή “ Betting Company Cyprus Limited” .  
 

Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έρνπλ σο εμήο: 

 1/1 έσο 31/12/2010 1/1 έσο 31/12/2009 

Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ   

Πξνο ηελ κεηξηθή εηαηξεία ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 2.747.474 324.840 

Πξνο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 1.288.020 2.073.515 

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε  0 

 4.035.495 2.398.355 

Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ   

Απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 9.459 0 

Απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 980.000 370.000 

Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 6.269 121.884 

 995.729 491.884 

Aγνξέο παγίσλ   

Απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 0 0 

Απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 0 0 

Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 2.900.552 

 0 2.900.552 

Σα ππφινηπα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ έρνπλ σο εμήο:   

 31/12/2010 31/12/2009 

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε   

Απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 3.360.616 3.824.524 

Απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 751.254 613.434 

Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 0 

 4.111.870 4.437.958 

Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε   

Πξνο ηελ κεηξηθή εηαηξεία ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 0 0 

Πξνο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 230.000 185.800 

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 3.143,76 11.279 

 233.144 197.079 

 

   

Παξνρέο πξνο κέιε δηνηθήζεσο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε  

  1/1 έσο 31/12/2010 1/1 έσο 31/12/2009 

Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο 237.150 945.347 
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26. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ. 

Πέξα ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο 31
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2010 ηα νπνία ζα έπξεπε ή λα θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..     Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΚΑΗ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

 

 

Κ. Γ. ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ    Α. Β. ΠΑΠΟΤΛΗΑ 

Α.Γ.Σ. Μ 102737     Α.Γ.Σ.  231358 

 

 

 

 

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 

 

 

Ν. Γ. ΠΑΤΛΑΚΖ     Υ. Γ. ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ 

Α.Γ.Σ.  ΑΕ 012557     Α.Γ.Σ. ΑΕ 082474 

       Αξ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. 

       Νν 31459 Ά ηάμεο 
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Έθζεζε Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

Πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ γηα ηε ρξήζε 

01/01/2010 - 31/12/2010 
 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

Σν 2010 ήηαλ γηα ηελ  Δηαηξία ηνηρεκάησλ κηα αθφκα πξνζνδνθφξα ρξνληά, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη 

ζην εμσηεξηθφ. 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2010 αλήιζε ζην πνζφ ησλ 9,648  

εθαηνκκπξίσλ επξψ έλαληη 11,857 εθαηνκκπξίσλ επξψ ην 2009 ήηνη κεηψζεθε θαηά 18,63%. Ζ κείσζε 

νθείιεηαη  ζηελ κείσζε εζφδσλ απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Σα Κέξδε πξν θόξσλ  απμήζεθαλ  θαηά 73,76% απφ 5,223 εθαη. επξψ ην 2009 ζε 9,075 εθαη. επξψ ην 

2010. Ζ αχμεζε ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ  νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα δηθαζηηθέο 

ππνζέζεηο πνπ είραλ δηελεξγεζεί ζην παξειζφλ ιφγσ ηεο ζεηηθήο ηνπο δηθαζηηθήο εμέιημεο αιιά θαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο εηαηξείαο. 

Σα Κέξδε κεηά θόξσλ  απμήζεθαλ θαηά 93,38% ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηα θέξδε πξν θφξσλ 

θπξίσο ιφγσ ηεο κεησκέλεο έθηαθηεο εηζθνξάο πνπ επηβαξχλζεθε ε εηαηξεία  ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε έλαληη 

ηεο πξνεγνχκελεο. 

Ζ απνδνηηθφηεηα ηεο Δηαηξείαο παξακέλεη ηδηαίηεξα ηζρπξή. Γεγνλφο πνπ αληηθαηξνπηίδεηαη ζηνπο 

θαησηέξσ δείθηεο: 

Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο     

(% επί ηνπ Κχθινπ εξγαζηψλ)      

  2010 2009 

Πεξηζψξην EBITDA  95,73% 46,29% 

Πεξηζψξην Κεξδψλ πξν Φφξσλ  94,06% 44,05% 

Πεξηζψξην Κεξδψλ κεηά ηνπο Φφξνπο  62,29% 26,21% 

 

Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο  

Ζ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο παξακέλεη ηδηαίηεξα ηζρπξή θαη ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Δλδεηθηηθά 

παξαζέηνπκε ηνπο θαησηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο:  

 

Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 

  31.12.2010 31.12.2009 

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 
75,66% 79,92% 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 

Πάγην ελεξγεηηθφ 
24,34% 20,08% 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 

χλνιν ππνρξεψζεσλ 
26,15% 39,15% 

χλνιν παζεηηθνχ 

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 
373,83% 213,52% 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 



               Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

 ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2010 
 (Ποζά ζε Εςπώ) 
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Αιιαγή έδξαο 

ηα πιαίζηα ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

κεηαθέξζεθε ε  Γηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο ζηελ νδφ Πξεκεηήο 3 ζην δήκν Ακαξνπζίνπ 

Αηηηθήο . 

 

Πξννπηηθέο 2011 

Ζ εηαηξεία πξνβιέπεηαη λα ζπλερίζεη ηε επηηπρεκέλε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ πξνζθέξνληαο πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ παηρληδηψλ πξνθαζνξηζκέλεο 

απφδνζεο. 

 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα , θίλδπλνη 

Ζ εηαηξεία φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζεκείσζε 3  επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ εθηίζεηαη ζε 

ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη 

ηακηαθά δηαζέζηκα) πνπ θαηέρεη θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη (εκπνξηθέο 

ππνρξεψζεηο). 

 

εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ  εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

παξνύζαο έθζεζεο.  

Μεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ  έσο ζήκεξα δελ έρνπλ πξνθχςεη γεγνλφηα ηα νπνία λα επεξεάδνπλ ηελ 

θαηάζηαζε  ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

 

 

Μαξνχζη, 28/03/2011 

Με ηηκή, 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξίαο 

 

 

Κσλζηαληίλνο Γ. Αλησλφπνπινο 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο «ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΟΡΓΑΝΩΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ» 

 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ  Καηαζηάζεσλ. 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΟΡΓΑΝΩΖ, 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ» πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε 

θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ 

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

απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ 

έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 

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

δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ 

ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

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

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε 

άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, 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. 
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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 Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αζήλα, 29 Μαξηίνπ 2011 

 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

 

 

 

 

 

Μηραήι Δ. Υαηδεζηαπξάθεο 

ΑΜ ΟΔΛ 26581 

 

πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ.  Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Μ ΟΔΛ 125 


