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Α. ΕΤΘΣΛΑ ΕΚΚΕΣΘ ΤΟΥ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ 
για τθν πρϊτθ υπερδωδεκάμθνθ χριςθ 01.11.2007 - 31.12.2008 
 

Θ παροφςα Ετιςια Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου αφορά τθν πρϊτθ 

υπερδωδεκάμθνθ χριςθ 01.11.2007-31.12.2008. Υυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

Ετιςιασ Ρικονομικισ Ζκκεςθσ.  

 

1. ΓΕΝΛΚΑ ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ  
 Θ εταιρεία «ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ ΔΙΑΜΧΒΕΤΟΘΥΘ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΑΥΦΑΝΙΥΘΥ Ανϊνυμθ 

Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Θ.ΔΙ.Μ.Α. Α.Ε.» (ςτο εξισ θ Εταιρεία), είναι ανϊνυμθ 

Εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα.  Υυςτάκθκε με τον Ο. 3607/2007 (ΦΕΜ 245/ 

11.11.2007) και προζρχεται από τθν μετατροπι του νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ 

δικαίου με τθν επωνυμία «ΜΕΟΦΤΡ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΧ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΡΧ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ 

ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ» (Μ.Θ.Χ.Μ.Χ).  

Θ Εταιρεία υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Ο. 3429/2005 (ΦΕΜ 314/Α’) εξαιρουμζνων 

των διατάξεων του αρ. 14. 

Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςτθν οδό Υυγγροφ 101 & Ναγουμιτηι 40, ςτθν 

περιοχι Οζου Μόςμου του διμου Ακθναίων. 

Υκοπόσ τθσ Εταιρείασ , που λειτουργεί χάριν του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 3 του Ματαςτατικοφ τθσ (Ο. 3607/2007) είναι: 

α) θ μελζτθ, ανάπτυξθ, λειτουργία, εκμετάλλευςθ, διοίκθςθ, διαχείριςθ και 

ςυντιρθςθ Υυςτθμάτων Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν –εξοπλιςμοφ, 

λογιςμικοφ και υπθρεςιϊν- για τθν εξυπθρζτθςθ όλων των Φορζων Μοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ, 

β) θ θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ με τουσ 

παραπάνω φορείσ (Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ), 

γ) θ ςυνεργαςία και διαςφνδεςθ με αντίςτοιχουσ φορείσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

δ) θ διαςφάλιςθ και θ υποςτιριξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ των Υυςτθμάτων 

Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν των Φορζων Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ που 
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υπάγονται ςτθν εποπτεία του Χπουργείου Απαςχόλθςθσ και Μοινωνικισ 

Σροςταςίασ και λοιπϊν φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςε κζματα 

αςφάλιςθσ υγείασ, πρόνοιασ και κοινωνικισ πολιτικισ, 

ε)  θ ενοποίθςθ και διαχείριςθ του ςυνόλου τθσ πλθροφορίασ ςτο χϊρο τθσ 

Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ ςτθν Ελλάδα, 

ςτ) θ παροχι ςυμβουλϊν προσ τουσ Φορείσ Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ για τα ωσ άνω 

κζματα, 

η)  θ παροχι προσ κάκε υπθρεςία του Μράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ςτατιςτικϊν και άλλου τφπου πλθροφοριϊν και αξιολογιςεων για τθν 

Μοινωνικι Αςφάλιςθ ςτθν Ελλάδα, 

θ) θ μελζτθ, ανάπτυξθ, λειτουργία, εκμετάλλευςθ, διοίκθςθ, διαχείριςθ και 

ςυντιρθςθ Υυςτθμάτων Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ 

φορζων του Χπουργείου Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 

κ) θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ των λειτουργοφντων, κακϊσ και των υπό υλοποίθςθ 

ζργων Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν των Φορζων Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ, 

και 

ι) θ ςυνζχιςθ και επζκταςθ των ιδθ εξυπθρετοφμενων ζργων του Μ.H.Y.Μ.Y. 

 

Για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ θ Εταιρείασ μπορεί: 

α) να αναπτφςςει ζναντι αμοιβισ Υυςτιματα Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν και 

να παρζχει ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ Φορείσ Μοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ, 

β)  να διενεργεί για τουσ Φορείσ Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ ι ςε ςυνεργαςία με 

αυτοφσ, τουσ διαγωνιςμοφσ για τθ μελζτθ, ανάπτυξθ, λειτουργία 

εκμετάλλευςθ, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ Υυςτθμάτων Σλθροφορικισ και 

Επικοινωνίασ ςφμφωνα με τα παραπάνω, 

γ) να ανακζτει ςε τρίτουσ ζργα για τθν λειτουργία και υποςτιριξθ των 

δραςτθριοτιτων τθσ, 
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δ) να ςυμμετζχει ςε ερευνθτικά προγράμματα, να ςυνεργάηεται με 

πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και κζντρα καινοτομίασ, να διοργανϊνει ι/και να 

ςυμμετζχει ςε ςυνζδρια και ςεμινάρια, 

ε) να ςυμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων των οποίων 

δφναται να κακίςταται τελικόσ δικαιοφχοσ. 

  

2. ΣΘΜΑΝΤΛΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΘΣ ΚΛΕΛΟΜΕΝΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 01.11.2007 – 
31.12.2008, ΕΞΕΛΛΞΘ ΚΑΛ ΕΡΛΔΟΣΕΛΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ  

2.1 Γενικζσ παρατθριςεισ επί των δαπανϊν 
Ρ απολογιςμόσ τθσ Θ.ΔΙ.Μ.Α. Α.Ε. από 1/11/2007 μζχρι 31/12/2008 εμφανίηει 

ιςοςκελιςμζνα Ζςοδα και Ζξοδα 29.275.923,57€. Ρ προχπολογιςμόσ τθσ περιόδου 

1/11/2007 μζχρι 31/12/2008 εμφάνιηε ιςοςκελιςμζνα Ζξοδα και Ζςοδα 

36.660.721,72€, εκ των οποίων τα  30.544.232,41€  είχαν κατανεμθκεί ςε 

προκαταβολζσ Φορζων.  

Από τα ςυνολικά ζξοδα τθσ περιόδου 29.275.923,57€  αφοφ αφαιρεκοφν τα  Ζςοδα 

από Φόκουσ Μεφαλαίων και λοιπά ανόργανα Ζςοδα (ποινικζσ ριτρεσ, εκποίθςθ 

χάρτου κ.λπ.) ποςοφ 53.334,09€ το εναπομζνον κόςτοσ 29.222.589,48€ κατανζμεται 

ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτουσ εξυπθρετοφμενουσ Φορείσ. Ρ υπολογιςμόσ των 

Εςόδων – Εξόδων τθσ περιόδου 1/11/2007 μζχρι 31/12/2008 ζγινε αναλογιςτικά 

βάςει του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2007. 

Βάςει του άρκρου 3 παρ. 2 του Μανονιςμοφ Ρικονομικισ Διαχείριςθσ του Μ.Θ.Χ.Μ.Χ. 

που ιςχφει μεταβατικά για τθν Θ.ΔΙ.Μ.Α. Α.Ε. ςφμφωνα με το νόμο 3607/2007,  

Ζξοδα κάκε οικονομικοφ ζτουσ κεωροφνται οι κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 

πραγματοποιοφμενεσ πάςθσ φφςθσ δαπάνεσ που αποςκοποφν ςτθν απρόςκοπτθ 

και εφρυκμθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ (περιλαμβανομζνων κυρίωσ των αμοιβϊν 

προςωπικοφ), κακϊσ και εκείνεσ για τθν προμικεια, καταςκευι, ςυμπλιρωςθ και 

επζκταςθ μθχανολογικϊν και κτιριακϊν εγκαταςτάςεϊν του. 

Φα Ζςοδα και θ ταμιακι εξυπθρζτθςθ του ετιςιου οικονομικοφ προχπολογιςμοφ, 

όπωσ αυτόσ επικυρϊνεται με Υπουργικι Απόφαςθ, ενεργείται δια τριμθνιαίων 

προκαταβολϊν. Θ είςπραξθ αυτϊν γίνεται μζςω τιμολογίων (με Φ.Σ.Α. 19% ζναντι των 

παρεχομζνων υπθρεςιϊν). 
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Σρζπει να ςθμειωκεί ότι προσ αποφυγι ειςπράξεων προκαταβολϊν μεγαλυτζρου 

φψουσ εκείνων που κα απαιτθκοφν ςυνολικά για τθν αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν 

κάκε χριςθσ, δεν κατανζμονται ςε προκαταβολζσ όλεσ οι δαπάνεσ που 

προβλζπονται ςτον προχπολογιςμό (υπάρχει κάκε χρόνο ζνα ανεκτό ποςοςτό 

απόκλιςθσ προχπολογιςμοφ/απολογιςμοφ). Επίςθσ δεν κατανζμονται όλεσ οι 

δαπάνεσ επενδφςεων. 

Επίςθσ βάςει του άρκρου 4 παρ. 2 του Μανονιςμοφ Ρικονομικισ Διαχείριςθσ ορίηεται 

ότι με τον ίδιο τρόπο των προκαταβολϊν εξυπθρετοφνται και δαπάνεσ επενδφςεων 

(ςτο τμιμα εκείνο για το οποίο προβλζπεται με τον προχπολογιςμό θ πλθρωμι τουσ 

μζςα ςτο ίδιο οικονομικό ζτοσ), εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά θ χρθματοδότθςι 

τουσ. Θ επιςτροφι δε ι ο ςυμψθφιςμόσ των δαπανϊν αυτϊν πραγματοποιοφνται κατά 

τον ρυκμό καταλογιςμοφ των αντιςτοίχων αποςβζςεων ςτο κόςτοσ των παρεχομζνων 

υπθρεςιϊν. 

Υτισ περιπτϊςεισ που εμφανίηεται πρόςκετθ εξυπθρζτθςθ Φορζα Μοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ, θ επί πλζον δαπάνθ που προκφπτει απολογιςτικά ειςπράττεται με το 

εκκακαριςτικό τιμολόγιο, αφοφ μεταφερκεί ςτο λογαριαςμό «Ζςοδα Ειςπρακτζα». 

Υτισ περιπτϊςεισ επίςθσ που ειςπράχκθκαν προκαταβολζσ μεγαλφτερου φψουσ από 

τον απολογιςτικό καταλογιςμό, τα επιπλζον ποςά μεταφζρονται ςτο λογαριαςμό 

«Ζςοδα επόμενθσ χριςθσ» για ςυμψθφιςμό με τισ προκαταβολζσ του επομζνου 

ζτουσ.  

2.2 Εκτζλεςθ επί μζρουσ κονδυλίων προχπολογιςμοφ 

Υτουσ πίνακεσ των ςελίδων 5-9 του απολογιςμοφ παρουςιάηονται αναλυτικά τα 

Ζξοδα Χριςθσ Θ.ΔΙ.Μ.Α. Α.Ε. περιόδου 1/11/2007 μζχρι 31/12/2008  (14μινου), ςε 

ςφγκριςθ με τα προχπολογιςκζντα για το ίδιο διάςτθμα (προχπολογιςμόσ 14μινου 

36.438.821,69€ πλζον αποκεματικϊν και απολογιςμόσ 29.275.923,57€). 

Θ απόκλιςθ ςε δαπάνεσ που παρατθρείται προζρχεται από μια αρνθτικι απόκλιςθ 

μεταξφ προχπολογιςμοφ-απολογιςμοφ εφόςον δεν είναι δυνατόν να προβλεφκοφν 

ςτον προχπολογιςμό τα ςχετικά κονδφλια επακριβϊσ.  

Χπιρξαν  κυρίωσ μειωμζνεσ δαπάνεσ ςε οριςμζνεσ προμικειεσ αγακϊν και 

πλθρωμισ υπθρεςιϊν λόγω επίτευξθσ καλφτερων όρων ςτουσ διαγωνιςμοφσ, 

προμικειεσ μικρότερων ποςοτιτων κ.λπ. κακϊσ και μείωςθ δαπανϊν λόγω 

αποχωριςεων προςωπικοφ. 
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Θα πρζπει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι θ διαφορά μεταξφ των τιμολογθκζντων ποςϊν 

30.544.232,41€ ςτουσ Φορείσ για προκαταβολζσ με βάςθ τουσ προχπολογιςμοφσ 2007-

2008 για τθν περίοδο 1/11/2007 μζχρι 31/12/2008 και του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ 

αντίςτοιχθσ περιόδου που κατανζμεται ςτουσ Φορείσ οφείλεται ςτθν είςπραξθ μζςω 

των προχπολογιςμϊν αναπόςβεςτου ποςοφ επενδφςεων το οποίο απολογιςτικϊσ δεν 

καταλογίηεται. 

 

2.3 Ζξοδα - Ζςοδα πρϊτθσ  χριςθσ  Θ.ΔΛ.Κ.Α. Α.Ε., κόςτοσ μονάδων καταλογιςμοφ 

δαπανϊν 

Υτον ςυνοπτικό πίνακα των ςελίδων 20-22 του απολογιςμοφ εμφανίηονται 

ιςοςκελιςμζνα τα Ζξοδα (δαπάνεσ για τθν όλθ λειτουργία τθσ Θ.ΔΙ.Μ.Α. Α.Ε.) ςτο 14μθνο 

και τα Ζςοδα (παροχι υπθρεςιϊν και οριςτικι χρζωςθ εξυπθρετουμζνων Φορζων με 

κόςτοσ χριςθσ). 

Ειδικότερα ςτον πίνακα αυτό, αναφζρονται αφενόσ μεν οι δαπάνεσ των διαφόρων 

τομζων δραςτθριότθτασ τθσ Θ.ΔΙ.Μ.Α. Α.Ε. (ανάλυςθ-προγραμματιςμόσ, Θ/Χ, 

ζλεγχοσ-κωδικογράφθςθ, ειςαγωγι ςτοιχείων), των γενικϊν εξόδων, αφετζρου δε 

τα Ζςοδα από τον οριςτικό καταλογιςμό τθσ ςυμμετοχισ ςτισ δαπάνεσ τθσ Θ.ΔΙ.Μ.Α. 

Α.Ε. των διαφόρων Φορζων ανάλογα με τθν προςφερόμενθ εξυπθρζτθςθ.  

Βάςει των ςτοιχείων του ίδιου πίνακα (ςελ. 20-22) προκφπτει ότι το κατά μονάδα και 

κατά τομζα δραςτθριότθτασ, απολογιςτικό κόςτοσ  1/11/2007 μζχρι 31/12/2008 ζναντι 

αυτοφ του ζτουσ 2007 διαμορφϊνεται ωσ κατωτζρω: 

 ΤΛΜΕΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ (ςε ΕΥΩ) % 

 ΑΝΑΛΥΣΘ Θ/Υ ΔΛΑΤΘΣΘ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΛΚΑ 
 ΡΟΓ/ΣΜΟΣ    ΕΞΟΔΑ 

1/1/07 –31/10/07 40,67/ϊρα 0,0236/SRU’S 32,87/ϊρα 23,78/ϊρα 19,01% 

1/11/07-31/12/08 45,55/ϊρα 0,0355/ 
SRU’S 

30,92/ϊρα 27,14/ϊρα 16,73% 

Υθμειϊνεται, ότι ειδικά για τθν μονάδα που αφορά το κόςτοσ χριςθσ του Θ/Χ (SRUs) 

το κόςτοσ εμφανίηεται υψθλό λόγω τθσ μθ πλιρουσ αξιοποίθςθσ του 

φακελοποιθτικοφ μθχανιματοσ μζςα ςτο ζτοσ 2008. 

2.4 Δαπάνεσ Φορζων 

Υχετικά με τισ δαπάνεσ των Φορζων: 
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α. Φα  ποςοςτά  τθσ ςυμμετοχισ των κυριοτζρων Φορζων ςτισ δαπάνεσ τθσ 

Θ.ΔΙ.Μ.Α. Α.Ε. ζναντι τθσ περιόδου 1/1/2007-31/10/2007 ζχουν ωσ εξισ: 

 

  1/11/2007–31/12/2008 1/1/2007–31/10/2007 

1. ΙΜΑ 30,56 % 29,37% 

2. ΡΓΑ 26,51 % 24,86% 

3. OAEE/Φ.Ε.Β.Ε./Φ.Υ.Α./ΦΑΕ 22,36% 22,18% 

4. ΣΤΡΓΤ.ΞΙΥΘΡΔ.ΟΡΥΡΜ. 6,02% 7,58% 

5. ΝΡΙΣΡΙ ΦΡΤΕΙΥ  14,55% 16,01% 

 100 % 100 % 

 

β. Ρι απολογιςτικζσ δαπάνεσ για κάκε φορζα ζναντι εκείνων που προβλζφκθκαν 

ςτον  προχπολογιςμό περιόδου 1/11/2007–31/12/2008 εμφανίηονται ςτουσ πίνακεσ 

των ςελίδων  18 – 19 του απολογιςμοφ. 

πωσ  προκφπτει  από  τα  ςτοιχεία  των  πινάκων αυτϊν υπάρχουν  ςε  οριςμζνεσ  

περιπτϊςεισ αποκλίςεισ ζναντι των προβλζψεων του προχπολογιςμοφ (κετικζσ ι 

αρνθτικζσ). 

Ρι παρατθροφμενεσ αποκλίςεισ μεταξφ των ςτοιχείων Σροχπολογιςμοφ/Απολογιςμοφ  

τθσ περιόδου 1/11/2007–31/12/2008 βρίςκονται μζςα ςτα επιτρεπτά όρια και μπορεί 

να κεωρθκοφν, λόγω τθσ φφςθσ του αντικειμζνου τθσ Θ.ΔΙ.Μ.Α. Α.Ε., ωσ αναμενόμενεσ. 

 

2.5 Οφειλζσ Φορζων 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι βαςικότερεσ οφειλζσ προσ τθν Θ.ΔΙ.Μ.Α. Α.Ε. 

προζρχονται από τθν κακυςτζρθςθ εξόφλθςθσ των τιμολογίων των εξυπθρετοφμενων 

Οοςοκομείων, το φψοσ των οποίων ανζρχεται ςε 3.583.057,29€. 

Σαρά τισ επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ τόςο γραπτζσ όςο και τθλεφωνικζσ προσ τισ 

διοικιςεισ των Οοςοκομείων δεν κατζςτθ δυνατόν να ειςπραχκεί παρά ελάχιςτο μζροσ 

των οφειλϊν. 

Αναμζνεται ότι αυτό κα γίνει δυνατό με τθν ρφκμιςθ των χρεϊν που εξιγγειλε το 

Χπουργείο Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

Επίςθσ πρζπει να επιςθμανκεί ότι από τθν απαίτθςθ παλαιοτζρων χριςεων από τθν 

Γενικι Γραμματεία Μοινωνικϊν Αςφαλίςεων και ςυγκεκριμζνα τθσ περιόδου 1998-2001  
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φψουσ 536.112,12€  (αφοροφςε κυρίωσ τον ΑΞΜΑ) ειςεπράχκθ ποςό 189.080,76€.  Φο 

υπόλοιπο ποςό 347.031,36€ κα πρζπει να χαρακτθριςκεί ωσ επιςφαλισ απαίτθςθ και 

να ςυμψθφιςκεί με το αντίςτοιχο δθμιουργθκζν αποκεματικό για τον ΑΞΜΑ ΕΞΑΕΥ. 

Ξπορεί δθλαδι τα τελευταία χρόνια να  υπάρχει καλφτερθ ανταπόκριςθ ςτθν απόδοςθ 

των τριμθνιαίων προκαταβολϊν που ορίηουν οι Χπουργικζσ Αποφάςεισ, υπάρχει όμωσ 

χρζοσ παρελκόντων ετϊν (2002 – 2007) ποςοφ 67.012,05€ το οποίο κα  πρζπει να 

εξοφλθκεί. 

 

2.6 Εξυπθρζτθςθ και ςυμμετοχι Φορζων 

Αναλυτικοί πίνακεσ που εμφανίηουν τα μεγζκθ τθσ απαςχόλθςθσ των διαφόρων 

τομζων δραςτθριότθτασ ςτο 14μθνο για λογαριαςμό κάκε εξυπθρετοφμενου Φορζα 

και για κάκε ςφςτθμα χωριςτά, ςυνοδεφουν τον Απολογιςμό-Ιςολογιςμό τθσ πρϊτθσ 

χριςθσ τθσ Θ.ΔΙ.Μ.Α. Α.Ε. 

Από τα ποςοςτά ςυμμετοχισ των κυριοτζρων φορζων φαίνεται ότι, από το ςφνολο των 

επιμεριηομζνων (οριςτικοποιθμζνων απολογιςτικά δαπανϊν) Εςόδων/Εξόδων από 

29.222.589,48€   (ςελίδεσ 9-10) ο φορζασ Λ.Κ.Α. ζχει ςυμμετοχι ςε ποςοςτό 30,56% και 

ο φορζασ αυτόσ μαηί με τουσ δφο άλλουσ μεγάλουσ αςφαλιςτικοφσ Ρργανιςμοφσ Ο.Γ.Α. 

(26,51%) και ΟΑΕΕ (Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.) (22,36%) αντιπροςωπεφουν ςυνολικό 

ποςοςτό ςυμμετοχισ 79,43%.  

Θ ςυμμετοχι των Φορζων και τα ςτοιχεία εξυπθρζτθςθσ αυτϊν δείχνουν ότι, οι 

ςυνεχείσ αναπροςαρμογζσ και οι πρόςκετεσ απαιτιςεισ για εργαςίεσ ςτα πλαίςια όμωσ 

των ιδθ εγκατεςτθμζνων ςυςτθμάτων των εξυπθρετοφμενων φορζων, απορροφοφν 

το ςφνολο τθσ ςθμερινισ δυναμικότθτασ.  

Γίνεται κατανοθτό ότι θ ενδυνάμωςθ με προςωπικό και μζςα τθσ Θ.ΔΛ.Κ.Α. Α.Ε. (τθσ 

μετεξζλιξθσ του ΜΘΧΜΧ) αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ των 

διαφόρων ζργων πλθροφορικισ των εξυπθρετουμζνων φορζων ςτα πλαίςια του 

αντικειμζνου τθσ Εταιρείασ όπωσ αυτό αναφζρεται ςτο Ο.3607/2007 κακϊσ και ςτισ 

αναμενόμενεσ οδθγίεσ/ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ. 

Ναμβάνοντασ υπόψθ όςα αναφζρκθκαν ωσ ςτοιχεία απολογιςμοφ, γενικι 

παρατιρθςθ είναι ότι οι διάφοροι τομείσ δραςτθριότθτασ κατά το διάςτθμα 1/1/2007 - 

31/10/2007, διζκεςαν τθ δυναμικότθτά τουσ με βάςθ τισ ςυνκικεσ εξυπθρζτθςθσ που 
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ςτισ διάφορεσ χρονικζσ ςτιγμζσ διαμορφϊκθκαν και ανταποκρίκθκαν ςτισ ανάγκεσ των 

εξυπθρετουμζνων Φορζων μζςα ςτα πλαίςια των δαπανϊν του αντίςτοιχου 

προχπολογιςμοφ. 

 

3. ΚΥΛΟΤΕΟΛ ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΚΑΛ ΑΒΕΒΑΛOΤΘΤΕΣ  

Θ Εταιρεία λόγω τθσ φφςεϊσ τθσ δεν εκτίκεται ςε χρθµατοοικονοµικοφσ κινδφνουσ 

όπωσ κινδφνουσ αγοράσ (µεταβολζσ ςε ςυναλλαγµατικζσ ιςοτιµίεσ, επιτόκιο, τιµζσ 

αγοράσ), πιςτωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευςτότθτασ, κίνδυνο ταµιακϊν ροϊν και 

κίνδυνο εφλογθσ αξίασ από µεταβολζσ επιτοκίων. Υυγκεκριμζνα: 

 

Συναλλαγµατικόσ κίνδυνοσ 

Θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται κφρια ςτθν εςωτερικι αγορά με ςυναλλαγζσ ςε Ευρϊ 

και ςυνεπϊσ δεν εκτίκεται ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο. 

 

Κίνδυνοσ τιµισ 

Θ Εταιρεία ωσ ςιμερα λόγω τθσ φφςθσ τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ δεν εκτίκεται ςε 

κινδφνουσ μεταβολισ τιμϊν.  

 

Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Υθμαντικόσ παράγοντασ περιοριςμοφ του πιςτωτικοφ κινδφνου είναι θ διαςπορά 

του πελατολογίου. Φο πελατολόγιο τθσ Εταιρείασ είναι το Ελλθνικό Δθμόςιο και 

διάφορα Οομικά πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου και ςυνεπϊσ δεν αντιμετωπίηει τζτοιο 

κίνδυνο. 

 

Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Δεν υπάρχει τζτοιοσ κίνδυνοσ για τθν Εταιρεία  

 

Κίνδυνοσ ταμειακϊν ροϊν και κίνδυνοσ μεταβολϊν λόγω των επιτοκίων 

Ρ κίνδυνοσ μεταβολισ των επιτοκίων πθγάηει από τον τραπεηικό δανειςμό. Ωσ 

ςιμερα θ Εταιρεία δεν ζχει υποχρεϊςεισ από δανειακζσ ςυμβάςεισ και ωσ εκ 

τοφτου δεν υπάρχει τζτοιοσ κίνδυνοσ.  

 

 



Θ.ΔΛ.Κ.Α. Α.Ε. ΕΦΘΥΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΥΘ 01.11.2007-31.12.2008 

 

 13/52 
 

4. ΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ  

Θ Εταιρεία κατά τθν 31.12.2008 απαςχολοφςε 428 άτομα. 

Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά κζματα. 

 

5. ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΘ ΡΟΕΛΑ ΚΑΛ ΕΞΕΛΛΞΘ ΤΘΣ ΕΤΑΛΕΛΑΣ  

Ρι προοπτικζσ τθσ Εταιρείασ είναι να καταςτεί ο μοναδικόσ κεντρικόσ φορζασ για 

τθν ανάπτυξθ, λειτουργία, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων 

πλθροφορικισ όλων των Φορζων Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ. Φαυτόχρονα κα παρζχει 

υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςτουσ πολίτεσ και ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ με 

τουσ παραπάνω Φορείσ, με τελικό ςτόχο τθν ενοποίθςθ και τθ διαχείριςθ του 

ςυνόλου τθσ πλθροφορίασ ςτο χϊρο τθσ Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ. 

 

6. ΣΘΜΑΝΤΛΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΡΟ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ ΜΕΧΛ ΤΘ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘ  

Δεν υφίςτανται ςθμαντικά γεγονότα από τθ λιξθ τθσ χριςθσ 2008 και μζχρι τθ 

δθμοςίευςθ τθσ εν λόγω Ζκκεςθσ για τα οποία πρζπει να γίνει ςχετικι αναφορά. 

 

Ακινα, 30 Απριλίου 2009 

 

Ρ ΣΤΡΕΔΤΡΥ Δ.Υ. 
O ΔΙΕΧΘΧΟΩΟ 
ΥΧΞΒΡΧΝΡΥ 

Ρ ΣΤΡΛΥΦΑΞΕΟΡΥ 
ΝΡΓΙΥΦΘΤΙΡΧ 

   
ΔΡΧΝΘΓΕΤΘΥ  ΧΤΘΥΦΡΥ ΜΡΟΦΡΥ ΙΩΑΟΟΘΥ ΞΑΟΕΥΘΥ ΥΩΦΘΤΙΡΥ 

Α.Δ.Φ. ΑΕ 072941 Α.Δ.Φ  ΑΗ 596204 Α.Δ.Φ. Π 224171 
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Β. ΕΚΚΕΣΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΤΘΤΩΝ ΟΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΛΣΤΩΝ 
Σροσ τουσ μετόχουσ τθσ 

«ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ ΔΙΑΜΧΒΕΤΟΘΥΘ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΑΥΦΑΝΙΥΘΥ Ανϊνυμθ Εταιρεία » 

 

Ζκκεςθ  επί των Οικονομικϊν  Καταςτάςεων 
Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ «ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ 

ΔΙΑΜΧΒΕΤΟΘΥΘ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΑΥΦΑΝΙΥΘΥ Ανϊνυμθ Εταιρεία» (θ Εταιρεία), που 

αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2008 (περίοδοσ 01.11.2007 

ζωσ 31.12.2008), και τισ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων 

και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι κακϊσ και 

περίλθψθ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν πολιτικϊν και λοιπζσ επεξθγθματικζσ 

ςθμειϊςεισ. 

 

Ευκφνθ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ  

παρουςίαςθ αυτϊν των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι 

Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί  από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ ευκφνθ αυτι περιλαμβάνει ςχεδιαςμό, εφαρμογι και 

διατιρθςθ ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ 

παρουςίαςθ οικονομικϊν καταςτάςεων, απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, 

που οφείλεται ςε απάτθ ι λάκοσ. Θ  ευκφνθ αυτι περιλαμβάνει επίςθσ τθν επιλογι 

και εφαρμογι κατάλλθλων λογιςτικϊν πολιτικϊν και τθν διενζργεια λογιςτικϊν 

εκτιμιςεων που είναι λογικζσ για τισ περιςτάςεισ. 

 

Ευκφνθ Ελεγκτι 

Δικι μασ ευκφνθ είναι θ ζκφραςθ γνϊμθσ επί αυτϊν των Ρικονομικϊν 

Ματαςτάςεων, με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχο ςφμφωνα με τα 

Ελλθνικά Ελεγκτικά Σρότυπα, που είναι εναρμονιςμζνα με τα Διεκνι Ελεγκτικά 

Σρότυπα. Φα Σρότυπα αυτά απαιτοφν τθ ςυμμόρφωςι μασ με τουσ κανόνεσ 

δεοντολογίασ και το ςχεδιαςμό και διενζργεια του ελζγχου μασ με ςκοπό τθν 

απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το κατά πόςο οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι 

απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια.   

Ρ ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν ςυγκζντρωςθ 

ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ πλθροφορίεσ που 

περιλαμβάνονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ρι διαδικαςίεσ επιλζγονται  κατά 
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τθν κρίςθ του ελεγκτι  και περιλαμβάνουν τθν εκτίμθςθ του κινδφνου ουςιϊδουσ 

ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, λόγω απάτθσ ι λάκουσ. Για τθν 

εκτίμθςθ του κινδφνου αυτοφ, ο ελεγκτισ λαμβάνει υπόψθ το ςφςτθμα εςωτερικοφ 

ελζγχου ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν για τισ περιςτάςεισ 

και όχι για τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ 

εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρείασ. Ρ ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ 

τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν πολιτικϊν που εφαρμόςκθκαν και του εφλογου 

των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ Διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ 

παρουςίαςθσ  των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Σιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και 

κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ γνϊμθσ μασ. 

 

Γνϊμθ 

Ματά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα 

από κάκε ουςιϊδθ άποψθ τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31 

Δεκεμβρίου 2008, τθν χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ Φαμειακζσ τθσ Τοζσ 

για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικϊν κεμάτων. 
Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχιςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ 

του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα 

πλαίςια των οριηομζνων από τα άρκρα 43α και 37 του Μ.Ο. 2190/1920.       

  

 
         Ρρκωτοί Ελεγκτζσ Νογιςτζσ A.E. 
         Νεωφ. Ξεςογείων 396, 
         153 41 Αγία Σαραςκευι 
         ΑΞ ΥΡΕΝ:  148 

 Ακινα, 3 Ιουνίου 2009 
Ρι Ρρκωτοί Ελεγκτζσ Νογιςτζσ 

 
 

Γεϊργιοσ Ι. Βαρκαλίτθσ 
ΑΞ ΥΡΕΝ: 10251  

 
 

Χρυςοφλα Γ. Φςακαλογιάννθ 
ΑΞ ΥΡΕΝ: 23811 
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Γ. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΡΕΛΟΔΟΥ  01.11.2007 - 31.12.2008 
 

Ρι Ετιςιεσ Ρικονομικζσ Ματαςτάςεισ τθσ πρϊτθσ υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ 01.11.2007 ζωσ 

31.12.2008,  αναπόςπαςτό μζροσ των οποίων είναι και οι ςθμειϊςεισ που ακολουκοφν, 

εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ  «ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ ΔΙΑΜΧΒΕΤΟΘΥΘ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ 

ΑΥΦΑΝΙΥΘΥ Ανϊνυμθ Εταιρεία» ςτισ 3 Ιουνίου 2009 και τελοφν υπό τθν ζγκριςθ τθσ Φακτικισ 

Γενικισ Υυνζλευςθσ των Ξετόχων. 
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Στοιχεία Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων Χριςθσ (ποςά ςε €) 

Ραρ.
01.11.2007 - 

31.12.2008

Μφκλοσ εργαςιϊν 5.10 29.222.589,48

Μόςτοσ πωλιςεων 5.11 -26.509.290,28

Μικτά κζρδθ 2.713.299,20

Άλλα ζςοδα 5.12 1.125,21

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ  5.13 -2.740.795,96

Ζξοδα λειτουργίασ διακζςεωσ

Άλλα ζξοδα 

Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων 608.460,78

Αποςβζςεισ 5.14 -634.832,33

Ηθμίεσ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και 

επενδυτικϊν αποτελεςμάτων -26.371,55

Ζξοδα / Ζςοδα χρθματοοικονομικισ-

επενδυτικισ λειτουργίασ 5.15 26.371,55

Ρλεόναςμα προ φόρων 0,00

Φόροσ 0,00

Ρλεόναςμα μετά από φόρουσ από 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 0,00

Ρλεόναςμα μετά από φόρουσ από 

ςυνεχιηόμενεσ και διακοπείςεσ 

δραςτθριότθτεσ 0,00

Ματανζμονται ςε:

Ξετόχουσ Εταιρείασ

από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 0,00
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ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΛΣΟΛΟΓΛΣΜΟΥ ΧΘΣΘΣ (ποςά ςε €)

Ραρ.

01.11.2007 - 

31.12.2008

ΕΝΕΓΘΤΛΚΟ

Μθ Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργθτικοφ

Ενςϊματα πάγια 5.1 1.706.453,87

Νοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 5.2 10.505.272,42

Σφνολο Μθ Κυκλοφοριακϊν Στοιχείων 

Ενεργθτικοφ 12.211.726,29

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργθτικοφ

Σελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 5.3 6.808.058,90

Φαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 5.4 3.870.665,76

Σφνολο Κυκλοφοριακϊν Στοιχείων 

Ενεργθτικοφ 10.678.724,66

Σφνολο Ενεργθτικοφ 22.890.450,95

Μδια Κεφάλαια

Ξετοχικό Μεφάλαιο 5.5 3.000.000,00

Νοιπά Αποκεματικά 5.6 1.589.748,86

Αποτελζςματα εισ νζον 0,00

Μδια Κεφάλαια αποδιδόμενα ςτουσ μετόχουσ 

τθσ Μθτρικισ Εταιρείασ 4.589.748,86

Δικαιϊματα μειοψθφίασ -

Σφνολο Λδίων Κεφαλαίων 4.589.748,86

Υποχρεϊςεισ

Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ

Φραπεηικά δάνεια 0,00

Νοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 5.7 633.464,02

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 0,00

Σροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ 5.8 10.476.338,00

Σφνολο Μακροπρόκεςμων Υποχρεϊςεων 11.109.802,02

Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ
Σρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 5.9 7.190.900,07

Φρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο Βραχυπρόκεςμων Υποχρεϊςεων 7.190.900,07

Σφνολο Υποχρεϊςεων 18.300.702,09

Σφνολο Λδίων Κεφαλαίων και Υποχρεϊςεων 22.890.450,95
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Στοιχεία Κατάςταςθσ Μεταβολϊν Κακαρισ Κζςθσ (ποςά ςε €) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Λοιπά Αποκεματικά

Αποκεματικό εφλογθσ 

αξίασ

Αποτελζςματα εισ 

νζον

Σφνολο Λδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο των Λδίων Κεφαλαίων κατά τθν 1θ 

Νοεμβρίου 2007
1.588.528,55 1.220.000,00 2.808.528,55

Καθαρά Αποτελζςματα Περιόδου 1/1 - 31/12/2008 o,oo o,oo

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με μετρθτά 1.780.000,00 1.780.000,00

Ειςόδθμα μεταφερκζν απ'ευκείασ ςτα Κδια 

Μεφάλαια
1.220,31 1.220,31

Μεφαλαίοποίθςθ αποκεματικοφ εφλογθσ αξίασ 1.220.000,00 -1.220.000,00

Υπόλοιπο των Λδίων Κεφαλαίων κατά τθν 31θ 

Δεκεμβρίου 2008
3.000.000,00 1.589.748,86 o,oo 4.589.748,86



Θ.ΔΛ.Κ.Α. Α.Ε. ΕΦΘΥΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΥΘ 01.11.2007-31.12.2008 

 

 20/52 
 

Στοιχεία Κατάςταςθσ Ταμιακϊν οϊν (ποςά ςε €) 
 

01.11.2007 - 31.12.2008

Λειτουργικζσ Δραςτθριότθτεσ

Μζρδθ προ φόρων 0,00

Σλζον / μείον προςαρμογζσ ςε ςχζςθ με τισ εξισ ςυναλλαγζσ:

Σροβλζψεισ 1.821.937,00

ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:

Ξείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων 2.639.502,68

(Ξείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν δανειακϊν) -3.402.867,22

Ξείον:

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα -25.837,33

Υφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από Νειτουργικζσ Δραςτθριότθτεσ (α) 1.641.195,91

Φόκοι ειςπραχκζντεσ 52.208,88

Υφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ (β) -1.069.077,32

Χρθματοδοτικζσ Δραςτθριότθτεσ

Ειςπράξεισ από αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 1.780.000,00

Υφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από Χρθματοδοτικζσ Δραςτθριότθτεσ (γ) 1.780.000,00

Κακαρι Μείωςθ / Αφξθςθ ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα χριςθσ (α)+(β)+(γ)2.352.118,59

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ 1.518.547,17

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ 3.870.665,76
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1. ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΤΑΛΕΛΑ  
 
Θ εταιρεία «ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ ΔΙΑΜΧΒΕΤΟΘΥΘ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘΥ ΑΥΦΑΝΙΥΘΥ Ανϊνυμθ 

Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Θ.ΔΙ.Μ.Α Α.Ε» (ςτο εξισ θ Εταιρεία), είναι ανϊνυμθ 

Εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα.  Υυςτάκθκε με τον Ο. 3607 / 2007 (ΦΕΜ 245 

/ 11.11.2007) και προζρχεται από τθν μετατροπι του νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ 

δικαίου με τθν επωνυμία «ΜΕΟΦΤΡ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΧ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΡΧ ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ 

ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ» (Μ.Θ.Χ.Μ.Χ.).  

Θ Εταιρεία υπάγεται ςτισ διατάξεισ του Ο. 3429/2005 (ΦΕΜ 314/Α’) εξαιρουμζνων 

των διατάξεων του αρ. 14. 

Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςτθν οδό Υυγγροφ 101 & Ναγουμιτηι 40, ςτθν 

περιοχι Οζου Μόςμου του διμου Ακθναίων. 

Υκοπόσ τθσ Εταιρείασ, που λειτουργεί χάριν του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, ςφμφωνα 

με το αρ. 3 του Ματαςτατικοφ τθσ είναι: 

α) θ μελζτθ, ανάπτυξθ, λειτουργία, εκμετάλλευςθ, διοίκθςθ, διαχείριςθ και 

ςυντιρθςθ Υυςτθμάτων Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν –εξοπλιςμοφ, 

λογιςμικοφ και υπθρεςιϊν- για τθν εξυπθρζτθςθ όλων των Φορζων Μοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ 

β)  θ θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ με τουσ 

παραπάνω φορείσ (Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ), 

γ) θ ςυνεργαςία και διαςφνδεςθ με αντίςτοιχουσ φορείσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

δ) θ διαςφάλιςθ και θ υποςτιριξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ των Υυςτθμάτων 

Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν των Φορζων Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ που 

υπάγονται ςτθν εποπτεία του Χπουργείου Απαςχόλθςθσ και Μοινωνικισ 

Σροςταςίασ και λοιπϊν φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςε κζματα 

αςφάλιςθσ υγείασ, πρόνοιασ και κοινωνικισ πολιτικισ. 

ε) θ ενοποίθςθ και διαχείριςθ του ςυνόλου τθσ πλθροφορίασ ςτο χϊρο τθσ 

Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ ςτθν Ελλάδα, 

ςτ) θ παροχι ςυμβουλϊν προσ τουσ Φορείσ Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ για τα ωσ άνω 

κζματα, 
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η)  θ παροχι προσ κάκε υπθρεςία του Μράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ςτατιςτικϊν και άλλου τφπου πλθροφοριϊν και αξιολογιςεων για τθν 

Μοινωνικι Αςφάλιςθ ςτθν Ελλάδα, 

 θ) θ μελζτθ, ανάπτυξθ, λειτουργία, εκμετάλλευςθ, διοίκθςθ, διαχείριςθ και 

ςυντιρθςθ Υυςτθμάτων Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ 

φορζων του Χπουργείου Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 

κ) θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ των λειτουργοφντων, κακϊσ και των υπό υλοποίθςθ 

ζργων Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν των φορζων Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

ι)  θ ςυνζχιςθ και επζκταςθ των ιδθ εξυπθρετοφμενων ζργων του Μ.Θ.Χ.Μ.Χ. 

 

Για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ, θ Εταιρείασ μπορεί: 

α) να αναπτφςςει ζναντι αμοιβισ Υυςτιματα Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν και 

να παρζχει ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ φορείσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ 

β)  να διενεργεί για τουσ φορείσ Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ ι ςε ςυνεργαςία με 

αυτοφσ, τουσ διαγωνιςμοφσ για τθ μελζτθ, ανάπτυξθ, λειτουργία 

εκμετάλλευςθ, διαχείριςθ και ςυντιρθςθ Υυςτθμάτων Σλθροφορικισ και 

Επικοινωνίασ ςφμφωνα με τα παραπάνω 

γ) να ανακζτει ςε τρίτουσ ζργα για τθν λειτουργία και υποςτιριξθ των 

δραςτθριοτιτων τθσ, 

δ) να ςυμμετζχει ςε ερευνθτικά προγράμματα, να ςυνεργάηεται με 

πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και κζντρα καινοτομίασ, να διοργανϊνει ι/και να 

ςυμμετζχει ςε ςυνζδρια και ςεμινάρια, 

ε) να ςυμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων των οποίων 

δφναται να κακίςταται τελικόσ δικαιοφχοσ. 
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Θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου είναι θ ακόλουκθ: 

 

Δουλθγζρθσ Χριςτοσ  Σρόεδροσ 

Υφακιανάκθσ Ξιχαιλ  Αναπλθρωτισ Σρόεδροσ 

Μοντόσ Ιωάννθσ  Διευκφνων Υφμβουλοσ 

Γιαννίρθ Ξαρία  Φακτικό Ξζλοσ 

Υταμάτθσ Ευάγγελοσ   Φακτικό Ξζλοσ 

Χουλιάρασ  Γεϊργιοσ  Φακτικό Ξζλοσ 

Μαραπάτθ Ειρινθ  Φακτικό Ξζλοσ 

 

2. ΡΛΑΛΣΛΟ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΤΩΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 

2.1 Αντικείμενο και ζγκριςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων 
Ρι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ (ςτο εξισ "οικονομικζσ 

καταςτάςεισ") αναφζρονται ςτθν 1θ υπερδωδεκάμθνθ διαχειριςτικι χριςθ τθσ 

Εταιρείασ, θ οποία καλφπτει τθν περίοδο από 1 Οοεμβρίου 2007 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 

2008, και εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ κατά τθ 

ςυνεδρίαςι του τθσ 3 Ιουνίου 2009. 

Φα ποςά των οικονομικϊν καταςτάςεων παρουςιάηονται ςε ευρϊ που είναι το 

πρωτεφον νόμιςμα του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο δραςτθριοποιείται θ Εταιρεία. 

 Ωσ θμερομθνία πρϊτθσ εφαρμογισ των Διεκνϊν Σροτφπων Χρθματοοικονομικισ 

Σλθροφόρθςθσ είναι θ 1 Οοεμβρίου 2007. 

 

2.2 Δθμοςιότθτα των οικονομικϊν καταςτάςεων 
Ρι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

(www.idika.gr) και παραμζνουν προςπελάςιμεσ για δφο τουλάχιςτον ζτθ μετά τθν 

ζκδοςι τουσ. Υτοιχεία των οικονομικϊν καταςτάςεων δθμοςιεφονται ςτον θμεριςιο 

Φφπο, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

2.3 Βάςθ προετοιμαςίασ των οικονομικϊν καταςτάςεων 
Ρι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τα Διεκνι 

Νογιςτικά Σρότυπα (ςτο εξισ "ΔΝΣ") και τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ 

Σλθροφόρθςθσ (ςτο εξισ "ΔΣΧΣ") που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ 

κατάρτιςι τουσ ζγινε ςφμφωνα με τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ. 

 

http://www.idika.gr/
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Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΣΧΣ απαιτεί όπωσ θ 

Διοίκθςθ προβαίνει ςτθν διενζργεια κρίςεων, εκτιμιςεων και υποκζςεων που 

επθρεάηουν τα ποςά των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, τα ποςά των 

ενδεχόμενων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κατά τθν θμερομθνία των οικονομικϊν 

καταςτάςεων, κακϊσ και τα ποςά των εςόδων και εξόδων κατά τθν διάρκεια τθσ 

χριςεωσ. Ρι εν λόγω εκτιμιςεισ βαςίηονται ςε ιςτορικά ςτοιχεία και άλλουσ 

παράγοντεσ που κεωροφνται ςχετικοί. Φα πραγματικά αποτελζςματα ενδζχεται να 

διαφζρουν από αυτζσ τισ εκτιμιςεισ. 

Ρι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί µε βάςθ τθν αρχι του ιςτορικοφ 

κόςτουσ όπωσ αυτι τροποποιείται µε τθν αναπροςαρμογι ςυγκεκριμζνων 

ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ ςε τρζχουςεσ αξίεσ, τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ 

τθσ δραςτθριότθτασ (going concern) και είναι ςφμφωνεσ µε τα Διεκνι Σρότυπα 

Χρθµατοοικονοµικισ Σλθροφόρθςθσ (ΔΣΧΣ) όπωσ αυτά ζχουν εκδοκεί από τθν 

Επιτροπι Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων (IASB), κακϊσ και των ερμθνειϊν τουσ, 

όπωσ αυτζσ ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Ερμθνείασ Σροτφπων (I.F.R.I.C.) τθσ 

IASB. 

2.4 Νζα λογιςτικά πρότυπα και ερμθνείεσ τθσ ΔΕΕΧΡ 
Υυγκεκριμζνα, ζχουν εκδοκεί νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και 

διερμθνείεσ τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν 

κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ χριςθσ ι μεταγενζςτερα. Θ εκτίμθςθ τθσ Εταιρείασ 

ςχετικά με τθν επίδραςθ από τθν εφαρμογι αυτϊν των νζων προτφπων, 

τροποποιιςεων και διερμθνειϊν παρατίκεται παρακάτω. 

α) Σρότυπα υποχρεωτικά για τθν χριςθ 31 Δεκεμβρίου 2008  

ΔΛΡ 39 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ και 

Επιμζτρθςθ» και ΔΡΧΡ 7 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: 

Γνωςτοποιιςεισ»– Επαναταξινόμθςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων 

(εφαρμόηεται μεταγενζςτερα από τθν 1θ Λουλίου 2008) 

Θ τροποποίθςθ επιτρζπει ςε μια οικονομικι οντότθτα να επαναταξινομιςει μθ 

παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία (με εξαίρεςθ όςα κατθγοριοποιικθκαν 

από τθν επιχείρθςθ ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων κατά τθν αρχικι 

τουσ αναγνϊριςθ) ςε διαφορετικι κατθγορία από τθν «εφλογθ αξία μζςω των 

αποτελεςμάτων» ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ. Θ τροποποίθςθ, επίςθσ, 
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επιτρζπει ςε μια οικονομικι οντότθτα να μεταφζρει από τθν κατθγορία 

«Διακζςιμα προσ πϊλθςθ» ςτθν κατθγορία «Δάνεια και Απαιτιςεισ» ζνα 

χρθματοοικονομικό ςτοιχείο που κα μποροφςε να πλθρεί τον οριςμό «Δάνεια και 

Απαιτιςεισ» (εάν δεν είχε καταταχκεί ωσ διακζςιμο προσ πϊλθςθ), εφόςον θ 

οικονομικι οντότθτα ζχει τθν πρόκεςθ και τθν δυνατότθτα να διακρατιςει το εν 

λόγω χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ςτο εγγφσ μζλλον. Θ παραπάνω τροποποίθςθ 

δεν κα ζχει εφαρμογι ςτθν Εταιρεία. 

β) Διερμθνείεσ υποχρεωτικζσ για τθν χριςθ 31 Δεκεμβρίου 2008 

ΔΕΕΧΡ 11 - ΔΡΧΡ 2: Συναλλαγζσ Λδίων Μετοχϊν Ομίλου (εφαρμόηεται για τισ 

ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Μαρτίου 2007) 

Θ διερμθνεία διαςαφθνίηει τον χειριςμό ςε περιπτϊςεισ που οι υπάλλθλοι μίασ 

κυγατρικισ Εταιρείασ λαμβάνουν μετοχζσ τθσ μθτρικισ Εταιρείασ. Επίςθσ 

διευκρινίηει εάν οριςμζνεσ ςυναλλαγζσ πρζπει να λογίηονται ωσ ςυναλλαγζσ με 

διακανονιςμό με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ ι ςυναλλαγζσ με διακανονιςμό τοισ 

μετρθτοίσ. Θ διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι ςτον Εταιρεία. 

ΔΕΕΧΡ 12 - Συμφωνίεσ Ραραχϊρθςθσ (εφαρμόηεται για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λανουαρίου 2008) 

Θ διερμθνεία αναφζρεται ςτισ εταιρείεσ που ςυμμετζχουν ςε ςυμφωνίεσ 

παραχϊρθςθσ. Θ διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι ςτον Εταιρεία. 

ΔΕΕΧΡ 14 – Πρια Ρεριουςιακϊν Στοιχείων Κακοριςμζνων Ραροχϊν, Ελάχιςτο 

Απαιτοφμενο Σχθματιςμζνο κεφάλαιο και θ αλλθλεπίδραςι τουσ (εφαρμόηεται 

για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λανουαρίου 

2008) 

Θ διερμθνεία αναφζρεται ςε παροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία και ςε 

άλλα μακροχρόνια προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν προσ τουσ 

εργαηόμενουσ. Θ διερμθνεία διαςαφθνίηει πότε οικονομικά οφζλθ με τθ μορφι 

επιςτροφϊν από το πρόγραμμα ι μειϊςεων μελλοντικϊν ειςφορϊν ςτο 

πρόγραμμα πρζπει να κεωρθκοφν ωσ διακζςιμα, πωσ θ φπαρξθ ελάχιςτου 

απαιτοφμενου ςχθματιςμζνου κεφαλαίου ενδεχομζνωσ κα επθρζαηε τα 

διακζςιμα οικονομικά οφζλθ με τθ μορφι μειϊςεων μελλοντικϊν ειςφορϊν και 

πότε θ φπαρξθ ελάχιςτου απαιτοφμενου ςχθματιςμζνου κεφαλαίου κα 
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δθμιουργοφςε υποχρζωςθ. Εφόςον θ Εταιρεία δεν ζχει τζτοια προγράμματα 

παροχϊν για τουσ εργαηόμενουσ, θ διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι ςτον Εταιρεία. 

γ) Σρότυπα υποχρεωτικά μετά από τθν χριςθ 31 Δεκεμβρίου 2008 

ΔΛΡ 1 (Ανακεωρθμζνο) «Ραρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων» 

(εφαρμόηεται για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 

1θ Λανουαρίου 2009) 

Φο ΔΝΣ 1 ζχει ανακεωρθκεί για να αναβακμίςει τθ χρθςιμότθτα των 

πλθροφοριϊν που παρουςιάηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ρι πιο 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ είναι: θ κατάςταςθ μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων να 

περιλαμβάνει μόνο ςυναλλαγζσ με μετόχουσ, θ ειςαγωγι μιασ καινοφργιασ 

κατάςταςθσ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ (“comprehensive income”) που ςυνδυάηει 

όλα τα ςτοιχεία εςόδων και εξόδων τα οποία αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων με τα «λοιπά ειςοδιματα» (“other comprehensive income”) και 

επαναδιατυπϊςεισ (“restatements”) ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αναδρομικζσ 

εφαρμογζσ νζων λογιςτικϊν πολιτικϊν να παρουςιάηονται από τθν αρχι τθσ 

νωρίτερθσ ςυγκριτικισ περιόδου. Θ Εταιρεία κα εφαρμόςει τισ παραπάνω 

τροποποιιςεισ και κα κάνει τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ ςτθν παρουςίαςθ των 

οικονομικϊν του καταςτάςεων για το ζτοσ 2009. 

ΔΛΡ 23 (Τροποποίθςθ) «Κόςτοσ Δανειςμοφ» (εφαρμόηεται για τισ ετιςιεσ 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λανουαρίου 2009) 

Φο πρότυπο αντικακιςτά τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του ΔΝΣ 23. Θ βαςικι 

διαφορά ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ αφορά ςτθν κατάργθςθ τθσ 

επιλογισ αναγνϊριςθσ ωσ εξόδου του κόςτουσ δανειςμοφ που ςχετίηεται με 

περιουςιακά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, για τα οποία απαιτείται ζνα ςθμαντικό 

χρονικό διάςτθμα προκειμζνου να μπορζςουν να λειτουργιςουν ι να πωλθκοφν. 

Ωσ ςιμερα δεν ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ για τθν Εταιρεία 

ΔΛΡ 32 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Ραρουςίαςθ» και ΔΛΡ 1 

(Τροποποίθςθ)«Ραρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων»-

Χρθματοοικονομικά Μζςα διακζςιμα από τον κάτοχο (ι “puttable” μζςο) 

(εφαρμόηονται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 

1θ Λανουαρίου 2009) 
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Θ τροποποίθςθ ςτο ΔΝΣ 32 απαιτεί οριςμζνα χρθματοοικονομικά μζςα 

διακζςιμα από τον κάτοχο («puttable») και υποχρεϊςεισ που προκφπτουν κατά 

τθν ρευςτοποίθςθ, να καταταχκοφν ωσ Κδια Μεφάλαια εάν πλθροφνται 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια. Θ τροποποίθςθ ςτο ΔΝΣ 1 απαιτεί γνωςτοποίθςθ 

ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν αναφορικά με τα «puttable» μζςα που 

κατατάςςονται ωσ Κδια Μεφάλαια. Θ Εταιρεία εκτιμά ότι αυτζσ οι τροποποιιςεισ 

δεν κα επθρεάςουν τισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ αφοφ ωσ ςιμερα δεν 

ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ. 

ΔΛΡ 39 (Τροποποιθμζνο) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ και 

Επιμζτρθςθ» – Αντιςτακμιςμζνα ςτοιχεία που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ 

τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ 

που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λουλίου 2009) 

Θ παροφςα τροποποίθςθ αποςαφθνίηει τον τρόπο με τον οποίο κα ζπρεπε να 

εφαρμόηονται, ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, οι αρχζσ που κακορίηουν κατά 

πόςο ζνασ αντιςτακμιηόμενοσ κίνδυνοσ ι τμιμα των ταμειακϊν ροϊν εμπίπτει 

ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ. Θ Εταιρεία αναμζνει ότι 

αυτζσ οι τροποποιιςεισ δεν κα επθρεάςουν τισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 

αφοφ ωσ ςιμερα δεν ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ 

ΔΡΧΡ 1 (Τροποποίθςθ) «Ρρϊτθ εφαρμογι των ΔΡΧΡ» και ΔΛΡ 27 

(Τροποποίθςθ) «Ενοποιθμζνεσ και Λδιαίτερεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» 

(εφαρμόηονται για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά 

τθν 1θ Λανουαρίου 2009) 

Θ τροποποίθςθ του ΔΣΧΣ 1 επιτρζπει ςτισ οικονομικζσ οντότθτεσ που 

εφαρμόηουν για πρϊτθ φορά τα ΔΣΧΣ να χρθςιμοποιοφν ωσ τεκμαιρόμενο 

κόςτοσ είτε τθν εφλογθ αξία είτε τθν λογιςτικι αξία με βάςθ τισ προθγοφμενεσ 

λογιςτικζσ πρακτικζσ για τθν επιμζτρθςθ του αρχικοφ κόςτουσ των επενδφςεων 

ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ, ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ 

και ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ. Επίςθσ, θ τροποποίθςθ καταργεί τον οριςμό 

τθσ μεκόδου κόςτουσ από το ΔΝΣ 27 και το αντικακιςτά με τθν απαίτθςθ τα 

μερίςματα να παρουςιάηονται ωσ ειςόδθμα ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ του επενδυτι. Μακϊσ θ Εταιρεία ζχει ιδθ μεταβεί ςτα ΔΣΧΣ, θ 

τροποποίθςθ δεν κα ζχει αντίκτυπο ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ. 
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ΔΡΧΡ 2 (Τροποποίθςθ) «Ραροχζσ που Εξαρτϊνται από τθν Αξία των Μετοχϊν» 

– Ρροχποκζςεισ Κατοχφρωςθσ και Ακυρϊςεισ (εφαρμόηεται για τισ ετιςιεσ 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λανουαρίου 2009) 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τον οριςμό των «προχποκζςεων τθσ κατοχφρωςθσ 

(vesting conditions)», με τθν ειςαγωγι του όρου «προχποκζςεισ μθ κατοχφρωςθσ 

(non-vesting conditions)» για όρουσ που δεν αποτελοφν όρουσ υπθρεςίασ ι 

όρουσ απόδοςθσ. Επίςθσ, διευκρινίηεται ότι όλεσ οι ακυρϊςεισ είτε προζρχονται 

από τθν ίδια τθν οντότθτα είτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, πρζπει να ζχουν τθν 

ίδια λογιςτικι αντιμετϊπιςθ. Θ Εταιρεία δεν αναμζνει ότι αυτι θ τροποποίθςθ κα 

ζχει επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ αφοφ ωσ ςιμερα δεν ςυντρζχει 

τζτοια περίπτωςθ. 

ΔΡΧΡ 3 (Ανακεωρθμζνο) «Συνενϊςεισ Επιχειριςεων» και ΔΛΡ 27 

(Τροποποιθμζνο) «Ενοποιθμζνεσ και Λδιαίτερεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» 

(εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ 

Λουλίου 2009) 

Φο ανακεωρθμζνο ΔΣΧΣ 3 ειςάγει μια ςειρά αλλαγϊν ςτο λογιςτικό χειριςμό 

ςυνενϊςεων επιχειριςεων οι οποίεσ κα επθρεάςουν το ποςό τθσ 

αναγνωριςκείςασ υπεραξίασ, τα αποτελζςματα τθσ αναφερόμενθσ περιόδου ςτθν 

οποία πραγματοποιείται θ απόκτθςθ επιχειριςεων και τα μελλοντικά 

αποτελζςματα. Αυτζσ οι αλλαγζσ περιλαμβάνουν τθν εξοδοποίθςθ δαπανϊν που 

ςχετίηονται με τθν απόκτθςθ και τθν αναγνϊριςθ μεταγενζςτερων μεταβολϊν 

ςτθν εφλογθ αξία του ενδεχόμενου τιμιματοσ (“contingent consideration”) ςτα 

αποτελζςματα. Φο τροποποιθμζνο ΔΝΣ 27 απαιτεί ςυναλλαγζσ που οδθγοφν ςε 

αλλαγζσ ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι να καταχωροφνται ςτθν κακαρι 

κζςθ. Επιπλζον, το τροποποιθμζνο πρότυπο μεταβάλλει το λογιςτικό χειριςμό για 

τισ ηθμίεσ που πραγματοποιοφνται από κυγατρικι Εταιρεία κακϊσ και τθσ 

απϊλειασ του ελζγχου κυγατρικισ. λεσ οι αλλαγζσ των ανωτζρω προτφπων 

εφαρμόηονται μεταγενζςτερα από τθν θμερομθνία εφαρμογισ τουσ και κα 

επθρεάςουν μελλοντικζσ αποκτιςεισ και ςυναλλαγζσ με μετόχουσ μειοψθφίασ. Θ 

Εταιρεία δεν ςκοπεφει να εφαρμόςει αυτζσ τισ αλλαγζσ από τθν θμζρα που 

τίκενται ςε εφαρμογι αφοφ δεν ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ 
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ΔΡΧΡ 8 «Κλάδοι Δραςτθριοτιτων» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λανουαρίου 2009) 

Φο πρότυπο αυτό αντικακιςτά το ΔΝΣ 14, ςφμφωνα με το οποίο οι τομείσ 

αναγνωρίηονταν και παρουςιάηονταν με βάςθ μια ανάλυςθ απόδοςθσ και 

κινδφνου. Υφμφωνα με το ΔΣΧΣ 8 οι τομείσ αποτελοφν ςυςτατικά μιασ 

οικονομικισ οντότθτασ που εξετάηονται τακτικά από τον Διευκφνοντα Υφμβουλο / 

Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ οικονομικισ οντότθτασ (Chief Operating Decision 

Maker) και παρουςιάηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ με βάςθ αυτιν τθν 

εςωτερικι κατθγοριοποίθςθ. Θ Εταιρεία δεν κα εφαρμόςει το ΔΣΧΣ 8 από τθν 1 

Ιανουαρίου 2009 αφοφ δεν ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ. 

δ) Διερμθνείεσ που εφαρμόηονται μετά από τθν χριςθ 31 Δεκεμβρίου 2008 

ΔΕΕΧΡ 13 – Ρρογράμματα Ριςτότθτασ Ρελατϊν (εφαρμόηονται για τισ ετιςιεσ 

λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λουλίου 2008) 

Θ διερμθνεία διαςαφθνίηει τον χειριςμό των εταιρειϊν που χορθγοφν κάποιασ 

μορφισ επιβράβευςθ πιςτότθτασ όπωσ ‘’πόντουσ’’ ι ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ ςε 

πελάτεσ που αγοράηουν αγακά ι υπθρεςίεσ. Θ διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι 

ςτθν Εταιρεία. 

ΔΕΕΧΡ 15 – Συμφωνίεσ για τθν καταςκευι ακίνθτθσ περιουςίασ (εφαρμόηεται 

για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λανουαρίου 

2009) 

Θ διερμθνεία αναφζρεται ςτουσ υφιςτάμενουσ διαφορετικοφσ λογιςτικοφσ 

χειριςμοφσ για τισ πωλιςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ. Ξερικζσ οικονομικζσ οντότθτεσ 

αναγνωρίηουν το ζςοδο ςφμφωνα με το ΔΝΣ 18 (δθλ. όταν μεταφζρονται οι 

κίνδυνοι και τα οφζλθ κυριότθτασ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ) και άλλεσ 

αναγνωρίηουν το ζςοδο ανάλογα με το ςτάδιο ολοκλιρωςθσ τθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ ςφμφωνα με το ΔΝΣ 11. Θ διερμθνεία διαςαφθνίηει ποιο πρότυπο 

πρζπει να εφαρμοςτεί ςε κάκε περίπτωςθ. Θ διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι ςτθν 

Εταιρεία. 

ΔΕΕΧΡ 16 - Αντιςτακμίςεισ μιασ κακαρισ επζνδυςθσ ςε εκμετάλλευςθ ςτο 

εξωτερικό (εφαρμόηεται για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 

ι μετά τθν 1θ Οκτωβρίου 2008) 
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Θ διερμθνεία ζχει εφαρμογι ςε μία οικονομικι οντότθτα που αντιςτακμίηει τον 

κίνδυνο ξζνου νομίςματοσ που προκφπτει από κακαρι επζνδυςθ τθσ ςε 

εκμετάλλευςθ ςτο εξωτερικό και πλθρεί τουσ όρουσ για λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ 

ςφμφωνα με το ΔΝΣ 39. Θ διερμθνεία παρζχει οδθγίεσ ςχετικά με τον τρόπο με 

τον οποίο μία οικονομικι οντότθτα πρζπει να κακορίςει τα ποςά που 

αναταξινομοφνται από τα ίδια κεφάλαια ςτα αποτελζςματα τόςο για το μζςο 

αντιςτάκμιςθσ όςο και για το αντιςτακμιηόμενο ςτοιχείο. Θ διερμθνεία δεν ζχει 

εφαρμογι ςτον Εταιρεία. 

ε) Φροποποιιςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμιμα του προγράμματοσ ετιςιων 

 βελτιϊςεων του ΥΔΝΣ (Υυμβοφλιο Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων) 

Ρι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που 

υπειςζρχονται ςτα ΔΣΧΣ ωσ επακόλουκο των αποτελεςμάτων του ετιςιου 

προγράμματοσ βελτιϊςεων του ΥΔΝΣ που δθμοςιεφτθκε τον Ξάιο 2008. Ρι 

παρακάτω τροποποιιςεισ, εφόςον δεν ορίηεται διαφορετικά, ιςχφουν για τισ 

ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2009. 

ΔΛΡ 1 (Τροποποίθςθ) «Ραρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι κάποια από τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά 

ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ που ζχουν καταταχκεί ωσ προοριηόμενο για εμπορικι 

εκμετάλλευςθ ςφμφωνα με το ΔΝΣ 39 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ 

και Επιμζτρθςθ» αποτελοφν παραδείγματα κυκλοφοροφντων ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ και βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων αντίςτοιχα. Θ Εταιρεία δεν κα 

εφαρμόςει τθν τροποποίθςθ αυτι κακϊσ ωσ ςιμερα δεν υπάρχει τζτοια 

περίπτωςθ. 

ΔΛΡ 16 (Τροποποίθςθ ) «Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ» (και επακόλουκθ 
τροποποίθςθ ςτο ΔΛΡ 7 «Κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν») 

Θ τροποποίθςθ αυτι απαιτεί ςτισ οικονομικζσ οντότθτεσ με ςυνικεισ 

δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται θ εκμίςκωςθ και εν ςυνεχεία 

πϊλθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων να παρουςιάηουν τo προϊόν τθσ πϊλθςθσ των 

ςτοιχείων αυτϊν ςτα ζςοδα και να μεταφζρουν τθν αναπόςβεςτθ αξία του 

ςτοιχείου ςτα αποκζματα όταν το ςτοιχείο του ενεργθτικοφ κεωρείται διακζςιμο 

προσ πϊλθςθ. Θ επακόλουκθ τροποποίθςθ ςτο ΔΝΣ 7 δθλϊνει ότι οι ταμειακζσ 

ροζσ που προκφπτουν από τθν αγορά, εκμίςκωςθ και πϊλθςθ των εν λόγω 

περιουςιακϊν ςτοιχείων κατατάςςονται ςτισ ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ 
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δραςτθριότθτεσ. Θ τροποποίθςθ δεν κα ζχει επίπτωςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

Εταιρείασ κακϊσ δεν περιλαμβάνεται ςτισ ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ θ εκμίςκωςθ 

και μεταγενζςτερθ πϊλθςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ. 

ΔΛΡ 19 (Τροποποίθςθ) «Ραροχζσ ςε εργαηόμενουσ» 

Ρι αλλαγζσ ςτο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουκεσ: 

• Ξια τροποποίθςθ ςτο πρόγραμμα που καταλιγει ςε μια μεταβολι ςτθν ζκταςθ 

ςτθν οποία οι δεςμεφςεισ για παροχζσ επθρεάηονται από μελλοντικζσ αυξιςεισ 

των μιςκϊν είναι μια περικοπι, ενϊ μια τροποποίθςθ που μεταβάλλει τισ 

παροχζσ που αποδίδονται ςτθ προχπθρεςία προκαλεί ζνα αρνθτικό κόςτοσ 

προχπθρεςίασ εάν καταλιγει ςε μείωςθ τθσ παροφςασ αξίασ υποχρεϊςεων 

κακοριςμζνων παροχϊν. 

• Ρ οριςμόσ τθσ απόδοςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων του προγράμματοσ ζχει 

τροποποιθκεί για να ορίςει ότι τα ζξοδα διαχείριςθσ του προγράμματοσ 

εκπίπτουν ςτον υπολογιςμό τθσ απόδοςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του 

προγράμματοσ μόνο ςτθν ζκταςθ που τα ζξοδα αυτά ζχουν εξαιρεκεί από τθν 

επιμζτρθςθ τθσ υποχρζωςθσ κακοριςμζνων παροχϊν. 

• Ρ διαχωριςμόσ μεταξφ βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων παροχϊν ςε 

εργαηόμενουσ κα βαςιςκεί ςτο εάν οι παροχζσ κα τακτοποιθκοφν εντόσ ι μετά 

τουσ 12 μινεσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ των εργαηομζνων. 

• Φο ΔΝΣ 37 «Σροβλζψεισ, Ενδεχόμενεσ Χποχρεϊςεισ και Ενδεχόμενα 

Σεριουςιακά Υτοιχεία» απαιτεί οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ να γνωςτοποιοφνται 

και όχι να αναγνωρίηονται. Φο ΔΝΣ 19 ζχει τροποποιθκεί για να είναι ςυνεπζσ. 

Θ Εταιρεία δεν κα εφαρμόςει αυτζσ τισ τροποποιιςεισ κακϊσ δεν υπάρχει πεδίο 

εφαρμογισ για τθν Εταιρεία. 

ΔΛΡ 20 (Τροποποίθςθ) «Λογιςτικι κρατικϊν επιχορθγιςεων και γνωςτοποίθςθ 

τθσ κρατικισ υποςτιριξθσ» 

Θ τροποποίθςθ απαιτεί θ ωφζλεια από ζνα κρατικό δάνειο με επιτόκιο 

χαμθλότερο από εκείνο τθσ αγοράσ να επιμετρείται ωσ θ διαφορά μεταξφ τθσ 

λογιςτικισ αξίασ βάςει του ΔΝΣ 39 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ και 

επιμζτρθςθ» και των εςόδων που προκφπτουν από τθν εν λόγω ωφζλεια με τθ 
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λογιςτικι αντιμετϊπιςθ του ΔΝΣ 20. Θ τροποποίθςθ δεν κα ζχει αντίκτυπο ςτισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ κακϊσ δεν ζχουν λθφκεί δάνεια από το Μράτοσ. 

ΔΛΡ 27 (Τροποποίθςθ) «Ενοποιθμζνεσ και ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ» 

Θ τροποποίθςθ ορίηει ότι ςτισ περιπτϊςεισ όπου μια επζνδυςθ ςε κυγατρικι 

Εταιρεία, θ οποία αντιμετωπίηεται λογιςτικά ςφμφωνα με το ΔΝΣ 39 

«Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ», ζχει ταξινομθκεί ωσ 

ςτοιχείο κατεχόμενο προσ πϊλθςθ ςφμφωνα με το ΔΣΧΣ 5 «Ξθ κυκλοφοροφντα 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ διακζςιμα προσ πϊλθςθ και διακοπτόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ» κα ςυνεχίςει να εφαρμόηεται το ΔΝΣ 39. Θ τροποποίθςθ δεν κα 

ζχει καμία επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ αφοφ δεν 

υφίςταται τζτοια περίπτωςθ. 

ΔΛΡ 28 (Τροποποίθςθ) «Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ» (και επακόλουκεσ 

τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΡ 32 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποίθςθ και 

Ραρουςίαςθ» και ςτο ΔΡΧΡ 7 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ») 

Υφμφωνα με αυτιν τθν τροποποίθςθ, μια επζνδυςθ ςε ςυγγενι επιχείρθςθ 

αντιμετωπίηεται ωσ μοναδικό ςτοιχείο για ςκοποφσ ελζγχου απομείωςθσ και θ 

όποια ηθμιά απομείωςθσ δεν κατανζμεται ςε ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία του 

ενεργθτικοφ που περιλαμβάνονται ςτθ επζνδυςθ. Ρι αναςτροφζσ των ηθμιϊν 

απομείωςθσ καταχωροφνται ωσ προςαρμογι ςτο λογιςτικό υπόλοιπο τθσ 

επζνδυςθσ ςτθν ζκταςθ που το ανακτιςιμο ποςό τθσ επζνδυςθσ ςτθ ςυγγενι 

αυξάνεται. Θ τροποποίθςθ δεν κα ζχει καμία επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ αφοφ δεν υφίςταται τζτοια περίπτωςθ 

ΔΛΡ 28 (Τροποποίθςθ) «Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ» (και επακόλουκεσ 

τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΡ 32 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποίθςθ και 

Ραρουςίαςθ» και ςτο ΔΡΧΡ 7 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ») 

Θ τροποποίθςθ αυτι ορίηει ότι ςτισ περιπτϊςεισ όπου μια επζνδυςθ ςε ςυγγενι 

επιχείρθςθ λογιςτικοποιείται ςφμφωνα με το ΔΝΣ 39 «Χρθματοοικονομικά μζςα: 

Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ» επιπρόςκετα των απαιτοφμενων γνωςτοποιιςεων 

του ΔΝΣ 32 «Χρθματοοικονομικά μζςα:Γνωςτοποίθςθ και Σαρουςίαςθ» και 

ΔΣΧΣ 7 «Χρθματοοικονομικά εργαλεία: Γνωςτοποιιςεισ» κα πρζπει να γίνουν 

ςυγκεκριμζνεσ και όχι όλεσ οι απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ του ΔΝΣ 28. Θ 
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τροποποίθςθ δεν κα ζχει καμία επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 

Εταιρείασ αφοφ δεν υφίςταται τζτοια περίπτωςθ 

ΔΛΡ 29 (Τροποποίθςθ) «Ραρουςίαςθ Οικονομικϊν Στοιχείων ςε 

Υπερπλθκωριςτικζσ Οικονομίεσ» 

Θ οδθγία ςε αυτό το πρότυπο ζχει τροποποιθκεί ϊςτε να απεικονίςει το γεγονόσ 

ότι κάποια περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ επιμετροφνται ςτθν εφλογθ 

αξία αντί ςτο ιςτορικό κόςτοσ. Θ τροποποίθςθ δεν κα ζχει καμιά επίδραςθ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ. 

ΔΛΡ 31 (Τροποποίθςθ) «Συμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ» (και επακόλουκεσ 

τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΡ 32 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποίθςθ και 

Ραρουςίαςθ» και ςτο ΔΡΧΡ 7 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ») 

Θ τροποποίθςθ αυτι ορίηει ότι ςτισ περιπτϊςεισ όπου μια επζνδυςθ ςε 

κοινοπραξία λογιςτικοποιείται ςφμφωνα με το ΔΝΣ 39 «Χρθματοοικονομικά 

μζςα: Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ» επιπρόςκετα των απαιτοφμενων 

γνωςτοποιιςεων του ΔΝΣ 32 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποίθςθ και 

Σαρουςίαςθ» και ΔΣΧΣ 7 «Χρθματοοικονομικά εργαλεία: Γνωςτοποιιςεισ» κα 

πρζπει να γίνουν ςυγκεκριμζνεσ και όχι όλεσ οι απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ 

του ΔΝΣ 31 «Υυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ». Θ τροποποίθςθ δεν κα ζχει καμία 

επίδραςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ κακϊσ δεν ζχει ςυμμετοχζσ ςε 

κοινοπραξίεσ που να λογιςτικοποιοφνται ςφμφωνα με το ΔΝΣ 39. 

ΔΛΡ 36 (Τροποποίθςθ) «Απομείωςθ Αξίασ Ρεριουςιακϊν Στοιχείων» 

Θ τροποποίθςθ αυτι απαιτεί ότι ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ εφλογθ αξία μειωμζνθ 

κατά το κόςτοσ τθσ πϊλθςθσ υπολογίηεται βάςει των προεξοφλθμζνων 

ταμειακϊν ροϊν, πρζπει να γίνονται γνωςτοποιιςεισ ιςοδφναμεσ προσ εκείνεσ 

για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ λόγω χριςθσ. Θ Εταιρεία κα εφαρμόςει αυτιν τθν 

τροποποίθςθ και κα παρζχει τθν απαραίτθτθ γνωςτοποίθςθ όπου εφαρμόηεται 

για τουσ ελζγχουσ απομείωςθσ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2009. 

ΔΛΡ 38 (Τροποποίθςθ) «Άχλα Ρεριουςιακά Στοιχεία» 

Θ τροποποίθςθ αυτι ορίηει ότι μία πλθρωμι μπορεί να αναγνωριςτεί ωσ 

προπλθρωμι μόνο εάν ζχει πραγματοποιθκεί πριν τθ απόκτθςθ του δικαιϊματοσ 

πρόςβαςθσ ςε αγακά ι λιψθσ υπθρεςιϊν. Θ τροποποίθςθ αυτι πρακτικά 

ςθμαίνει ότι όταν θ Εταιρεία αποκτιςει πρόςβαςθ ςτα αγακά ι λάβει τισ 
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υπθρεςίεσ τότε θ πλθρωμι πρζπει να εξοδοποιθκεί. Θ Εταιρεία κα εφαρμόςει τθν 

τροποποίθςθ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2009. 

ΔΛΡ 38 (Τροποποίθςθ) «Άχλα Ρεριουςιακά Στοιχεία» 

Θ τροποποίθςθ αυτι διαγράφει τθν διατφπωςθ που ορίηει ότι κα υπάρξουν 

«ςπάνια, αν υπάρξουν ποτζ» ενδείξεισ για τθ χριςθ μιασ μεκόδου που καταλιγει 

ςε ζνα χαμθλότερο ςυντελεςτι απόςβεςθσ από αυτόν τθσ ςτακερισ μεκόδου 

απόςβεςθσ. Θ τροποποίθςθ δεν κα ζχει επί του παρόντοσ επίδραςθ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ κακϊσ όλα τα άχλα περιουςιακά ςτοιχεία 

αποςβζνονται με τθν χριςθ τθσ ςτακερισ μεκόδου. 

ΔΛΡ 39 (Τροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ και 

Επιμζτρθςθ» 

Ρι αλλαγζσ ςε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 

• Είναι δυνατό να υπάρξουν μετακινιςεισ προσ και από τθν κατθγορία τθσ 

εφλογθσ αξίασ μζςω των αποτελεςμάτων όταν ζνα παράγωγο ξεκινά ι παφει να 

πλθρεί τισ προχποκζςεισ ωσ μζςο αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν ι 

αντιςτάκμιςθσ κακαρισ επζνδυςθσ. 

• Ρ οριςμόσ του χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι τθσ 

χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων 

όςον αφορά ςτοιχεία που κατζχονται ωσ διακζςιμα για εμπορικι εκμετάλλευςθ 

ζχει τροποποιθκεί. Διευκρινίηεται ότι ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό 

ςτοιχείο ι υποχρζωςθ που αποτελεί μζροσ ενόσ χαρτοφυλακίου 

χρθματοοικονομικϊν μζςων που ζχουν κοινι διαχείριςθ με τεκμθριωμζνθ 

ζνδειξθ πραγματικοφ πρόςφατου ςχεδίου βραχυπρόκεςμθσ αποκόμιςθσ κερδϊν, 

ςυμπεριλαμβάνεται ςε αυτοφ του είδουσ το χαρτοφυλάκιο κατά τθν αρχικι 

αναγνϊριςθ. 

• Θ ιςχφουςα οδθγία για τον προςδιοριςμό και τθν τεκμθρίωςθ αντιςτακμίςεων 

δθλϊνει ότι ζνα μζςο αντιςτάκμιςθσ πρζπει να εμπλζκει μζροσ που δεν ανικει 

ςτθν αναφζρουςα οικονομικι οντότθτα και αναφζρει ζναν τομζα ωσ παράδειγμα 

μιασ οικονομικισ οντότθτασ. Αυτό ςθμαίνει ότι για να εφαρμοςτεί θ λογιςτικι 

αντιςτάκμιςθσ ςε επίπεδο τομζα, οι απαιτιςεισ για τθ λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ 

πρζπει να πλθροφνται ςυγχρόνωσ από τον τομζα που το εφαρμόηει. Θ 
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τροποποίθςθ αφαιρεί αυτιν τθν απαίτθςθ ζτςι ϊςτε το ΔΝΣ 39 να ςυμβαδίηει με 

το ΔΣΧΣ 8 «Φομείσ δραςτθριοτιτων» το οποίο απαιτεί θ γνωςτοποίθςθ για τομείσ 

να βαςίηεται ςε πλθροφορίεσ που παρουςιάηονται ςτον Διευκφνοντα Υφμβουλο / 

Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ οικονομικισ οντότθτασ (Chief Operating Decision 

Maker). 

• ταν επιμετρείται εκ νζου θ λογιςτικι αξία ενόσ χρεωςτικοφ τίτλου κατά τθ 

διακοπι τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ εφλογθσ αξίασ, θ τροποποίθςθ διευκρινίηει 

ότι πρζπει να χρθςιμοποιείται ζνα ανακεωρθμζνο πραγματικό επιτόκιο 

(υπολογιςμζνο τθν θμζρα τθσ διακοπισ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ εφλογθσ 

αξίασ). 

Θ Εταιρεία δεν κα εφαρμόςει το ΔΝΣ 39 (Φροποποίθςθ) από τθ 1θ Ιανουαρίου 

2009 ςφοφ δεν ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ. 

ΔΛΡ 40 (Τροποποίθςθ) «Επενδφςεισ ςε ακίνθτα» (και επακόλουκεσ 

τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΡ 16 «Ενςϊματεσ Ακινθτοποιιςεισ») 

Θ τροποποίθςθ ορίηει ότι τα ακίνθτα που είναι υπό καταςκευι ι αξιοποίθςθ για 

μελλοντικι χριςθ ωσ επενδυτικά ακίνθτα εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 

ΔΝΣ 40. Επομζνωσ, όπου εφαρμόηεται θ μζκοδοσ τθσ εφλογθσ αξίασ τα ακίνθτα 

αυτά επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία. μωσ, ςε περιπτϊςεισ που θ εφλογθ αξία 

ενόσ επενδυτικοφ ακινιτου υπό καταςκευι δεν μπορεί να επιμετρθκεί με 

αξιοπιςτία, το ακίνθτο επιμετράται ςτο κόςτοσ μζχρι τθν νωρίτερθ μεταξφ τθσ 

θμερομθνίασ ολοκλιρωςθσ τθσ καταςκευισ και τθσ θμερομθνίασ ςτθν οποία θ 

εφλογθ αξία κακίςταται δυνατό να επιμετρθκεί με αξιοπιςτία. Θ τροποποίθςθ δεν 

κα επθρεάςει τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ κακϊσ δεν κατζχει επενδφςεισ ςε 

ακίνθτα. 

ΔΛΡ 41 (Τροποποίθςθ) «Γεωργία» 

Θ τροποποίθςθ απαιτεί τθν χριςθ ενόσ προεξοφλθτικοφ επιτοκίου τθσ αγοράσ 

όπου οι υπολογιςμοί εφλογθσ αξίασ βαςίηονται ςε προεξοφλθμζνεσ ταμειακζσ 

ροζσ και τθν κατάργθςθ τθσ απαγόρευςθσ να λαμβάνονται υπόψθ οι βιολογικοί 

μεταςχθματιςμοί κατά τον υπολογιςμό τθσ εφλογθσ αξίασ. Θ τροποποίθςθ δεν κα 

ζχει επίδραςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ του Εταιρείασ  κακϊσ αυτι δεν εμπίπτει ςτισ 

δραςτθριότθτζσ τθσ 
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ΔΡΧΡ 5 (Τροποποίθςθ) «Mθ Κυκλοφοροφντα Ρεριουςιακά Στοιχεία που 

Κατζχονται προσ Ρϊλθςθ και Διακοπείςεσ Δραςτθριότθτεσ» (και επακόλουκεσ 

τροποποιιςεισ ςτο ΔΡΧΡ 1 «Ρρϊτθ Εφαρμογι των Διεκνϊν Ρροτφπων 

Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ») (ιςχφουν για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λουλίου 2009) 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία και οι υποχρεϊςεισ 

μιασ κυγατρικισ ταξινομοφνται ωσ κατεχόμενα προσ πϊλθςθ εάν ζνα πρόγραμμα 

πϊλθςθσ για μερικι διάκεςθ καταλιγει ςε απϊλεια του ελζγχου τθσ και κα 

πρζπει να γίνουν ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ για αυτι τθ κυγατρικι εφόςον 

πλθρείται ο οριςμόσ για μια διακοπείςα δραςτθριότθτα. Θ επακόλουκθ 

τροποποίθςθ ςτο ΔΣΧΣ 1 ορίηει ότι αυτζσ οι τροποποιιςεισ κα εφαρμόηονται 

μελλοντικά από τθν θμερομθνία μετάβαςθσ ςε ΔΣΧΣ. Θ Εταιρεία δεν κα 

εφαρμόςει τθν τροποποίθςθ αυτι κακϊσ δεν ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ. 

 

3. ΒΑΣΛΚΕΣ ΛΟΓΛΣΤΛΚΕΣ ΑΧΕΣ  
Ρι λογιςτικζσ αρχζσ βάςει των οποίων ςυντάςςονται οι ςυνθµµζνεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ και τισ οποίεσ ςυςτθματικά εφαρμόηει θ Εταιρεία είναι οι ακόλουκεσ : 

3.1 Μετατροπι ξζνου νομίςματοσ 

Ρι οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ, που αποτελεί το λειτουργικό 

νόµιςµα και το νόµιςµα παρουςίαςθσ τθσ Εταιρείασ «Νειτουργικό». Είναι το 

νόμιςμα του πρωτεφοντοσ οικονομικοφ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο λειτουργεί θ 

Εταιρεία και βάςει του οποίου επιμετρϊνται τα ςτοιχεία των οικονομικϊν 

καταςτάςεων των Εταιρείασ. 

Ρι ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νοµίςµατα μετατρζπονται ςτο λειτουργικό νόµιςµα µε τθ 

χριςθ των ιςοτιμιϊν που ιςχφουν κατά τθν θµεροµθνία των ςυναλλαγϊν. 

Μζρδθ και ηθµίεσ από ςυναλλαγµατικζσ διαφορζσ οι οποίεσ προκφπτουν από τθν 

εκκακάριςθ τζτοιων ςυναλλαγϊν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου και από τθ 

µετατροπι των νοµιςµατικϊν ςτοιχείων που εκφράηονται ςε ξζνο νόµιςµα µε τισ 

ιςχφουςεσ ιςοτιµίεσ κατά τθν θµεροµθνία ιςολογιςµοφ, καταχωροφνται ςτα 

αποτελζςµατα. Ρι ςυναλλαγµατικζσ διαφορζσ από µθ νοµιςµατικά ςτοιχεία που 

αποτιµϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ, κεωροφνται ωσ τµιµα τθσ εφλογθσ αξίασ και 

ςυνεπϊσ καταχωροφνται όπου και οι διαφορζσ τθσ εφλογθσ αξίασ.  
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3.2 Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

Φα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ ςε αναπροςαρμοςμζνεσ αξίεσ όπωσ αυτζσ προςδιορίςτθκαν με ςχετικι 

εκτίμθςθ από ανεξάρτθτο εκτιμθτι ςε εφλογεσ αξίεσ κατά τθν θμερομθνία 

μετάβαςθσ, μείον τισ ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τυχόν ηθμίεσ απομείωςθσ.  

Ρι αναπροςαρμογζσ γίνονται με επαρκι ςυχνότθτα, προκειμζνου να βεβαιϊνεται 

ότι θ λογιςτικι αξία του παγίου δεν διαφζρει ουςιαςτικά από αυτι που κα 

προςδιοριηόταν με τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ κατά τθν θμζρα του 

Ιςολογιςμοφ. 

Ρι αποςβζςεισ των ενςϊµατων παγίων υπολογίηονται µε τθ ςτακερι µζκοδο µζςα 

ςτθν ωφζλιµθ ηωι τουσ που ζχει ωσ εξισ: 

Εγκ/ςεισ ςε ακίνθτα τρίτων   

(λοιπζσ εγκ/ςεισ) 
6,67 Χρόνια 

Ξθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 6,67-3,33 Χρόνια 

Νοιπόσ  εξοπλιςμόσ 5 - 6,67 Χρόνια 

  Ρι υπολειµµατικζσ αξίεσ και οι ωφζλιµεσ ηωζσ των ενςϊµατων παγίων υπόκεινται 

ςε επανεξζταςθ ςε κάκε θµεροµθνία ιςολογιςµοφ. ταν οι λογιςτικζσ αξίεσ των 

ενςϊµατων ακινθτοποιιςεων υπερβαίνουν τθν ανακτιςιµθ αξία τουσ, θ διαφορά 

(αποµείωςθ) καταχωρείται άµεςα ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςµατα. 

Ματά τθν πϊλθςθ ενςϊµατων ακινθτοποιιςεων, οι διαφορζσ µεταξφ του τιµιµατοσ 

που λαµβάνεται και τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ καταχωροφνται ωσ κζρδθ ι ηθµίεσ 

ςτα αποτελζςµατα. Ρι επιςκευζσ και ςυντθριςεισ καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ 

περιόδου που αφοροφν. 

Ρι ιδιοπαραγόµενεσ ενςϊµατεσ ακινθτοποιιςεισ ςτοιχειοκετοφν προςκικθ ςτο 

κόςτοσ κτιςεωσ των ενςϊµατων ακινθτοποιιςεων ςε αξίεσ που περιλαµβάνουν το 

άµεςο κόςτοσ µιςκοδοςίασ του προςωπικοφ, που ςυµµετζχει ςτθν καταςκευι 

(αντίςτοιχεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ), κόςτοσ αναλωκζντων υλικϊν και άλλα γενικά 

κόςτθ. 

3.3 Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα 
Επενδφςεισ ςε ακίνθτα είναι οι επενδφςεισ που αφοροφν όλα εκείνα τα ακίνθτα 

(ςτα οποία περιλαµβάνονται θ γθ, τα κτίρια ι τα µζρθ κτιρίων ι και τα δφο) τα 
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οποία κατζχονται από τον ιδιοκτιτθ (ι από τον µιςκωτι ςε περίπτωςθ 

χρθµατοοικονοµικισ µίςκωςθσ), είτε για να αποκοµίηει µιςκϊµατα από τθν 

εκµίςκωςι τουσ είτε για τθν αφξθςθ τθσ αξίασ τουσ (ενίςχυςθ κεφαλαίου) ι και για 

τα δφο. 

Ρι επενδφςεισ ςε ακίνθτα αναγνωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ, το οποίο 

είναι προςαυξθµζνο µε όλα εκείνα τα ζξοδα που ςχετίηονται µε τθ ςυναλλαγι για 

τθν απόκτθςι τουσ (π.χ ςυµβολαιογραφικά, µεςιτικά, φόροι µεταβίβαςθσ). 

Ξετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα αποτιµϊνται ςτθν εφλογθ 

αξία τουσ δθλ. ςτθν τιµι ςτθν οποία το ακίνθτο µπορεί να ανταλλαχκεί µεταξφ 

ενιµερων και πρόκυµων µερϊν ςε µία ςυνικθ εµπορικι ςυναλλαγι. Θ εφλογθ αξία 

των επενδφςεων ςε ακίνθτα προςδιορίηεται ετιςια από ανεξάρτθτο, 

αναγνωριςµζνο εκτιµθτι. 

Ρποιαδιποτε µεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των επενδφςεων ςε ακίνθτα 

απεικονίηεται ςτα αποτελζςµατα τθσ χριςεωσ ςτθν οποία προκφπτει. 

Υτισ 31/12/2008 θ Εταιρεία δεν ζχει κατθγοριοποιιςει κανζνα περιουςιακό ςτοιχείο 

ωσ επζνδυςθ ςε ακίνθτα. αφοφ δεν κατζχει κανζνα ακίνθτο.  

3.4 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 
Υτα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία ςυµπεριλαµβάνονται τα λογιςµικά προγράµµατα. 

Λογιςµικά Ρρογράµµατα: Ρι άδειεσ λογιςµικοφ αποτιµϊνται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ 

µείον τισ αποςβζςεισ. Ρι αποςβζςεισ διενεργοφνται µε τθ ςτακερι µζκοδο κατά τθ 

διάρκεια τθσ ωφζλιµθσ ηωισ των ςτοιχείων αυτϊν θ οποία κυµαίνεται από 1 ζωσ 3 

χρόνια. Δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ του λογιςµικοφ 

αναγνωρίηονται ωσ ζξοδα ςτθν Ματάςταςθ Αποτελεςµάτων ςτο ζτοσ που 

προκφπτουν. 

3.5 Απομείωςθ Αξίασ Ρεριουςιακϊν Στοιχείων 
Φα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που ζχουν απροςδιόριςτθ ωφζλιµθ ηωι δεν 

αποςβζνονται και υπόκεινται ςε ζλεγχο αποµείωςθσ ετθςίωσ και όταν κάποια 

γεγονότα καταδεικνφουν ότι θ λογιςτικι αξία µπορεί να µθν είναι ανακτιςιµθ. Φα 

ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που αποςβζνονται υπόκεινται ςε ζλεγχο αποµείωςθσ τθσ 

αξίασ τουσ όταν υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ λογιςτικι αξία τουσ δεν κα ανακτθκεί. Θ 

ανακτιςιµθ αξία είναι το µεγαλφτερο ποςό µεταξφ τθσ κακαρισ τιµισ πϊλθςθσ και 

τθσ αξίασ λόγω χριςθσ. Θ ηθµία λόγω µείωςθσ τθσ αξίασ των ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ αναγνωρίηεται από τθν επιχείρθςθ, όταν θ λογιςτικι αξία των 
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ςτοιχείων αυτϊν (ι τθσ Ξονάδασ Δθµιουργίασ Φαµιακϊν Τοϊν) είναι µεγαλφτερθ 

από το ανακτιςιµο ποςό τουσ. 

Μακαρι αξία πϊλθςθσ κεωρείται το ποςό από τθν πϊλθςθ ενόσ ςτοιχείου του 

ενεργθτικοφ ςτα πλαίςια µιασ αµφοτεροβαροφσ ςυναλλαγισ ςτθν οποία τα µζρθ 

ζχουν πλιρθ γνϊςθ και προςχωροφν οικειοκελϊσ, µετά από τθν αφαίρεςθ κάκε 

πρόςκετου άµεςου κόςτουσ διάκεςθσ του ςτοιχείου ενεργθτικοφ, ενϊ, αξία χριςθσ 

είναι θ παροφςα αξία των εκτιµϊµενων µελλοντικϊν ταµιακϊν ροϊν που 

αναµζνεται να ειςρεφςουν ςτθν επιχείρθςθ από τθ χριςθ ενόσ ςτοιχείου 

ενεργθτικοφ και από τθ διάκεςι του ςτο τζλοσ τθσ εκτιµϊµενθσ ωφζλιµθσ ηωισ του. 

3.6 Εμπορικζσ απαιτιςεισ 
Ρι απαιτιςεισ από πελάτεσ καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ και 

µεταγενζςτερα αποτιµϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ χρθςιµοποιϊντασ τθ µζκοδο 

του πραγματικοφ επιτοκίου, µείον τθν πρόβλεψθ για µείωςθ τθσ αξίασ τουσ. Υτθν 

περίπτωςθ που θ αναπόςβεςτθ αξία ι το κόςτοσ ενόσ χρθµατοοικονοµικοφ 

ςτοιχείου υπερβαίνει τθν παροφςα αξία, τότε το ςτοιχείο αυτό αποτιµάται ςτο 

ανακτιςιµο ποςό αυτοφ, δθλαδι ςτθν παροφςα αξία των µελλοντικϊν ροϊν του 

περιουςιακοφ ςτοιχείου, θ οποία υπολογίηεται µε βάςθ το πραγµατικό αρχικό 

επιτόκιο. Θ ςχετικι ηθµία µεταφζρεται απευκείασ ςτα αποτελζςµατα χριςθσ. Ρι 

ηθµίεσ αποµείωςθσ , δθλαδι όταν υπάρχει αντικειµενικι ζνδειξθ ότι θ Εταιρεία δεν 

είναι ςε κζςθ να ειςπράξει όλα τα ποςά που οφείλονται µε βάςθ τουσ ςυµβατικοφσ 

όρουσ, αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςµατα. 

3.7 Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ταμειακϊν διακεςίμων 
Φα διακζςιµα και ιςοδφναµα διακεςίµων περιλαµβάνουν τα µετρθτά ςτθν τράπεηα 

και ςτο ταµείο κακϊσ επίςθσ και τισ βραχυπρόκεςµεσ επενδφςεισ υψθλισ 

ρευςτότθτασ, όπωσ τα προϊόντα τθσ αγοράσ χριµατοσ και οι τραπεηικζσ κατακζςεισ. 

Φα προϊόντα τθσ αγοράσ χριµατοσ είναι χρθµατοοικονοµικά περιουςιακά ςτοιχεία 

που αποτιµϊνται ςτθν εφλογθ αξία µζςω τθσ κατάςταςθσ αποτελεςµάτων. 

3.8 Μθ κυκλοφοριακά περιουςιακά ςτοιχεία ταξινομθμζνα ωσ κρατοφμενα προσ 
πϊλθςθ 

Φα περιουςιακά ςτοιχεία που διατθροφνται προσ πϊλθςθ ςυµπεριλαµβάνουν τα 

λοιπά περιουςιακά ςτοιχεία (ςυµπεριλαµβανοµζνθσ τθσ υπεραξίασ) και τα 

ενςϊµατα πάγια που θ Εταιρεία ςκοπεφει να πωλιςει εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν 

θµεροµθνία ταξινόµθςισ τουσ ωσ “κρατοφµενα προσ πϊλθςθ”. 
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Φα περιουςιακά ςτοιχεία που ταξινοµοφνται ωσ “κρατοφµενα προσ πϊλθςθ” 

αποτιµϊνται ςτθ χαµθλότερθ αξία µεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ τουσ αµζςωσ πριν 

τθν ταξινόµθςι τουσ ωσ κρατοφµενα προσ πϊλθςθ, και τθν εφλογι τουσ αξία µείον 

το κόςτοσ πϊλθςθσ. Φα περιουςιακά ςτοιχεία που ταξινοµοφνται ωσ “κρατοφµενα 

προσ πϊλθςθ” δεν υπόκεινται ςε απόςβεςθ. Φο κζρδοσ ι θ ηθµία που προκφπτει 

από τθν πϊλθςθ και επανεκτίµθςθ των “κρατοφµενων προσ πϊλθςθ” περιουςιακϊν 

ςτοιχείων ςυµπεριλαµβάνεται ςτα “άλλα ζςοδα” και “άλλα ζξοδα”, αντίςτοιχα, 

ςτθν κατάςταςθ αποτελεςµάτων χριςθσ. 

Θ Εταιρεία δεν ζχει ταξινοµιςει µθ κυκλοφοριακά περιουςιακά ςτοιχεία ωσ 

κρατοφµενα προσ πϊλθςθ. 

3.9 Μετοχικό κεφάλαιο 
Ζξοδα τα οποία πραγµατοποιικθκαν για τθν ζκδοςθ µετοχϊν εµφανίηονται µετά 

τθν αφαίρεςθ του ςχετικοφ φόρου ειςοδιµατοσ, ςε µείωςθ του προϊόντοσ τθσ 

ζκδοςθσ. Φα ζξοδα τα οποία ςχετίηονται µε τθν ζκδοςθ µετοχϊν για τθν απόκτθςθ 

επιχειριςεων περιλαµβάνονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ τθσ επιχειριςεωσ που 

αποκτάται. 

Ματά τθν απόκτθςθ ιδίων µετοχϊν, το καταβλθκζν τίµθµα, ςυµπεριλαµβανοµζνων 

και των ςχετικϊν δαπανϊν, απεικονίηεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων µζχρι οι 

ίδιεσ µετοχζσ να πωλθκοφν, ακυρωκοφν ι επανεκδοκοφν. Μάκε κζρδοσ ι ηθµία από 

πϊλθςθ ιδίων µετοχϊν κακαρό από άµεςα για τθ ςυναλλαγι λοιπά ζξοδα & 

φόρουσ εµφανίηεται ωσ αποκεµατικό ςτα ίδια κεφάλαια. 

Ματά τθν απόκτθςθ ιδίων μετοχϊν, το καταβλθκζν τίμθμα, ςυμπεριλαμβανομζνων 

και των ςχετικϊν δαπανϊν, απεικονίηεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

3.10 Δανειςμόσ 
Φα δάνεια καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία. Ξεταγενζςτερα αποτιµϊνται 

ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ µε τθ χριςθ του πραγµατικοφ επιτοκίου. Ρ διαχωριςµόσ 

ςε βραχυπρόκεςµα και µακροπρόκεςµα γίνεται ανάλογα µε τισ ιςχφουςεσ 

ςυµβάςεισ, εάν προβλζπεται αποπλθρωµι τουσ ςτουσ επόµενουσ δϊδεκα µινεσ ι 

αργότερα, αντίςτοιχα. 

3.11 Ραροχζσ ςτο προςωπικό 
Βραχυπρόκεςµεσ παροχζσ: Ρι βραχυπρόκεςµεσ παροχζσ προσ τουσ εργαηόµενουσ 

(εκτόσ από παροχζσ λιξθσ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ) ςε χριµα και ςε είδοσ 

αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο όταν κακίςτανται δεδουλευµζνεσ. Φυχόν ανεξόφλθτο 
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ποςό καταχωρείται ωσ υποχρζωςθ, ενϊ ςε περίπτωςθ που το ποςό που ιδθ 

καταβλικθκε υπερβαίνει το ποςό των παροχϊν, θ επιχείρθςθ αναγνωρίηει το 

υπερβάλλον ποςό ωσ ςτοιχείο του ενεργθτικοφ τθσ (προπλθρωκζν ζξοδο) µόνο 

κατά τθν ζκταςθ που θ προπλθρωµι κα οδθγιςει ςε µείωςθ µελλοντικϊν 

πλθρωµϊν ι ςε επιςτροφι. 

Ραροχζσ µετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία: Ρι παροχζσ µετά τθ λιξθ τθσ 

απαςχόλθςθσ περιλαµβάνουν ςυντάξεισ ι άλλεσ παροχζσ (αςφάλειεσ ηωισ και 

ιατρικι περίκαλψθ) που παρζχει θ επιχείρθςθ µετά τθ λιξθ τθσ απαςχόλθςθσ, ωσ 

αντάλλαγµα τθσ υπθρεςίασ των εργαηοµζνων. Υυνεπϊσ περιλαµβάνουν τόςο 

προγράµµατα κακοριςµζνων ειςφορϊν όςο και προγράµµατα κακοριςµζνων 

παροχϊν. Φο δεδουλευµζνο κόςτοσ των προγραµµάτων κακοριςµζνων ειςφορϊν 

καταχωρείται ωσ ζξοδο ςτθν περίοδο που αφορά. 

Ρρόγραµµα κακοριςµζνων ειςφορϊν: Ξε βάςθ το πρόγραµµα κακοριςµζνων 

ειςφορϊν, θ υποχρζωςθ τθσ επιχείρθςθσ (νοµικι ι τεκµαρτι) περιορίηεται ςτο 

ποςό που ζχει ςυµφωνθκεί να ςυνειςφζρει ςτον Φορζα (π.χ. ταµείο) που 

διαχειρίηεται τισ ειςφορζσ και χορθγεί τισ παροχζσ. Υυνεπϊσ το ποςό των παροχϊν 

που κα λάβει ο εργαηόµενοσ προςδιορίηεται από το ποςό που καταβάλλει θ 

επιχείρθςθ (ι και ο εργαηόµενοσ) και από τισ καταβλθκείςεσ επενδφςεισ των 

ειςφορϊν αυτϊν. 

Θ πλθρωτζα ειςφορά από τθν επιχείρθςθ ςε ζνα πρόγραµµα κακοριςµζνων 

ειςφορϊν, αναγνωρίηεται είτε ωσ µία υποχρζωςθ µετά και τθν αφαίρεςθ τθσ 

ειςφοράσ που καταβλικθκε, είτε ωσ ζνα ζξοδο. 

Ρρόγραµµα κακοριςµζνων παροχϊν: Θ υποχρζωςθ που καταχωρείται ςτον 

ιςολογιςµό για τα προγράµµατα κακοριςµζνων παροχϊν αποτελεί τθν παροφςα 

αξία τθσ υποχρζωςθσ για τθν κακοριςµζνθ παροχι µείον τθν εφλογθ αξία των 

ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του προγράµµατοσ (εάν υπάρχουν) και τισ µεταβολζσ 

που προκφπτουν από οποιοδιποτε αναλογιςτικό κζρδοσ ι ηθµία και το κόςτοσ τθσ 

προχπθρεςίασ. Θ δζςµευςθ τθσ κακοριςµζνθσ παροχισ υπολογίηεται ετθςίωσ από 

ανεξάρτθτο αναλογιςτι µε τθ χριςθ τθσ µεκόδου τθσ προβεβλθµζνθσ πιςτωτικισ 

µονάδοσ (projected unit credit method). Για τθν προεξόφλθςθ χρθςιµοποιείται το 

επιτόκιο των µακροπροκζςµων οµολόγων του Ελλθνικοφ Δθµοςίου. 

Φα αναλογιςτικά κζρδθ και οι ηθµίεσ είναι ςτοιχεία τθσ υποχρζωςθσ τθσ παροχισ 

τθσ επιχείρθςθσ, όςο και του εξόδου το οποίο κα αναγνωριςτεί ςτα αποτελζςµατα. 
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Αυτά που προκφπτουν από τισ προςαρµογζσ µε βάςθ τα ιςτορικά δεδοµζνα και 

είναι πάνω ι κάτω από το περικϊριο του 10% τθσ ςωρευµζνθσ υποχρζωςθσ, 

καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα µζςα ςτον αναµενόµενο µζςο αςφαλιςτικό 

χρόνο των ςυµµετεχόντων ςτο πρόγραµµα. Φο κόςτοσ προχπθρεςίασ αναγνωρίηεται 

άµεςα ςτα αποτελζςµατα µε εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ που οι µεταβολζσ του 

προγράµµατοσ εξαρτϊνται από τον εναποµζνοντα χρόνο υπθρεςίασ των 

εργαηομζνων. Υτθν περίπτωςθ αυτι το κόςτοσ προχπθρεςίασ καταχωρείται ςτα 

αποτελζςματα µε τθ ςτακερι µζκοδο µζςα ςτθν περίοδο ωρίµανςθσ. 

Ραροχζσ τερµατιςµοφ τθσ απαςχόλθςθσ: Ρι παροχζσ λόγω λιξθσ τθσ εργαςιακισ 

ςχζςθσ καταβάλλονται όταν οι εργαηόμενοι αποχωροφν πριν τθν θµεροµθνία 

ςυνταξιοδοτιςεωσ. Ρ µιλοσ καταχωρεί αυτζσ τισ παροχζσ όταν δεςμεφεται, είτε 

όταν τερµατίηει τθν απαςχόλθςθ υπαρχόντων εργαηομζνων ςφμφωνα µε ζνα 

λεπτομερζσ πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πικανότθτα απόςυρςθσ, είτε όταν 

προςφζρει αυτζσ τισ παροχζσ ωσ κίνθτρο για εκοφςια (εκελουςία) αποχϊρθςθ. 

ταν οι παροχζσ αυτζσ κακίςτανται πλθρωτζεσ ςε περιόδουσ πζραν των δϊδεκα 

µθνϊν από τθν θµεροµθνία του Ιςολογιςµοφ, τότε κα πρζπει να προεξοφλοφνται µε 

βάςθ τισ αποδόςεισ των υψθλισ ποιότθτασ εταιρικϊν οµολόγων ι των κρατικϊν 

οµολόγων. 

Υτθν περίπτωςθ µίασ προςφοράσ που γίνεται για να ενκαρρφνει τθν εκελουςία 

αποχϊρθςθ, θ αποτίµθςθ των παροχϊν λιξθσ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ πρζπει να 

βαςίηεται ςτον αρικµό των εργαηοµζνων που αναµζνεται να δεχτοφν τθν 

προςφορά. 

Υτθν περίπτωςθ τερµατιςµοφ απαςχόλθςθσ που υπάρχει αδυναµία προςδιοριςµοφ 

των εργαηοµζνων που κα κάνουν χριςθ αυτϊν των παροχϊν, δεν γίνεται 

λογιςτικοποίθςθ αλλά γνωςτοποίθςθ αυτϊν ωσ ενδεχόµενθ υποχρζωςθ. 

3.12 Επιχορθγιςεισ 
Θ Εταιρεία αναγνωρίηει τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ οι οποίεσ ικανοποιοφν 

ακροιςτικά τα εξισ κριτιρια:  

α) υπάρχει τεκµαιρόµενθ βεβαιότθτα ότι θ επιχείρθςθ ζχει ςυµµορφωκεί ι 

πρόκειται να ςυµµορφωκεί µε τουσ όρουσ τθσ επιχοριγθςθσ, και  

β) πικανολογείται ότι το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ κα ειςπραχκεί.  
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Ματαχωροφνται ςτθν εφλογθ αξία και αναγνωρίηονται µε τρόπο ςυςτθµατικό ςτα 

ζςοδα, µε βάςθ τθν αρχι του ςυςχετιςµοφ των επιχορθγιςεων µε τα αντίςτοιχα 

κόςτθ τα οποία και επιχορθγοφν. 

Ρι επιχορθγιςεισ που αφοροφν ςτοιχεία του ενεργθτικοφ περιλαµβάνονται ςτισ 

µακροπρόκεςµεσ υποχρεϊςεισ ωσ ζςοδο επόµενων χριςεων και αναγνωρίηονται 

ςυςτθµατικά και ορκολογικά ςτα ζςοδα κατά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιµθσ ηωισ του 

πάγιου ςτοιχείου του ενεργθτικοφ. 

3.13 Ρροβλζψεισ 
Σροβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν θ Εταιρεία ζχει παροφςεσ νοµικζσ θ 

τεκµαιρόµενεσ υποχρεϊςεισ ωσ αποτζλεςµα παρελκόντων γεγονότων, είναι πικανι 

θ εκκακάριςι τουσ µζςω εκροϊν πόρων και θ εκτίµθςθ του ακριβοφσ ποςοφ τθσ 

υποχρζωςθσ µπορεί να πραγµατοποιθκεί µε αξιοπιςτία. Ρι προβλζψεισ 

επιςκοποφνται κατά τθν θµεροµθνία ςφνταξθσ κάκε ιςολογιςµοφ και 

προςαρµόηονται προκειµζνου να αντανακλοφν τθν παροφςα αξία τθσ δαπάνθσ που 

αναµζνεται να απαιτθκεί για τθ διευκζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ. Ρι ενδεχόµενεσ 

υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονοµικζσ καταςτάςεισ αλλά 

γνωςτοποιοφνται, εκτόσ αν θ πικανότθτα εκροϊν πόρων οι οποίοι ενςωµατϊνουν 

οικονοµικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ. Ρι ενδεχόµενεσ απαιτιςεισ δεν αναγνωρίηονται 

ςτισ οικονοµικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι οικονοµικϊν 

ωφελειϊν είναι πικανι. 

3.14 Αναγνϊριςθ εςόδων και εξόδων 
Ζςοδα: Φα ζςοδα περιλαµβάνουν τθν εφλογθ αξία παροχισ υπθρεςιϊν κακαρά από 

Φόρο Σροςτικζµενθσ Αξίασ, εκπτϊςεισ και επιςτροφζσ. 

 Ραροχι υπθρεςιϊν: Φα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν λογίηονται τθν 

περίοδο που παρζχονται οι υπθρεςίεσ, µε βάςθ το ςτάδιο ολοκλιρωςθσ τθσ 

παρεχόµενθσ υπθρεςίασ ςε ςχζςθ µε το ςφνολο των παρεχόµενων 

υπθρεςιϊν. 

 Ζςοδα από τόκουσ: Φα ζςοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται βάςει χρονικισ 

αναλογίασ και µε τθν χριςθ του πραγµατικοφ επιτοκίου. ταν υπάρχει 

αποµείωςθ των απαιτιςεων, θ λογιςτικι αξία αυτϊν µειϊνεται ςτο 

ανακτιςιµο ποςό τουσ το οποίο είναι θ παροφςα αξία των αναµενόµενων 

µελλοντικϊν ταµιακϊν ροϊν προεξοφλουµζνων µε το αρχικό πραγµατικό 
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επιτόκιο. Υτθ ςυνζχεια λογίηονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί τθσ 

αποµειωµζνθσ (νζασ λογιςτικισ) αξίασ. 

 Μερίςµατα: Φα µερίςµατα, λογίηονται ωσ ζςοδα, όταν κεµελιϊνεται το 

δικαίωµα είςπραξισ τουσ. 

Ζξοδα: Φα ζξοδα αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςµατα ςε δεδουλευµζνθ βάςθ. Ρι 

πλθρωµζσ που πραγµατοποιοφνται για λειτουργικζσ µιςκϊςεισ µεταφζρονται ςτο 

αποτελζςµατα ωσ ζξοδα, κατά το χρόνο χριςεωσ του µιςκίου. Φα ζξοδα από τόκουσ 

αναγνωρίηονται ςε δεδουλευµζνθ βάςθ. 

3.15 Μιςκϊςεισ 
Ρι μιςκϊςεισ ενςωμάτων ακινθτοποιιςεων κατά τισ οποίεσ μεταβιβάηονται ςτθν 

Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφζλθ που ζχουν ςχζςθ με τθν κυριότθτα ενόσ 

ςτοιχείου του ενεργθτικοφ, ανεξάρτθτα από τθν τελικι μεταβίβαςθ ι μθ του τίτλου 

κυριότθτασ του ςτοιχείου αυτοφ, αποτελοφν  τισ χρθματοοικονομικζσ  μιςκϊςεισ. Ρι 

μιςκϊςεισ αυτζσ κεφαλαιοποιοφνται με τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ ςτθ χαμθλότερθ 

μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του παγίου ςτοιχείου ι  τθσ παροφςασ αξίασ των 

ελάχιςτων μιςκωμάτων. Μάκε μίςκωμα επιμερίηεται μεταξφ τθσ υποχρζωςθσ και 

των χρθματοοικονομικϊν εξόδων ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται ζνα ςτακερό επιτόκιο 

ςτθν υπολειπόμενθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ. Ρι αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ 

από μιςκϊματα, κακαρζσ από χρθματοοικονομικά ζξοδα, απεικονίηονται ςτισ 

υποχρεϊςεισ. Φο μζροσ του χρθματοοικονομικοφ  εξόδου που αφορά ςε 

χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. Φα πάγια που αποκτικθκαν με χρθματοδοτικι  μίςκωςθ 

αποςβζνονται ςτθ μικρότερθ περίοδο μεταξφ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ των παγίων 

ςτοιχείων και τθσ διάρκειασ μίςκωςισ τουσ. 

Υυμφωνίεσ μιςκϊςεων όπου ο εκμιςκωτισ μεταβιβάηει το δικαίωμα χριςθσ ενόσ 

ςτοιχείου του ενεργθτικοφ για μια ςυμφωνθμζνθ χρονικι περίοδο, χωρίσ ωςτόςο 

να μεταβιβάηει και τουσ κινδφνουσ και ανταμοιβζσ τθσ ιδιοκτθςίασ του παγίου 

ςτοιχείου, ταξινομοφνται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Ρι πλθρωμζσ  που γίνονται για 

λειτουργικζσ μιςκϊςεισ (κακαρζσ από τυχόν κίνθτρα που προςφζρκθκαν απο τον 

εκμιςκωτι) αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα χριςθσ αναλογικά κατά τθν 

διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

Ρι μιςκϊςεισ χρθματοδοτικισ πϊλθςθσ και επαναμίςκωςθσ ενςϊματων 

ακινθτοποιιςεων απεικονίηονται ςφμφωνα με το Δ.Ν.Σ. 17 «Ξιςκϊςεισ». Υυνεπϊσ 
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οποιαδιποτε κετικι διαφορά υπζρ του προϊόντοσ τθσ πϊλθςθσ του ςτοιχείου 

αυτοφ, ςε ςχζςθ με τθ λογιςτικι αξία του, δεν αναγνωρίηεται άμεςα ωσ ζςοδο από 

τον πωλθτι-μιςκωτι. Αντίκετα, εμφανίηεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 

πωλθτι-μιςκωτι ωσ ζςοδο επόμενων περιόδων και αποςβζνεται κακ’ όλθ τθν 

διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

 
4. ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

 

4.1 Ραράγοντεσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου 
Θ Εταιρεία λόγω τθσ φφςθσ τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ δεν εκτίκεται ςε 

χρθµατοοικονοµικοφσ κινδφνουσ όπωσ κινδφνουσ αγοράσ (µεταβολζσ ςε 

ςυναλλαγµατικζσ ιςοτιµίεσ, επιτόκιο, τιµζσ αγοράσ), πιςτωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 

ρευςτότθτασ, κίνδυνο ταµειακϊν ροϊν και κίνδυνο εφλογθσ αξίασ από µεταβολζσ 

επιτοκίων. Αναλυτικά: 

4.2 Κίνδυνοσ αγοράσ 
Συναλλαγµατικόσ κίνδυνοσ 

Θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται κφρια ςτθν εςωτερικι αγορά με ςυναλλαγζσ ςε Ευρϊ 

και ςυνεπϊσ δεν εκτίκεται ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο. 

Κίνδυνοσ τιµισ 

Θ Εταιρεία ωσ ςιμερα λόγω τθσ φφςθσ τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ δεν εκτίκεται ςε 
κινδφνουσ μεταβολισ τιμϊν.  

4.3 Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ 
Υθμαντικόσ παράγοντασ περιοριςμοφ του πιςτωτικοφ κινδφνου είναι θ διαςπορά 

του πελατολογίου. Φο μεγαλφτερο μζροσ του πελατολογίου τθσ Εταιρείασ είναι 

Οομικά πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου και ςυνεπϊσ δεν αντιμετωπίηει τζτοιο κίνδυνο. 

4.4 Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 
Θ Εταιρεία διατθρεί επαρκι διακζςιμα και δεν αντιμετωπίηει τζτοιο κίνδυνο.  

4.5 Κίνδυνοσ ταμειακϊν ροϊν και κίνδυνοσ μεταβολϊν λόγω των επιτοκίων 
Ρ κίνδυνοσ μεταβολισ των επιτοκίων πθγάηει από τον τραπεηικό δανειςμό. Ωσ 

ςιμερα θ Εταιρεία δεν ζχει υποχρεϊςεισ από δανειακζσ ςυμβάςεισ και ωσ εκ 

τοφτου δεν υπάρχει τζτοιοσ κίνδυνοσ.  
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5. ΣΘΜΕΛΩΣΕΛΣ ΣΤΛΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ 
 

5.1 Ενςωματωμζνα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία  
Φα ενςωματωμζνα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

  Κτίρια & 
Κτιριακζσ 
εγκ/ςεισ 

Μθχανιματα
& μθχ/κοσ 
εξοπλιςμόσ 

Ζπιπλα& 
λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ 

Ράγια 
υπό 

εκτζλεςθ Σφνολο 

01.11.2007 -
31.12.2008      
Αξίεσ κτιςθσ      
Χπόλοιπο ζναρξθσ 
(πάγια ειςφερκζντα 
από ΜΘΧΜΧ μετά από 
τθν εκτίμθςθ) 1.920,03 935.652,63 282.427,34  1.220.000,00 
Σροςκικεσ 0,00 926.923,94 120.925,02 73.437,24 1.121.286,20 
Σωλιςεισ-Ξειϊςεισ-
μεταφορζσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2008 1.920,03 1.862.576,57 403.352,36 73.437,24 2.341.286,20 

Συςςωρευμζνεσ 
αποςβζςεισ      
Χπόλοιπο 01/11/2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποςβζςεισ περιόδου -336,00 -529.528,68 -104.967,65 0,00 -634.832,33 
Ξειϊςεισ 
αποςβζςεων 
31/12/2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2008 -336,00 -529.528,68 -104.967,65 0,00 -634.832,33 

Αναποςβ αξία 
31/12/2008 1.584,03 1.333.047,89 298.384,71 73.437,24 1.706.453,87 

 

   5.2.  Λοιπζσ Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ  
Ρι λοιπζσ Ξακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ περιλαμβάνουν δοςμζνεσ εγγυιςεισ  (ΔΕΘ, 

ενοίκια κτιρίου κλπ) κακϊσ και απαίτθςθ για αποηθμίωςθ του προςωπικοφ λόγω 

εξόδου από τθν υπθρεςία τθσ εταιρείασ, που προζκυψε από τθν αναλογιςτικι 

μελζτθ. Φο ποςό αυτό μεταφζρκθκε ςτισ λοιπζσ Ξακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ  διότι 

θ αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία κα χρεωκεί ςτουσ 

φορείσ ςτουσ οποίουσ παρζχει τισ υπθρεςίεσ τθσ θ Εταιρεία. Ρι λοιπζσ 

Ξακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

Χρονικι Ρερίοδοσ 01.11.2007 - 31.12.2008 

Δοςμζνεσ εγγυιςεισ 28.934,42 
Απαίτθςθ από αποηθμίωςθ 
προςωπικοφ λόγω εξόδου από 
τθν υπθρεςία 10.476.338,00 

Σφνολο 10.505.272,42 
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5.3. Ρελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ  
Ρι πελάτεσ και οι λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

Χρονικι Ρερίοδοσ 01.11.2007 - 31.12.2008 

Ελλθνικό Δθμόςιο 1.142.842,96 
Ο.Σ.Δ.Δ.και Δθμόςιεσ 
Επιχειριςεισ 4.318.233,89 
Νοιποί χρεϊςτεσ 512.588,97 
Ξεταβατικοί λογαριαςμοί 
Ενεργθτικοφ 834.393,08 
ΣΥΝΟΛΟ 6.808.058,90 

 
Υτισ απαιτιςεισ από το Ελλθνικό Δθμόςιο περιλαμβάνεται απαίτθςθ από το 

Χπουργείο Απαςχόλθςθσ και Μοινωνικισ Σροςταςίασ (ΓΓΜΑ) ποςοφ ευρϊ 

414.043,41. Υτισ απαιτιςεισ από Ο.Σ.Δ.Δ. και λοιπζσ Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ 

υπάρχουν απαιτιςεισ από το Οοςοκομείο Χαλκίδασ ποςοφ ευρϊ 82.414,17 και από 

το Ψυχιατρικό Οοςοκομείο Αττικισ ποςοφ ευρϊ 435.311,85. Για τισ ανωτζρω 

απαιτιςεισ κα πρζπει οι Ρικονομικζσ Χπθρεςίεσ τθσ εταιρείασ να διερευνιςουν τθν 

ειςπραξιμότθτά τουσ και να ενθμερϊςουν άμεςα το Διοικθτικό Υυμβοφλιο για τθν 

δυνατότθτα είςπραξισ των, ζτςι ϊςτε  αυτό να αποφαςίςει για τισ ανάλογεσ 

ενζργειεσ (Διαδικαςία είςπραξθσ – Υχθματιςμόσ πρόβλεψθσ επιςφαλϊν 

ανεπίδεκτων είςπραξθσ απαιτιςεων).   

 

5.4 Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ταμειακϊν διακεςίμων  
Φα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

Χρονικι Ρερίοδοσ 01.11.2007 - 31.12.2008 

  
Ματακζςεισ όψεωσ  2.210.639,80 
Ματακζςεισ προκεςμίασ 1.500.000,00 
Ματακζςεισ ταμιευτθρίου 71.198,13 

ΣΥΝΟΛΟ 3.781.837,93 

 

5.5 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Φο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςτο ποςό ευρϊ 3.000.000,00. 

Αποτελείται από 60.000 μετοχζσ, ονομαςτικι αξία Ευρϊ 50,00 ανά μετοχι. λεσ οι 

μετοχζσ κατζχονται από το  Χπουργείο Απαςχόλθςθσ και Μοινωνικισ Σροςταςίασ. 
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5.6 Λοιπά αποκεματικά  
Φα λοιπά αποκεματικά ποςοφ ευρϊ 1.589.748,86 αφοροφν τα αποκεματικά του 

Μ.Θ.Χ.Μ.Χ.  τα οποία και μεταφζρκθκαν ςτθν Εταιρεία. 

 

5.7 Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  
Φο κονδφλι «Νοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ» ποςοφ ευρϊ 633.464,02 

αφορά προκαταβολζσ των φορζων του Μ.Θ.Χ.ΜΧ  για τθν κάλυψθ του αναπόςβεςτου 

υπολοίπου των επενδφςεων παγίου εξοπλιςμοφ ζωσ τισ 31.10.2007. Φο υπόλοιπο 

αυτό κα ςυμψθφιςτεί με τισ απαιτιςεισ που υπάρχουν από τουσ Φορείσ  μζςα ςτισ 

επόμενεσ χριςεισ 

 

5.8 Ρροβλζψεισ για παροχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ 
Ξε βάςθ τισ διατάξεισ του Ο. 2112/20 θ Εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ να καταβάλλει 

ςτουσ εργαηόμενουσ που αποχωροφν για ςυνταξιοδότθςθ, εφάπαξ ποςό 

πολλαπλάςιο των μθνιαίων αποδοχϊν κατά τον χρόνο τθσ αποχϊρθςθσ 

(προςδιορίηεται από το Οόμο), με βάςθ τα ζτθ υπθρεςίασ. Ρι παροχζσ αυτζσ 

προςδιορίςτθκαν από ανεξάρτθτο αναλογιςτι. Ρι κφριεσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ 

που χρθςιμοποιικθκαν ζχουν ωσ εξισ: 

 2008 

Σροεξοφλθτικό επιτόκιο (%) 4,25% 

Ξελλοντικζσ αυξιςεισ μιςκϊν 3,75% 

 
 
Θ ςυνολικι αξία τθσ υποχρζωςθσ τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςτο ποςό ευρϊ 

10.476.338. Υθμειϊνεται ότι θ ανωτζρω υποχρζωςθ εξαντικρίηεται με ιςόποςθ 

απαίτθςθ που περιλαμβάνεται ςτισ λοιπζσ Ξακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ διότι θ 

αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία κα χρεωκεί ςτουσ Φορείσ 

ςτουσ οποίουσ παρζχονται υπθρεςίεσ από τθν Εταιρεία.  

5.9 Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ  
Ρι Σρομθκευτζσ και οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ 
ακολοφκωσ: 
 

 01.11.2007 – 31.12.2008 
  
Σρομθκευτζσ εςωτερικοφ 223.738,13 
Σρομθκευτζσ παγίων 689.756,60 
Αποδοχζσ προςωπικοφ πλθρωτζεσ 5.019,80 
Δικαιοφχοι Αμοιβϊν 622.186,32 
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Φαμείο Σαρακατακθκϊν & Δανείων 50.921,85 
Χποχρεϊςεισ από φόρουσ – τζλθ 1.248.124,40 
Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 903.490,74 
Ζςοδα επομζνων χριςεων 2.617.882,19 
Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 829.780,04 

ΣΥΝΟΛΟ 7.190.900,07 

 

5.10 Ανάλυςθ κφκλου εργαςιϊν   
Ρ Μφκλοσ εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ αναλφεται ωσ ακολοφκωσ 
 

 01.11.2007 – 31.12.2008 
  
ΙΜΑ 8.929.757,29 
ΡΓΑ 7.745.788,68 
ΡΑΕΕ 6.535.180,38 
Ξιςκοδοςία Οοςιλευτικϊν Ιδρυμάτων 1.760.466,33 
Σλθροφοριακά Υυςτιματα 
Οοςοκομείων 1.287.570,35 
Νοιποί Φορείσ 2.963.826,45 

ΣΥΝΟΛΟ 29.222.589,48 

5.11 Ανάλυςθ κόςτουσ παροχισ υπθρεςιϊν  
Φο Μόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 
 

 01.11.2007 – 31.12.2008 
  
Αμοιβζσ προςωπικοφ 22.558.474,14 
Αμοιβζσ τρίτων 579.217,00 
Σαροχζσ τρίτων 2.316.918,62 
Διάφορα ζξοδα 419.848,19 
Αποςβζςεισ 634.832,33 

ΣΥΝΟΛΟ 26.509.290,28 

 

5.12 Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 
Φα άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ περιλαμβάνουν ποςό ευρϊ 1.125,21 και αφοροφν 
κζρδοσ από πϊλθςθ αχριςτου υλικοφ.  
 

5.13 Ανάλυςθ εξόδων διοικθτικισ λειτουργίασ 
Φο ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ περιλαμβάνουν: 
 

 01.11.2007 – 31.12.2008 
  
Αμοιβζσ προςωπικοφ 2.618.015,85 
Αμοιβζσ τρίτων 113.822,70 
Σαροχζσ τρίτων 7.647,88 
Διάφορα ζξοδα 1.309,53 
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ΣΥΝΟΛΟ 2.740.795,96 

 

5.14 Αποςβζςεισ  

 01.11.2007 – 31.12.2008 
  
Μτίρια & Μτιριακζσ εγκ/ςεισ 336,00 
Ξθχανιματα& μθχ/κοσ εξοπλιςμόσ 529.528,68 
Ζπιπλα& λοιπόσ εξοπλιςμόσ 104.967,65 

ΣΥΝΟΛΟ 634.832,33 

 

5.15 Ζςοδα / ζξοδα χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ 

 01.11.2007 - 31.12.2008 
  
Ζςοδα από τόκουσ κατακζςεων 52.208,88 
Σφνολο εςόδων από χρθ/κζσ 
λειτουργίεσ 52.208,88 
  
Φόκοι & ζξοδα τραπεηϊν 26.371,55 
Σφνολο εξόδων από χρθ/κζσ 
λειτουργίεσ 26.371,55 

 
6. ΡΟΣΑΜΟΓΘ ΚΑΚΑΘΣ ΚΕΣΘΣ (1.11.2007 ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΘΝΛΚΩΝ ΛΟΓΛΣΤΛΚΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ 
(Ε.Λ.Ρ.) ΚΑΛ ΔΛΕΚΝΩΝ ΛΟΓΛΣΤΛΚΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ (Δ.Λ.Ρ)  

Θ Εταιρεία εφαρμόηει για πρϊτθ φορά τα Δ.Ν.Σ. Ωσ θμερομθνία μετάβαςθσ 

κεωρικθκε θ 01.11.2007. Θ αποτίμθςθ και προςαρμογι τουσ αξίασ των παγίων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων τουσ Εταιρείασ που ζγινε από ανεξάρτθτο εκτιμθτι είχε ωσ 

ςυνζπεια τθ διαφοροποίθςθ των αρχικισ Μακαρισ Θζςθσ. Αναλυτικά: 

 01.11.2007 – 31.12.2008 
  
Κακαρι κζςθ ζναρξθσ ςφμφωνα με τα 
Ε.Λ.Ρ. 1.11.2007 1.979.757,52 
Σλζον: Επαναπροςδιοριςμόσ από 
εκτίμθςθ τουσ αξίασ περιουςιακϊν 
ςτοιχείων ςτθν εφλογθ αξία τουσ 1.220.000,00 
Διαγραφι αναπόςβεςτθσ αξίασ 
επνεκτιμθκζντων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων -391.228,97 
Κακαρι κζςθ 01.11.2007 ςφμφωνα με 
τα Δ.Λ.Ρ. 2.808.528,55 

 

7. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ 

Θ Εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά για τθν πρϊτθ υπερδωδεκάμθνθ χριςθ 

τθσ. 
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8. ΑΛΚΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ  

Ρ αρικμόσ του απαςχολουμζνου προςωπικοφ ςτισ 31.12.2008 ιταν 428 άτομα. 

 

9. ΕΡΛΔΛΚΕΣ Ι ΥΡΟ ΔΛΑΛΤΘΣΛΑ ΔΛΑΦΟΕΣ  

Ματά τθσ εταιρείασ υπάρχουν οι κάτωκι αγωγζσ: 

 

- Επί διαφόρων εργατικϊν κεμάτων ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 140.000,00 

περίπου. 

- Από τθν Εταιρεία ΞΦΙ για μθ ανάκεςθ ςε αυτι διαγωνιςμοφ προμικειασ 

κεντρικοφ ςυςτιματοσ αποκικευςθσ αςφαλείασ ποςοφ ευρϊ 300.490 

- Χπόκεςθ εξωςτικισ αγωγισ τθσ ΙΞΣΡΤΦΕΠ που αφορά τθ διατιρθςθ τθσ 

κφριασ ςτζγθσ τθσ Εταιρείασ. 

 

10. ΣΘΜΑΝΤΛΚΕΣ ΛΟΓΛΣΤΛΚΕΣ ΕΚΤΛΜΘΣΕΛΣ ΚΑΛ ΚΛΣΕΛΣ ΤΘΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 

Θ ςφνταξθ οικονομικϊν καταςτάςεων µε τα Δ.Σ.Χ.Σ., απαιτεί τθ διενζργεια 

εκτιμιςεων και τθν υιοκζτθςθ παραδοχϊν, οι οποίεσ δφνανται να επθρεάςουν τα 

λογιςτικά υπόλοιπα των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, τισ 

απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ για ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ κατά 

τθν θµεροµθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων κακϊσ επίςθσ και τα ποςά 

εςόδων και εξόδων που αναγνωρίςκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ λογιςτικισ 

περιόδου. Θ χριςθ τθσ διακζςιμθσ πλθροφόρθςθσ και θ εφαρμογι υποκειμενικισ 

κρίςθσ αποτελοφν αναπόςπαςτα ςτοιχεία για τθ διενζργεια εκτιμιςεων. Φα 

μελλοντικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από τισ ανωτζρω εκτιμιςεισ, 

ενϊ οι αποκλίςεισ δφναται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ επί των οικονομικϊν 

καταςτάςεων. Ρι εκτιμιςεισ και οι κρίςεισ τθσ διοίκθςθσ είναι υπό ςυνεχι 

επανεξζταςθ µε βάςθ τα ιςτορικά δεδομζνα και τισ προςδοκίεσ για τα μελλοντικά 

γεγονότα, που κρίνονται εφλογεσ ςφμφωνα µε τα ιςχφοντα. 

 

11. ΣΘΜΑΝΤΛΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΡΕΛΟΔΟΥ 01.11.2007  – 31.12.2008 

- Ξε τον Ο. 3655/2008 ζγινε θ ενοποίθςθ των Αςφαλιςτικϊν Φαμείων. 

- Ξε τον Ο. 3655/2008 αρ. 153 κακιερϊκθκε ο Αρικμόσ Ξθτρϊου Μοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ (ΑΞΜΑ) ςφμφωνα με τον οποίο θ απονομι του ΑΞΜΑ γίνεται 

από τθν ΘΔΙΜΑ.  
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- Ξε απόφαςθ του Χπουργείου Απαςχόλθςθσ και Μοινωνικισ Σροςταςίασ , θ 

ΘΔΙΜΑ ζχει αναλάβει το ζργο «Σρομικειασ-Εγκατάςταςθσ Εξοπλιςμοφ 

Σλθροφορικισ και Χπθρεςιϊν για τθν εκκακάριςθ ςυνταγϊν φαρμάκων 

αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν – υπολογιςμόσ ζκπτωςθσ (rebate). 

 

12. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΤΟΥ ΛΣΟΛΟΓΛΣΜΟΥ  

Ξε τθν από 30.01.2009 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Υυνζλευςθσ των Ξετόχων 

τθσ Εταιρείασ αποφαςίςκθκε θ αφξθςθ του Ξετοχικοφ Μεφαλαίου κατά το ποςό των 

7.000.000€. Θ προκεςμία καταβολισ τθσ ωσ άνω Αφξθςθσ του Ξετοχικοφ 

Μεφαλαίου είναι τζςςερισ (4) μινεσ με δυνατότθτα παράταςισ τθσ για ζνα (1) 

ακόμα μινα από το Δ.Υ. τθσ Εταιρείασ. Σζραν των ιδθ μνθμονευκζντων γεγονότων, 

δεν υπάρχουν μεταγενζςτερα τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2008 γεγονότα, που να 

αφοροφν τθν Εταιρεία ςτα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεκνι Σρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Σλθροφόρθςθσ.  

 

Ακινα  30 Απριλίου 2009 

 

Ρ ΣΤΡΕΔΤΡΥ Δ.Υ. 
O ΔΙΕΧΘΧΟΩΟ 
ΥΧΞΒΡΧΝΡΥ 

Ρ ΣΤΡΛΥΦΑΞΕΟΡΥ 
ΝΡΓΙΥΦΘΤΙΡΧ 

   
ΔΡΧΝΘΓΕΤΘΥ  ΧΤΘΥΦΡΥ ΜΡΟΦΡΥ ΙΩΑΟΟΘΥ ΞΑΟΕΥΘΥ ΥΩΦΘΤΙΡΥ 
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