
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. 

 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

της  Χρήσης 2010 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 – 31/12/2010 είναι 

εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της GREEK INFORMATION TECHNOLOGY 

HOLDINGS A.E. (µε διακριτικό τίτλο «G.I.T. HOLDINGS Α.Ε.») την 22/03/2011. Επισηµαίνεται ότι τα 

δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 

ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και 

των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

 

 

 

 

 

 
  Μαρίκα Λάµπρου 
  Πρόεδρος του ∆Σ της  
  GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. 
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Α. Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
 
 
 

Κύριοι Μέτοχοι 
 
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της τέταρτης 
εταιρικής χρήσης της «GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E.» (η «Εταιρεία») που αφορούν 
την χρήση 1ης  Ιανουαρίου 2010 µε 31ης ∆εκεµβρίου 2010.  
 
 
 
1)  Οικονοµική θέση της Εταιρείας 
Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του 2010 της εταιρείας “G.I.T. HOLDINGS SA” συµπεριλαµβάνονται στα 
ενοποιηµένα αποτελέσµατα του 2010 της εταιρείας “SingularLogic Α.Ε.”. 
Η εταιρεία για τη χρήση 2010 θα συντάξει και δηµοσιεύσει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις βασιζόµενη στο άρθρο 
92 του Ν.2190/1920 . 
 
Οι ζηµιές της Εταιρείας ανήλθαν σε  € 21,2 χιλ. έναντι κερδών € 11χιλ. το 2009.  
 
Το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε σε € 318,7 χιλ. έναντι  € 1,4 εκ.  το 2009. 
 
 
 
2) Προοπτικές για το 2011 
Η εκτίµηση για τη πορεία της εταιρείας στηρίζεται  στον σχεδιασµό και τις αποφάσεις της εταιρείας σε συνδυασµό µε 

τη στρατηγική του οµίλου Singularlogic Α.Ε , τον κυριότερο όµιλο επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού στην Ελλάδα.  

 
 
 
 
 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Μαρίκα Λάµπρου 
Πρόεδρος του ∆Σ 
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. 

 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας GREEK INFORMATION 
TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 
∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον 
έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 
δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε 
ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 
ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010, τη χρηµατοοικονοµική της 
επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α 
και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Αθήνα, 5 Μαΐου 2011 
Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

∆ηµήτρης ∆ουβρής 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 33921 
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Γ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

(Ποσά σε €)  Σηµ. 31.12.2010 31.12.2009 

Πωλήσεις  - -  

Κόστος Πωληθέντων  - -  

Μικτό Κέρδος  - -  

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης   - - 

Έξοδα διοίκησης 6.8 (17.213) (18.362) 

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης  6.9 (4) - 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 6.10 25.921 33.509 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 6.10 (90) (15) 

Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 6.11 806 - 
Κέρδη/(Ζηµίες )  προ φόρων  9.420 15.132 
Φόρος εισοδήµατος 6.13 (30.621) (3.783) 
Κέρδη/(Ζηµίες )  µετά  από φόρους  (21.201) 11.348 

 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
 
Κατάσταση Συνολικών  Εσόδων 

 (Ποσά σε €)  
31.12.2010 31.12.2009 

Κέρδη/ (Ζηµιές) χρήσης µετά από φόρους  (21.201) 11.348 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων  - - 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  (21.201) 11.348 

 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

 

  (Ποσά σε €) Σηµ. 31.12.2010 31.12.2009 

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού      

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.1 6.406 26.957 

   6.406 26.957 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό     

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 6.2 420 0 

Λοιπές Απαιτήσεις 6.3 305.791 271.703 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.4        15.018 1.196.776 

   321.230 1.468.479 

Σύνολο Ενεργητικού  327.636 1.495.436 

     

Μετοχικό κεφάλαιο 6.5.1 495.000 2.633.429 

Λοιπά αποθεµατικά 6.5.2 (146.262) (146.262) 

Αποτελέσµατα Εις Νέον  (30.001) (1.047.676) 

Ίδια κεφάλαια   318.737 1.439.491 

       

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.6 2.292 55.875 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.7 6.607 71 

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων  8.899 55.946 

Σύνολο Υποχρεώσεων   8.899 55.946 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   327.636 1.495.436 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 

 



8 

 HOLDINGS A.E. 
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 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

  

 
 

Σηµ. Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

(Ποσά σε €)            
Υπόλοιπο της 31.12.2008  2.633.429  (146.262) (1.059.025) 1.428.143 
             
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου                             
Αποθεµατικά εύλογης αξίας από πώληση συµµετοχής                                
Αναβαλλόµενη φορολογία Αποθεµατικά εύλογης αξίας                             
Αναβαλλόµενη φορολογία Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου          
Συναλλαγές µε Ιδιοκτήτες       
Καθαρό αποτέλεσµα χρήσης (α)        11.348 11.348 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:            
Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσης µετά από φόρους (β)  - - - - - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (α+β)  - - - 11.348 11.348 
             
Υπόλοιπο της 31.12.2009  2.633.429 - (146.262) (1.047.677) 1.439.491 
 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου                    6.5.1  (1.038.876)      1.038.876  0 
Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου σε µετόχους 6.5.1 (1.099.553)    (1.099.553) 
Συναλλαγές µε Ιδιοκτήτες  (2.138.429) - - 1.038.876 (1.099.553) 
Καθαρό αποτέλεσµα χρήσης (α)        (21.201) (21.201) 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:          - 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα χρήσης µετά από φόρους (β)           - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (α+β)  - - - (21.201) (21.201) 

             

Υπόλοιπο της 31.12.2010  495.000 - (146.262) (30.001) 318.737 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

G.I.T.

 

Ετήσιες
από 1η 
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 Κατάσταση ταµειακών ροών 

 (Ποσά σε €) Σηµ. 31.12.2010 31.12.2009 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη Περιόδου  (21.201) 11.348 

Προσαρµογές για:    

Φόρο  30.621 3.783 
'Έσοδα τόκων  (25.921) (33.509) 
Έξοδα τόκων 90 15
   (16.411) (18.362) 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    

(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων  (31.496) (192.738) 

(Αύξηση) /µείωση λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος ενεργ.         (420) 0 

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων  (47.852) 55.945 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (96.179) (155.155) 

Καταβληθέντες τόκοι  (90) (15) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος  (9.264) (262.365) 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (105.533) (417.534) 

      

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Τόκοι που εισπράχθηκαν  23.329 33.509 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  23.329 33.509 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου .σε µετόχους  (1.099.553) 0 

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (1.099.553) 0 

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  (1.181.758) (384.025) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου  1.196.776 1.580.801 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου  15.018 1.196.776 

 
 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

1.1. Γενικές Πληροφορίες 
Η GIT Holdings AE, ιδρύθηκε στις 23.08.2004 µε σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κλάδου της 

Πληροφορικής στην Ελλάδα. 

Έδρα της GIT είναι το Αµαρούσιο Αττικής.  

Οι δραστηριότητες της GIT είναι οι ακόλουθες:  

 Συµµετοχές σε επιχειρήσεις πληροφορικής,  

 Παροχή υπηρεσιών ολοκλήρωσης συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών,  

 Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και εκµετάλλευση πληροφοριακών συστηµάτων,  

 Σχεδίαση, κατασκευή και εµπορία προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών,  

 Ανάπτυξη λογισµικού υψηλής τεχνολογίας.  

 Εισαγωγή νέων προϊόντων και εκσυγχρονισµός υφισταµένων,   

 Αναδιάρθρωση του δικτύου αποκλειστικών συνεργατών,  

 ∆ραστηριοποίηση των εταιρειών σε νέους τοµείς µέσω εξαγορών.  

 
Η Εταιρεία εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 22/03/2011. 

 Στις 25/11/2008  η SingularLogic απέκτησε το 99,2 % του µετοχικού κεφαλαίου της GIT Holdings AE. H GIT Holdings 

ΑΕ είναι θυγατρική εταιρεία του Οµίλου SingularLogic και ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις του µε την µέθοδο 

της Ολικής Ενοποίησης.   

 

2. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της GIT HOLDINGS A.E. την 31η ∆εκεµβρίου 2010, που καλύπτουν όλη τη χρήση 2010, 

έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή 

συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς 

(going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΑ) όπως αυτά 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσης της 

διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την 

εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο. 

Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) µία σειρά από καινούρια ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS), τα οποία 

σε συνδυασµό µε τα µη αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB. Η 

προαναφερθείσα σειρά από πρότυπα αναφέρεται ως «IFRS Stable Platform 2005». Την ηµεροµηνία µετάβασης 

αποτέλεσε για την Εταιρεία η 1η Ιανουαρίου 2005.  
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3. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές  (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα) 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις 

χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2010. Στην παράγραφο 3.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν 

εφαρµογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010 καθώς και  τα πρότυπα τα οποία είναι µεν 

υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010, ωστόσο δεν είναι εφαρµόσιµα στις εργασίες της Εταιρείας. Στην παράγραφο 

3.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν 

έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

 
3.1. Αλλαγές στις  Λογιστικές Αρχές  κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 

Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: 

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 

Κατά το 2009 το ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2009 –µια σειρά προσαρµογών 

σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραµµα των 

ετήσιων βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε 

∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου προγράµµατος αναθεωρήσεων.  

 

 

Επιπλέον τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2010 αλλά δεν έχουν 

εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

• Ετήσιες βελτιώσεις 2008 

∆ΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες: 

∆ιευκρινίζεται το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µίας θυγατρικής κατατάσσονται ως 

κατεχόµενα για πώληση, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΑ 5, ακόµη και στην περίπτωση που η εταιρία, µετά από 

πώληση, εξακολουθεί να διατηρεί µη ελέγχουσα συµµετοχή στη θυγατρική. 

 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Εταιρίες που 

Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά 

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΑ στην επιµέτρηση στοιχείων του 

ενεργητικού στους τοµείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και µισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρµόσιµη στις 

εργασίες της Εταιρείας. 

 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»  

Το ∆ΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 2 αναφορικά µε τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών 

που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών µεταξύ εταιριών του ιδίου οµίλου και πως αυτές αντιµετωπίζονται στις 

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρµόσιµη στις εργασίες της 

Εταιρείας. 
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• Υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 27: 

«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισµός για επενδύσεις σε θυγατρικές» 

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα 

επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία 

πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την 

εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη 

αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί 

συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. 

Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από 

θυγατρική εταιρεία καθώς και από την απώλεια του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα 

εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Το 

αναθεωρηµένα πρότυπα αναµένεται να επηρεάσουν τη λογιστική αντιµετώπιση συνενώσεων επιχειρήσεων µελλοντικών 

περιόδων, ενώ η επίδραση αυτή θα εκτιµηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις πραγµατοποιηθούν.  

 
• ∆ΛΠ 39: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» - Τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 για 

στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης  

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέµατα λογιστικής αντιστάθµισης και πιο συγκεκριµένα τον πληθωρισµό και 

τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθµιζόµενου στοιχείου. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρµόσιµη στις εργασίες της 

Εταιρείας. 
 

• Ε∆∆ΠΧΑ 17: ∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 

Όταν µία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανοµής και έχει την υποχρέωση να διανείµει στοιχεία του 

ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει µία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα 

µερίσµατα. 

Σκοπός της ∆ιερµηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε το πότε θα πρέπει µία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα 

µερίσµατα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα µετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές µεταξύ της 

λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέµονται και της λογιστική αξία των πληρωτέων µερισµάτων 

όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα µερίσµατα πληρωτέα.  

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 

Η ∆ιερµηνεία 18 εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της Ε∆∆ΠΧΑ 18 

αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ σχετικά µε τις συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση λαµβάνει από ένα 

πελάτη της µέρος ενσώµατων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό τον οποίο η επιχείρηση θα 

πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει µέρος ενός δικτύου ή µε σκοπό ο πελάτης να 

αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγµα παροχή ηλεκτρισµού ή νερού. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης µε σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη µε το 

δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα). Η ∆ιερµηνεία 

18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισµός του ενσώµατου παγίου, την αναγνώριση και 

επιµέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει η εξακρίβωση της 
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υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών µε αντάλλαγµα το ενσώµατο πάγιο καθώς και τον τρόπο 

αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιµετώπιση τον µετρητών που λαµβάνονται από τους πελάτες.  

 

3.1.1  Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε 

ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. 

Επιπλέον, η ∆ΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερµηνειών τα 

οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τα οποία µέχρι την ηµεροµηνία 

έκδοσης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

 

• ∆ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» 

Το ∆ΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ∆ΛΠ 39 « Χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνώριση και αποτίµηση» 

κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές περιόδους που ξεκινούν την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39. Τα 

βασικά στάδια έχουν ως εξής: 

1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίµηση 

2ο στάδιο: Μεθοδολογία αποµείωσης 

3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθµισης 

Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγµατεύεται µε τα θέµατα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. 

Το ∆ΠΧΑ 9 στοχεύει στη µείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιµετώπιση των χρηµατοπιστωτικών µέσων 

παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και µια αρχή µε βάση προσέγγιση για 

την ταξινόµησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονοµική οντότητα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

ενεργητικού είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει  

α) του επιχειρηµατικού µοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, 

και 

β) των χαρακτηριστικών των συµβατών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει 

επιλέξει να ορίσει το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων). 

Η ύπαρξη µονό δυο κατηγοριών - αποσβεσµένο κόστος και εύλογη αξία – σηµαίνει ότι θα απαιτείται µόνο ένα µοντέλο 

αποµείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 

Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναµένεται να υπάρχει επίδραση 

στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα από το επιχειρηµατικό µοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη 

διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της. 

Το πρότυπο εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013 και δεν έχει εγκριθεί από 

την ΕΕ. 

 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική 

Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη 

Φορά  

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά από την υποχρέωση να 

παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 7 
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‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. 

Η τροποποίηση αυτή δεν είναι εφαρµόσιµη γι την Εταιρεία. 

 
• ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (αναθεώρηση)»   

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεµένων µερών και επιχειρείται µείωση στις 

γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη του δηµοσίου. Συγκεκριµένα, καταργείται η 

υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το 

δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου,  αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους 

και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα 

µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση 

αυτή, η οποία έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρεωτική εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η 

εφαρµογή του αναθεωρηµένου προτύπου δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωµές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων»  

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του 

ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωµές που έκανε προς ένα πρόγραµµα παροχών προκειµένου να 

καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ.  Η διερµηνεία δεν είναι εφαρµόσιµη στην 

Εταιρεία. 

 

• Ε∆∆ΠΧΑ 19: Εξόφληση  Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών Τίτλων 

Η ∆ιερµηνεία 19 εξετάζει το θέµα της λογιστικής αντιµετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι µιας 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και ως αποτέλεσµα η οντότητα  

εκδίδει µετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή µέρος της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.  

Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται µερικές φορές ως  ανταλλαγές «χρεωστικών – συµµετοχικών τίτλων» ή συµφωνίες 

ανταλλαγής µετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Η τροποποίηση 

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την 

ΕΕ.  Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

• ∆ΛΠ 32-(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόµηση Εκδόσεων 

∆ικαιωµάτων σε Μετοχές. 

Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο ∆ΛΠ 32 µε σκοπό την ταξινόµηση 

κάποιων δικαιωµάτων προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (που αναφέρονται µαζί ως «δικαιώµατα (rights)») ως 

συµµετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2010 και 

η εφαρµογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η 

παρούσα τροποποίηση έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• ∆ΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος». 

Η Τροποποίηση εισάγει µια πρακτική καθοδήγηση αναφορικά µε την ανάκτηση της λογιστικής αξίας περιουσιακών 

στοιχείων που τηρούνται λογιστικά στην εύλογη αξία ή αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το ∆ΛΠ 40 

«Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε τη παρούσα τροποποίηση η µελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων 

περιουσιακών στοιχείων τεκµαίρεται ότι θα πραγµατοποιηθεί µέσω της µελλοντικής πώλησης του περιουσιακού 

στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2012 και η εφαρµογή 

της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα 

τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» -  Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης 

χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Η Τροποποίηση καταργεί  την χρήση της  προκαθορισµένης ηµεροµηνίας µετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και την 

αντικαθιστά µε την πραγµατική ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης 

αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισµένη ηµεροµηνία µετάβασης. Η τροποποίηση 

εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της 

επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η 

παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» -  Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες. 

Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρµογή των ∆ΠΧΑ µετά από µια περίοδο παύσης, οφειλόµενη στο 

ότι το νόµισµα λειτουργίας της Οικονοµικής Οντότητας αποτελούσε νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής Οικονοµίας. Η 

τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη 

εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποιποιήσεις αναφορικά µε προόσθετες 

γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις µεταφορών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων» 

Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τις 

µεταφορές που πραγµατοποιούνται µεταξύ των οµάδων των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των 

πιθανών επιπτώσεων των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παραµείνουν στην οικονοµική οντότητα που 

µεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν ένα 

δυσανάλογα µεγάλο ποσοστό των συναλλαγών µεταφοράς πραγµατοποιούνται στο τέλος µιας περιόδου αναφοράς. Η 

τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη 

εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 

Κατά το 2010 το ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2010 –µια σειρά προσαρµογών 

σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραµµα των 

ετήσιων βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε 
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∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου προγράµµατος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες 

βελτιώσεις έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη 

εφαρµογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

Η εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα. 

Με βάση την υπάρχουσα δοµή της Εταιρείας και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ∆ιοίκηση δεν αναµένει 

σηµαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας από την εφαρµογή 

των ανωτέρω Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα.  

 
3.2. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί από τη διοίκηση τον σχηµατισµό 

κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του ενεργητικού και τις 

υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς.  

Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις 

επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εµπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες,  

συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά µε βάση τις 

συγκεκριµένες συνθήκες. 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 

προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Η εταιρεία κάνει τις εκτιµήσεις 

και υποθέσεις σχετικά µε το µέλλον. Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιµήσεις, εξ ορισµού, θα είναι σπάνια ίσες µε τα 

σχετικά πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις που έχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µια 

ουσιαστική µεταβολή στις λογιστικές αξίες στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού µέσα στο επόµενο 

δηµοσιονοµικό έτος συζητούνται κατωτέρω.  

Κρίσεις 

 

Οι βασικές κρίσεις που πραγµατοποιεί η διοίκηση της εταιρείας (εκτός των κρίσεων που συνδέονται µε εκτιµήσεις οι 

οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σηµαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται µε:  

 

 Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων  

Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση µιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενη ως τη 

λήξη, κατεχόµενη για εµπορικούς σκοπούς, αποτιµώµενη στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, ή διαθέσιµη προς 

πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούµενες ως τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται 

τα κριτήρια του ∆ΛΠ 39 και συγκεκριµένα το κατά πόσο η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει 

έως τη λήξη τους. Η εταιρεία κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν 

αποκτηθεί κυρίως για τη δηµιουργία βραχυπρόθεσµου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιµώµενες 

στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την 
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απόδοση αυτών των επενδύσεων. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς αλλά 

υπάρχουν διαθέσιµες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι µεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαµβάνονται στο κέρδος ή 

στη ζηµιά στους λογαριασµούς της διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων. Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες προς πώληση. 

 Εκτιµήσεις και υποθέσεις 

Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας το  σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι 

δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Μία λογιστική 

εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας και τα 

αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα 

της ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η εταιρεία 

αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενη στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, σε  

συσκέψεις µε ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, 

όπως επίσης και τις προβλέψεις σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον.  

 Εκτίµηση αποµείωσης  

 Ετησίως ελέγχονται για τυχόν αποµείωση άλλα αναγνωριζόµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε καθορισµένες ωφέλιµες 

ζωές και υποκείµενα σε απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική αξία µε το άθροισµα των µη προεξοφληµένων ταµειακών 

ροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο.  

 Φόροι εισοδήµατος 

Η εταιρεία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισµό των προβλέψεων για 

φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους 

οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η 

εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενη σε εκτιµήσεις για το 

ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχοµένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους των 

υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις, οι διαφορές 

επιδρούν στο φόρο εισοδήµατος και στις προβλέψεις για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα 

ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

 Προβλέψεις 

Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις για τα ποσά 

που αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία της εταιρείας σχετικά µε την 

πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε 

µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία 

σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασµός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως 

επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.  
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 Ενδεχόµενα γεγονότα 

Η εταιρεία εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Η 

διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση της εταιρείας στις 31 

∆εκεµβρίου 2010. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές 

διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές 

συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες 

είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της εταιρείας στο µέλλον.  

4. Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 

4.1. Γενικά 

Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω, χρησιµοποιούνται λογιστικές εκτιµήσεις και υποθέσεις 

στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη 

γνώση της διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να 

διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. 

 

4.2.  Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ (€). Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται 

σε ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν στις ηµεροµηνίες των συναλλαγών.  

 

4.3. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 

οικονοµική οντότητα και αυτά τα οφέλη µπορεί να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία. 

Το έσοδο επιµετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγµατος και είναι καθαρό από φόρο προστιθέµενης 

αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις. 
Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που σχετίζονται 

µε την πώληση έχουν επιλυθεί. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Πωλήσεις αγαθών: Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της 

κυριότητας των αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως µε την αποστολή των αγαθών. 

- Παροχή υπηρεσιών:  

Όταν το αποτέλεσµα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν µπορεί να εκτιµηθεί βάσιµα, το έσοδο 

αναγνωρίζεται µόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισµένες δαπάνες είναι ανακτήσιµες. 

Το ποσό της τιµής πώλησης που σχετίζεται µε συµφωνία για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν µεταγενέστερα, εγγράφεται 

σε µεταβατικό λογαριασµό και αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Αυτό το 

έσοδο περιλαµβάνεται στο κονδύλι «λοιπές υποχρεώσεις». 

Σε περιπτώσεις που ίσως µεταβληθούν οι αρχικές εκτιµήσεις των εσόδων και οι δαπάνες αναθεωρούνται. Αυτές οι 

αναθεωρήσεις µπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή µειώσεις των εκτιµώµενων εσόδων ή δαπανών και εµφανίζονται στα 
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έσοδα της περιόδου στις οποίες οι περιπτώσεις οι οποίες καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση γνωστοποιούνται από τη 

∆ιοίκηση. 

- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο 

ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το 

αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) 

αξίας. 

-   Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

- Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται 

για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο  αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα 

έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

 

4.4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την 

σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 3,5 έτη. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 

(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

4.5. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση.  Το κόστος 

κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό 

πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους µπορεί  

να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν 

πραγµατοποιούνται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την 

σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

- ∆ιαµορφώσεις χώρων 9 έτη 

- Έπιπλα και εξαρτήµατα 3-5 έτη 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε περίοδο 

αναφοράς. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 

καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας 

καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   

 

4.6. Μισθώσεις  

Η εταιρεία δεν συνάπτει συµφωνίες µε τις οποίες να της εκχωρείται ή να εκχωρεί  το δικαίωµα χρήσης περιουσιακών 

στοιχείων (ενσώµατες ακινητοποιήσεις) έναντι µιας σειράς πληρωµών. Οι µισθώσεις στις οποίες µετέχει η εταιρεία, είτε 

ως µισθωτής, είτε ως εκµισθωτής αντιµετωπίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις 
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4.7. Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός των µέσων αντιστάθµισης περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες 

περιουσιακών στοιχείων:  

• δάνεια και απαιτήσεις,  

• χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων,  

• διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, και  

• επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη.  

 

4.8. ∆ιακρατούµενες µέχρι την λήξη επενδύσεις 

Η εταιρεία κατά την 31.12.2010 δεν είχε στην κατοχή της διακρατούµενες στη λήξη επενδύσεις. 

 

4.9. Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία ή Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων  

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ή χρηµατοοικονοµική υποχρέωση στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που ταξινοµούνται είτε σαν διακρατούµενα για εµπορικούς σκοπούς είτε 

προσδιορίζονται από την εταιρεία ως αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους 

αναγνώριση. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 η εταιρεία δεν κατέχει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην 

εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  

 

4.10. ∆ιαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2010 η εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. 

 

4.11. ∆άνεια και Απαιτήσεις 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε σταθερές και 

προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό αγορά. ∆ηµιουργούνται όταν η 

εταιρεία παρέχει χρήµατα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εµπορικής εκµετάλλευσης. 

Κάθε µεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν τα δάνεια και οι 

απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται µείωση της αξίας τους καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης.  

Για ορισµένες απαιτήσεις πραγµατοποιείται έλεγχος για τυχόν αποµείωση τους ανά µεµονωµένη απαίτηση (για 

παράδειγµα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί 

εκπρόθεσµη κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειµενικά στοιχεία 

υποδεικνύουν την ανάγκη για αποµείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις οµαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν 

αποµείωση τους στο σύνολο τους.  

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν µετά 

την πάροδο 12 µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία. Στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ταξινοµούνται σαν εµπορικές και άλλες απαιτήσεις και αποτελούν το 

µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.  
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4.12. Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις 

ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας 

µειωµένη µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα 

περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµιές 

αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν και µπορούν να αντιστραφούν σε 

µεταγενέστερη οικονοµική χρήση εκτός για ζηµίες αποµείωσης που αφορούν την υπεραξία 

 

4.13. Εύλογη Αξία 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που υφίστανται σε µία ενεργό αγορά αποδεικνύεται από την αναφορά σε 

χρηµατιστηριακές τιµές, στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Εάν η αγορά για µία επένδυση δεν είναι ενεργός η εταιρεία 

προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιµοποιώντας τεχνικές αποτίµησης. Ο σκοπός της χρήσης µιας τεχνικής αποτίµησης 

είναι ο καθορισµός της τιµής συναλλαγής που θα προέκυπτε κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης για µια συναλλαγή σε 

καθαρά εµπορική βάση παρακινούµενη από συνήθεις επιχειρηµατικούς παράγοντες. Στις τεχνικές αποτίµησης 

περιλαµβάνεται η χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά εµπορική βάση, η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία 

ενός ουσιωδώς συναφούς µέσου, η ανάλυση των προεξοφληµένων ταµιακών ροών καθώς και µοντέλα αποτίµησης 

δικαιωµάτων προαίρεσης. 

 

4.14. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν πρώτες ύλες, υλικά, και αγαθά που αγοράστηκαν.   

Το κόστος περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση 

και κατάσταση, οι οποίες είναι άµεσα αποδοτέες στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και ένα µέρος γενικών εξόδων 

που σχετίζεται µε την παραγωγή, το οποίο απορροφάται µε βάση την κανονική δυναµικότητα των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων. 

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος δεν λαµβάνεται υπόψη.  

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, τα αποθέµατα απεικονίζονται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσης και 

καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.  

Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης, µείον το εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση. 

Το κόστος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους.  

 

4.15. Λογιστική Φόρου Εισοδήµατος 

4.15.1. Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήµατος 

Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαµβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις φορολογικές 

αρχές σχετιζόµενες µε την τρέχουσα ή προηγούµενες περιόδους αναφοράς που δεν έχουν καταβληθεί µέχρι το τέλος της 

περιόδου αναφοράς. 

Υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στην 

δηµοσιονοµική χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων κερδών για την χρήση. Όλες οι µεταβολές στις 

τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσµατα.  
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4.15.2. Αναβαλλόµενη Φορολογία Εισοδήµατος 

Η αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε την µέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις προσωρινές 

διαφορές. Αυτή περιλαµβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των οικονοµικών 

καταστάσεων µε τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα αντισταθµιστούν έναντι 

της µελλοντικής φορολογίας εισοδήµατος. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που 

αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας 

υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι το τέλος της περιόδου 

αναφοράς. 

Οι περισσότερες µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 

φορολογικό έξοδο στα αποτελέσµατα. Μόνο µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που 

σχετίζονται µε µεταβολή στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια  

χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.  

Η εταιρεία αναγνωρίζει µία προηγουµένως µη αναγνωρισµένη αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση κατά την έκταση 

που είναι πιθανό ότι µελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόµενης φορολογικής 

απαίτησης. 

Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται στο το τέλος κάθε  περιόδου αναφοράς και µειώνεται  κατά την 

έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο για να επιτρέψει την αξιοποίηση 

της ωφέλειας µέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. Την 31η ∆εκεµβρίου 2010 η 

εταιρεία δεν αναγνώρισε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις. 

 

4.16. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο καθώς και 

βραχυπρόθεσµες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηµαταγοράς και τραπεζικές καταθέσεις µε 

ηµεροµηνία λήξης σε τρεις µήνες ή λιγότερο. Οι αξίες της χρηµαταγοράς είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά που 

απεικονίζονται στη εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

Για τον σκοπό των Καταστάσεων Ταµιακών Ροών, τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα αποτελούνται από 

ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, χωρίς να περιλαµβάνονται τα εκκρεµή 

υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank overdrafts). 

 

4.17. Ίδια Κεφάλαια 

Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές 

µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια.  

Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών περιλαµβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική 

έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόµενο µε την έκδοση των µετοχών καθώς και 

οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήµατος  που θα προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 
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4.18. Κρατικές Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται την στιγµή που το ποσό της επιχορήγησης αποκτάται. Οι επιχορηγήσεις που 

σχετίζονται µε τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν αντισταθµίζονται έναντι των δαπανών ερευνών.  

 
4.19. Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζοµένους 

4.19.1. Παροχές λόγω συνταξιοδότησης 

Η εταιρεία έχει καθορίσει τόσο προγράµµατα καθορισµένων παροχών όσο και προγράµµατα καθορισµένων εισφορών.  

Ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα που δεν εµπίπτει σε πρόγραµµα 

καθορισµένων εισφορών. Τυπικά, τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών καθορίζουν ένα ποσό παροχών που ο  

εργαζόµενος θα λάβει µε την συνταξιοδότηση του, συνήθως εξαρτώµενο από παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια 

υπηρεσίας και η αποζηµίωση.  

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, σε σχέση µε τα προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών συνταξιοδότησης, είναι η τρέχουσα αξία της καθορισµένης υποχρέωσης παροχών στο το τέλος της περιόδου 

αναφοράς πλην την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και υπολογιζόµενων των 

αναπροσαρµογών των µη αναγνωρισθέντων αναλογικών κερδών ή ζηµιών και δαπανών προηγούµενης υπηρεσίας. Η 

υποχρέωση καθορισµένων παροχών υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές βάσει της Μεθόδου της 

Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδος. Η τρέχουσα αξία των καθορισµένων υποχρεώσεων παροχών καθορίζεται µέσω 

της προεξόφλησης των προσδοκώµενων µελλοντικών ταµιακών εκροών χρησιµοποιώντας επιτόκια υψηλής απόδοσης 

εταιρικών οµολόγων, που απεικονίζονται στο νόµισµα στο οποίο οι παροχές θα καταβληθούν και έχουν όρους λήξης 

ανάλογα µε τους όρους της σχετικής υποχρέωσης συνταξιοδότησης. 

 

4.19.2. Παροχές εξόδου από την Υπηρεσία 

Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία καταβάλλονται όταν η απασχόληση τερµατίζεται από την εταιρεία πριν την 

συνήθη ηµεροµηνία συνταξιοδότησης, ή όταν κάποιος εργαζόµενος αποδέχεται την οικειοθελή αποχώρηση από την 

υπηρεσία σε αντάλλαγµα αυτών των παροχών. 

Κατά την 31.12.2010 η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό και δεν έχει αναγνωρισµένη τέτοιου είδους υποχρέωση στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. 
 

 

4.20. Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις 
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Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαµβάνουν δάνεια και εµπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις. 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συµµετέχει σε µία συµβατική συµφωνία του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου και διαγράφονται όταν η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή 

λήγει. 

Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων” στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

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

αποσβεσµένο κόστος µείον τις καταβολές διακανονισµού. 

Τα µερίσµατα στους µετόχους περιλαµβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις” όταν αυτά 

εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και 

µέσω της διενέργειας αποσβέσεων.  
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Όταν µία υπάρχουσα χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ανταλλάσσεται µε µια άλλη υποχρέωση διαφορετικής µορφής µε 

τον ίδιο δανειστή αλλά ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι µίας υφιστάµενης υποχρέωσης τροποποιούνται 

σηµαντικά, όπως µία ανταλλαγή ή τροποποίηση, αυτή αντιµετωπίζεται σαν εξόφληση της αρχικής υποχρέωσης και 

αναγνώριση µίας νέας υποχρέωσης. Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 

 

4.21. ∆άνεια 

Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση των λειτουργιών της εταιρείας. Όλα τα δάνεια αρχικώς 

αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που λαµβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης 

σχετικά µε τον δανεισµό.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος και κάθε διαφορά ανάµεσα στα έσοδα 

και την εξόφληση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο του δανεισµού βάσει της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου.  

Το αποσβεσµένο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη κάθε κόστος έκδοσης και κάθε έκπτωση ή υπέρ το άρτιο 

ποσό στον διακανονισµό. Tα δάνεια της εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2009 αφορούν σε δανεισµό από τη µητρική της. 

 

4.22. Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά στοιχεία  

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν µία παρούσα δέσµευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονοµικών πόρων 

για την εταιρεία ενώ αυτή µπορεί να εκτιµηθεί και αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγµατοποίησης ή το ποσό της εκροής µπορεί 

να είναι αβέβαια.  

Μία παρούσα δέσµευση προκύπτει από την παρουσία µίας νοµικής ή τεκµαιρόµενης υποχρέωσης που έχει προκύψει από 

γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγµα εγγυήσεις προϊόντων, νοµικές αντιδικίες ή επαχθή συµβόλαια.  

Όταν µέρος ή το σύνολο της απαιτούµενης δαπάνης για τον διακανονισµό µιας πρόβλεψης αναµένεται να αποζηµιωθεί 

από κάποιο άλλο µέρος, η αποζηµίωση θα αναγνωρίζεται όταν και µόνον όταν, είναι κατ’ ουσία βέβαιο ότι η 

αποζηµίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονοµική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή αντιµετωπιστεί ως ένα 

ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζηµίωση δεν υπερβαίνει το ποσό της 

πρόβλεψης. 

Το έξοδο σχετικά µε µία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσµατα, καθαρό από το ποσό που αναγνωρίστηκε για την 

αποζηµίωση.  

Μια πρόβλεψη χρησιµοποιείται µόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηµατιστεί πρόβλεψη. Οι προβλέψεις 

επανεξετάζονται στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν την τρέχουσα 

καλύτερη εκτίµηση.  

Οι προβλέψεις αποτιµώνται στο προσδοκώµενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσµευση, 

βασιζόµενοι στα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, περιλαµβάνοντας τους 

κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά µε την παρούσα δέσµευση.  

 

Πιθανές εισροές από οικονοµικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός περιουσιακού 

στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις. 
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5. Συµµετοχές της Εταιρείας 

 

Αναλυτικά οι θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες  την 31.12.2010 αναλύονται στην συνέχεια:  

Επωνυµία 
Χώρα 

εγκατάστασης 
Είδος 

συµµετοχής 
% 

Συµµετοχής 

GIT HOLDINGS S.A. Ελλάδα Μητρική   

GIT CYPRUS LTD Κύπρος Άµεση 100,00% 

METASOFT A.E Ελλάδα Έµµεση  31,23% 

SYSTEM SOFT A.E. Ελλάδα Έµµεση 34,00% 

CHERRY Α.Ε. Ελλάδα Έµµεση 33,00% 

DYNACOMP  Α.Ε. Ελλάδα Έµµεση 35,00% 

INFO Α.Ε. Ελλάδα Έµµεση 35,00% 
 

Η εταιρεία βασιζόµενη στο άρθρο 92  του Ν.2190/1920 δεν έχει υποχρέωση να δηµοσιεύει ενοποιηµένες οικονοµικές  

καταστάσεις δεδοµένου ότι: το σύνολο των υποκείµενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει, µε βάση τις 

τελευταίες ετήσιες  οικονοµικές καταστάσεις, τα όρια των δύο και συγκεκριµένα (β) και (γ) από τα  παρακάτω τρία 

κριτήρια: 

α) Σύνολο ισολογισµού 3.700.000 €, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α µέχρι Ε του ενεργητικού  

β) Καθαρός κύκλος εργασιών 7.400.000 € 

γ) µέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της  χρήσης, 250 άτοµα. 

Επιπλέον  απαλλάσσεται της υποχρέωσης δηµοσίευσης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων βάσει του άρθρου 93 

του Κ.Ν 2190/1920. 

 

 

6.  Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις  

 

6.1.  Αναβαλλόµενος φόρος 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές 

διαφορές έχουν ως εξής: 

   31/12/2010    31/12/2009 

 (Ποσά σε €) Απαίτηση Υποχρέωση   Απαίτηση Υποχρέωση 

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία           

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 6.406 -  26.957 - 

Σύνολο 6.406 -  26.957 - 
 

6.2. Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 

 (Ποσά σε €) 31/12/2010 31/12/2009 
Έξοδα επόµενης χρήσης 420 0 
Σύνολο 420 0 
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6.3. Λοιπές απαιτήσεις 

 (Ποσά σε €) 31/12/2010 31/12/2009 
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 194.291 191.703 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 111.500 80.000 

Σύνολο 305.791 271.703 
 

Το µεγαλύτερο µέρος του κονδυλίου προέρχεται από απαίτηση από την θυγατρική GIT Cyprus Ltd ποσό €111.500 και 
από προκαταβολή φόρου εισοδήµατος χρήσης  2008 ποσό €191.699. 
 
 
6.4. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

(Ποσά σε €) 31/12/2010 31/12/2009 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 250 252 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 14.768 1.196.524 
Σύνολο 15.018 1.296.776 

 

6.5. Ίδια κεφάλαια 

 
6.5.1. Μετοχικό κεφάλαιο 

  (Ποσά σε €) Αριθµός 
µετοχών 

Ονοµαστική 
αξία (€) 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

31/12/2008 2.415.990 1,09  2.633.429 
    
31/12/2009 2.415.990 1,09 2.633.429 
Μείωση µετοχικού. κεφαλαίου λόγω ζηµιών  (0,43) 1.038.876 
Επιστροφή µετ. κεφαλαίου σε µετόχους 1.665.990   (0,66)  (1.099.553) 
31/12/2010 750.000  0,66 495.000 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία προέβη σε µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών 

προηγουµένων χρήσεων συνολικού ποσού € 1.038.876 µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών σε € 0,66 και σε 

επιστροφή µετοχικού κεφ.σε µετόχους συνολικού ποσού € 1.099.553 . 

 

6.5.2. Λοιπά Αποθεµατικά 

(Ποσά σε €) 
Λοιπά 

αποθεµατικά 
Τακτικό 

αποθεµατικό 
Αναβ. φόρος 
εξόδων ΑΜΚ Αποθεµατικά 

Υπόλοιπο της 31.12.2008 (266.589) 89.586 30.740 (146.262) 
     
Υπόλοιπο της 31.12.2009 (266.589) 89.586 30.740 (146.262) 

     
Υπόλοιπο της 31.12.2010 (266.589) 89.586 30.740 (146.262) 
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6.6. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

  31/12/2010 31/12/2009 
 (Ποσά σε €)     
Προµηθευτές 2.292 0 
Επιταγές πληρωτέες 0 53.478 
  2.292 53.478 
 
6.7. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

  31/12/2010 31/12/2009 
 (Ποσά σε €)     
∆εδουλευµένα έξοδα 93 71 
Λοιπές υποχρεώσεις 6.514 2.396 
  6.607 2.467 

 
 
6.8. Έξοδα διοίκησης  

  31/12/2010 31/12/2009 
 (Ποσά σε €)     
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6.765 17.509 
Παροχές τρίτων 6.481 853 
Φόροι τέλη 187 0 
∆ιάφορα έξοδα 3.780 0 
  17.213 18.362 

 

6.9. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 

  31/12/2010 31/12/2009 
 (Ποσά σε €)     
Λοιπά  4 0 
  4 0 

 
 
 
 
 
 
 
6.10. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα  

 (Ποσά σε €) 31/12/2010 31/12/2009 
Έσοδα τόκων από:     
-Τραπεζών 25.921 33.509 

  25.921 33.509 

Έξοδα τόκων από:    
- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα (90) (15) 
  (90) (15) 

 

6.11. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

  (Ποσά σε €) 31/12/2010 31/12/2009 
Λοιπά  806  0  
Σύνολο 806 0 
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G.I.T. HOLDINGS A.E. 

 

 

 
6.12.    Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Η εταιρεία έχει απαίτηση από τη θυγατρική της GIT Cyprus Ltd ποσού € 111.500 (2009: 80.000). Εκτός των ανωτέρω 
δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 
 
6.13. Φόροι εισοδήµατος 

  (Ποσά σε €) 31/12/2010 31/12/2009 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου (10.070) 0 
Αναβαλλόµενος Φόρος (20.551) (3.783)  
Σύνολο (30.621) (3.783) 

 

6.14. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 

Μέσα στην χρήση, η εταιρεία προέβη στην περαίωση των χρήσεων 2007-2009 βάσει του Ν.3888/2010. Ο 

φόρος ανήλθε σε ποσό € 10.070 και καταβλήθηκε ολοσχερώς µέσα στην χρήση 2010. Ως εκ τούτου,  

ανέλεγκτη φορολογική χρήση µένει η χρήση 2010.  

 
6.15. Ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις - Εµπράγµατα Βάρη 

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του 

ενεργητικού έναντι δανεισµού ούτε και ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις που να χρίζουν 

γνωστοποίησης. 
 

6.16. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.   

 
6.17. Γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς 

∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία 

της Εταιρείας. 

Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2011 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

   

ΜΑΡΙΚΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 
A.∆.Τ.: ΑΕ 069961 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
A.∆.Τ.: ΑΒ 001315 

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ  
ΑΡ.Α∆.Α΄ΤΑΞΗΣ 4664 
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