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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1.1 – 31.12.2008 
είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «PETABYTE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 26 Μαρτίου 2009 και έχουν 
δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.petabyte.gr. 
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο «Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες 
της χρήσης από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008» στοχεύουν στο να παράσχουν στον 
αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της 
οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
 
 
Για την 
PETABYTE 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
 
 
 
 
Παπαντωνίου Α. Δημήτριος 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
& Διευθύνων Σύμβουλος 
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1 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 
 
Η PETABYTE SOLUTIONS προωθεί στην αγορά α) ειδικευμένες υπηρεσίες ΙΤ service support 
outsourcing, έχοντας ισχυρή τεχνογνωσία και εμπειρία σε πελάτες του Χρηματοπιστωτικού τομέα 
(π.χ. Τράπεζες, Χ.Α.) και β) προϊόντα και λύσεις πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες 
υλοποίησης και υποστήριξης έργων δρώντας ως μεταπωλητής οίκων πληροφορικής που 
περιλαμβάνουν και την μητρική εταιρία (PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΕ). 
 
Η πρόσφατη διεθνής οικονομική ύφεση επηρέασε αρνητικά την διάθεση των οργανισμών/ 
επιχειρήσεων πελατών να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και έργα πληροφορικής.  Οι επενδύσεις 
σε νέα έργα για επέκταση δραστηριοτήτων έχουν μειωθεί δραστικά. Αντ’ αυτών οι οργανισμοί 
εστιάζονται στο δραστικό περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών για την 
απόκτηση κεφαλαιουχικών αγαθών, χωρίς να μειώνεται όμως ταυτόχρονα η λειτουργικότητα της 
υποδομής πληροφορικής. 
 
Ο ΟΜΙΛΟΣ και η Εταιρία διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία και εμπειρία στην διαμόρφωση, υλοποίηση 
και υποστήριξη λύσεων πληροφορικής που επιτυγχάνουν μείωση του λειτουργικού κόστους και 
ταυτόχρονα την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, διασφάλιση ακεραιότητας της 
πληροφορίας και συμμόρφωση με το θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο, κεντρικοποιημένη διαχείριση 
των πόρων πληροφορικής (IT Systems and Services management). Επίσης προσφέροντας ΙΤ 
outsourcing λειτουργιών πληροφορικής και παρέχοντας υπηρεσίες πληροφορικής μέσω του 
διαδικτύου (“Utility Computing”, “Software as a Service”, “Cloud Computing Services”) πιστεύει ότι 
είναι κατάλληλα τοποθετημένη να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις.   
 
Τα οικονομικά  αποτελέσματα της Εταιρίας για την χρήση 2008 έχουν ως εξής: 

1. Ο κύκλος εργασιών ήταν 940,67 χιλ € το 2008 έναντι 1.789,26 χιλ. € το 2007.  
2. Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν το 2008 σε 509,69 χιλ. € το 2008 έναντι 575,93 χιλ. €   το 2007.  
3. Τα Αποτελέσματα  προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε -

68,42 χιλ. € (ζημίες) το 2008 έναντι 154,45 χιλ. € (κέρδη) το 2007.    
4. Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων ήταν -82,17 χιλ. € (ζημίες) έναντι 142,05 χιλ. € (κέρδη) το 

2007.  
5. Το Κεφάλαιο Κίνησης διαμορφώθηκε στα 52,19 χιλ. € το 2008 από 137,26 χιλ. € το 2007.  
6. Τα Ίδια Κεφάλαια ήταν 69,41 χιλ. € το 2008 έναντι 157,97 χι. € το 2007. 

 
Για το οικονομικό έτος 2009, επιδιώκεται από την Διοίκηση να επιτευχθούν τα κατωτέρω: 
Ø Αύξηση εσόδων από πωλήσεις λύσεων πληροφορικής και συναφών υπηρεσιών υλοποίησης 

και υποστήριξης μετά την πώληση, μέ έμφαση σε λύσεις και υπηρεσίες που βοηθούν τους 
πελάτες να μειώσουν δραστικά τα λειτουργικα τους έξοδα που σχετίζονται με την 
πληροφορική. 

Ø Διεύρυνση της πελατειακής βάσης για υπηρεσίες «IT support οutsourcing» για πληροφοριακά 
συστήματα και διάφορες εφαρμογές. Αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσίες υποστήριξης σε μορφή 
IT Outsourcing που η Εταιρία παρέχει σε ευρεία γεωγραφική βάση (στο σύνολο σχεδόν της 
Ελληνικής επικράτειας), υπηρεσίες Logistics & Warehouse για τα συστήματα IT των πελατών,  
υπηρεσίες HELP DESK/Call Center, και υπηρεσίες Reporting και Κεντρικής Διαχείρισης του IT 
outsourcing. 

Ø Περιορισμός των λειτουργικών δαπανών με στόχο την επίτευξη κερδοφορίας. 
 
 

Άγιος Δημήτριος, 26 Μαρτίου  2009 
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Δρ. Δημήτριος Α. Παπαντωνίου 
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2 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της PETABYTE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της  PETABYTE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 
31ης Δεκεμβρίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει 
σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 
οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή 
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για 
τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον 
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας 
με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες 
από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους.  
Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.  
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 
που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 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 γνώμης μας. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008, την 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμιακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων 
 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα 
άρθρα 43α   και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

 
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2009 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
 

Θεόδωρος  Α. Παπανικολάου 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14321 

 
 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Σ.Ο.Λ. α.ε. 

Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125                       

 
ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΚΚ ΛΛ ΕΕ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ   
ΑΑ νν ττ ιι ππ ρρ όό σσ ωω ππ οο ςς   ττ ηη ςς   
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3 Στοιχεία κατάστασης Ισολογισμού 
 
    ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € Σημ. 31/12/2008 31/12/2007 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
στοιχεία  9.1 33,732.05 44,272.12 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9.2 2,002.14 2,418.33 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  0.00 0.00 
Διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  0.00 0.00 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9.3    6,600.99    6,600.99 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  42,335.18 53,291.44 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Αποθέματα 9.4 51,457.66 49,103.95 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 9.5 127,151.28 1,233,419.52 
Λοιπές απαιτήσεις 9.6 23,705.36 15,950.45 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.7 53,542.76 187,112.24 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  255,857.06 1,485,586.16 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  298,192.24 1,538,877.60 
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Μετοχικό κεφάλαιο 9.8 211,140.00 211,140.00 
Λοιπά αποθεματικά 9.9 2,859.44 2,859.44 
Αποτελέσματα εις νέον 9.10 -144,585.82 -56,027.01 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 
μετόχους της μητρικής  69,413.62 157,972.43 
Δικαιώματα μειοψηφίας 9.11 0.00 0.00 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  69,413.62 157,972.43 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 9.12 18,516.97 16,473.62 
Κρατικές επιχορηγήσεις  0.00 0.00 
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  0.00 0.00 
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 9.13 15,000.00 47,000.00 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  9.14 -8,405.69 -30,890.94 
Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων  25,111.28 32,582.68 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και  λοιπές εμπορικές 
υποχρεώσεις 9.15 168,732.31 646,191.73 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.16 26,347.62 21,456.52 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 9.17 8,587.41 51,837.29 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9.18 0.00 628,836.95 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόμενη χρήση  0.00 0.00 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων  203,667.34 1,348,322.49 
Σύνολο υποχρεώσεων  228,778.62 1,380,905.17 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  298,192.24 1,538,877.60 
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4 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 
 
    ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € Σημ. 
1/1-

31/12/2008 
1/1-

31/12/2007 
        
Κύκλος εργασιών 10.1 940,672.14 1,789,264.46 
Κόστος πωλήσεων 10.2 430,986.44 1,213,333.24 
Μικτά κέρδη  509,685.70 575,931.22 
Άλλα έσοδα 10.3 0.00 108.82 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 10.4 393,240.54 291,034.43 
Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 10.5 195,950.82 135,418.42 

Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης  0.00 2,739.97 
Αποτέλεσμα προ φόρων 
χρηματοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  -79,505.66 146,847.22 
    

Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 10.6 2,668.28 4,797.66 
    
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων  -82,173.94 142,049.56 
Φόρος εισοδήματος 10.7 6,384.87 49,473.38 
Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους  -88,558.81 92,576.18 
    
Κατανέμονται σε :    
Μετόχους Εταιρείας  -88,558.81 92,576.18 
Μετόχους Μειοψηφίας  0.00 0.00 
    
> Αποτέλεσμα προ φόρων 
χρηματοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων  -68,420.88 154,448.32 
    
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά 
μετοχή - βασικά (σε €)  10.8 -1.6777 1.7538 
    
Αριθμός Μετοχών  52,785 52,785 
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5 Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών 
 
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007 
Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων -82,173.94 142,049.56 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις 11,084.78 7,601.10 
Προβλέψεις -29,956.65 8,240.46 
Συναλλαγματικές διαφορές 0.00 0.00 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -9.98 -14.29 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2,678.26 4,811.95 
Πλέον / μείον προσαρμογές για 
μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -2,353.71 -29,074.07 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1,120,998.58 -953,514.18 
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) -465,009.00 349,346.00 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβλημένα -2,678.26 -4,811.95 
Καταβλημένοι φόροι -57,194.07 -1,363.91 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 495,386.01 -476,729.33 
Επενδυτικές δραστηριότητες   
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0.00 0.00 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων 
στοιχείων -128.52 -4,220.00 
Τόκοι εισπραχθέντες 9.98 14.29 
Μερίσματα εισπραχθέντα 0.00 0.00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -118.54 -4,205.71 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου 0.00 0.00 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / 
αναληφθέντα δάνεια 0.00 628,836.95 
Εξοφλήσεις δανείων -628,836.95 0.00 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0.00 0.00 
Μερίσματα πληρωθέντα 0.00 0.00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -628,836.95 628,836.95 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα 
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) -133,569.48 147,901.91 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
έναρξης περιόδου 187,112.24 39,210.33 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
λήξης περιόδου 53,542.76 187,112.24 
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6 Στοιχεία κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
    

Ποσά σε € 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 
1.1.2007 211,140.00 0.00 2,859.44 -148,603.19 65,396.25 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την 
περίοδο 1.1 - 31.12.2007      
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 
1.1-31.12.2007 μετά από φόρους    92,576.18 92,576.18 
Αναγνώριση των αποθεματικών της 
χρήσης 2006 λόγω έγκρισής τους από 
την τακτική Γ.Σ.     0.00 
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 
31.12.2007 211,140.00 0.00 2,859.44 -56,027.01 157,972.43 
      
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 
1.1.2008 211,140.00 0.00 2,859.44 -56,027.01 157,972.43 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την 
περίοδο 1.1 - 31.12.2008      
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 
1.1-31.12.2008 μετά από φόρους    -88,558.81 -88,558.81 
Αναγνώριση των αποθεματικών της 
χρήσης 2007 λόγω έγκρισής τους από 
την τακτική Γ.Σ.     0.00 
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 
31.12.2008 211,140.00 0.00 2,859.44 -144,585.82 69,413.62 
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7 Πληροφορίες και επεξηγηματικές σημειώσεις επί των οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης 2008 
 
7.1 Γενικές πληροφορίες 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
 
Η  Εταιρία ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της  εταιρίας PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES A.E. που είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES. Η διεύθυνση της μητρικής Εταιρίας, βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής στη 
Λ. Βουλιαγμένης 336 και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.performance.gr. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 (σε αυτές περιλαμβάνονται και οι 
αντίστοιχες της 31ης Δεκεμβρίου 2007) εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρίας στις 26 Μαρτίου 2009. 
 
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής και ειδικότερα 
προωθεί στην αγορά α) ειδικευμένες υπηρεσίες ΙΤ service support outsourcing, έχοντας ισχυρή 
τεχνογνωσία και εμπειρία σε πελάτες του Χρηματοπιστωτικού τομέα (π.χ. Τράπεζες, Χ.Α.) και β) 
προϊόντα και λύσεις πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης έργων 
δρώντας ως μεταπωλητής οίκων πληροφορικής που περιλαμβάνουν και την μητρική εταιρία 
(PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΕ). 
 
 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε Σώμα στη συνεδρίαση 
της 23ης Μαρτίου 2009, είναι η ακόλουθη: 
 
Παπαντωνίου Αντ. Δημήτριος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος -

Εκτελεστικό μέλος 
Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας    Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος 
Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας     Εκτελεστικό – Μη Ανεξάρτητο μέλος 
Τσαβολάκης Νικ. Εμμανουήλ    Εκτελεστικό – Μη Ανεξάρτητο μέλος 
 
7.2 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2008, έχουν συνταχθεί με βάση την 
αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και 
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 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 ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση λογιστικών 
εκτιμήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. 
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 Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μία σειρά 
από καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και αναθεωρημένα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS), τα οποία σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (IAS) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 

http://www.performance.gr
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Προτύπων, προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB. Η 
προαναφερθείσα σειρά από πρότυπα αναφέρεται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο Όμιλος και 
η εταιρεία εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η Ιανουαρίου 2006. Ημερομηνία 
μετάβασης αποτέλεσε για τον Όμιλο και την εταιρεία, η 1η Ιανουαρίου 2006. 
 
 
7.2.1 Αλλαγές σε λογιστικές αρχές 
 
7.2.1.1  Ανασκόπηση μεταβολών 
 
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της 
Χρήσης 2008 της περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 είναι συνεπείς με αυτές 
που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2007. 
 
Δεν υιοθετήθηκαν νέα Πρότυπα και Διερμηνείες κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.  
 
Στην σημείωση 7.2.1.2 παρουσιάζονται συνοπτικά τα Πρότυπα και οι Διερμηνείες που θα 
υιοθετήσει η Εταιρία σε μεταγενέστερες περιόδους. 
 
7.2.1.2         Νέα Πρότυπα, Τροποποιήσεις και Διερμηνείες σε Υφιστάμενα Πρότυπα με 
μεταγενέστερη ημερομηνία εφαρμογής 
 
ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων  
 
Ο Κανονισμός συνοδεύεται από ένα προσάρτημα ανάλογων τροποποιήσεων περιορισμένης 
έκτασης σε αρκετά ΔΛΠ, ΔΠΧΠ, ΕΔΔΠΧΠ και ΜΕΔ που ισχύουν και αυτές για περιόδους που 
αρχίζουν την/ή μετά την 1.1.2009. 
 
Το ΔΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι:  

• α) Η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με 
μετόχους,  

• β) Η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος που συνδυάζει όλα 
τα στοιχεία εσόδων και εξόδων, τα οποία καταχωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων με τα «λοιπά εισοδήματα», και 

• γ) Επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων 
λογιστικών αρχών και μεθόδων πρέπει να παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης 
συγκριτικής περιόδου.  

 
Η Εταιρία  θα εφαρμόσει τις παραπάνω τροποποιήσεις και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές 
στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2009. 
 
ΔΠΧΠ 2: Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών – Προϋποθέσεις 
Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις  
 
Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την/ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης», με την εισαγωγή 
του όρου «προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή 
όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την 
οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση.  
Η Εταιρία δεν αναμένουν ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
της χρήσεως 2009. 
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ΔΠΧΠ 3:  Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές 
Καταστάσεις 
 
Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την/ή μετά την 1η Ιουλίου 2009. 
Το ΔΠΧΠ 3 εφαρμόζεται στις συνενώσεις επιχειρήσεων και το πεδίο εφαρμογής του έχει 
τροποποιηθεί για να περιλαμβάνει : α) συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο 
και β) συνενώσεις χωρίς καταβολή τιμήματος (παράλληλη εισαγωγή μετοχών). 
 
Το ΔΠΧΠ 3 και το ΔΛΠ 27, μεταξύ άλλων, απαιτούν μεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας μέσω 
της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων και την ενδυνάμωση της οικονομικής κατάστασης 
της αναφερόμενης οντότητας. Επιπλέον, τα παραπάνω πρότυπα εισάγουν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις : α) να γίνεται επανυπολογισμός του μεριδίου συμμετοχής όταν ο έλεγχος ανακτάται ή 
χάνεται , β) να αναγνωρίζεται άμεσα στα ίδια κεφάλαια η επίδραση όλων των συναλλαγών μεταξύ 
ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων μερών, όταν ο έλεγχος δεν έχει χαθεί, και γ) να εστιάζεται στο τι 
έχει δοθεί στον πωλητή ως τίμημα, παρά στο ποσό της δαπάνης για την απόκτηση. Πιο 
συγκεκριμένα , στοιχεία όπως κόστη που σχετίζονται άμεσα με τη αγορά , μεταβολές στην αξία 
του ενδεχόμενου τιμήματος, παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και εξοφλήσεις 
συμβολαίων που προϋπήρχαν θα λογιστικοποιούνται ξεχωριστά από τις συνενώσεις 
επιχειρήσεων και θα επηρεάζουν συχνά και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  
 
ΔΠΧΠ 8 : Λειτουργικοί Τομείς 
 
Εφαρμόζεται για χρήσεις που ξεκινούν την/ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.  
 
Το ΔΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ΔΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονομικές οντότητες των οποίων 
οι μετοχές ή οι ομολογίες είναι δημόσια διαπραγματεύσιμες, καθώς και οι οικονομικές οντότητες 
που είναι στη διαδικασία έκδοσης μετοχών ή ομολογιών, να παρουσιάζουν οικονομικές 
πληροφορίες κατά τομέα.  
 
Εάν οι επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρίας εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΠΧΠ 8, όπως 
επίσης και τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρίας, οι οικονομικές πληροφορίες κατά 
τομέα απαιτούνται μόνο για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  
 
Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που 
εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής 
οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική 
κατηγοριοποίηση.  
 
Η Διοίκηση της Εταιρίας και του Ομίλου θα εξετάσει αν  το ΔΠΧΠ 8  έχει εφαρμογή στην Εταιρία ή 
και στον Όμιλο από την 1 Ιανουαρίου 2009. 
 
ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού (αναθεωρημένο 2007) 
 
Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την/ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2009.  
 
Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του ΔΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση με 
την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής καταχώρισης ως εξόδου του 
κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα 
σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Μία 
επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισμού σαν μέρος του 
κόστους του παγίου.  
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Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού που 
σχετίζονται με πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα που 
κατασκευάζονται ή παράγονται σε μεγάλες ποσότητες συστηματικά ακόμη και αν χρειάζεται ένα 
σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Το 
αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται για κόστη δανεισμού σχετιζόμενα με πάγια περιουσιακά 
στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις. Επίσης έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 1, 
ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 7, ΔΛΠ 11, ΔΛΠ 16,  ΔΛΠ 38 και ΕΔΔΠΧΠ 1 που ισχύουν από την ή μετά την 
1.1.2009.  
 
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης 
αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή 
παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού.  
 
Αυτό αναμένεται να επηρεάσει την επιμέτρηση των παγίων που είναι εσωτερικώς 
δημιουργούμενα στα πλαίσια της διαδικασίας έρευνας και ανάπτυξης της Εταιρίας. Η μέχρι τώρα 
εφαρμοζόμενη πολιτική αφορούσε στην άμεση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης με το 
σύνολο των χρηματοοικονομικών εξόδων.  
 
Η αλλαγή στον τρόπο της λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης των εξόδων αυτών θα επηρεάσει 
κατά βάση την χρονική στιγμή της αναγνώρισης του εξόδου όπως και τον τρόπο παρουσίασης 
του εξόδου αυτού (χρηματοοικονομικό κόστος έναντι αποσβέσεων). 
Η Εταιρία θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. Η επίδραση από την εφαρμογή 
του αναθεωρημένου ΔΛΠ 23 δεν έχει ακόμα προσδιορισθεί.  
 
ΕΔΔΠΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2:  Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή 
Επιχειρήσεων του Ίδιου Ομίλου 
 
Η ΕΔΔΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία 
των μετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με συμμετοχικούς τίτλους στις 
οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές στους απαιτούμενους λογιστικούς χειρισμούς. 
 
Για παράδειγμα, οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία 
ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται 
κατά την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία 
παρέχεται. 
 
Παρόλο που η ΕΔΔΠΧΠ 11 επικεντρώνεται σε πληρωμές στο προσωπικό βασιζόμενες σε 
συμμετοχικούς τίτλους η λογική της μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες παρόμοιες συναλλαγές με 
προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Η Εταιρία  εφαρμόζει την παρούσα Διερμηνεία για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2007. 
 
ΕΔΔΠΧΠ 12: Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών 
 
Η ΕΔΔΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις οποίες (i) μία 
οντότητα του δημοσίου τομέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συμβάσεις για την παροχή δημοσίων 
υπηρεσιών σε επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) 
αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδομής από τον διαχειριστή 
της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση).  
 
Η ΕΔΔΠΧΠ 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη υπηρεσιών παραχώρησης. Εφαρμόζεται μόνο για 
συμφωνίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις οποίες ο διαχειριστής χρησιμοποιεί την 
υποδομή. Δεν καλύπτει, λοιπόν, συμβάσεις εκχώρησης μεταξύ επιχειρήσεων του ιδιωτικού 
τομέα. 
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Ο Οδηγός Εφαρμογής της ΕΔΔΠΧΠ 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθμιστικές αρχές ή ο έλεγχος 
της υπηρεσίας δεν προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει πλήρη έλεγχο της τιμολόγησης ή του 
τρόπου χρήσης της υποδομής. Γι αυτό τον λόγο υποκειμενική κρίση απαιτείται για ορισμένες 
περιπτώσεις προκειμένου να προσδιοριστεί αν εντάσσονται στον σκοπό της Διερμηνείας. 
Συμφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της ΕΔΔΠΧΠ 12 θα πρέπει να χειρίζονται σύμφωνα 
με τα υπόλοιπα ΔΠΧΠ. Συμφωνίες στις οποίες ο διαχειριστής ελέγχει την υποδομή είναι πιθανό 
να οδηγούν σε αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 ή να 
αποτελούν μίσθωση (σύμφωνα με την ΕΔΔΠΧΠ 4). 
 
Η ΕΔΔΠΧΠ 12 εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την/ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2008, όμως δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία για τη χρήση 2008.  
 
 
ΕΔΔΠΧΠ 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 
 
Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα 
ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση 
του χορηγεί award credits («πόντους») τα οποία ο πελάτης μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον 
προς απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά 
δύνανται να εφαρμόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο μέρος. Η ΕΔΔΠΧΠ 13 μπορεί 
να εφαρμοστεί σε όλα τα award credits προγραμμάτων πιστότητας πελατών που μία επιχείρηση 
μπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως μέρος μίας συναλλαγής πώλησης. Η IFRIC 13 θα 
εφαρμόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την/ή μετά την 1η Ιουλίου 2008. 
 
 
ΕΔΔΠΧΠ 14: ΔΛΠ 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστες 
Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους 
 
Η ΕΔΔΠΧΠ 14 εφαρμόζεται για περιόδους που ξεκινούν την/ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008.  
Η Διερμηνεία επιπλέον ασχολείται με τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις χρηματοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την 
επιχείρηση.  
 
Η διερμηνεία αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και σε άλλα μακροχρόνια 
προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους.  Η διερμηνεία αποσαφηνίζει: 

α) Πότε οικονομικά οφέλη με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων 
μελλοντικών εισφορών στο πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, 

β) Πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα 
επηρέαζε τα διαθέσιμα οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων μελλοντικών εισφορών και 

γ) Πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου θα δημιουργούσε 
υποχρέωση.  
Επειδή η Εταιρία δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζόμενους, η διερμηνεία δεν 
έχει καμία επίδραση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας του 2008. 
 
 
7.2.2 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 
 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 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. 
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Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται από τη Διοίκηση 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.  
 
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της Εταιρίας, πέραν αυτών 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 ΔΛΠ 39 και 
συγκεκριμένα το κατά πόσο η Εταιρία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη 
λήξη τους. Η Εταιρία 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 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 Εταιρία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος 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 
 
Η Εταιρία ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν απομείωση  και ερευνά τα 
γεγονότα ή τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης, όπως για παράδειγμα 
μια σημαντική δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μια απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας 
μονάδας ή ενός λειτουργικού τομέα. Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την 
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αποτίμηση της αντίστοιχης μονάδας, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 
προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Όταν υπάρχει η διαθέσιμη πληροφόρηση χρησιμοποιείται 
και η μέθοδος των πολλαπλάσιων συντελεστών (multiples) της αγοράς προκειμένου να 
διασταυρωθούν τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την μέθοδο των  προεξοφλημένων 
ταμειακών ροών. Κατά την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, η Εταιρία βασίζεται σε μια σειρά 
από παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, 
μελλοντικά εταιρικά σχέδια καθώς και δεδομένα της αγοράς (στατιστικά και μη).  
 
Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας, η μέτρηση της 
απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο ή ασώματο 
περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμιακών 
ροών η οποία αναφέρεται παραπάνω από ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου κρίνεται κατάλληλο. 
  
Επιπλέον 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. Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 
αόριστες ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μια μέθοδο εύλογης αξίας όπως τις 
προεξοφλημένες ταμιακές ροές.  
 
Η Εταιρία ετησίως ελέγχει για απομείωση της υπεραξίας. Τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων 
δημιουργίας ταμειακών ροών έχουν καθοριστεί βασιζόμενα σε υπολογισμούς της αξίας χρήσης. 
Αυτοί οι υπολογισμοί απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων.  
 
 
Φόροι εισοδήματος 
 
Η εταιρία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από τις 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 Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενος 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 Εταιρίας σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών.  
 
Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του 
συνήθους πιστωτικού κινδύνου (χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με 
την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, θέση σε πτωχευτική διαδικασία), ο λογαριασμός αναλύεται 
και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι 
ανείσπρακτη.  
 
Ενδεχόμενα γεγονότα 
 
Η Εταιρία δεν εμπλέκεται σε σημαντικές δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη 
συνήθη πορεία των εργασιών της.  
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Η Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δεν ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την 
οικονομική θέση της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2008.  
 
Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές 
διεκδικήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις  για τις πιθανές συνέπειες 
και 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 Εταιρίας στο μέλλον.  
 
 
7.2.3 Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 
 
7.2.3.1            Γενικά 
 
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 
 
 
7.2.3.2           Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα 
 
α) Νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας αποτιμώνται με τη χρήση του 
νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό 
νόμισμα).  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα της 
Εταιρίας.  
 
 
β) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο 
νόμισμα  
 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των 
ισοτιμιών που υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.  
 
Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των 
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια της χρήσεως και 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα.  
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 
τους θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές 
της εύλογης αξίας. 
 
 
7.2.3.3           Πληροφόρηση κατά Τομέα 
 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
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αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία 
γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε 
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 
Οι δραστηριότητες της εταιρίας, με δεδομένο ότι είναι ομογενοποιημένες, θεωρούνται ως ένας 
τομέας. Γεωγραφικά η εταιρία δραστηριοποιείται μόνο στην Ελλάδα. 
 
 
7.2.3.4           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 επιμετρείται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από 
φόρο προστιθέμενης αξίας, επιστροφές και 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.  
 
Αναλυτικότερα, 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 
Το έσοδο από συμβάσεις με προκαθορισμένη τιμή αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σύμφωνα με τη μέθοδο 
ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, το έσοδο γενικά αναγνωρίζεται βάσει της δραστηριότητας παροχής 
υπηρεσιών και της επίδοσης μέχρι σήμερα σε ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών που 
πρόκειται να εκτελεστούν. 
 
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, οι δαπάνες ή ο 
βαθμός ολοκλήρωσης αναθεωρούνται. Αυτές οι αναθεωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις 
ή μειώσεις των εκτιμώμενων εσόδων ή δαπανών και εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου στις 
οποίες οι περιπτώσεις οι οποίες καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση γνωστοποιούνται από τη 
διοίκηση. 
 
Έσοδα από μακροχρόνια συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης (customer-related 
long-term support / maintenance contracts) αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ποσοστό 
ολοκλήρωσης του συμβολαίου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
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 
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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 στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά 
το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
 
Κόστος δανεισμού 
Το κόστος δανεισμού θα αναγνωρίζεται στα έξοδα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται. 
 
 
7.2.3.5           Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Λογισμικό 
 
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 5 με 7 έτη.  
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία 
τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 
 
7.2.3.6        Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις και τυχόν απομείωση 
της αξίας τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε αύξηση της λογιστικής αξίας των 
ενσώματων παγίων, μόνο αν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
στον Όμιλο και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν γίνονται. 
 
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη 
ζωή τους που έχει ως εξής: 
- Μηχανογραφικός εξοπλισμός, 5 - 7 χρόνια 
- Λοιπός εξοπλισμός, 5  - 10 χρόνια 
 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 
σε κάθε ημερομηνία καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των 
ενσώματων παγίων υπερβαίνουν το ανακτήσιμο ποσό τους, οι διαφορές (απομείωση) 
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα.Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι 
διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως 
κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  
 
Η Διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν η ωφέλιμη ζωή αυτών καταστεί μικρότερη σε σχέση 
με τις προηγούμενες εκτιμήσεις ή θα μειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί 
τεχνολογικά ή των παγίων που δεν είναι πλέον στρατηγικής σημασίας και εγκαταλείπονται ή 
πρόκειται να πωληθούν.  
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7.2.3.9           Μισθώσεις 
 
Λειτουργικές μισθώσεις 
 
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του 
παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων 
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια 
της μίσθωσης. 
 
 
Χρηματοδοτικές μισθώσεις 
 
Μισθώσεις ενσώματων παγίων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 
καταχωρούνται κατά τη σύναψη της μίσθωσης, με τη χαμηλότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας των 
μισθωμένων ενσώματων παγίων και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε 
μίσθωμα κατανέμεται στην υποχρέωση και στο χρηματοοικονομικό έξοδο, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα 
πληρωτέα μισθώματα, καθαρή από το χρηματοοικονομικό κόστος, περιλαμβάνεται στις άλλες 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό 
περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 
 
 
7.2.3.10      Έλεγχος μείωσης της υπεραξίας, άϋλων περιουσιακών στοιχείων, ενσώματων 
ακινητοποιήσεων 
 
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης 
όταν, γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο 
ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  
 
Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και 
της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση 
ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη 
έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου 
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου ενώ αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία 
των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη 
συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει 
από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.  
 
Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται 
στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.  
Με εξαίρεση την υπεραξία επιχείρησης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα 
επανεκτιμούνται για την περίπτωση που η ζημιά απομείωσης που είχε αρχικώς αναγνωριστεί δεν 
υφίσταται πλέον. 
 
 
7.2.3.11         Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες 
περιουσιακών στοιχείων: 
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α) δάνεια και απαιτήσεις, 
β) διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 
γ) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την 
Διοίκηση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό για τον οποίο το μέσο αποκτήθηκε. Η 
κατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο διαφοροποιείται από τις 
υπόλοιπες καθώς ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα καταχωρηθεί το μέσο, ισχύουν 
διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίμηση του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε 
προσδιοριζόμενου αποτελέσματος είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων είτε απευθείας στα Ίδια 
Κεφάλαια. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται με την εφαρμογή της λογιστικής της 
ημερομηνίας διακανονισμού. 
 
Η εκτίμηση της απομείωσης γίνεται τουλάχιστον σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης των 
οικονομικών καταστάσεων είτε όταν υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια ότι κάποιο 
χρηματοοικονομικό στοιχείο ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχουν υποστεί μείωση της 
αξίας τους είτε όχι.  
 
Η Εταιρία καθορίζει εάν ένα συμβόλαιο αγοράς περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο παράγωγο στην 
συμφωνία. Το ενσωματωμένο παράγωγο διαχωρίζεται από το κύριο συμβόλαιο και θεωρείται σαν 
παράγωγο όταν η ανάλυση δείχνει ότι τα οικονομικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του 
παράγωγου δεν σχετίζονται με το κύριο συμβόλαιο. 
 
α) Δάνεια 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. Δημιουργούνται όταν η Εταιρία 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 την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτά 
χαρακτηρίζονται σαν μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισμό ταξινομούνται 
σαν εμπορικές και άλλες απαιτήσεις και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 
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β) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν μη παράγωγα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία ταξινομούνται σαν διαθέσιμα προς πώληση ή δεν πληρούν 
τα κριτήρια να ταξινομηθούν σε άλλες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων. Όλα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εντάσσονται στην κατηγορία αυτήν αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία, εφόσον αυτή μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, με τις μεταβολές στην αξία 
τους να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, μετά από τον υπολογισμό κάθε επίδρασης από 
φόρους. 
 
Κατά την πώληση ή την απομείωση των διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα 
σωρευτικά κέρδη ή ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
Σε περίπτωση απομείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζημιών που μεταφέρεται από την καθαρή 
θέση και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα συνίσταται στην διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης 
(μετά την αφαίρεση των αποπληρωμών κεφαλαίων και των αποσβέσεων) και της εύλογης αξίας 
μείον κάθε ζημιά απομείωσης που έχει προηγουμένως αναγνωριστεί. 
 
Οι ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε συμμετοχικό 
τίτλο κατατασσόμενο ως διαθέσιμο προς πώληση δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
Οι ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων 
περιόδων και οι οποίες προέρχονταν από απομείωση χρεωστικών τίτλων αναστρέφονται μέσω 
των αποτελεσμάτων, εάν η αύξηση (αναστροφή απομείωσης) σχετίζεται με γεγονότα που 
συνέβησαν μετά την αναγνώριση της απομείωσης στην κατάσταση των αποτελεσμάτων. 
 
γ) 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. Επιπλέον, τα 
παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια για λογιστική αντιστάθμισης 
ταξινομούνται ως διακρατούμενα για εμπορικούς σκοπούς.  
 
Εάν ένα συμβόλαιο εμπεριέχει ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα παράγωγα, η Εταιρία 
προσδιορίζει ολόκληρο το σύνθετο συμβόλαιο σαν χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εκτός και εάν το ενσωματωμένο παράγωγο δεν 
τροποποιεί σημαντικά τις ταμιακές ροές που σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούσε το 
συμβόλαιο ή διαχωρισμός του ενσωματωμένου παραγώγου (των ενσωματωμένων παραγώγων) 
από το συμβόλαιο απαγορεύεται.  
 
Ακολούθως της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
περιλαμβάνονται σ’ αυτήν την κατηγορία αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν αρχικώς αναγνωριστεί 
ως χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων δεν μπορούν να 
αναταξινομηθούν σε άλλη κατηγορία. 
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Εύλογη αξία 
 
Η εύλογη αξία των επενδύσεων που υφίστανται σε μία ενεργό αγορά αποδεικνύεται από την 
αναφορά σε χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του Ισολογισμού. Εάν η αγορά για μία 
επένδυση δεν είναι ενεργός η Εταιρία 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. 
 
7.2.3.12         Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας.  
 
Η αξία κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος των 
ετοίμων και ημιτελών περιλαμβάνει, το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και τα 
γενικά βιομηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στην αξία κτήσης των 
αποθεμάτων.  
 
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων 
στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου 
συντρέχει περίπτωση. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας αποθεμάτων που έχουν απομειωθεί, η απομείωση αυτή αντιλογίζεται. 
 
 
7.2.3.13          Λογιστική Φόρου Εισοδήματος 
 
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 την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
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. 
 
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 ενοποιημένων 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. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες 
προσωρινές διαφορές. 
 
Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με 
επενδύσεις σε θυγατρικές και με συμμετοχές σε κοινοπραξίες εάν η αναστροφή αυτών των 
προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί από την Εταιρία ενώ αναμένεται ότι η προσωρινή 
διαφορά δεν θα αναστραφεί το μέλλον.  
 
Επιπροσθέτως, οι φορολογικές ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους 
καθώς και φορολογικές πιστώσεις στον Όμιλο αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις.  
 
Καμία αναβαλλόμενη φορολογία δεν αναγνωρίζεται κατά την αρχική αναγνώριση μίας απαίτησης 
ή υποχρέωσης σε μία συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγμή 
της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημιά. 
 
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 την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
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 Εταιρία 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 σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 
μειώνεται  κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι 
διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της 
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.  
 
 
7.2.3.14          Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμιακά 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 στοιχεία που απεικονίζονται στη εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
 
7.2.3.15          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 
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την έκδοση των μετοχών καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει 
αφαιρούνται από την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 
 
Οι προνομιούχες μετοχές που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά υποχρέωσης αναγνωρίζονται στον 
Ισολογισμό σαν χρηματοοικονομική υποχρέωση, καθαρή από το κόστος συναλλαγής. Έτσι, η 
διανομή μερίσματος, για μετοχές που αναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου στις υποχρεώσεις, 
αναγνωρίζεται ως δαπάνη τόκων στα αποτελέσματα.  
 
Τα στοιχεία ενός χρηματοοικονομικού μέσου που α) δημιουργούν χρηματοοικονομική 
υποχρέωση της οικονομικής οντότητας και β) παρέχουν ένα δικαίωμα προαίρεσης στον κάτοχο 
του μέσου να το μετατρέψει σε συμμετοχικό τίτλο της οικονομικής οντότητας, αναγνωρίζονται 
ξεχωριστά σαν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ή 
συμμετοχικοί τίτλοι.  
 
Αν αποκτηθούν από την Εταιρία ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι, οι  <<ίδιες αυτές μετοχές>> αφαιρούνται 
από τα Ίδια Κεφάλαια. Αν <<ίδιες αυτές μετοχές>> μεταγενέστερα επανεκδίδονται, το τίμημα που 
λαμβάνεται (καθαρό από τα σχετικά κόστη της συναλλαγής και το σχετικό όφελος του φόρου 
εισοδήματος)  περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια που αποδίδονται στους μετόχους.  
 
Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής 
οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. 
 
 
7.2.3.16          Παροχές στο προσωπικό 
 
α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 
 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως 
έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 
 
β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο τα προγράμματα 
καθορισμένων εισφορών όσο και τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο 
κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που 
αφορά.  
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών 
είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της 
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της 
μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την 
προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου.  
 
γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
 
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν 
την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Η Εταιρία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε 
όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων, σύμφωνα με ένα λεπτομερές 
πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις 
παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που 
οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. 
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Σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των 
εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 
γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 
 
 
7.2.3.17          Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν τραπεζικά δάνεια και 
λογαριασμούς υπεραναλήψεως (overdraft), εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις και 
χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας (εκτός των 
δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στο κονδύλι “Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές 
Υποχρεώσεις” καθώς και στο κονδύλι “Λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις”. 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία συμμετέχει σε μία συμβατική 
συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν η Εταιρία απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει. 
 
Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 
 
Οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις αποτιμώνται στην αρχική αξία μείον το ποσό 
του κεφαλαίου των χρηματοοικονομικών εξοφλήσεων.   
 
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 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις” , όταν τα μερίσματα 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.  
 
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. 
 
 
7.2.3.18         Δάνεια 
 
Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών της Εταιρίας.  
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.  
 
Τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια όταν συνάπτονται χωρίζονται σε δύο μέρη: το πρώτο αφορά 
το μέρος του δανείου και το δεύτερο αντιπροσωπεύει το στοιχείο ιδίων κεφαλαίων του δανείου. 
Το μέρος που αφορά το δάνειο αντιπροσωπεύει την υποχρέωση της Εταιρίας για μελλοντικές 
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πληρωμές του κουπονιού και την καταβολή εξόφλησης του κεφαλαίου. Τα στοιχείο ιδίων 
κεφαλαίων του δανείου αντιπροσωπεύει την αξία του δικαιώματος που έχουν οι ομολογιούχοι να 
μετατρέψουν σε κοινές μετοχές της εταιρείας και παρουσιάζεται στα ίδια κεφαλαία (μετά την 
αφαίρεση του αναλογούντος φόρου).  
 
Η Εταιρία στις 31.12.2008 δεν έχει συνάψει κανένα μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο. 
 
 
7.2.3.19        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 Εταιρία 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.  
 
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης αναγνωρίζονται μόνο εάν ένα λεπτομερές τυπικό πρόγραμμα έχει 
αναπτυχθεί και εκτελεστεί, ή η Διοίκηση έχει τουλάχιστον ανακοινώσει τα χαρακτηριστικά του 
προγράμματος σ’ αυτούς που πρόκειται να επηρεαστούν από αυτό.  
 
Προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές.  
 
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 σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού 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 κατά την 
ημερομηνία Ισολογισμού, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την 
παρούσα δέσμευση.  
 
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης 
είναι η παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί 
η υποχρέωση. 
 
Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη 
διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν 
αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι μελλοντικές εκτιμήσεις ταμιακών ροών έχουν 
προσαρμοστεί. 
 
Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε 
κάθε περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως 
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κόστος δανεισμού στα αποτελέσματα. Όταν υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η 
πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισμό, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την 
κατηγορία των δεσμεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμη και αν η 
πιθανότητα πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαμβάνεται στην κατηγορία  
δεσμεύσεων είναι μικρή. 
 
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα 
απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη θα αναστρέφεται. 
 
Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η δυνατή εκροή οικονομικών πόρων σαν αποτέλεσμα παρουσών 
δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, 
δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στον ενοποιημένο Ισολογισμό, εκτός εάν θεωρείται στα 
πλαίσια της συνένωσης επιχειρήσεων. 
 
Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους 
απόκτησης στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων. 
Ακολούθως αποτιμώνται στο υψηλότερο ποσό μίας συγκρίσιμης πρόβλεψης όπως περιγράφεται 
ανωτέρω και στο ποσό που είχε αρχικώς αναγνωριστεί, μείον κάθε απόσβεση. 
 
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την Εταιρία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός 
περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις. 
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8 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 
 
Η εταιρία δραστηριοποιείται μόνο στην Ελλάδα , όπου είναι και η έδρα της. 
Η διάκριση του κύκλου εργασιών είναι η παρακάτω: 

 
Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα   
Ποσά σε € ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ανάλυση πωλήσεων ανά 
γεωγραφικό τομέα 

1.1-
31.12.2008 

1.1-
31.12.2007 

Πωλήσεις αγαθών εσωτερικού 156,146.90 1,010,420.43 
Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού 784,525.24 778,844.03 
Σύνολο πωλήσεων εσωτερικού 
(α) 940,672.14 1,789,264.46 
Πωλήσεις αγαθών εξωτερικού 0.00 0.00 
Πωλήσεις υπηρεσιών εξωτερικού 0.00 0.00 
Σύνολο πωλήσεων εξωτερικού (β) 0.00 0.00 

Γενικά Σύνολα (α) + (β) 940,672.14 1,789,264.46 
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9. Ανάλυση κονδυλίων ισολογισμού 
 
9.1  Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις 2007 και 2008 αναλύονται ως εξής: 
 
Ποσά εκφρασμένα σε €      

ΕΤΑΙΡΙΑ Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολα 

Aξία κτήσης 1.1.2007 0.00 0.00 0.00 95,995.62 95,995.62 
Προσθήκες χρήσης 0.00 0.00 0.00 4,220.00 4,220.00 
Μειώσεις χρήσης 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Αξία κτήσης 31.12.2007 0.00 0.00 0.00 100,215.62 100,215.62 
Σωρευμένες αποσβέσεις 
1.1.2007 0.00 0.00 0.00 49,363.02 49,363.02 
Αποσβέσεις χρήσης 0.00 0,00 0.00 6,580.48 6,580.48 
Μειώσεις χρήσης 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Σωρευμένες αποσβέσεις 
31.12.2007 0.00 0,00 0.00 55,943.50 55,943.50 
Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2007 0.00 0,00 0.00 44,272.12 44,272.12 
            

ΕΤΑΙΡΙΑ Κτίρια Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα 
και λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολα 

Aξία κτήσης 1.1.2008 0.00 0.00 0.00 100,215.62 100,215.62 
Προσθήκες χρήσης 0.00 0.00 0.00 128.52 128.52 
Μειώσεις χρήσης 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Αξία κτήσης 31.12.2008 0.00 0.00 0.00 100,344.14 100,344.14 
Σωρευμένες αποσβέσεις 
1.1.2008 0.00 0.00 0.00 55,943.50 55,943.50 
Αποσβέσεις χρήσης 0.00 0.00 0.00 10,668.59 10,668.59 
Μειώσεις χρήσης 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Σωρευμένες αποσβέσεις 
31.12.2008 0.00 0.00 0.00 66,612.09 66,612.09 
Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2008 0.00 0.00 0.00 33,732.05 33,732.05 
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9.2. Άυλα Περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας για τις χρήσεις 2007 και 2008 αναλύονται ως εξής: 

     
   

ΕΤΑΙΡΙΑ 
Λογισμικά 

προγράμματα ΣΥΝΟΛΑ 
Aξία κτήσης 1.1.2007 52,399.16 52,399.16 
Προσθήκες χρήσης 0.00 0.00 
Μειώσεις χρήσης 0.00 0.00 
Αξία κτήσης 31.12.2007 52,399.16 52,399.16 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2007 48,960.21 48,960.21 
Αποσβέσεις χρήσης 1,020.62 1,020.62 
Μειώσεις χρήσης 0.00 0.00 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2007 49,980.83 49,980.83 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 2,418.33 2,418.33 

    

ΕΤΑΙΡΙΑ 
Λογισμικά 

προγράμματα ΣΥΝΟΛΑ 
Aξία κτήσης 1.1.2008 52,399.16 52,399.16 
Προσθήκες χρήσης 0.00 0.00 
Μειώσεις χρήσης 0.00 0.00 
Αξία κτήσης 31.12.2008 52,399.16 52,399.16 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2008 49,980.83 49,980.83 
Αποσβέσεις χρήσης 416.19 416.19 
Μειώσεις χρήσης 0.00 0.00 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2008 50,397.02 50,397.02 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008 2,002.14 2,002.14 
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9.3. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν τα ποσά των εγγυήσεων που έχει δώσει η 
Εταιρία, κυρίως για μίσθωση επαγγελματικών χώρων και μεταφορικών μέσων, και αναλύονται ως 
εξής: 
 
  
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31.12.2008 31.12.2007 
Δοσμένες εγγυήσεις μίσθωσης επαγγελματικών 
χώρων 4,500.00 4,500.00 
Δοσμένες εγγυήσεις προς τη ΔΕΗ 415.00 415.00 
Δοσμένες εγγυήσεις προς τον ΟΤΕ 234.78 234.78 
Δοσμένες εγγυήσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων 1,011.00 1,011.00 
Άλλες δοσμένες εγγυήσεις 440.21 440.21 

Σύνολα 6,600.99 6,600.99 
 

   
 
9.4. Αποθέματα 
   
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31.12.2008 31.12.2007 
Εμπορεύματα 51,457.66 49,103.95 

Σύνολα 51,457.66 49,103.95 
 
 
Η Εταιρία δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα. Για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας πώλησης 
των αποθεμάτων η Διοίκηση λαμβάνει υπόψη της τα πιο αξιόπιστα στοιχεία που υπάρχουν 
διαθέσιμα κατά την ημερομηνία που πραγματοποιείται η εκτίμηση. 
 
 
 
9.5. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31.12.2008 31.12.2007 
Πελάτες 127,151.28 1,233,419.52 

Σύνολα 127,151.28 1,233,419.52 
 
 
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται ότι είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία 
αυτών των περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται 
πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  
 
 
Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρίας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν 
απομείωση τους.  
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Ποσά σε € ΕΤΑΙΡΙΑ 
Αναμενόμενος χρόνος 
είσπραξης 31.12.2008 31.12.2007 
Λιγότερο από 3 μήνες 120,958.60 1,082,663.85 
Μεταξύ 3 και 6 μηνών 6,192.68 22,316.15 
Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους 0.00 128,439.52 
Μεγαλύτερη του 1 έτους 0.00 0.00 

Σύνολα 127,151.28 1,233,419.52 
 
 
9.6.   Λοιπές απαιτήσεις 

 
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 
 
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31.12.2008 31.12.2007 

Προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι από το 
Ελληνικό Δημόσιο 8,883.90 1,878.90 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 1,336.00 870.00 
Χρεωστικά υπόλοιπα διάφορων πιστωτών 13,485.46 13,201.55 

Σύνολα 23,705.36 15,950.45 
 
 
9.7.   Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
   
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31.12.2008 31.12.2007 
Διαθέσιμα στο ταμείο 18,014.98 29,345.52 
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 35,527.78 157,766.72 
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα 0.00 0.00 

Σύνολα 53,542.76 187,112.24 
 
 
9.8.    Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου στις χρήσεις 2008 και 2007 αναλύεται συνοπτικά ως εξής: 
 
     

  

Αριθμός 
κοινών 
μετοχών 

Ονομαστική 
τιμή μετοχής 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αριθμός μετοχών και μετοχικό κεφάλαιο 
την 1.1.2007 52,785 4.00 211,140.00 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο 2008 0 0.00 0.00 
Αριθμός μετοχών και μετοχικό κεφάλαιο 
την 31.12.2008  52,785 4.00 211,140.00 
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9.9. Λοιπά αποθεματικά 
   
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31.12.2008 31.12.2007 
Τακτικό αποθεματικό 2,859.44 2,859.44 
Αφορολόγητα αποθεματικά 0.00 0.00 
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 0.00 0.00 
Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 0.00 0.00 

Σύνολα 2,859.44 2,859.44 
 
 
9.10.    Αποτελέσματα εις νέον 
   
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31.12.2008 31.12.2007 
Συσσωρευμένα κέρδη/ζημίες -144,585.82 -56,027.01 

Σύνολα -144,585.82 -56,027.01 
 
 
9.11.  Δικαιώματα μειοψηφίας 
 
Δεν υπάρχουν την 31.12.2008 δικαιώματα μειοψηφίας.  
 
 
9.12. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 
Το κονδύλι αναλύεται ως εξής: 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31.12.2008 31.12.2007 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία εταιρείας 18,516.97 16,473.62 

Σύνολα 18,516.97 16,473.62 
 
 
Η κίνηση του συγκεκριμένου λογαριασμού για τις χρήσεις 2008 και 2007, έχει ως εξής: 
 
Ποσά σε € ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 1.1.2007 8,745.20 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 7,343.62 
Κόστος τόκων 384.80 
Επίδραση περικοπής / διακανονισμού / τερματικές παροχές 0.00 
Μείον: καταβληθείσες αποζημιώσεις 0.00 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2007 16,473.62 
 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 1.1.2008 16,473.62 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2,392.43 
Κόστος τόκων 776.75 
Επίδραση περικοπής / διακανονισμού / τερματικές παροχές 0.00 
Μείον: καταβληθείσες αποζημιώσεις -1,125.83 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2008 18,516.97 
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 
 
  31.12.2008 31.12.2007 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5.00% 5.00% 
Αύξηση ετήσιου μισθολογίου 6.00% 6.00% 
Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού 2.00% 2.00% 
Μέση ετήσια μακροχρόνια αύξηση του ΑΕΠ 3.00% 3.00% 

 
Ως αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Προβεβλημένης 
Πιστούμενης Μονάδος (Projected Unit Credit Method). 

 
 
9.13.      Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 
 

  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31.12.2008 31.12.2007 
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούμενων χρήσεων εταιρίας 15,000.00 47,000.00 

Σύνολα 15,000.00 47,000.00 
 
 
9.14.   Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
  Εταιρεία 
  31.12.2008 31.12.2007 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ενσώματων ακινητοποιήσεων 4.466,88 5.612,22  
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 1.338,37 1.279,13 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προβλέψεων για επισφαλείς 
απαιτήσεις 548,10 548,10 
Σύνολα αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων (α) 6.353,35 7.439,45 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από μη αναγνώριση εξόδων 
εγκατάστασης 1.055,65 1.172,95 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού 3.703,39  4.118,41  
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση φορολογικά αναγνωρισμένων 
εξόδων 0,00 0,00 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από αναγνωριζόμενες φορολογικές 
ζημιές 10.000,00  33.039,04  
Σύνολα αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (β) 14.759,04 38.330,39 

Συμψηφιστικό υπόλοιπο αναβαλλόμενων φορολογικών 
υποχρεώσεων ή (απαιτήσεων) (α) - (β) 8.405,69 30.890,94 
   

 
Λόγω της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 19 του Ν. 3697/2008 σύμφωνα με την οποία ο 
φορολογικός συντελεστής μειώνεται σταδιακά κατά μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε έτος από το 
2010 μέχρι το 2014 στο οποίο θα ανέλθει σε 20%, έγινε εκ νέου υπολογισμός της αναβαλλόμενης 
φορολογίας εξετάζοντας ποια χρονική περίοδο θα αναστραφούν οι προσωρινές διαφορές μεταξύ 
της φορολογικής και λογιστικής βάσης. Έτσι αναφορικά με τις διαφορές που αφορούν ενσώματα 
πάγια στοιχεία και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού επιλέχθηκε ο συντελεστής 20% γιατί 
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η ανάκτησή τους ανάγεται στο έτος 2014 και εντεύθεν. Όσον αφορά τις διαφορές που αφορούν τα 
άϋλα στοιχεία επειδή η ανάκτησή τους θα γίνει στην ενδιάμεση περίοδο λήφθηκε υπόψη ο 
σταθμισμένος συντελεστής 22,5%. Η μεταβολή του ποσού € 222,28 καταχωρήθηκε ως θετικό 
στοιχείο των φόρων χρήσεως. 
 
Σημειώνεται ότι το ποσό της πρόβλεψης για διαφορές φορολογικού ελέγχου καταχωρείται στις 
λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
 
9.15.      Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 
 
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31.12.2008 31.12.2007 
Προμηθευτές 168,232.31 515,473.28 

Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες 500.00 130,718.45 
Προκαταβολές πελατών 0.00 0.00 

Σύνολα 168,732.31 646,191.73 
 
Οι ανωτέρω εμπορικές υποχρεώσεις θεωρούνται ως βραχυπρόθεσμες. Η Διοίκηση θεωρεί ότι οι 
λογιστικές αξίες που παρουσιάζονται στον ισολογισμό αποτελούν μία λογική προσέγγιση των 
εύλογων αξιών. 
 
 
9.16      Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31.12.2008 31.12.2007 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 768.90 2,593.43 
Μερίσματα πληρωτέα 0.00 0.00 
Διάφοροι πιστωτές 634.03 1,412.54 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί & λοιπές εισφορές 15,944.69 17,450.55 
Δουλευμένα έξοδα 9,000.00 0.00 
Έσοδα επόμενων χρήσεων 0.00 0.00 

Σύνολα 26,347.62 21,456.52 
 
 
9.17     Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31.12.2008 31.12.2007 
Φόρος προστιθέμενης αξίας 4,506.13 43,199.30 
Φόροι αμοιβών προσωπικού 2,944.88 3,058.47 
Φόροι αμοιβών τρίτων 1,136.40 808.00 
Φόρος εισοδήματος 0.00 4,769.94 
Λοιποί φόροι και τέλη 0.00 1.58 

Σύνολα 8,587.41 51,837.29 
 
 
 
 
 
 



 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1 – 31.12.2008 

39 
 

 
9.18    Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
 
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31.12.2008 31.12.2007 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις εταιρίας 0.00 628,836.95 

Σύνολα 0.00 628,836.95 
 
 
 
10.     Ανάλυση κονδυλίων Αποτελεσμάτων 

10.1 Πωλήσεις 
   
  ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 
1.1-

31.12.2008 
1.1-

31.12.2007 
Πωλήσεις εμπορευμάτων 156,146.90 1,010,420.43 
Πωλήσεις προϊόντων 0.00 0.00 
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 0.00 0.00 
Έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών 784,525.24 778,844.03 

Σύνολα 940,672.14 1,789,264.46 
 
 
10.2   Κόστος πωλήσεων 

 
  ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 
1.1-

31.12.2008 
1.1-

31.12.2007 
Κόστος πωληθέντων 
εμπορευμάτων και κόστος 
αναλώσεων πρώτων υλών και 
λοιπών υλικών 165,263.09 1,000,841.32 
Πλέον:   
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0.00 0.00 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 265,723.35 212,491.92 
Παροχές τρίτων 0.00 0.00 
Φόροι - τέλη 0.00 0.00 
Διάφορα έξοδα 0.00 0.00 
Προβλέψεις για απαξίωση 
αποθεμάτων 0.00 0.00 
Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού   

Σύνολα 430,986.44 1,213,333.24 
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10.3  Άλλα έσοδα 

 
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007 
Λοιπά έσοδα 0.00 108.82 

Σύνολα 0.00 108.82 
 
 
10.4       Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης 

 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ   
  ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 
1.1-

31.12.2008 
1.1-

31.12.2007 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 179,789.20 97,280.38 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 165,954.17 178,540.93 
Παροχές τρίτων 25,952.16 5,258.63 
Φόροι - τέλη 0.00 0.00 
Διάφορα έξοδα 20,605.08 9,442.45 
Αποσβέσεις 0.00 0.00 
Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού 939.93 512.04 
Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις 0.00 0.00 

Σύνολα 393,240.54 291,034.43 
 
 
10.5  Έξοδα λειτουργίας Διοίκησης 

 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   
  ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 
1.1-

31.12.2008 
1.1-

31.12.2007 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 78,169.22 42,295.83 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 32,455.50 25,450.00 
Παροχές τρίτων 44,913.27 39,574.64 
Φόροι - τέλη 2,081.41 2,000.26 
Διάφορα έξοδα 21,387.60 11,105.89 
Αποσβέσεις 11,084.78 4,861.13 
Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού 408.67 7,728.42 
Έσοδα από συμμετοχή άλλων 
στα οργανικά έξοδα 0.00 0.00 
Έξοδα από συναλλαγματικές 
διαφορές 0.00 0.00 
Λοιπά έξοδα 5,043.88 0.00 
Πρόστιμα φορολογικών 
ελέγχων 406.49 2,402.25 

Σύνολα 195,950.82 135,418.42 
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10.6 Έξοδα Χρηματοοικονομικής λειτουργίας 

   
  ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 
1.1-

31.12.2008 
1.1-

31.12.2007 
Πιστωτικοί τόκοι & 
συναλλ.διαφορές -9.98 -14.29 
Χρεωστικοί τόκοι 2,678.26 4,811.95 

Σύνολα 2,668.28 4,797.66 
 
 
 
10.7 Φόρος εισοδήματος 

 
Φόρος εισοδήματος   
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007 
Φόρος εισοδήματος 
φορολογητέων κερδών 0.00 2,891.83 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούμενων χρήσεων 15,899.62 0.00 
Πρόβλεψη για διαφορές 
φορολογικού ελέγχου 
προηγούμενων χρήσεων 0.00 47,000.00 

Αναστροφή πρόβλεψης για 
διαφορές φορολογικού ελέγχου 
χρήσεων 2003, 2004 και 2005, 
λόγω του ότι οριστικοποιήθηκε ο 
έλεγχος εντός του 2008 -32,000.00 0.00 
Αναβαλλόμενο φορολογικό έξοδο 
ή (έσοδο) 22,485.25 -418.45 

Σύνολα 6,384.87 49,473.38 
 
 
10.8 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε ευρώ) 

 
Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους 
μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της 
περιόδου, εξαιρουμένων των τυχόν ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την εταιρεία. 
  ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 
1.1-

31.12.2008 
1.1-

31.12.2007 
Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν 
στους μετόχους της μητρικής -88,558.81 92,576.18 
Σταθμισμένος μέσος αριθμός 
μετοχών 52,785 52,785 
Βασικά κέρδη/ (Ζημίες) κατά 
μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) -1.6777 1.7538 
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11 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και κόστος μισθοδοσίας 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2008 και 31.12.2007 της Εταιρίας 
έχει ως εξής: 

   
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2008 31.12.2007 

Μισθωτοί 12 17 
Ημερομίσθιοι 0 0 

Σύνολο 12 17 
 
 
Το κόστος μισθοδοσίας των αντίστοιχων χρήσεων αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες: 
 

Ποσά σε € 
1.1-

31.12.2008 
1.1-

31.12.2007 
Μισθοί και ημερομίσθια 304,974.59 164,572.74 
Εργοδοτικές εισφορές 83,530.63 46,313.17 
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1,215.04 593.20 
Αποζημιώσεις απόλυσης 1,125.83 0.00 

Σύνολα 390,846.09 211,479.11 
 
 
 
12 Εμπράγματα βάρη 
 
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 
 
 
13 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία 
της Εταιρίας. 
 
 
14 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η Εταιρία PETABYTE SOLUTIONS Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2006 και 
μετέπειτα. Εντός του 2008 ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2003, 2004 και 2005, για τις 
οποίες προέκυψαν συμπληρωματικοί και πρόσθετοι φόροι συνολικά € 22.000. Εντός του 2009 
εξεδόθη σημείωμα περαίωσης της χρήσης 2006 από το οποίο προκύπτει πρόσθετος φόρος € 
1.480 το οποίο η Εταιρεία προτίθεται να αποδεχθεί . 
 
Στις  παρούσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, έχει λογισθεί σωρευτικά στον Ισολογισμό  
πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων ποσού  €15.000 για  την 
Εταιρία, όπως αναλυτικότερα φαίνεται στην παράγραφο των «μακροπρόθεσμων προβλέψεων». 
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15 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 
 
Η μητρική εταιρία στη χρήση 2007 είχε παράσχει  εγγύηση ύψους € 624.800,00 προς τράπεζα, 
υπέρ της Εταιρίας  για δάνειο που λήφθηκε στη χρήση του 2007 από την τελευταία. Εντός του 
Ιανουαρίου 2008 εξοφλήθηκε ολοσχερώς αυτό το δάνειο και άρθηκε η ανωτέρω εγγύηση.   
 
Η Εταιρία  δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 
θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να 
προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται 
πρόσθετες πληρωμές, κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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16 Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
 
 
ΧΡΗΣΗ 2008 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Π
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PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

A.E. 

PETABYTE 
SOLUTIONS 

A.E. ΣΥΝΟΛΑ 

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AE   354.905,70 354.905,70 
PETABYTE SOLUTIONS AE     0,00 
  0,00 354.905,70 354.905,70 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΗ 2007 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Π
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PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

A.E. 

PETABYTE 
SOLUTIONS 

A.E. ΣΥΝΟΛΑ 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES AE   1.145.952,45 1.145.952,45 
PETABYTE SOLUTIONS AE 23.266,45   23.266,45 
  23.266,45 1.145.952,45 1.169.218,90 

 
 
 
 
 
  
 

  31/122008 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΕΜ
Π
Ο
ΡΙ
Κ
Η

 
Α
Π
Α
ΙΤ
Η
ΣΗ

 

  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

A.E. 

PETABYTE 
SOLUTIONS 

A.E. ΣΥΝΟΛΑ 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.   160.404,11 160.404,11 
PETABYTE SOLUTIONS A.E.     0,00 
  0,00 160.404,11 160.404,11 

 
 
 
 

  31/12/2007 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΕΜ
Π
Ο
ΡΙ
Κ
Η

 
Α
Π
Α
ΙΤ
Η
ΣΗ

 

  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

A.E. 

PETABYTE 
SOLUTIONS 

A.E. ΣΥΝΟΛΑ 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.   474.370,76 474.370,76 
PETABYTE SOLUTIONS A.E.     0,00 
  0,00 474.370,76 474.370,76 
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  31/12/2008 ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΧΟ
ΡΗ

ΓΗ
Θ
ΕΙ
ΣΕ
Σ 

ΕΓ
ΓΥ
Η
ΣΕ
ΙΣ

 

  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

A.E. 

PETABYTE 
SOLUTIONS 

A.E. ΣΥΝΟΛΑ 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.     0,00 
PETABYTE SOLUTIONS A.E.     0,00 
  0,00 0,00 0,00 

 
 

  31/12/2007 ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΧΟ
ΡΗ

ΓΗ
Θ
Ε
ΙΣ
ΕΣ

 
ΕΓ
ΓΥ
Η
ΣΕ
ΙΣ

 

  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

A.E. 

PETABYTE 
SOLUTIONS 

A.E. ΣΥΝΟΛΑ 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.   624.800,00 624.800,00 
PETABYTE SOLUTIONS A.E.     0,00 
  0,00 624.800,00 624.800,00 

 
 
 

Τα ποσά των συναλλαγών της Εταιρίας με Διευθυντικά Στελέχη και μέλη Διοίκησης, σύμφωνα με 
το ΔΛΠ 24, κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου έχουν ως ακολούθως: 
 
  ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 
1.1-

31.12.2008 
1.1-

31.12.2007 
Αμοιβές μελών Δ.Σ. 0.00 0.00 
Μισθοί και αμοιβές από παροχή υπηρεσιών διευθυντικών 
στελεχών 3,200.00 0.00 

Σύνολα 3,200.00 0.00 
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17 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 
 
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς  
(διακυμάνσεις στα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος 
ρευστότητας. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας στοχεύει στον περιορισμό της 
αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας  που προκύπτει από 
την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές 
του κόστους και των πωλήσεων. 
 
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 
Ø Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της 

Εταιρίας, 
Ø σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων 

για την μείωση των κινδύνων και  
Ø εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της 

διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρίας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 
δικαιώματα υπεραναλήψης σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές. 
 
 
17.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 
Δεν υφίσταται συναλλαγματικοί κίνδυνοι.  
 
 
17.2 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (μέσα) κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
αναλύονται ως εξής: 
 
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007 

   Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 127.151,28 1.233.419,52 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 53.542,76 187.112,24 

Σύνολα 180.694,04 1.420.531,76 
      

 
   
Η Διοίκηση θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν 
έχουν απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες είναι ικανοποιητικής πιστωτικής ποιότητας.  
 
Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας  δεν έχει ασφαλιστεί με 
ενέχυρο ή άλλη μορφή πιστωτικής ασφάλισης. 
 
Για τους πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρία προσπαθεί να μην εκτίθεται σε 
σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Για τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου από αυτές τις 
απαιτήσεις η Εταιρία συνεργάζεται μόνο με πελάτες που κρίνει ως αξιόπιστους, ελέγχει διαρκώς 
το ύψος των απαιτήσεων προσπαθώντας να τις ελαχιστοποιήσει, παρακολουθεί την πιστωτική 
συμπεριφορά των πελατών, χρησιμοποιει διαθέσιμες εξωτερικές εκθέσεις ή/και αναλύσεις σχετικά 
με τους πελάτες. 
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Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι 
αντισυμβαλλόμενες είναι αξιόπιστες τράπεζες της Ελλάδας. 
 
 
17.3 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

 
Η Εταιρία  διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών, των 
μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 
πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθημερινή 
βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μεσο-πρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας 
για τους επόμενους 6-12 μήνες παρακολουθούνται μηνιαία. 
 
Η Εταιρία  διατηρεί μετρητά για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ημερών. 
Για τις μεσο-πρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας χρησιμοποιείται και τραπεζικός δανεισμός. 
 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2008 και 31η 
Δεκεμβρίου 2007 για την Εταιρία αναλύεται ως εξής: 
 
Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας     
  31.12.2008 
  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Ποσά σε € 
Εντός 6 
μηνών 

6 έως 12 
μήνες 1 εως 5 έτη 

πέραν των 
5 ετών 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 0.00 0.00 0.00 0.00 
Προμηθευτές και  λοιπές εμπορικές 
υποχρεώσεις 168,732.31 0.00 0.00 0.00 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 0.00 0.00 0.00 0.00 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόμενη χρήση 0.00 0.00 0.00 0.00 

Σύνολα 168,732.31 0.00 0.00 0.00 
     
     
  31.12.2007 
  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Ποσά σε € 
Εντός 6 
μηνών 

6 έως 12 
μήνες 1 εως 5 έτη 

πέραν των 
5 ετών 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 0.00 0.00 0.00 0.00 
Προμηθευτές και  λοιπές εμπορικές 
υποχρεώσεις 646,191.73 0.00 0.00 0.00 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 628,836.95 0.00 0.00 0.00 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόμενη χρήση 0.00 0.00 0.00 0.00 

Σύνολα 1,275,028.68 0.00 0.00 0.00 
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17.4 Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

ανά κατηγορία 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά 
την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως: 
 
 
  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 31/12/2008 31/12/2007 
   
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0.00 0.00 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0.00 0.00 
Σύνολο 0.00 0.00 
Κυκλοφορούν ενεργητικό   
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 127,151.28 1,233,419.52 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 53,542.76 187,112.24 
Σύνολο 180,694.04 1,420,531.76 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 180,694.04 1,420,531.76 
   
   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσμα δάνεια 0.00 0.00 
Σύνολο 0.00 0.00 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Προμηθευτές και  λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 168,732.31 646,191.73 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 0.00 628,836.95 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 0.00 0.00 
Σύνολο 168,732.31 1,275,028.68 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 168,732.31 1,275,028.68 

 
 
18 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
 
 
Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα από 1/1/2009 που να αφορούν την Εταιρία για τα οποία 
επιβάλλεται να γίνει αναφορά στις Σημειώσεις των  Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  (∆ΠΧΠ). 


