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ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

" Η Α  Ω  Ν Ο Σ Η Ω Ν  Π Ρ Ο Α  T Η Ω Ν  Α.Δ " 

 

ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΏΝ ΚΑΣΑΣΆΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ  

1/1/ - 31/12/2009 

 

 

Ππορ ηην  

ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ  

ΓΗΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΖ ΥΡΖΔΩ 2009. 

 

Κχξηνη κέηνρνη, 

Με ηελ παξνχζα έθζεζε δηαρεηξίζεσο ε νπνία έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο 

αλαζεσξεκέλεο 4εο  νδεγίαο ηεο Δ.Δ., επηζπλάπηνπκε πιήξε αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φπσο απηέο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ), είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκνχ ηεο 

εηαηξείαο θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί φπσο νξίδεη ην άξζξν 135 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

 

Σελ 19/03/2009, ππνγξάθεθε Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ζπγαηξηθήο καο εηαηξείαο ΗΑΩ 

ΝΟΣΗΩΝ ΠΡΟΑΣΗΩΝ Α.Δ. θαη ηεο εηαηξείαο  ΗΝΣRΑΚΑΣ γηα ηελ αλέγεξζε θιηληθήο ζην Γήκν 

Αγ. Ησάλλε Ρέληε, πξνυπνινγηζκνχ πεξίπνπ € 70 εθαη.  ε εθηέιεζε ζρεηηθνχ φξνπ ηνπ απφ 

19/03/2009 Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ζηηο 22/05/2009 ππεγξάθε πξνζχκθσλν γηα ηελ αγνξά 

νηθνπεδηθήο έθηαζεο 12.680 η.κ., ηδηνθηεζίαο ηεο INTRAKAT ζην Γήκν Αγ. Ησάλλε Ρέληε. 

χκθσλα κε ην αλσηέξσ Μλεκφλην πλεξγαζίαο πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε ηεο INTRAKAT γηα 

ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ γηα ηελ αλέγεξζε ηεο θιηληθήο εληφο κεηά παξάηαζεο 

πξνζεζκίαο 11 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξνζπκθψλνπ αγνξαπσιεζίαο ηνπ νηθνπέδνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε πεξίζαιςεο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή αλακέλνπκε ην επίζεκν θείκελν ηεο 

ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε νξηζηηθέο 

απνθάζεηο. 

 

Δπελδχζεηο θαηά ηελ πεξίνδν απφ 1/1/2009 – 31/12/2009 δελ έιαβαλ ρψξα , ελψ ε εηαηξία δελ 

απαζρνιεί πξνζσπηθφ.  

 

Ζ εηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο απφ ηελ ρξήζε 2007 κέρξη ζήκεξα, κε 

ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν 

πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2007 εσο  2009 

δεδνκέλνπ φηη  ηα έζνδα πξνέξρνληαη κφλν απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ εθηηκάηαη φηη δε ζα πξνθχςνπλ 
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θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη γη απηφ ην ιφγν δελ έγηλε θακία πξφβιεςε ζηα απνηειέζκαηα θαη ίδηα 

θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο. 

 

αο παξαζέζακε ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα 

ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηζεγνχκαζηε ηελ έγθξηζε, ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππνζέζεσλ 

θαη ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ ειεγθηνχ απφ θάζε επζχλε γηα 

ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο θξηλφκελεο ρξήζεσο. 

 

 

Μαξνχζη, 16 Μαξηίνπ 2010 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ Η. ΣΑΜΑΣΗΟΤ 
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ΣΟΗΥΔΗΑ  ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 31/12/2009 

   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ημείωζη 31/12/2009  31/12/2008 

Μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία     

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 9 10.559,94  15.839,96 

   10.559,94  15.839,96 

Κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία     

Λνηπέο απαηηήζεηο 5 2.563.726,61  53.613,48 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6 8.094.670,01  10.494.641,43 

   10.658.396,62  10.548.254,91 

ύνολο πεπιοςζιακών ζηοισείυν  10.668.956,56  10.564.094,87 

   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ  31/12/2009  31/12/2008 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ     

Μεηνρηθφ θεθάιαην (4.024.000Υ 2,50€) 13 10.060.000,00  10.060.000,00 

Κέξδε (δεκίεο) εηο λένλ  559.111,00  392.854,27 

ύνολο ιδίυν κεθαλαίυν   10.619.111,00  10.452.854,27 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ     

 Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ  0,00  0,00 

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ     

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 7 0,00  2.280,00 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο        9 49.845,56  108.960,60 

   49.845,56  111.240,60 

ύνολο Τποσπεώζευν  49.845,56  111.240,60 

ύνολο Ηδίυν Κεθαλαίυν και Τποσπεώζευν  10.668.956,56  10.564.094,87 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΖ ΥΡΖΖ 1/1 - 31/12/2009 

    Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  ημείωζη 

1/10-

31/12/2009 

1/1-

31/12/2009  

1/10-

31/12/2008 

1/1-

31/12/2008 

Κχθινο εξγαζηψλ   0,00 0,00  0,00 0,00 

Κφζηνο πσιεζέλησλ  0,00 0,00  0,00 0,00 

Μικηά κέπδη  0,00 0,00  0,00 0,00 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο  0,00 0,00  0,00 0,00 

Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο   12  -420,00 -37.744,16  -420,00 -36.949,05 

Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο         12 0,00 0,00  0,00 0,00 

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο         14 0,00 0,00  0,00 0,00 

Κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών 

αποη/ηυν και αποζβέζευν  -420,00 -37.744,16  -420,00 -36.949,05 

Απνζβέζεηο  0,00 0,00  0,00 0,00 

Κέπδη ππο θόπυν, σπημαηοδοηικών, επενδςηικών 

αποηελεζμάηυν   -420,00 -37.744,16  -420,00 -36.949,05 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 8 38.831,13 260.158,47  152.613,76 494.812,71 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα 8 -346,50 -1.032,00  0,00 -21,20 

Λνηπά ρξεκαηνηνθνλνκηθά απνηειέζκαηα  0,00 0,00  0,00 0,00 

Κέξδε/δεκίεο απφ ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο  0,00 0,00  0,00 0,00 

Κέπδη/(Εημίερ) ππο θόπυν.  38.064,63 221.382,31  152.193,76 457.842,46 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο  9 -9.296,16 -55.125,58  -44.286,44 -120.698,61 

Κέπδη/ (Εημίερ)μεηά από θόποςρ(Α)  28.768,47 166.256,73  107.907,33 337.143,85 

Καηαλέκνληαη ζε:        

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  28.768,47 166.256,73  107.907,33 337.143,85 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  0,00 0,00  0,00 0,00 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο(Β)       

πγθεληξνηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 

(Α)+(Β)  28.768,47 166.256,73  107.907,33 337.143,85 
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Καηαλέκνληαη ζε::       

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  28.768,47 166.256,73  107.907,33 337.143,85 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  0,00 0,00  0,00 0,00 

Κέπδη μεηά από θόποςρ ανά μεηοσή-βαζικά ζε €  0,0071 0,0413  0,0268 0,0838 

              

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ  ΚΑΣΑΣΑΖ  ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ 31/12/2009 

  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  1/1-31/12/2009  1/1-31/12/2008 

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ    

Κέξδε/Εεκίεο Υξήζεσο 221.382,31  457.842,46 

Πξνζαξκνγέο ζηα θέξδε -259.126,47  -497.071,51 

  -37.744,16  -39.229,05 

Μεηαβολέρ Κεθαλαίος κίνηζηρ    

Αχμεζε/(κείσζε) απαηηήζεσλ -2.537.648,08  -31.258,84 

Αχμεζε/(κείσζε) ππνρξεψζεσλ 0,00  2.187,32 

  -2.537.648,08  -29.071,52 

Καθαπέρ ηαμιακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ  δπαζηηπιόηηηερ  -2.575.392,24  -68.300,57 

     

Λειηοςπγικέρ  δπαζηηπιόηηηερ    

Καηαβιεζέληεο ηφθνη -1.032,00  -21,20 

Καηαβιεζείο θφξνη εηζνδήκαηνο -83.705,65  -40.676,37 

Καθαπέρ ηαμιακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ  δπαζηηπιόηηηερ (Α) -2.660.129,89  -108.998,14 

     

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ    

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 260.158,47  494.812,71 

Καθαπέρ ηαμιακέρ ποέρ από Δπενδςηικέρ  δπαζηηπιόηηηερ (Β) 260.158,47  494.812,71 

     

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ    

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0,00  0,00 

Καθαπέρ ηαμιακέρ ποέρ από Υπημαηοδοηικέρ  δπαζηηπιόηηηερ (Γ) 0,00  0,00 

Καθαπή (μείυζη)/αύξηζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα (Α+Β+Γ) -2.399.971,42  385.814,57 

     

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηην απσή ηηρ σπήζευρ 10.494.641,63  10.108.826,86 

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα ζηο ηέλορ ηηρ σπήζευρ 8.094.670,01   10.494.641,43 

 

 

 

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΣΖ ΥΡΖΖ 

31/12/2009 

  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  31/12/2009  31/12/2008 

ύνολο Ηδίυν Κεθαλαίυν ΄Δναπξηρ    

σπήζευρ (1/1/2009 και 1/1/2008) 10.452.854,27  10.115.710,42 

Μεηαβολέρ σπήζεωρ    

Καζαξφ εηζφδεκα θαηαρσξεκέλν απ΄επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε 0,00  0,00 

Αχμεζε θεθαιαίνπ 0,00  0,00 

Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο 166.256,73  337.143,85 

ύνολο Μεηαβολών 166.256,73  337.143,85 

ύνολο Ηδίυν Κεθαλαίυν Λήξηρ     

σπήζευρ (31/12/2009  και 31/12/2008) 10.619.111,00   10.452.854,27 

 



ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΗΑΩ 

ΗΑΩ ΝΟΣΗΩΝ ΠΡΟΑΣΔΗΩΝ  ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΔ 

Page 8 of 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

ημειώζειρ επί ηυν Δηήζιυν Οικονομικών Καηαζηάζευν καηά ηην 31/12/2009 

 

1. Γενικέρ πληποθοπίερ 

Ζ εηαηξεία  "ΗΑΩ ΝΟΣΗΩΝ ΑΔ" ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΔ έρεη σο 

αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο.  

Ζ εηαηξεία "ΗΑΩ ΝΟΣΗΩΝ ΑΔ" ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ – ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΜΑΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΔ έρεη ηελ 

κνξθή ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο. Έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Μαξνχζη, Λ. Κεθηζίαο 37-39. Οη νξηζηηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2009 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ  

16/03/2010 θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.iaso.gr. 

 

2. Οι  ζημανηικέρ λογιζηικέρ απσέρ πος σπηζιμοποιεί η Δηαιπεία 

2.1.  Πλαίζιο καηάπηιζηρ ηυν οικονομικών καηαζηάζευν 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη ππνινγηζκνχ πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηηο νξηζηηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ ειεγκέλσλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ρξήζεσλ πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 

2007 (εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο)  

Σν 2003 θαη 2004 ην ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) εμέδσζε κηα ζεηξά απφ λέα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (IFRS) θαη αλαζεψξεζε Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα (IAS) ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πθηζηάκελα κε αλαζεσξεκέλα πξφηππα πνπ είρε 

εθδψζεη ε Δπηηξνπή δηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASC – Πξφγνλνο ηνπ ψκαηνο Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ IASB), αλαθέξνληαη σο “ The IFRS Stable Platform 2005”. 

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηα « The IFRS Stable Platform 2005 » απφ ηελ 01/01/2005. 

 

 

Τιοθέηηζη ηος ΓΛΠ Νο 1 (Αναθευπημένο 2003) 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο. 

Νέα ππόηςπα, επμηνείερ και ηποποποίηζη ςθιζηάμενυν πποηύπυν 

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

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

http://www.iaso.gr/
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παξνχζαο ρξήζεσο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο (ή θαη ηνπ Οκίινπ) ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ 

παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

I. Ππόηςπα και Γιεπμηνείερ ςποσπευηικά για ηην σπήζη 2009 

 

 ΔΠΧΑ 7 (Σποποποίηζη) «Χπημαηοπιζηωηικά μέζα: Γνωζηοποιήζειρ» – Επαναηαξινόμηζη 

σπημαηο-πιζηωηικών μέζων  

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο 

αμίαο θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

χκθσλα κε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απαηηείηαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ επηκεηξήζεσλ επιφγσλ αμηψλ 

βάζεη ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηεξαξρία ηξηψλ επηπέδσλ γηα φια ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία επηκεηξψληαη ζε εχινγεο αμίεο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ζπκθσλία 

κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ θαη ηειηθνχ ππνινίπνπ γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ επηπέδνπ 3, φπσο επίζεο θαη ζεκαληηθέο κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ επηκέηξεζεο ηεο 

εχινγεο αμίαο. Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδνληαη επίζεο νη απαηηήζεηο γηα ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ηνπ θίλδπλνπ ξεπζηφηεηαο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ θαζψο θαη 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαρείξηζε ξεπζηφηεηαο.  

Ζ αιιαγή απηή δελ έρεη θακκηά επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο θαη 

ηνπ Οκίινπ. 

  

  ΔΛΠ 1 (Αναθεωπημένο 2007) «Παποςζίαζη ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων»  

Δθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. 

Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν απαηηεί φπσο ε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πεξηιακβάλεη 

κφλν ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο. 

Δηζαγάγεη κηα θαηλνχξγηα θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (“comprehensive income”) πνπ 

ζπλδπάδεη φια ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

κε ηα «ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα» (“comprehensive income”).  Ζ παξνπζίαζε κπνξεί λα γίλεη ζε 

κία εληαία θαηάζηαζε ή ζε δχν ζπλδεδεκέλεο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο απαηηεί λα παξνπζηάδνληαη απφ 

ηελ αξρή ηεο ελσξίηεξεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ, δειαδή ζε κηα ηξίηε ζηήιε ζηελ θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, ηπρφλ επαλαδηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο 

εθαξκνγέο λέσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ απφ ηελ αξρή ηεο πην πξφζθαηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ. Ο 

Όκηινο θαη ε Δηαηξία πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπο θαηαζηάζεσλ γηα ην 2009 θαη έρνπλ επηιέμεη λα παξνπζηάδνπλ κία θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο. 
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     ΔΛΠ 23 «Κόζηορ Δανειζμού» (αναθεωπημένο ηο 2007)  

Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23.  Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο θαηαρψξηζεο σο εμφδνπ ηνπ θφζηνπο 

δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη έλα 

ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ. Δπίζεο 

έγηλαλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΠ 1, ΓΛΠ 1, ΓΛΠ 7, ΓΛΠ 11, ΓΛΠ 16,  ΓΛΠ 38 θαη 

ΔΓΓΠΥΠ 1 πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009.  

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εθαξκφδεη ην ΓΛΠ 23 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009.  

 

     ΔΛΠ 32 (Σποποποίηζη) «Χπημαηοπιζηωηικά μέζα: Παποςζίαζη» και ΔΛΠ 1 (Σποποποίηζη) 

«Παποςζίαζη ηων οικονομικών καηαζηάζεων» - Χπημαηοπιζηωηικά Μέζα διαθέζιμα από ηον 

κάηοσο   

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν 

θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Κεθάιαηα εάλ 

πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα κέζα απηά πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. 

Δπίζεο έγηλαλ κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΠ 7, ΓΛΠ 39 θαη ΔΓΓΠΥΠ 2 πνπ ηζρχνπλ γηα 

πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009. 

Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ θαηέρεη ηέηνηα κέζα, νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009. 

 

 ΔΠΧΑ 1 (Σποποποίηζη) «Ππώηη ςιοθέηηζη ηων ΔΠΧΑ» (Σποποποίηζη) «Ενοποιημένερ 

και Ιδιαίηεπερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ»  

Δθαξκόδνληαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΠ 1 επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε 

θνξά ηα ΓΠΥΠ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο ηεθκαηξφκελν θφζηνο είηε ηελ εχινγε αμία είηε ηελ ινγηζηηθή 

αμία κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη ζε 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηνλ νξηζκφ ηεο κεζφδνπ θφζηνπο απφ ην 

ΓΛΠ 27 θαη ην αληηθαζηζηά κε ηελ απαίηεζε ηα κεξίζκαηα λα παξνπζηάδνληαη σο εηζφδεκα ζηηο 

ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδπηή. Δπίζεο έγηλαλ πεξηνξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζην 

ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 21 θαη ΓΛΠ 36 πνπ εθαξκφδνληαη θαη απηέο γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1.1.2009. 
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Δπεηδή ε κεηξηθή εηαηξεία θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο έρνπλ ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ, ε 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009. 

 

 ΔΠΧΑ 2 (Σποποποίηζη) «Παποσέρ πος Εξαπηώνηαι από ηην Αξία ηων Μεηοσών» – 

Πποϋποθέζειρ Καηοσύπωζηρ και Ακςπώζειρ  

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ «πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηνρχξσζεο», κε ηελ εηζαγσγή 

ηνπ φξνπ «πξνυπνζέζεηο κε θαηνρχξσζεο» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο ππεξεζίαο ή φξνπο 

απφδνζεο. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα 

είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. (Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή) 

Ζ εξκελεία απηή δελ έρεη θακηά επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

Οκίινπ ηεο ρξήζεσο 2009. 

 

 ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δπαζηηπιοηήηων»  

Δθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009. 

Σν πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ θαη 

παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 νη ηνκείο 

απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ζ εηαηξεία θαη ν Όκηινο εθαξκφδεη ην 

ΓΠΥΠ 8 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. 

 

 ΕΔΔΠΧΠ 13 – Ππογπάμμαηα Πιζηόηηηαρ Πελαηών  

Δθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2008. 

Ζ δηεξκελεία απνζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ νη εηαηξείεο πνπ ρνξεγνχλ 

θάπνηαο κνξθήο επηβξάβεπζε πηζηφηεηαο, φπσο «πφληνπο» ή «ηαμηδησηηθά κίιηα», ζε πειάηεο πνπ 

αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο.   

Ζ δηεξκελεία δελ έρεη αθφκα εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη ζηνλ Όκηιν. 

 

 ΔΛΠ 39 (Σποποποίηζη) «Χπημαηοπιζηωηικά μέζα: Καηασώπιζη και Αποηίμηζη» 

Οη αιιαγέο ζε απηφ ην πξφηππν είλαη νη παξαθάησ: 

α) Δίλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ κεηαθηλήζεηο πξνο θαη απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ 

ησλ απνηειεζκάησλ φηαλ έλα παξάγσγν μεθηλά ή παχεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο σο κέζν 

αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ή αληηζηάζκηζεο θαζαξήο επέλδπζεο. 
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β) Ο νξηζκφο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ππνρξέσζεο  ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ φζνλ αθνξά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη σο 

δηαζέζηκα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε έρεη ηξνπνπνηεζεί. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε πνπ απνηειεί κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ θνηλή δηαρείξηζε κε ηεθκεξησκέλε έλδεημε πξαγκαηηθνχ 

πξφζθαηνπ ζρεδίνπ βξαρππξφζεζκεο απνθφκηζεο θεξδψλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο 

ην ραξηνθπιάθην θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 

γ) Ζ ηζρχνπζα νδεγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε αληηζηαζκίζεσλ δειψλεη φηη έλα 

κέζν αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα εκπιέθεη κέξνο πνπ δελ αλήθεη ζηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή 

νληφηεηα  θαη αλαθέξεη έλαλ ηνκέα σο παξάδεηγκα κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

γηα λα εθαξκνζηεί ε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζε επίπεδν ηνκέα, νη απαηηήζεηο γηα ηε ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα πιεξνχληαη ζπγρξφλσο απφ ηνλ ηνκέα πνπ ην εθαξκφδεη. Ζ ηξνπνπνίεζε 

αθαηξεί απηήλ ηελ απαίηεζε έηζη ψζηε ην ΓΛΠ 39 λα ζπκβαδίδεη κε ην ΓΠΥΠ 8 «Σνκείο  

δξαζηεξηνηήησλ» ην νπνίν απαηηεί ε γλσζηνπνίεζε γηα ηνκείο λα βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

δ) Όηαλ απνηηκάηαη εθ λένπ ε ινγηζηηθή αμία ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ θαηά ηε δηαθνπή ηεο  

ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

έλα αλαζεσξεκέλν πξαγκαηηθφ επηηφθην (ππνινγηζκέλν ηελ εκέξα ηεο δηαθνπήο ηεο ινγηζηηθήο 

αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο). 

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εθαξκφδεη ην ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) απφ ηε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2009. Γελ 

έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

ΗΗ.  Ππόηςπα και διεπμηνίερ ςποσπευηικά μεηά από ηην σπήζη 2009 

 

 ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωπημένο) «ςνενώζειρ Επισειπήζεων και Σποποποιημένο ΔΛΠ 27 

Ενοποιημένερ και Ιδιαίηεπερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ» 

Δθαξκόδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2009.   Σν 

αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά 

απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κειινληηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ 

ηηκήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα (αληί γηα πξνζαξκνγή ηεο ππεξαμίαο). 
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Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί φπσο ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ 

ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. πλεπψο δελ επεξεάδνπλ ηελ 

ππεξαμία νχηε δεκηνπξγνχλ απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία). Δπηπιένλ ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν 

αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ινγίδνληαη νη δεκίεο ζπγαηξηθψλ θαζψο θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζε 

πεξίπησζε απψιεηαο ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα 

εθαξκνζηνχλ γηα ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη ζα επεξεάζνπλ 

κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη 

κεηά. 

 

 ΔΠΧΑ 9   «Χπημαηοοικονομικά μέζα - Φάζη 1, σπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά 

ζηοισεία, ηαξινόμηζη και επιμέηπηζη» 

Δθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

Φάζε 1 ηνπ λένπ απηνχ πξνηχπνπ εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ. Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. 

  ΔΛΠ 32 (Σποποποίηζη) «Σαξινόμηζη ηων εκδόζεων δικαιωμάηων» 

Δθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2010. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο έλαληη ελφο θαζνξηζκέλνπ 

πνζνχ ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία δηθαηψκαηα αληηκεησπίδνληαλ απφ ην πθηζηάκελν πξφηππν σο 

παξάγσγα. Βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηψκαηα απηά εθδίδνληαη 

αλαινγηθά ζηνπο κεηφρνπο κηαο εηαηξείαο, νη νπνίνη θαηέρνπλ ίδηαο θαηεγνξίαο ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα θαζνξηζκέλν πνζφ ζε μέλν λφκηζκα, ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο 

ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο αλεμάξηεηα απφ ην λφκηζκα ζην νπνίν έρεη νξηζηεί ε ηηκή εμάζθεζεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο. 

  ΔΛΠ 24 (Αναθεώπηζη)  «Γνωζηοποιήζειρ ζςνδεδεμένων μεπών» 

Δθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011. Ζ 

αλαζεψξεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ην 

δεκφζην θαη εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη γλσζηφ φηη ειέγρνληαη απφ ην δεκφζην κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο έλαο θαη κνλαδηθφο πειάηεο. Πξνθεηκέλνπ γη’ απηφλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ε εηαηξεία 

ζα πξέπεη λα αλαινγηζηεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρεη νηθνλνκηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ 

ησλ εηαηξεηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο. Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. 
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 ΕΔΔΠΧΠ 14 (Σποποποίηζη) – «Όπια Πεπιοςζιακών ηοισείων Καθοπιζμένων Παποσών, 

Ελάσιζηο Απαιηούμενο σημαηιζμένο κεθάλαιο και η αλληλεπίδπαζή ηοςρ»  

 Δθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011. 

θνπφο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα επηηξέςεη ζηηο εηαηξίεο λα αλαγλσξίζνπλ νξηζκέλεο 

εζεινληηθέο πξνθαηαβνιέο γηα ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ 

ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 

δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. 

Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ έρεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα παξνρψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ε 

δηεξκελεία δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

Οκίινπ. 

 

       ΕΔΔΠΧΠ  17 «Διανομέρ μη σπημαηικών πεπιοςζιακών ζηοισείων ζε ιδιοκηήηερ» 

Δθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2009.   

 Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζε πεξίπησζε δηαλνκήο κε-ρξεκαηηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ηδηνθηήηεο. πγθεθξηκέλα δηεπθξηλίδεηαη ην πφηε ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη ππνρξέσζε, ν ηξφπνο επηκέηξεζεο ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ην πφηε ζα πξέπεη λα απναλαγλσξίδεηαη ε ππνρξέσζε θαη ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία έρεη κειινληηθή εθαξκνγή. 

 

 Διεπμηνεία 19 «Διακανονιζμόρ ςποσπεώζεων με ζηοισεία ηηρ καθαπήρ θέζηρ» 

Δθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2010. 

 Ζ δηεξκελεία απηή δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ αθνινπζείηαη ζε πεξηπηψζεηο 

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ κηαο ππνρξέσζε κεηαμχ εηαηξίαο θαη πηζησηή φπνπ ν πηζησηήο 

απνδέρεηαη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ή άιια ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο ηεο εηαηξίαο πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ 

κεξηθφ ή νιηθφ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο. Με ηελ δηεξκελεία απηή απνζαθελίδεηαη ην γεγνλφο 

φηη απηά ηα ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο απνηεινχλ ην ηίκεκα πνπ πιεξψλεηαη βάζεη ηνπ ΓΛΠ 39, 

παξάγξαθνο 41 θαη ζπλεπψο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε απναλαγλσξίδεηαη θαη ηα ζηνηρεία 

ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ εθδίδνληαη αληηκεησπίδνληαη σο ην πιεξσηέν ηίκεκα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη 

ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. 

 

 2.2  Δνοποίηζη  

Θςγαηπικέρ επισειπήζειρ 
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Έιεγρνο επηηπγράλεηαη φπνπ ε εηαηξεία έρεη ηελ εμνπζία λα θαζνξίδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε νθέινπο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο. 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξείαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ εηαηξεία (νη Θπγαηξηθέο ηεο) θαηά 

ηε ιήμε ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεσο, παχνπλ δε λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν 

παξαπάλσ έιεγρνο ζηακαηά λα πθίζηαηαη.  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια, ψζηε λα ζπληάζζνληαη 

βάζεη ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ νκίινπ. 

Οη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα θαη ηα ελδνεηαηξηθά έζνδα θαη έμνδα, 

απαιείθνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε. 

 

 

2.2.  Πληποθόπηζη καηά ηομέα 

Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ζ Δηαηξεία ΗΑΩ ΝΟΣΗΩΝ 

ΠΡΟΑΣΔΗΩΝ ΑΔ ζα πξνζθέξεη απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο πγείαο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ 

λνζνθνκεηαθέο, δηαγλσζηηθέο, ζεξαπεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

πεξηθιείνληαη ζην ηαμηλνκεκέλν θσδηθφ ΣΑΚΟΓ   86.10 (Ννζνθνκεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο). 

 

 

2.3.  ςναλλαγμαηικέρ μεηαηποπέρ 

Λειηοςπγικό νόμιζμα και νόμιζμα παποςζίαζηρ. 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ λνκίζκαηνο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν θάζε εηαηξεία ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα  φισλ ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΗΑΩ. 

 

2.4.  Δνζώμαηα πάγια 

Σα ελζψκαηα πάγηα, εθηφο ησλ παξαγσγηθψλ αθηλήησλ, απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο 

ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο δεκίεο απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.  

Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο απμάλνπλ ηε ινγηζηηθή αμία ησλ 

ελζσκάησλ παγίσλ κφλν εάλ πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία κειινληηθά 
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νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη 

ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Σα παξαγσγηθά αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη  απφ 

αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, κεησκέλεο θαηά ηηο κεηαγελέζηεξα ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο 

απνκείσζεο. Σα αθίλεηα αλαπξνζαξκφδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα νχησο ψζηε νη 

αλαπφζβεζηεο αμίεο λα κελ δηαθέξνπλ απφ ηηο εχινγεο αμίεο θαηά ηηο εκεξνκελίεο θιεηζίκαηνο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

Απμήζεηο ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαγσγηθψλ αθηλήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλαπξνζαξκνγέο 

ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, εθηφο εάλ αθνξά ζε 

αλαζηξνθή κεησηηθήο αλαπξνζαξκνγήο (ππνηίκεζεο) ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ πνπ είρε 

θαηαρσξεζεί ζηα έμνδα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηζφπνζν κέξνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαηαρσξείηαη 

ζηα έζνδα. 

Μεηψζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή, θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα 

αθνχ πξψηα δηαγξαθεί ην ηπρφλ ζρεκαηηζκέλν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνζβέζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη επί ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίαο ησλ 

αθηλήησλ θαη νη νπνίεο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζην θφζηνο 

θηήζεψο ηνπο, κεηαθέξεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο θαη’ επζείαλ ζηα θέξδε εηο λέν. 

Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη 

ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Γηα ηα 

παξαγσγηθά αθίλεηα πνπ απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, ην ηπρφλ απνζεκαηηθφ 

αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ πψιεζε, κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο 

λένλ.  

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε  θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Γηνίθεζεο, ζε  εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη 

δηαθνξέο (απνκείσζεο) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. 

Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ 

ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηε σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

 

ΔΝΩΜΑΣΑ  ΠΑΓΗΑ ΔΣΖ 

Κηίξηα  40-50 

Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 5-30 

Αζχξκαην δίθηπν επηθνηλσλίαο 30 

Μεραλήκαηα  πςειήο  ηερλνινγίαο 5 
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Μεραλήκαηα  κέζεο  ηερλνινγίαο 14 

Δηδηθά Μεραλήκαηα 20 

Απηνθίλεηα 5-7 

Δπηβαηηθά απη/ηα & κνηνζπθιέηα 5 

Φνξηεγά 7 

Λνηπφο Δμνπιηζκφο 3-20 

Έπηπια 20 

θεχε 15 

Μεραλέο γξαθείσλ 10 

Ζ/Τ & Ζιεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα 5 

Δμνπιηζκφο Σειεπηθνηλσληψλ 3 

 

Σα παξαγσγηθά αθίλεηα ή απηά γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε ρξήζε ηνπο θαη βξίζθνληαη 

ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο κεησκέλα θαηά ηηο ηπρφλ δεκίεο 

απνκείσζεο. Ζ απφζβεζε απηψλ ησλ αθηλήησλ αξρίδεη φηαλ ηα αθίλεηα είλαη έηνηκα γηα ρξήζε. 

 

2.5.  Άϋλα πεπιοςζιακά ζηοισεία  

ήμαηα και άδειερ 

Σα ζήκαηα θαη νη άδεηεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο 

δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.             

Λογιζμικό – λοιπά άϋλα πεπιοςζιακά ζηοισεία 

Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο 

δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.  

Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαηαρσξνχληαη σο 

έμνδα φηαλ γίλνληαη.  

 

2.6.  Δπενδύζειρ 

Γιαθέζιμα για πώληζη σπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία. 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο 

ζε ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο 

ηνπ ηζνινγηζκνχ.  
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2.7.  Αποθέμαηα 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν  ηνπ κέζνπ 

ζηαζκηθνχ θφζηνπο.  

Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο  ηεο Δηαηξίαο. 

 

2.8.  Απαιηήζειρ από πελάηερ 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη  ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο κεησκέλεο κε ηηο δεκηέο 

απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο).  

Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

 

2.9.  Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα  

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά, θαη πξνζεζκηαθέο 

θαηαζέζεηο ρακεινχ θηλδχλνπ. 

 

2.10.  Μεηοσικό κεθάλαιο  

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε 

κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο 

πνπ απνθηάηαη.  

Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο 

κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά, απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, θαζαξφ, απφ 

άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, 

εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

 

2.11.  Γανειζμόρ 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη  ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο.  

Ζ εχινγε αμία ηνπ ζπζηαηηθνχ κέξνπο, πνπ αθνξά ππνρξέσζε ελφο κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ 

δαλείνπ, πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ηξέρνληνο επηηνθίνπ γηα ηζνδχλακν κε κεηαηξέςηκν 

νκνινγηαθφ δάλεην. Ζ ππνρξέσζε απηή, κεηαγελέζηεξα, απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο 

κέρξη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο ή ηελ ιήμε. 
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2.12.  Αναβαλλόμενορ θόπορ ειζοδήμαηορ  

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ  θάζε 

θνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ.  

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ζα 

ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ 

δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

 

2.13.  Παποσέρ ζηο πποζυπικό 

Βπασςππόθεζμερ παποσέρ  

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

φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

Παποσέρ μεηά ηην έξοδο από ηην ςπηπεζία 

Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

αθαηαρψξεηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο 

θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο κε ηελ ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ηεο πξνβαιιφκελεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ 

πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ.  

Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ 

νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε 

ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο. 

Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο.  Ζ εηαηξία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη.  

Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη.  
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2.14.  Πποβλέτειρ 

Οη πξνβιέςεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο 

απνηέιεζκα παξειζφληνο γεγνλφηνο, θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή νηθνλνκηθνχ 

νθέινπο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο. 

 

2.15.  Αναγνώπιζη εζόδυν 

Σα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, πξν 

ΦΠΑ θαη ινηπψλ θφξσλ θαη κεηά ηηο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

2.16. Παποσή ςπηπεζιών 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη  (ηηκνινγεκέλα & κε πξφβιεςε) κε βάζε ηηο 

παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. 

Πυλήζειρ αγαθών 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά 

γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 

Έζοδα από ηόκοςρ 

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

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Μεπίζμαηα 

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

 

2.17.  Μιζθώζειρ 

Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο, νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη 

απφ ηνπο εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

Δκμιζθυηήρ 

Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα κε βάζε ηελ 

ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

Μιζθυηήρ 

Πιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε ηελ 

ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

2.18.  Γιανομή μεπιζμάηυν 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 
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2.19.  Κπαηικέρ επισοπηγήζειρ 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο  γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ  αθνχ βεβαησζνχλ θαη εθθαζαξηζηνχλ απφ 

ηνλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα.   

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη ζην 

παζεηηθφ σο έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα έζνδα ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε 

δηάξθεηα δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ. 

 

3. Γιασείπιζη σπημαηοοικονομικού κινδύνος 

 

3.1.  Πποζδιοπιζμόρ ηυν εςλόγυν αξιών 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο 

(ρξεκαηηζηήξηα), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ ή ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ. 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο 

πξνζδηνξίδεηαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο (αμία θηήζεο)  θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ 

ή ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ .  

Οη εχινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ είλαη νη νλνκαζηηθέο ηνπο αμίεο θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλεο ψζηε λα αληαλαθινχλ ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηηο εθηηκήζεηο γηα 

ηηο απψιεηεο απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

4.  ημανηικέρ λογιζηικέρ εκηιμήζειρ και κπίζειρ ηηρ διοικήζευρ 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά 

δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα. 

4.1. ημανηικέρ λογιζηικέρ εκηιμήζειρ και παπαδοσέρ  

Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ 

γεγνλφησλ. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ 

νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο: 

Φόποι ειζοδήμαηορ 

Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο κε δεδνκέλν φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν. 

 

5. Πελάηερ και λοιπέρ απαιηήζειρ 
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 Δηαιπείαρ 

31/12/2009 

Δηαιπείαρ 

31/12/2008 

Παξαθξαηεκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ ηφθνπο 63.726,61 53.613,48 

Πξνθξαηαβνιή αγνξάο νηθνπέδνπ 2.500.000,00 0,00 

ύνολο 2.563.726,61 53.613,48 

 

 

6. Σαμιακά διαθέζιμα και ηαμιακά ιζοδύναμα 

 

Δηαιπείαρ 31/12/2009 31/12/2008 

Σακείν 0,00 0,00 

Γηαζέζηκα ζε ηξάπεδεο 294.670,01 44.641,43 

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπ. θαη/ζεηο 7.800.000,00 10.450.000,00 

ύνολο 8.094.670,01 10.494.641,43 

 

Όζνλ αθνξά ηηο βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, πξφθεηηαη γηα πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο 

ρακεινχ θηλδχλνπ. 

7. Ππομηθεςηέρ και λοιπέρ ςποσπεώζειρ 

Δηαιπείαρ 31/12/2009 31/12/2008 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί θαη πιεξσηένη θφξνη 0,00 2.280,00 

ύνολο 0,00 2.280,00 

 

8. Υπημαηοοικονομικό κόζηορ – καθαπό 

 

9. Φόπορ ειζοδήμαηορ 

 

 Δηαιπείαρ 

31/12/2009 

Δηαιπείαρ 

31/12/2008 

Σξέρσλ θφξνο -49.845,56 -108.960,60 

 Δηαιπείαρ 

31/12/2009 

Δηαιπείαρ 

31/12/2008 

- Υξεσζηηθνί ηφθνη 1.032,00 21,20 

- Πηζησηηθνί ηφθνη -260.158,47 -494.812,71 

ΤΝΟΛΟ -259.126,47 -494.791,51 
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Αλαβαιιφκελνο-θφξνο  Τπνρξέσζε/Απαίηεζε -5.500,02 -5.500,02 

Φφξνο Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο – Δ.Σ.Α.Κ 0,00 0,00 

Πξνζαξκνγή αλαβαι.Φνξνινγίαοπξνεγ.ρξήζεσλ 

ζηε ρξήζε ζπκςεθηζκνχ. 

220,00 -3.957,99 

Φνξνινγηθέο δηαθνξέο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 0,00 -2.280,00 

Ππαγμαηική θοπολογική επιβάπςνζη -55.125,58 -120.698,61 

Ποζοζηιαία ππαγμαηική θοπολογική 

επιβάπςνζη 

- - 

 

 

Ζ εηαηξία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο απφ ηελ ρξήζε 2007 κέρξη ζήκεξα, κε 

ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν 

πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2007 εσο 2009 δεδνκέλνπ 

φηη  ηα έζνδα πξνέξρνληαη κφλν απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ εθηηκάηαη φηη δε ζα πξνθχςνπλ 

θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη γη απηφ ην ιφγν δελ έγηλε θακία πξφβιεςε ζηα απνηειέζκαηα θαη ίδηα 

θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο. 

Σελ 31/12/2009, ιφγσ παξέιεπζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκςεθηζκνχ ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, ε εηαηξεία δηέγξαςε ηηο αληίζηνηρεο αλαβαιιφκελεο  θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο ηεο ρξήζεσο 2004 ελψ ην ππφινηπν ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνέθπςε ηελ  31/12/2009 

πξνζαξκφζηεθε  αλάινγα ζηνλ ηξέρνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 24% ηεο επφκελεο ρξήζεο. Ζ 

δηαγξαθή ησλ ζσξεπκέλσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ηελ ρξήζε 2009 ,αλήιζε ζε  220,00€ θαη 

επηβάξπλε ηα απνηέιεζκα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο. 

 

10.  Κέπδη  ανά μεηοσή 

Βαζικά – Δηαιπείαρ  

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο 

ηεο εηαηξείαο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε (ίδηεο κεηνρέο).  

 

11.  Μεπίζμαηα ανά μεηοσή 

 

Σν ζσξεπκέλν ππφινηπν ησλ θεξδψλ εηο λένλ αλέξρεηαη ηελ 31/12/09 ζε 559.111,00€. Ωο εθ 

ηνχηνπ εληφο ηεο ρξήζενο 2010 ζα απνθαζηζηεί απφ ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ε 

δεκηνπξγία ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ε ηπρφλ δηαλνκή κεξηζκάησλ  ζηνπο  κεηφρνπο ηεο.  

12. Έξοδα καη’ είδορ 
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  Δηαιπείαρ 

 01/01 - 31/12/2009 

Δηαιπείαρ 

 01/01 - 31/12/2008 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 28.721,20 32.130,00 

Γηάθνξα ηέιε 296,55 357,54 

Γηάθνξα έμνδα 8.726,41 4.461,51 

ύνολο 37.744,16 36.949,05 

 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έρεη μεθηλήζεη αθφκε ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο, νη 

δαπάλεο έρνπλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηα έμνδα δηνίθεζεο. 

 

13.  Μεηοσικό Κεθάλαιο 

 

 

14. Λοιπά έξοδα εκμεηάλλεςζηρ 

 

  Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 31/12/2009 31/12/2008 

Έθηαθηα & αλφξγαλα έμνδα 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 

 

Γελ ππήξμαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ. 

 

15.  Γεγονόηα μεηά ηην ημεπομηνία ηος Ηζολογιζμού 

 

 

Γελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα πνπ λα επεξεάδνπλ νπζησδψο ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξείαο, 

κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

 

Μαξνχζη, 16 Μαξηίνπ 2010  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..  Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΓΔΩΡΓΗΟ Η. ΣΑΜΑΣΗΟΤ  ΗΩΑΝΝΖ . ΛΑΣΑΝΗΩΣΖ 

   

   

  

ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΔΣΟΥΩΝ 

ΑΞΗΑ ΚΟΗΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΗΚΩΝ  

ΜΔΣΟΥΩΝ. 

1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2009 2.012.000 10.060.000,00 

   

   

Ονομαζηική άξια μεηοσήρ  €5,00/ έθαζηε  

    

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 2.012.000 10.060.000,00 
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Α.Γ.Σ.   Κ  030874  Α.Γ.Σ.  ΑΔ  141430 

   

   

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΜΗΛΟΤ 

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΟΜΗΛΟΤ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΟΜΗΛΟΤ 

ΠΑΥΑΛΖ Α. ΜΠΟΤΥΩΡΖ ΒΑΗΛΔΗΟ Δ. ΑΝΑΣΑΑΚΖ ΣΤΛΗΑΝΟ Γ. ΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

   

   

 Α.Γ.Σ.  AA 019554  Α.Γ.Σ.  ΑΑ 058349 Α.Γ.Σ.  Σ 123040 (ΑΡ.ΑΓ. Α ΣΑΞΖ 21907) 

 


