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Α. Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1.Ανασκόπηση 2009

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5.307.530 ευρώ έναντι 5.045.401 ευρώ το 2008 σηµειώνοντας αύξηση 5,19 %. Τα κέρδη
προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 364.441 ευρώ έναντι EBITDA 262.776 ευρώ το 2008
παρουσιάζοντας αύξηση 38,68 %. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 302.316 ευρώ έναντι 152.052 ευρώ το 2008
παρουσιάζοντας αύξηση 98,82%.
Η ως άνω σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας τόσο σε επίπεδο EBITDA όσο και σε EBIT ήταν αποτέλεσµα, αφενός της
αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της δοµής λειτουργίας της εταιρείας και αφετέρου του γεγονότος ότι στα πλαίσια του
νέου στρατηγικού ρόλου, δραστηριότητες που σε προηγούµενες χρήσεις απασχολούσαν σηµαντικό µέρος της
δυναµικότητας σταδιακά αντικαταστάθηκαν µε νέες σηµαντικά πιο κερδοφόρες.

2. Προοπτικές για το 2010
Η εταιρεία στα πλαίσια δύσκολων οικονοµικών συγκυριών εξερευνά µεθόδους µείωσης του κόστους έστω και αν
οδηγήσουν σε µείωση της λειτουργικής δραστηριότητας της, λαµβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες συνεργασίας που
προσφέρει ο Όµιλος SingularLogic στον οποίο ανήκει η εταιρεία.

Θέτουµε στην κρίση σας τις Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2009, µαζί µε την παρούσα Έκθεση
∆ιαχείρισης και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή επ΄ αυτών και παρακαλούµε για την έγκρισή τους, αφού
πρώτα σας ευχαριστήσουµε για την εµπιστοσύνη σας προς την Εταιρεία.

Ν. Ιωνία, 26/03/2010
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ

∆ηµήτριος Κάφαλης
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES A.E.
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES A.E. που
αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων,
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την
περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο
έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της
ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι όπως αναφέρεται και στη σηµείωση 6.27 που παρατίθεται στις σηµειώσεις των
οικονοµικών καταστάσεων, οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 έως και 2009 δεν έχουν
εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
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προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονοµικές Καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.

Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε
Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική
θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα 20 Απριλίου 2010
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωάννης Λέος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 24881
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Γ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

(Ποσά σε €)

Σηµ.
5

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

6.17

Μικτό Κέρδος

1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2008

5.307.530

5.045.401

(4.060.960)

(3.763.934)

1.246.570

1.281.467

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

6.19

67.250

95.455

Έξοδα διάθεσης

6.18

(517.869)

(589.940)

Έξοδα διοίκησης

6.18

(460.946)

(476.601)

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

6.19

(4.345)

(67.166)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

6.20

330.660
1.583

243.215
2.594

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

6.20

(28.453)

(55.912)

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

6.21

(1.473)

(37.845)

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων

302.316

152.052

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Κέρδη/(Ζηµίες)

(20.363)
281.953

152.052

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά σε €)

Κέρδη χρήσης µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά
φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

01/01/-31/12/2009

1/1 - 31/12/2008

302.316

152.052

-

-

302.316

152.052

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης
(Ποσά σε €)

Σηµ.

31/12/2009

31/12/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

6.1
6.2
6.3

18.645
20.552
17.915
57.113

32.157
3.613
16.209
51.978

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις

6.4
6.5

130.031
3.838.000

165.528
3.530.431

Λοιπές Απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

6.6
6.8

6.610
54.865

12.966
20.061

6.7

18.860

11.278

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6.9

298.456

211.333

4.346.823
4.403.936

3.951.597
4.003.575

6.10.1
6.10.1
6.10.2

1.143.518
534.768
150.254
(460.466)
1.368.075
1.368.075

1.143.518
534.768
150.254
(752.080)
1.076.461
1.076.461

6.13
6.12

527.944
158.034

532.935
126.485

685.978

659.420

1.702.549
456.107
191.227
2.349.883
3.035.861
4.403.936

1.504.108
540.803
222.783
2.267.694
2.927.114
4.003.575

Σύνολο Ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ Το Άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις Νέον
Σύνολο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

6.14
6.16
6.15

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο
1.143.518

(Ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο 31/12/2007

Υπέρ
το
Άρτιο
534.768

Τακτικό
Αποθεµατικό
26.535

Λοιπά
αποθεµατικά
123.719

Αποτελέσµατα
εις νέον
-909.200

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων
919.342

5.067

5.067
5.067
152.052
-

-

Αποθεµατικό Stock option
Συναλλαγές µε Ιδιοκτήτες
Αποτέλεσµα χρήσης (α)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά
Έσοδα χρήσης µετά από φόρους
(α+β)
Υπόλοιπο 31/12/2008

-

-

-

-

-

-

-

-

5.067
152.052
-

-

-

-

-

152.052

152.052

1.143.518

534.768

26.535

123.719

-752.080

1.076.461

9.661

9.661
9.661
281.953
-

6.11

Αποθεµατικό Stock option
Συναλλαγές µε Ιδιοκτήτες
Αποτέλεσµα χρήσης (α)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά
Έσοδα χρήσης µετά από φόρους
(α+β)
Υπόλοιπο 31/12/2009

-

-

-

-

-

-

-

-

9.661
281.953
-

-

-

-

-

281.953

281.953

1.143.518

534.768

26.535

123.719

-460.466

1.368.075

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταµειακών ροών
Έµµεση µέθοδος παρουσίασης
(Ποσά σε €)

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος
Καταβληθέντες τόκοι
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αγορά χρηµ/κων περιουσιακών στοιχείων διαθεσίµων
προς πώληση
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Αποπληρωµή δανεισµού
Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της
περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της
περιόδου

Σηµ.
6.22

1/131/12/2009

1/131/12/2008

167.115
(20.363)
(23.570)

(203.604)
(45.993)

(123.182)

(249.597)

(1.228)

(13.109)

(35.982)

-

(1.040)

-

767
1.424
-

1.000
1.835
2.594
-

(36.058)

(7.680)

-

999.486
(1.051.716)

-

(52.230)

87.123

(309.506)

211.333

520.839

298.456

211.333

-

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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1.

Γενικές Πληροφορίες

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Οι οικονοµικές καταστάσεις τις εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
SingularLogic S.A. της 31.12.2009. H SingularLogic SA κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Η διεύθυνση της εταιρείας, η οποία είναι και η έδρα της µητρικής είναι η Αλ. Παναγούλη & Σινιοσόγλου, Ν. Ιωνία και
η ηλεκτρονική διεύθυνση της µητρικής της εταιρείας είναι www.singularlogic.eu. Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης
∆εκεµβρίου 2009 (σε αυτές περιλαµβάνονται και οι αντίστοιχες της 31ης ∆εκεµβρίου 2008) εγκρίθηκαν προς
δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 26/3/2010.
2.

Αντικείµενο δραστηριότητας

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και συγκεκριµένα στην εισαγωγή, εξαγωγή και εµπορία
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στον τοµέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, παντός είδους εξαρτηµάτων και
αναλωσίµων ειδών που σχετίζονται µε τη λειτουργία τους καθώς και στην συντήρηση αυτών.
3.

Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις της SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES A.E. την 31η ∆εκεµβρίου 2009, που
καλύπτουν και όλη τη χρήση 2008, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται
µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και
των διερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσης
της διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την
εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιµήσεις και οι
κρίσεις στις οποίες προβαίνει η ∆ιοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εµπειρικά δεδοµένα και άλλους
παράγοντες συµπεριλαµβανοµένων των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναµενόµενα από
εύλογες συνθήκες.
Οι λογιστικές αρχές και οι χειρισµοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε
αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την
31/12/2008, µε εξαίρεση την υιοθέτηση των νέων προτύπων και αναθεωρήσεων που έχουν υποχρεωτική εφαρµογή για
τη χρήση που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2009, έχουν

δε εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που

παρουσιάζονται. Το νόµισµα παρουσίασης είναι το Ευρώ
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3.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα)
3.1.1 Αλλαγές στις λογιστικές αρχές κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ∆ΠΧΑ και διερµηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
που η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων που καλύπτουν τη χρήση που
έληξε την 31/12/2009. Τα παρακάτω ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεις καθώς και νέες διερµηνείες είχαν για πρώτη φορά
εφαρµογή κατά τη χρήση 2009:
•

Υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων»

Η εταιρεία υιοθέτησε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (αναθεώρηση 2007) στις
ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις και εφαρµόσθηκε αναδροµικά. Η εφαρµογή του ∆ΛΠ 1 δεν επιφέρει
αλλαγές στις προηγούµενες χρήσεις και για αυτό παραλείπεται η παρουσίαση και τρίτης συγκριτικής περιόδου. Οι
βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των µεταβολών της καθαρής θέσης
που προέρχονται από συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες µε την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες (π.χ. µερίσµατα, αυξήσεις
κεφαλαίου) από τις λοιπές µεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεµατικά µετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωµένη
έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων.
Οι νέοι ορισµοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, µέτρησης ή γνωστοποίησης
συγκεκριµένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα.
Οι νέες απαιτήσεις από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 1 έχουν εφαρµογή και στο ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές
στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη».
•

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για Χρηµατοοικονοµικά Μέσα»

Η τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 7 εισάγει πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά µε την εύλογη αξία και τροποποιεί τις
γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τον κίνδυνο ρευστότητας. Σε σχέση µε την εύλογη αξία, η τροποποίηση απαιτεί τη
γνωστοποίηση µιας ιεραρχίας τριών επιπέδων για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που αναγνωρίζονται στην εύλογη
αξία, καθώς επίσης και συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε οποιεσδήποτε µεταφορές µεταξύ των επιπέδων της
ιεραρχίας και λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σε σχέση µε το επίπεδο τρία. Επιπρόσθετα, τροποποιούνται οι απαιτούµενες
γνωστοποιήσεις για τον κίνδυνο ρευστότητας σε σχέση µε τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και τα στοιχεία του
ενεργητικού που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση της ρευστότητας. Οι συγκριτικές πληροφορίες δεν απαιτείται να
παρουσιαστούν καθώς αυτό δεν προβλέπεται στις µεταβατικές διατάξεις της τροποποίησης. Η ανωτέρω τροποποίηση
εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009.
•

Υιοθέτηση των Ετήσιων Βελτιώσεων του 2008

Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (∆ΣΛΠ) προχώρησε µέσα στο 2009 στην έκδοση «Βελτιώσεις των
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 2008» στα πλαίσια της διαδικασίας βελτίωσης των ∆ΠΧΑ και
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περιλαµβάνει µια σειρά µικρών τροποποιήσεων σε διάφορα πρότυπα οι οποίες πραγµατοποιούνται προκειµένου να
επιτευχθεί ο ακριβέστερος προσδιορισµός κανόνων και να απαλειφθούν τυχόν ασυνέπειες µεταξύ των προτύπων.
Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την τρέχουσα περίοδο και δεν έχουν σηµαντική
επίπτωση στην εταιρεία.
Επιπλέον τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2009 αλλά δεν έχουν
εφαρµογή στην εταιρεία.
•

Υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 8 «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα».

Το ∆ΠΧΑ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ∆ΛΠ 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 εταιρείας εντός του
πεδίου εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 8, όπως επίσης και τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, οι οικονοµικές
πληροφορίες κατά τοµέα απαιτούνται µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. H υιοθέτηση του νέου
Προτύπου δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο Η εταιρεία αναγνωρίζει τους λειτουργικούς του τοµείς για τον σκοπό
της παροχής πληροφόρησης. Το ∆ΠΧΑ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
•

∆ΛΠ 23 « Κόστος ∆ανεισµού»

Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισµού που
αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου
είναι ότι απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία
επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισµού σαν µέρος του κόστους του παγίου.
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.
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 δεν έχει
σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς δεν υπάρχουν επιλέξιµα στοιχεία για τα οποία
να επιτρέπεται η κεφαλαιοποίηση των τόκων.

•

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις
Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις.
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Η αναθεώρηση του προτύπου διευκρινίζει ότι ως προϋποθέσεις κατοχύρωσης θεωρούνται µόνο οι προϋποθέσεις
υπηρεσίας και οι προϋποθέσεις αποδοτικότητας, ενώ οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την
εκτίµηση της εύλογης αξίας των σχετικών παροχών κατά την ηµεροµηνία παραχώρησης. Επιπλέον, όλες οι ακυρώσεις
πρέπει να λαµβάνουν τον ίδιο λογιστικό χειρισµό, δηλαδή να λογιστικοποιούνται ως επιτάχυνση της περιόδου
κατακύρωσης.
•

Τροποποίηση του ∆ΛΠ 27: «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις», του ∆ΠΧΑ 1
«Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» όσον αφορά το κόστος κτήσης συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρίες,
κοινοπραξίες ή συγγενείς εταιρίες και υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 28: «Ενοποιηµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισµός για επενδύσεις σε συγγενείς».

Με την παρούσα τροποποίηση, το κόστος κτήσης συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε
κοινοπραξίες, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, δεν επηρεάζεται πλέον από διανοµές κερδών που
είχαν σχηµατισθεί πριν την ηµεροµηνία απόκτησης των συµµετοχών. Οι εν λόγω διανοµές θα καταχωρούνται πλέον στα
αποτελέσµατα ως έσοδα από µερίσµατα. Με την τροποποίηση αυτή επήλθαν επίσης αλλαγές στο ∆ΛΠ 36 – Αποµείωση
στοιχείων Ενεργητικού, στο οποίο προστέθηκαν ενδείξεις για την αποµείωση συµµετοχών, µε βάση την επίπτωση στην
καθαρή θέση των εταιριών λόγω της διανοµής µερισµάτων στις επενδύουσες σε αυτές εταιρίες. Σε ότι αφορά τις
επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και προκειµένου να
καταστεί ευχερέστερη η διαδικασία συντάξεως των εν λόγω καταστάσεων, δίνονται εναλλακτικοί τρόποι προσδιορισµού
του κόστους κτήσεως συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε κοινοπραξίες, µε βάση την εύλογη αξία
των συµµετοχών ή τη λογιστική αξία που αυτές είχαν µε το προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. Σε προηγούµενες χρήσεις,
λόγω της απουσίας συγκεκριµένων απαιτήσεων από τα Πρότυπα, οι αυξήσεις στη συµµετοχή των θυγατρικών είχαν τον
ίδιο λογιστικό χειρισµό όπως και στην εξαγορά των θυγατρικών µε αναγνώριση υπεραξίας όπου ήταν απαραίτητο. Η
επίδραση από τη µείωση µιας συµµετοχής σε θυγατρική που δεν περιέκλειε απώλεια ελέγχου, αναγνωριζόταν στα
αποτελέσµατα της περιόδου που πραγµατοποιούνταν. Σύµφωνα, µε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 27 όλες οι αυξήσεις και οι
µειώσεις συµµετοχών σε θυγατρικές εταιρείες, αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια µε καµία επίδραση στην
υπεραξία και στα αποτελέσµατα της περιόδου. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου µιας θυγατρικής ως αποτέλεσµα
µιας συναλλαγής, το αναθεωρηµένο πρότυπο απαιτεί Η εταιρεία αναγνωρίζει όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, των
υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων µειοψηφίας, στην τρέχουσα αξία τους. Οποιοδήποτε δικαίωµα παραµένει στην
πρώην θυγατρική εταιρεία της εταιρείας , αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία απώλειας του
ελέγχου της θυγατρικής. Κέρδος ή Ζηµιά από την απώλεια του ελέγχου αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της περιόδου
ως η διαφορά µεταξύ των εισπράξεων, αν υπάρχουν τέτοιες, και των προσαρµογών.

•

∆ΛΠ 39: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» - Τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 για
ενσωµατωµένα παράγωγα σε περιπτώσεις αναταξινόµισης χρηµατοοικονοµικών µέσων
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Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 απαιτεί οι επιχειρήσεις να εκτιµούν εάν χρειάζεται να διαχωρίζουν ένα ενσωµατωµένο
παράγωγο από ένα υβριδικό χρηµατοοικονοµικό µέσω στις περιπτώσεις αναταξινόµησης ενός χρηµατοοικονοµικού
περιουσιακού στοιχείου που αποτιµάται στην εύλογη αξία του.
•

Ε∆∆ΠΧΑ 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 ∆ιερµηνεία 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 Ε∆∆ΠΧΑ 13 εφαρµόζεται υποχρεωτικά για
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2008.

•

∆ΛΠ 32 - (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση)
«Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή
“puttable” µέσο).

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable») και
υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται
συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά µε
τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας . Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 01/01/2009. Η εταιρεία εκτιµά ότι τα Πρότυπα και οι διερµηνείες αυτές δεν έχουν εφαρµογή στις
οικονοµικές καταστάσεις της.

3.1.2

Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε
ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί πρόωρα από την επιχείρηση

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερµηνείες για τα υπάρχοντα πρότυπα
έχουν δηµοσιευθεί από το ∆ΣΛΠ και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ, τα οποία όµως δεν είναι υποχρεωτικά για τις
παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες η εταιρεία δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει.
•

Υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 27:
«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισµός για επενδύσεις σε θυγατρικές»
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Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα
επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία
πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την
εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη
αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί
συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση.
Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από
θυγατρική εταιρεία καθώς και από την απώλεια του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα
εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας.
Το αναθεωρηµένα πρότυπα αναµένεται να επηρεάσουν τη λογιστική αντιµετώπιση συνενώσεων επιχειρήσεων
µελλοντικών περιόδων, ενώ η επίδραση αυτή θα εκτιµηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις πραγµατοποιηθούν και
εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009. Νωρίτερα εφαρµογή του
Προτύπου ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών
Καταστάσεων της επιχείρησης.

•

∆ΛΠ 39: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» - Τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 για
στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέµατα λογιστικής αντιστάθµισης και πιο συγκεκριµένα τον πληθωρισµό και
τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθµιζόµενου στοιχείου.
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 εφαρµόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
01/07/2009. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της
εταιρείας .

•

∆ΛΠ

32-(Τροποποίηση)

«Χρηµατοοικονοµικά

µέσα:

Παρουσίαση»

-

Ταξινόµηση

Εκδόσεων

∆ικαιωµάτων σε Μετοχές.
Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο ∆ΛΠ 32 µε σκοπό την ταξινόµηση
κάποιων δικαιωµάτων προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (που αναφέρονται µαζί ως «δικαιώµατα (rights)») ως
συµµετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1η
Φεβρουαρίου 2010. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της
εταιρείας .
•

Ε∆∆ΠΧΑ 15: Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων

Σκοπός της ∆ιερµηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα:
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• Αν οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 11 ή του ∆ΛΠ 18.
• Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες κατασκευής ακινήτων.
Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόµενων µε αυτά
εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε µέσω υπεργολάβων.
Οι συµφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της ∆ιερµηνείας 15 είναι οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων.
Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συµφωνίες µπορεί να περιλαµβάνουν την παράδοση και
άλλων αγαθών ή υπηρεσιών.
Η Ε∆∆ΠΧΑ 15 «Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009. Αλλαγές στις λογιστικές πολίτικές αναγνωρίζονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
∆ΛΠ 8. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 636/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρµόζουν την Ε∆∆ΠΧΑ 15, το αργότερο από την
ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους τους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
•

Ε∆∆ΠΧΑ 16: Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του Εξωτερικού

Οι επενδύσεις σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες του εξωτερικού µπορεί να κατέχονται άµεσα από µία µητρική
επιχείρηση ή έµµεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της ∆ιερµηνείας 16 είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά µε τη
φύση των αντισταθµιζόµενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο αντισταθµιζόµενο στοιχείο για το οποίο
έχει προσδιοριστεί σε µία σχέση αντιστάθµισης, και το ποια ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια στα
αποτελέσµατα ως προσαρµογές ανακατάταξης, µε τη διάθεση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του εξωτερικού
Η ∆ιερµηνεία 16 εφαρµόζεται από µία επιχείρηση, η οποία αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που προέρχεται
από µία καθαρή επένδυση σε επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να καλύψει τις προϋποθέσεις
της λογιστική αντιστάθµισης, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται µόνο σε αντισταθµίσεις
καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρµογή σε άλλους τύπους
λογιστικής αντιστάθµισης, όπως για παράδειγµα για αντισταθµίσεις εύλογης αξίας ή ταµειακών ροών.
Η Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του Εξωτερικού»
εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01 Οκτώβρη 2008. Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 460/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρµόζουν την Ε∆∆ΠΧΑ 16, το αργότερο από την ηµεροµηνία έναρξης του
πρώτου οικονοµικού έτους τους που αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου 2009.
•

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

Όταν µία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανοµής και έχει την υποχρέωση να διανείµει στοιχεία του
ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει µία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα
µερίσµατα.
Σκοπός της ∆ιερµηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε το πότε θα πρέπει µία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα
µερίσµατα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα µετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές µεταξύ της
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λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέµονται και της λογιστική αξία των πληρωτέων µερισµάτων
όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα µερίσµατα πληρωτέα.
Η ∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές µη Ταµειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες» εφαρµόζεται από τις
επιχειρήσεις µελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό
1142/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες εφαρµόζουν την Ε∆∆ΠΧΑ 17, το αργότερο από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου
τους οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά τις 31 Οκτωβρίου 2009. Νωρίτερη εφαρµογή της ∆ιερµηνείας επιτρέπεται
αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων
και ταυτόχρονα να εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το ∆ΛΠ 27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο
του 2008) και το ∆ΠΧΑ 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα ∆ιερµηνεία). Η αναδροµική εφαρµογή της
∆ιερµηνείας δεν επιτρέπεται. Η διερµηνεία δεν είναι εφαρµόσιµη στην εταιρεία.
•

Ε∆∆ΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες

Η ∆ιερµηνεία 18 εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της Ε∆∆ΠΧΑ 18
αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ σχετικά µε τις συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση λαµβάνει από ένα
πελάτη της µέρος ενσώµατων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό τον οποίο η επιχείρηση θα
πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει µέρος ενός δικτύου ή µε σκοπό ο πελάτης να
αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγµα παροχή ηλεκτρισµού ή νερού.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης µε σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη µε το
δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα). Η ∆ιερµηνεία
18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισµός του ενσώµατου παγίου, την αναγνώριση και
επιµέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει η εξακρίβωση της
υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών µε αντάλλαγµα το ενσώµατο πάγιο καθώς και τον τρόπο
αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιµετώπιση τον µετρητών που λαµβάνονται από τους πελάτες.
Η Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις για τέτοιου είδους
µεταφορές που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 01/07/2009. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1164/2009 της ΕΕ, οι εταιρείες
εφαρµόζουν την Ε∆∆ΠΧΑ 18, το αργότερο από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου τους οικονοµικού έτους που
αρχίζει µετά τις 31 Οκτωβρίου 2009. Η διερµηνεία δεν είναι εφαρµόσιµη στην εταιρεία.

3.1.3

Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε
ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.

Επιπλέον, το ∆ΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερµηνειών τα
οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τα οποία µέχρι την ηµεροµηνία
έκδοσης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ.
•

∆ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα»

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2009

18

Το ∆ΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ∆ΛΠ 39 « Χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνώριση και αποτίµηση»
κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές περιόδους που ξεκινούν την 1

Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39. Τα
βασικά στάδια έχουν ως εξής:
1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίµηση
2ο στάδιο: Μεθοδολογία αποµείωσης
3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθµισης
Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγµατεύεται µε τα θέµατα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης.
Το ∆ΠΧΑ 9 στοχεύει στη µείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιµετώπιση των χρηµατοπιστωτικών µέσων
παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και µια αρχή µε βάση προσέγγιση για
την ταξινόµησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονοµική οντότητα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει
α) του επιχειρηµατικού µοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού,
και
β) των χαρακτηριστικών των συµβατών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει
επιλέξει να ορίσει το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων).
Η ύπαρξη µονό δυο κατηγοριών - αποσβεσµένο κόστος και εύλογη αξία – σηµαίνει ότι θα απαιτείται µόνο ένα µοντέλο
αποµείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα.
Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναµένεται να υπάρχει επίδραση
στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα από το επιχειρηµατικό µοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη
διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της.
•

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

Το ∆ΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 2 αναφορικά µε τις συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου
σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράµµατα πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς
τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 2 δε θα έχουν
επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της εταιρείας . Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ εφαρµόζονται από επιχειρήσεις για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2010. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας .

•

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Εταιρίες που
Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά
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Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΑ στην επιµέτρηση στοιχείων του
ενεργητικού στους τοµείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και µισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρµόσιµη στις
εργασίες της εταιρείας .

•

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από τη Συγκριτική
Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη
Φορά

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά από την υποχρέωση να
παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 7
‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται για την εταιρεία .
•

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (αναθεώρηση)»

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεµένων µερών και επιχειρείται µείωση στις
γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη του δηµοσίου. Συγκεκριµένα, καταργείται η
υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το
δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους
και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα
µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση
αυτή, η οποία δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρεωτική εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου
2011. Η αναθεώρηση του προτύπου δεν είναι εφαρµόσιµη στην εταιρεία.
•

Ε∆∆ΠΧΑ14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωµές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων»

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του
ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωµές που έκανε προς ένα πρόγραµµα παροχών προκειµένου να
καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Η διερµηνεία δεν είναι εφαρµόσιµη στην εταιρεία.

•

Ε∆∆ΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών Τίτλων
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Η ∆ιερµηνεία 19 εξετάζει το θέµα της λογιστικής αντιµετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι µιας
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και ως αποτέλεσµα η οντότητα
εκδίδει µετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή µέρος της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.
Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται µερικές φορές ως ανταλλαγές «χρεωστικών – συµµετοχικών τίτλων» ή συµφωνίες
ανταλλαγής µετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης.
Πριν από τη δηµοσίευση της Ε∆∆ΠΧΑ 19, υπήρχε σηµαντική ποικιλοµορφία στη λογιστική αντιµετώπιση αυτών των
συναλλαγών. Η νέα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2010,
και επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτηση.
Η ∆ιερµηνεία 19 αφορά µόνο τη λογιστική του οφειλέτη σε τέτοιες ανταλλαγές. ∆εν έχει εφαρµογή όταν η πιστωτής
είναι επίσης άµεσος ή έµµεσος µέτοχος και ενεργεί υπό την ιδιότητά του, ή όταν ο πιστωτής και η οντότητα ελέγχονται
από το ίδιο µέρος ή µέρη πριν και µετά την συναλλαγή και η ουσία της συναλλαγής περιλαµβάνει διανοµής κεφαλαίου
από ή στην οντότητα. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εξοφλούνται µέσω έκδοσης συµµετοχικών τίτλων
σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης είναι επίσης εκτός πεδίου εφαρµογής της
∆ιερµηνείας.
Η ∆ιερµηνεία 19 απαιτεί από τον οφειλέτη να αντιµετωπίζει λογιστικά την χρηµατοοικονοµική υποχρέωση που έχει
εξοφληθεί µε συµµετοχικούς τίτλους ως εξής:
• η έκδοση συµµετοχικών τίτλων στον οφειλέτη για εξόφληση µίας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης ή ενός τµήµατος
µίας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης είναι η ανταλλαγή που καταβάλλεται σύµφωνα µε την παράγραφο 41 του ∆ΛΠ
39 η οντότητα επιµετρά τους συµµετοχικούς τίτλους που εκδίδονται στην εύλογη αξία, εκτός εάν δεν µπορεί να
επιµετρηθεί αξιόπιστα
• εάν η εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, τότε χρησιµοποιείται η εύλογη
αξία της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που έχει εξοφληθεί
• η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που εξοφλείται και του ανταλλάγµατος
που καταβάλλεται αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις 2009

Κατά το 2009 το ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2009 –µια σειρά προσαρµογών
σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραµµα των
ετήσιων βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε
∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου προγράµµατος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες
προσαρµογές έχουν ηµεροµηνία έναρξης ισχύος για τις ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2010 ενώ προγενέστερη εφαρµογή τους επιτρέπεται.
Η εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα.
Με βάση την υπάρχουσα δοµή της εταιρείας και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ∆ιοίκηση δεν αναµένει
σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας από την εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και
διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα.
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3.2. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί από τη διοίκηση τον σχηµατισµό
κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του ενεργητικού και τις
υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς.

Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις
επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εµπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες,
συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά µε βάση τις
συγκεκριµένες συνθήκες.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Η εταιρεία κάνει τις εκτιµήσεις
και υποθέσεις σχετικά µε το µέλλον. Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιµήσεις, εξ ορισµού, θα είναι σπάνια ίσες µε τα
σχετικά πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις που έχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µια
ουσιαστική µεταβολή στις λογιστικές αξίες στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού µέσα στο επόµενο
δηµοσιονοµικό έτος συζητούνται κατωτέρω.
Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις που πραγµατοποιεί η διοίκηση της εταιρείας (εκτός των κρίσεων που συνδέονται µε εκτιµήσεις οι
οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σηµαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται µε:
¾

Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων

Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση µιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενη ως τη
λήξη, κατεχόµενη για εµπορικούς σκοπούς, αποτιµώµενη στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, ή διαθέσιµη προς
πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούµενες ως τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται
τα κριτήρια του ∆ΛΠ 39 και συγκεκριµένα το κατά πόσο η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει
έως τη λήξη τους. Η εταιρεία κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν
αποκτηθεί κυρίως για τη δηµιουργία βραχυπρόθεσµου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιµώµενες
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την
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.
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¾

Εκτιµήσεις και υποθέσεις

Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές
γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας το σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι
δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Μία λογιστική
εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας και τα
αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα
της ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η εταιρεία
αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενη στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, σε
συσκέψεις µε ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες,
όπως επίσης και τις προβλέψεις σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον.

¾

Εκτίµηση αποµείωσης

Ετησίως ελέγχονται για τυχόν αποµείωση άλλα αναγνωριζόµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε καθορισµένες ωφέλιµες
ζωές και υποκείµενα σε απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική αξία µε το άθροισµα των µη προεξοφληµένων ταµειακών
ροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο.

¾

Φόροι εισοδήµατος

Η εταιρεία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισµό των προβλέψεων για
φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους
οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η
εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενη σε εκτιµήσεις για το
ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχοµένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους των
υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις, οι διαφορές
επιδρούν στο φόρο εισοδήµατος και στις προβλέψεις για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα
ποσά αυτά οριστικοποιούνται.
¾

Προβλέψεις

Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις για τα ποσά
που αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία της εταιρείας σχετικά µε την
πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε
µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία
σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασµός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως
επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.
¾

Ενδεχόµενα γεγονότα
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Η εταιρεία εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Η
διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση της εταιρείας στις 31
∆εκεµβρίου 2009. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές
διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές
συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες
είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της εταιρείας στο µέλλον.
4.
4.1.

Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών
Γενικά

Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω, χρησιµοποιούνται λογιστικές εκτιµήσεις και υποθέσεις
στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη
γνώση της διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να
διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί.
4.2.

Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ (€). Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται
σε ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν στις ηµεροµηνίες των συναλλαγών.
4.3.

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Έσοδα: Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην
οικονοµική οντότητα και αυτά τα οφέλη µπορεί να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία.
Το έσοδο επιµετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγµατος και είναι καθαρό από φόρο προστιθέµενης
αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις.
Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που σχετίζονται
µε την πώληση έχουν επιλυθεί.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
- Πωλήσεις αγαθών: Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της
κυριότητας των αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως µε την αποστολή των αγαθών.
- Παροχή υπηρεσιών:
Όταν το αποτέλεσµα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν µπορεί να εκτιµηθεί βάσιµα, το έσοδο
αναγνωρίζεται µόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισµένες δαπάνες είναι ανακτήσιµες.
Το ποσό της τιµής πώλησης που σχετίζεται µε συµφωνία για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν µεταγενέστερα, εγγράφεται
σε µεταβατικό λογαριασµό και αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Αυτό το
έσοδο περιλαµβάνεται στο κονδύλι «λοιπές υποχρεώσεις».
Σε περιπτώσεις που ίσως µεταβληθούν οι αρχικές εκτιµήσεις των εσόδων και οι δαπάνες αναθεωρούνται. Αυτές οι
αναθεωρήσεις µπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή µειώσεις των εκτιµώµενων εσόδων ή δαπανών και εµφανίζονται στα
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έσοδα της περιόδου στις οποίες οι περιπτώσεις οι οποίες καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση γνωστοποιούνται από τη
∆ιοίκηση.
- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του
πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το
αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής)
αξίας.
- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
- Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται
για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα
έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.
4.4.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 3,5 έτη.
Όταν οι λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
4.5.

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση. Το κόστος
κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό
πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους µπορεί
να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν
πραγµατοποιούνται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την
σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
- ∆ιαµορφώσεις χώρων

9 έτη

- Έπιπλα και εξαρτήµατα
3-5 έτη
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε περίοδο
αναφοράς.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση)
καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
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4.6.

Μισθώσεις

Η εταιρεία δεν συνάπτει συµφωνίες µε τις οποίες να της εκχωρείται ή να εκχωρεί το δικαίωµα χρήσης περιουσιακών
στοιχείων (ενσώµατες ακινητοποιήσεις) έναντι µιας σειράς πληρωµών. Οι µισθώσεις στις οποίες µετέχει η εταιρεία, είτε
ως µισθωτής, είτε ως εκµισθωτής αντιµετωπίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις

4.7.

Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία

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

4.8.

•

δάνεια και απαιτήσεις,

•

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων,

•

διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, και

•

επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη.
∆ιακρατούµενες µέχρι την λήξη επενδύσεις

Η εταιρεία κατά την 31.12.2009 δεν είχε στην κατοχή της διακρατούµενες στη λήξη επενδύσεις.
4.9.

Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία ή Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 η εταιρεία κατέχει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 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 εταιρεία 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.
4.10.

∆ιαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία

Την 31η ∆εκεµβρίου 2009 η εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.
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4.11.

∆άνεια και Απαιτήσεις

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε σταθερές και
προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό αγορά. ∆ηµιουργούνται όταν η
εταιρεία παρέχει χρήµατα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εµπορικής εκµετάλλευσης.
Κάθε µεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν τα δάνεια και οι
απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται µείωση της αξίας τους καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης.
Για ορισµένες απαιτήσεις πραγµατοποιείται έλεγχος για τυχόν αποµείωση τους ανά µεµονωµένη απαίτηση (για
παράδειγµα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί
εκπρόθεσµη κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειµενικά στοιχεία
υποδεικνύουν την ανάγκη για αποµείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις οµαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν
αποµείωση τους στο σύνολο τους.
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν µετά
την πάροδο 12 µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν µη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία. Στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ταξινοµούνται σαν εµπορικές και άλλες απαιτήσεις και αποτελούν το
µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
4.12.

Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις
ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας
µειωµένη µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα
περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµιές
αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν και µπορούν να αντιστραφούν σε
µεταγενέστερη οικονοµική χρήση εκτός για ζηµίες αποµείωσης που αφορούν την υπεραξία
4.13.

Εύλογη Αξία

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που υφίστανται σε µία ενεργό αγορά αποδεικνύεται από την αναφορά σε
χρηµατιστηριακές τιµές, στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Εάν η αγορά για µία επένδυση δεν είναι ενεργός η εταιρεία
προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιµοποιώντας τεχνικές αποτίµησης. Ο σκοπός της χρήσης µιας τεχνικής αποτίµησης
είναι ο καθορισµός της τιµής συναλλαγής που θα προέκυπτε κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης για µια συναλλαγή σε
καθαρά εµπορική βάση παρακινούµενη από συνήθεις επιχειρηµατικούς παράγοντες. Στις τεχνικές αποτίµησης
περιλαµβάνεται η χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά εµπορική βάση, η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία
ενός ουσιωδώς συναφούς µέσου, η ανάλυση των προεξοφληµένων ταµιακών ροών καθώς και µοντέλα αποτίµησης
δικαιωµάτων προαίρεσης.
4.14.

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν πρώτες ύλες, υλικά, και αγαθά που αγοράστηκαν.
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Το κόστος περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση
και κατάσταση, οι οποίες είναι άµεσα αποδοτέες στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και ένα µέρος γενικών εξόδων
που σχετίζεται µε την παραγωγή, το οποίο απορροφάται µε βάση την κανονική δυναµικότητα των παραγωγικών
εγκαταστάσεων.
Το χρηµατοοικονοµικό κόστος δεν λαµβάνεται υπόψη.
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, τα αποθέµατα απεικονίζονται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσης και
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.
Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης, µείον το εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση.
Το κόστος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους.
4.15.

Λογιστική Φόρου Εισοδήµατος

4.15.1. Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήµατος
Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαµβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις φορολογικές
αρχές σχετιζόµενες µε την τρέχουσα ή προηγούµενες περιόδους αναφοράς που δεν έχουν καταβληθεί µέχρι το τέλος της
περιόδου αναφοράς.
Υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στην
δηµοσιονοµική χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων κερδών για την χρήση. Όλες οι µεταβολές στις
τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσµατα.
4.15.2. Αναβαλλόµενη Φορολογία Εισοδήµατος
Η αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε την µέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις προσωρινές
διαφορές. Αυτή περιλαµβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των οικονοµικών
καταστάσεων µε τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα αντισταθµιστούν έναντι
της µελλοντικής φορολογίας εισοδήµατος.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που
αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας
υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι το τέλος της περιόδου
αναφοράς.
Οι περισσότερες µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν
φορολογικό έξοδο στα αποτελέσµατα. Μόνο µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που
σχετίζονται µε µεταβολή στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια
χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
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Η εταιρεία αναγνωρίζει µία προηγουµένως µη αναγνωρισµένη αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση κατά την έκταση
που είναι πιθανό ότι µελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόµενης φορολογικής
απαίτησης.
Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται στο το τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και µειώνεται κατά την
έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο για να επιτρέψει την αξιοποίηση
της ωφέλειας µέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης..Την 31η ∆εκεµβρίου 2009 η
εταιρεία δεν αναγνώρισε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις.
4.16.

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο καθώς και
βραχυπρόθεσµες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηµαταγοράς και τραπεζικές καταθέσεις µε
ηµεροµηνία λήξης σε τρεις µήνες ή λιγότερο. Οι αξίες της χρηµαταγοράς είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά που
απεικονίζονται στη εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.
Για τον σκοπό των Καταστάσεων Ταµιακών Ροών, τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα αποτελούνται από
ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, χωρίς να περιλαµβάνονται τα εκκρεµή
υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank overdrafts).
4.17.

Ίδια Κεφάλαια

Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές
µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια.
Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών περιλαµβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική
έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόµενο µε την έκδοση των µετοχών καθώς και
οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήµατος που θα προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.
4.18.

Κρατικές Επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται την στιγµή που το ποσό της επιχορήγησης αποκτάται. Οι επιχορηγήσεις που
σχετίζονται µε τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν αντισταθµίζονται έναντι των δαπανών ερευνών.
4.19.

Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζοµένους

4.19.1. Παροχές λόγω συνταξιοδότησης
Η εταιρεία έχει καθορίσει τόσο προγράµµατα καθορισµένων παροχών όσο και προγράµµατα καθορισµένων εισφορών.
Ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα που δεν εµπίπτει σε πρόγραµµα
καθορισµένων εισφορών. Τυπικά, τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών καθορίζουν ένα ποσό παροχών που ο
εργαζόµενος θα λάβει µε την συνταξιοδότηση του, συνήθως εξαρτώµενο από παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια
υπηρεσίας και η αποζηµίωση.
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, σε σχέση µε τα προγράµµατα καθορισµένων
παροχών συνταξιοδότησης, είναι η τρέχουσα αξία της καθορισµένης υποχρέωσης παροχών στο το τέλος της περιόδου
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αναφοράς πλην την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και υπολογιζόµενων των
αναπροσαρµογών των µη αναγνωρισθέντων αναλογικών κερδών ή ζηµιών και δαπανών προηγούµενης υπηρεσίας. Η
υποχρέωση καθορισµένων παροχών υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές βάσει της Μεθόδου της
Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδος. Η τρέχουσα αξία των καθορισµένων υποχρεώσεων παροχών καθορίζεται µέσω
της προεξόφλησης των προσδοκώµενων µελλοντικών ταµιακών εκροών χρησιµοποιώντας επιτόκια υψηλής απόδοσης
εταιρικών οµολόγων, που απεικονίζονται στο νόµισµα στο οποίο οι παροχές θα καταβληθούν και έχουν όρους λήξης
ανάλογα µε τους όρους της σχετικής υποχρέωσης συνταξιοδότησης.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµιές που προέρχονται από εµπειρικές αναπροσαρµογές και µεταβολές σε αναλογικές
υποθέσεις κατά το τέλος της προηγούµενης περιόδου υπερέβησαν το µεγαλύτερο από το 10% της εύλογης αξίας των
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος ή το 10% των υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών, χρεώνονται ή
πιστώνονται στα αποτελέσµατα µε βάση τον αναµενόµενο µέσο όρο της υπολειπόµενης εργασιακής ζωής των
εργαζοµένων που συµµετέχουν σε αυτό το πρόγραµµα.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσµατα, εκτός εάν οι µεταβολές στα συνταξιοδοτικά
προγράµµατα είναι προαιρετικές για την παραµονή των εργαζοµένων στην υπηρεσία για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα (ηµεροµηνία κατοχύρωσης). Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος προϋπηρεσίας αποσβένεται σε σταθερή βάση
µέχρι την ηµεροµηνία κατοχύρωσης των παροχών.
Ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στο οποίο η εταιρέια καταβάλλει
καθορισµένες εισφορές σε έναν ανεξάρτητο διαχειριστικό φορέα σε υποχρεωτική, συµβατική ή προαιρετική βάση. Η
επιχείρηση δεν θα έχει καµία νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση να πληρώσει περαιτέρω εισφορές, στην περίπτωση που
ο φορέας δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει όλες τις παροχές στους εργαζοµένους, για
παρεχόµενη υπηρεσία τρέχουσας ή προηγούµενων χρήσεων. Οι προπληρωµένες εισφορές αναγνωρίζονται σαν στοιχείο
του ενεργητικού στον βαθµό που είναι δυνατή µία επιστροφή χρηµάτων ή µία µείωση σε µελλοντικές πληρωµές
4.19.2. Παροχές εξόδου από την Υπηρεσία
Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία καταβάλλονται όταν η απασχόληση τερµατίζεται από την εταιρεία πριν την
συνήθη ηµεροµηνία συνταξιοδότησης, ή όταν κάποιος εργαζόµενος αποδέχεται την οικειοθελή αποχώρηση από την
υπηρεσία σε αντάλλαγµα αυτών των παροχών.
Η εταιρεία αναγνωρίζει αυτές τις παροχές εξόδου όταν αποδεδειγµένα δεσµεύεται είτε να τερµατίσει την απασχόληση
των εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές τυπικό σχέδιο χωρίς πιθανότητα αποχώρησης είτε παρέχοντας παροχές
εξόδου σαν αποτέλεσµα προσφοράς προκειµένου να προωθηθεί η οικειοθελής αποχώρηση. Όταν οι παροχές εξόδου από
την υπηρεσία καθίστανται αποδοτέες πέραν από 12 µήνες από το τέλος της περιόδου αναφοράς, προεξοφλούνται στην
παρούσα αξία τους.
4.20.

Πληρωµές βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους της µητρικής επιχείρησης

Η εταιρεία εφαρµόζει την Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 11 όσον αφορά στις συµφωνίες παροχών βασιζόµενες σε συµµετοχικούς
τίτλους , στις οποίες περιλαµβάνονται συµµετοχικοί τίτλοι της µητρικής επιχείρησης.
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∆εδοµένου ότι, η συµφωνία παροχών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους αντιµετωπίζεται ως πληρωµή µε
συµµετοχικούς τίτλους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής επιχείρησης, η εταιρεία αποτιµά τις
υπηρεσίες που λαµβάνονται από τους εργαζοµένους της, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις συναλλαγές
που αφορούν παροχές βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους και οι οποίες διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους.
Η εταιρεία, εποµένως, αναγνωρίζει µία αντίστοιχη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ως εισφορά από την µητρική. Η
µητρική εταιρεία παρέχει δικαιώµατα σε συµµετοχικούς τίτλους της ίδιας προς τους εργαζοµένους της εταιρείας, υπό
τον όρο της συµπλήρωσης από αυτούς συνεχούς υπηρεσίας εντός του οµίλου για καθορισµένη χρονική περίοδο.
Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 2, η εταιρεία αποτιµά τις υπηρεσίες που λαµβάνονται από τον εργαζόµενο µε βάση την εύλογη
αξία των συµµετοχικών τίτλων κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία τα δικαιώµατα αυτά επί των συµµετοχικών τίτλων
χορηγήθηκαν αρχικά από την µητρική εταιρεία και µε βάση το τµήµα της περιόδου κατοχύρωσης που υπηρέτησε ο
εργαζόµενος στην εταιρεία.
4.21.

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαµβάνουν δάνεια και εµπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις.
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συµµετέχει σε µία συµβατική συµφωνία του
χρηµατοοικονοµικού µέσου και διαγράφονται όταν η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή
λήγει.
Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων” στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονοµαστική τους αξία και ακολούθως αποτιµώνται στο
αποσβεσµένο κόστος µείον τις καταβολές διακανονισµού.
Τα µερίσµατα στους µετόχους περιλαµβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις” όταν αυτά
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και
µέσω της διενέργειας αποσβέσεων.
Όταν µία υπάρχουσα χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ανταλλάσσεται µε µια άλλη υποχρέωση διαφορετικής µορφής µε
τον ίδιο δανειστή αλλά ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι µίας υφιστάµενης υποχρέωσης τροποποιούνται
σηµαντικά, όπως µία ανταλλαγή ή τροποποίηση, αυτή αντιµετωπίζεται σαν εξόφληση της αρχικής υποχρέωσης και
αναγνώριση µίας νέας υποχρέωσης. Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.
4.22.

∆άνεια

Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση των λειτουργιών της εταιρείας. Όλα τα δάνεια αρχικώς
αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που λαµβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης
σχετικά µε τον δανεισµό.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος και κάθε διαφορά ανάµεσα στα έσοδα
και την εξόφληση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο του δανεισµού βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου.
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Το αποσβεσµένο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη κάθε κόστος έκδοσης και κάθε έκπτωση ή υπέρ το άρτιο
ποσό στον διακανονισµό. Tα δάνεια της εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2009 αφορούν σε δανεισµό από τη µητρική της.
4.23.

Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά στοιχεία

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν µία παρούσα δέσµευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονοµικών πόρων
για την εταιρεία ενώ αυτή µπορεί να εκτιµηθεί και αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγµατοποίησης ή το ποσό της εκροής µπορεί
να είναι αβέβαια.
Μία παρούσα δέσµευση προκύπτει από την παρουσία µίας νοµικής ή τεκµαιρόµενης υποχρέωσης που έχει προκύψει από
γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγµα εγγυήσεις προϊόντων, νοµικές αντιδικίες ή επαχθή συµβόλαια.
Όταν µέρος ή το σύνολο της απαιτούµενης δαπάνης για τον διακανονισµό µιας πρόβλεψης αναµένεται να αποζηµιωθεί
από κάποιο άλλο µέρος, η αποζηµίωση θα αναγνωρίζεται όταν και µόνον όταν, είναι κατ’ ουσία βέβαιο ότι η
αποζηµίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονοµική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή αντιµετωπιστεί ως ένα
ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζηµίωση δεν υπερβαίνει το ποσό της
πρόβλεψης.
Το έξοδο σχετικά µε µία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσµατα, καθαρό από το ποσό που αναγνωρίστηκε για την
αποζηµίωση.
Μια πρόβλεψη χρησιµοποιείται µόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηµατιστεί πρόβλεψη. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν την τρέχουσα
καλύτερη εκτίµηση.
Οι προβλέψεις αποτιµώνται στο προσδοκώµενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσµευση,
βασιζόµενοι στα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, περιλαµβάνοντας τους
κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά µε την παρούσα δέσµευση.
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 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 στην
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, εκτός εάν θεωρείται στα πλαίσια της συνένωσης επιχειρήσεων.
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2009
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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 εταιρεία που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός περιουσιακού
στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις.
5.

Ανάλυση των Πωλήσεων ανά Κατηγορία

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες :
•

Ο σχεδιασµός, ανάπτυξη, υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων Λογισµικού,

•

Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα Πληροφορικής, νέων Τεχνολογιών και Συστηµάτων
Επικοινωνίας, υπηρεσιών διοίκησης, Υποστήριξης και ∆ιαχείρισης για λογαριασµό πελατών Έργων Πληροφορικής
και Επικοινωνιών,

•

Η εισαγωγή, εξαγωγή και εµπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στον τοµέα της Πληροφορικής και των
Επικοινωνιών

Στην συνέχεια αναλύονται οι πωλήσεις ανά κατηγορία:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
31/12/2009
31/12/2008
Πωλήσεις αδειών χρήσης λογισµικού
568.649
568.601
Πωλήσεις συντήρησης λογισµικού
1.017.658
1.389.682
Πωλήσεις services
3.288.700
2.563.213
Πωλήσεις εµπορευµάτων
432.523
523.905
Σύνολο
5.307.530
5.045.401
(Ποσά σε €)

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, όπου είναι και η έδρα της, ενώ παρουσιάζει µικρή
δραστηριότητα στην Κύπρο, Ρουµανία και την Βουλγαρία.

6.

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
6.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2009
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Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισµός
116.164
(84.007)
32.157

(Ποσά σε €)

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Μικτή Λογιστική αξία

117.392

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας

(98.747)
18.645

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισµός
(Ποσά σε €)

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009

36.066
13.109
(7)
(17.011)
32.157
1.228
(1)
(14.739)
18.645

6.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά της εταιρείας αφορούν κυρίως σε αγοραζόµενα λογισµικά προγράµµατα Η ανάλυση των
λογιστικών αξιών, παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί.
Software
(Ποσά σε €)

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009

8.500
(4.888)
3.613
44.482
(23.930)
20.552

(Ποσά σε €)

Software
6.163
(2.550)
3.613
35.982
(19.043)
20.552

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009

6.3. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε €)

∆οσµένες Εγγυήσεις
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2009

31/12/2009
17.915

31/12/2008
16.209
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Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων

17.915

16.209

6.4. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα της εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:
31/12/2009
130.031
130.031
130.031

(Ποσά σε €)

Εµπορεύµατα
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για απαξιωµένα εµπορεύµατα:
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

31/12/2008
165.528
165.528
165.528

Το ποσό των αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης και περιλαµβάνεται στο κόστος
πωληθέντων της εταιρείας ανέρχεται σε 349.450 €

(2008: € 193.370).

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. Η εταιρεία δεν έχει
ενεχυριασµένα αποθέµατα.

6.5. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Η ανάλυση των απαιτήσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2009 έχει ως εξής:
31/12/2009
2.804.348
1.140.606
(106.954)
3.838.000

(Ποσά σε €)

Πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις

31/12/2008
2.809.396
827.989
(106.954)
3.530.431

Για όλες τις απαιτήσεις της εταιρείας έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν αποµείωση τους.
Επιπλέον, ορισµένες από τις απαιτήσεις οι οποίες δεν έχουν υποστεί αποµείωση βρίσκονται σε καθυστέρηση. Ο
αναµενόµενος χρόνος είσπραξης των ανωτέρω απαιτήσεων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
(Ποσά σε €)
Αναµενόµενος χρόνος είσπραξης:
Λιγότερο από 3 µήνες
Μεταξύ 3 και 6 µηνών
Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους
Περισσότερο του 1 έτους
Σύνολο

31.12.2009

31.12.2008

602.290
1.378.117
1.244.593
613.000
3.838.000

1.530.567
1.012.524
887.783
99.557
3.530.431

6.6. Λοιπές απαιτήσεις
Η ανάλυση των λοιπών απαιτήσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2009 έχει ως εξής:
(Ποσά σε €)

Χρεώστες ∆ιάφοροι
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο
Λοιπές Απαιτήσεις
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2009

31/12/2009
4.832
589

31/12/2008
5.674

1.190

7.292
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Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

6.611

12.966

6.7. Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού την 31/12/2009 περιλαµβάνουν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους έσοδα
από επιχορηγήσεις κρατικών προγραµµάτων που αναµένεται να εισπραχθούν στην επόµενη χρήση και αναλύονται ως
εξής:
(Ποσά σε €)

Προπληρωµένα έξοδα

31/12/2009
420

31/12/2008
1.253

54.445
54.865

10.025
11.278

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο

6.8. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές καταχωρούµενες στα
αποτελέσµατα
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν µετοχές
εισηγµένων εταιρειών και αναλύονται ως εξής:
31/12/2009

31/12/2008

Υπόλοιπο έναρξης
Αγορές χρήσης

20.061
1.040

59.740
-

Αναπροσαρµογές εύλογης αξίας
Τέλος περιόδου

(2.240)
18.860

(39.679)
20.061

(Ποσά σε €)

Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων περιλαµβάνονται στο κονδύλι «Λοιπά
χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα». Μέσα στην χρήση η εταιρείας προέβη σε αγορές µετοχών ύψους € 1.040. Η εύλογη
αξία των ανωτέρω συµµετοχικών τίτλων βασίζεται στην τρέχουσα αξία αγοράς τους, στην αγορά διαπραγµάτευσης
τους.
6.9. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
Τα ταµειακά διαθέσιµα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε €)

∆ιαθέσιµα στο ταµείο
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

31/12/2009
3.256
295.200
298.456

31/12/2008
5.420
205.913
211.333

6.10. Ίδια κεφάλαια
6.10.1. Μετοχικό κεφάλαιο
Την 31η ∆εκεµβρίου 2009 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €1.143.518 διαιρούµενο σε 2.287.036
µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,50€ η κάθε µία.
(Ποσά σε €)
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2009

Αριθµός
µετοχών

Ονοµαστική
Αξία

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Σύνολο
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1-Ιαν-08

2.287.036

0,5

1.143.518

534.768

1.678.286

31-∆εκ-08
31-∆εκ-09

2.287.036
2.287.036

0,5
0,5

1.143.518
1.143.518

534.768
534.768

1.678.286
1.678.286

6.10.2. Αποθεµατικά κεφάλαια
Τα λοιπά αποθεµατικά της εταιρείας δεν παρουσίασαν καµία µεταβολή µέσα στη χρήση 2009 και αναλύονται ως εξής:
Τακτικό
αποθεµατικό

Λοιπά
αποθεµατικά

1-Ιαν-08

26.535

123.719

150.254

31-∆εκ-08
31-∆εκ-09

26.535
26.535

123.719
123.719

150.254
150.254

(Ποσά σε €)

Σύνολο

6.11. Πληρωµές βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους της µητρικής επιχείρησης
Μέσα στην χρήση, παραχωρήθηκαν σε διευθυντικά και λοιπά στελέχη της εταιρείας δικαιώµατα σε συµµετοχικούς
τίτλους της µητρικής SingularLogic S.A. Το ποσό που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2009, σύµφωνα µε την
Ε.∆.∆.Π.Χ.A. 11, ανέρχεται σε € 9.661.

6.12. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων καθώς και αυτά που αναγνωρίζονται
στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε €)

31/12/2009

31/12/2008

Συνταξιοδοτικές παροχές

158.034

126.485

Σύνολο

158.034

126.485

Υποχρεώσεις για:

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και
καταβολές)
Σύνολο

31.549

22.923

31.549

22.923

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι τα παρακάτω:
(Ποσά σε €)

Παρούσα αξία χρηµατοδοτούµενων
υποχρεώσεων

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/
(ζηµίες)
Υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής
Θέσης

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2009

31/12/2009

31/12/2008

195.764

152.749

(37.730)

(26.264)

158.034

126.485
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων έχουν ως εξής:
(Ποσά σε €)

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Επίδραση περικοπής /τερµατικών παροχών
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που
καταχωρήθηκαν στην περίοδο
Σύνολο περιλαµβανόµενο στις παροχές σε
εργαζοµένους

31/12/2009
22.741
8.401
-

31/12/2008
21.359
6.335
(6.377)

407

1.606

31.549

22.923

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31/12/2009

31/12/2008

Προεξοφλητικό επιτόκιο

5,5%

5,6%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών

6,0%

6,0%

Πληθωρισµός

2,5%

2,0%

6.13. ∆ανειακές υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε €)

Μακροπρόθεσµος
δανεισµός:
Τραπεζικός
δανεισµός
Σύνολο

31/12/2009

31/12/2008

527.944
527.944

532.935
532.935

Η εταιρεία µέσα στη χρήση 2007 έλαβε δάνειο από την µητρική της Singularlogic S.A. ποσού 1.525.000€. Οι όροι
δανεισµού της µητρικής προς τις θυγατρικές καθορίζονται στις συµβάσεις δανεισµού που έχουν συναφθεί µεταξύ τους.
.Η ηµεροµηνία λήξης του δανείου είναι η εξής :

(Ποσά σε €)

Μεταξύ 2 και 5 ετών

31/12/2008

31/12/2008

527.944
527.944

532.935
532.935

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια δανεισµού στο τέλος της περιόδου αναφοράς είναι τα παρακάτω:

Τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος)

31/12/2009

31/12/2008

EUR.3M+1,1%

EUR.3M+1,1%

6.14. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της εταιρίας έχει ως εξής:
(Ποσά σε €)

Προµηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2009

31/12/2009
1.003.771
698.778

31/12/2008
768.767
735.341
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Σύνολο

1.702.549

1.504.108

Οι ανωτέρω εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις θεωρούνται ως βραχυπρόθεσµες. Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, αποτελούν µία λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών.

6.15. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:
31/12/2009

31/12/2008

Υποχρεώσεις από ΦΠΑ
Υποχρεώσεις από λοιπούς Φόρους

137.441
53.786

168.757
54.026

Σύνολο

191.227

222.783

(Ποσά σε €)

6.16. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις την 31η ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε €)

∆εδουλευµένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Έσοδα επόµενης περιόδου - Επιχορηγήσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2009
328.577
102.216
25.314
456.107

31/12/2008
289.127
90.237
42.084
119.355
540.803

6.17. Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων της εταιρείας αναλύεται ως εξής:
(Ποσά σε €)

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης παγίων
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων
Φόροι και τέλη
∆ιαφήµιση
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολα

31/12/2009

31/12/2008

1.955.537

1.853.117

349.450

193.370

1.511.824

1.464.553

19.244

18.000

557

307

107.965

102.070

2.283

2.320

504

2.206

94.145

112.912

19.449
4.060.960

15.079
3.763.934

6.18. Έξοδα διοίκησης / διάθεσης
Η ανάλυση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης έχει ως εξής:
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση
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Έξοδα διοίκησης
(Ποσά σε €)

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους
Αµοιβές και έξοδα τρίτων

1/131/12/2009
254.941
155.825

1/131/12/2008
246.510
186.066

3.621

3.152

Παροχές τρίτων

105

54

20.312

17.873

779

955

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης παγίων
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων
Φόροι και τέλη

79

383

14.678

19.617

10.607
460.946

1.991
476.601

∆ιαφήµιση
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων

Έξοδα διάθεσης
(Ποσά σε €)

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης παγίων
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων
Φόροι και τέλη
∆ιαφήµιση
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων

1/131/12/2009

1/131/12/2008

419.885
28.121
7.585
220
42.555
584
81
15.114
3.725
517.869

510.874
3.147
7.257
124
41.149
679
464
23.756
2.491
589.940

6.19. Λοιπά έσοδα / έξοδα εκµετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε €)

Άλλα λειτουργικά έσοδα
Έσοδα από Επιδοτήσεις
Λοιπά
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις

1/131/12/2009

1/131/12/2008

31.840
35.410
-

5.025
47.595
20.399
21.436

-

1.000

Σύνολο

67.250

95.455

Άλλα λειτουργικά έξοδα
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους
Λοιπά

(87)
(4.258)

(57.835)
(9.331)

Σύνολο

(4.345)

(67.166)

Κέρδη από πώληση παγίων

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση
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6.20. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα
1/131/12/2009

1/131/12/2008

(Ποσά σε €)

Έσοδα τόκων:
-Τραπεζών

1.583
1.583

2.594
2.594

(8.401)

(6.335)

(18.445)
(195)
(1.412)

(48.242)
(260)
(1.075)

(28.453)

(55.912)

Έξοδα τόκων:
- Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
-Τραπεζικά δάνεια
- Προµήθειες Εγγυητικών Επιστολών
- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα στο µεγαλύτερο ποσοστό περιλαµβάνουν κάθε έσοδο και έξοδο σχετικά µε τόκους
από ληφθέντα δάνεια.
6.21. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα την 31η ∆εκεµβρίου 2009 έχουν ως εξής:
(Ποσά σε €)

-Ζηµιές εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων µέσω αποτελεσµάτων
- Έσοδα από µερίσµατα
Σύνολο

1/131/12/2009

1/131/12/2008

(2.240)

(39.679)

767
(1.473)

1.835
(37.845)

Στα λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνονται µερίσµατα που έλαβε η εταιρεία µέσα στο 2009 από
µετοχές εισηγµένων εταιρειών και µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών αυτών στοιχείων.

6.22. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
(Έµµεση µέθοδος παρουσίασης)
Οι προσαρµογές στα αποτελέσµατα για την Κατάσταση Ταµειακών Ροών αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε €)

Κέρδη Περιόδου

1/131/12/2009
281.953

1/1-31/12/2008
152.052

Προσαρµογές για:
Φόρο
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2009

20.363
14.739

17.011
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Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Έσοδα από χρησιµοποίηση προβλ. προηγ. χρήσεων
Κέρδη / (ζηµιές) από πώληση-καταστροφή
ενσώµατων παγίων στοιχείων
Κέρδη/ Ζηµιές εύλογης αξίας άλλων
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων
'Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων
Έσοδα από µερίσµατα

19.042
32.808
-

2.550
79.490
(170.315)

-

(993)

2.240
(1.583)
28.453
(767)
397.250

39.679
(2.594)
55.912
(1.835)
170.958

35.497
(302.761)

72.275
(256.145)

(43.587)

(11.278)

80.716
(230.135)
167.115

(179.414)
(374.562)
(203.604)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση / (µείωση) αποθεµάτων
Αύξηση / (µείωση) απαιτήσεων
Αύξηση / (µείωση) λοιπών λογ/σµών
κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

6.23. Συναλλαγές µε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη
Οι παροχές προς τη ∆ιοίκηση αναλύονται ως ακολούθως:

(Ποσά σε €)

Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Αµοιβές συνεδριάσεων ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
Σύνολο

1/1 - 31/12/2009
101.304

1/1 - 31/12/2008
99.671

123.738

122.229

225.042

221.900

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 δεν υπήρχαν δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (και
συγγενικά µε αυτούς µέρη).
6.24. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Ο αριθµός του προσωπικού κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 έχει ως εξής:

Μισθωτοί

31/12/2009

31/12/2008
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6.25. Εµπράγµατα Βάρη
∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού
έναντι δανεισµού.
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6.26. Ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
Η Εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις (Ε/Ε καλής εκτέλεσης, κλπ) σε τράπεζες, που ανέρχονται, κατά την 31η ∆εκεµβρίου
2009, σε € 1.500 (1.500 € την 31η ∆εκεµβρίου 2008).
6.27. Ανέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2006. Κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις
χρήσεις 2007-2009 δεν έχουν καταστεί οριστικές. . Η Εταιρεία λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών δεν αναµένει τα
αποτελέσµατα και οι ταµειακές ροές της να επηρεαστούν σηµαντικά κατά την οριστικοποίηση των φορολογικών
ελέγχων και για τον λόγο αυτόν δεν έχει προβεί σε σχηµατισµό πρόβλεψης.
6.28. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Η εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυµάνσεις στις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα επιτόκια, οι τιµές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το
πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής επίδρασης στα
χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 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:
•

Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας,

•

σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την µείωση
των κινδύνων και

•

εκτέλεση/εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης
κινδύνων.

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εµπορικούς χρεώστες,
πιστωτές και δάνεια από την µητρική.
6.28.1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα ενώ το πλήθος των συναλλαγών της πραγµατοποιείται σε Ευρώ µε
συνέπεια ο συναλλαγµατικός κίνδυνος να είναι αµελητέος. Οι απαιτήσεις σε ξ.ν. την 31.12.2009 ανήλθαν σε US$ 1.359.
Σε µία πιθανή αλλαγή της τάξεως του 10% στις κυµαινόµενες ισοτιµίες στο Αµερικανικό ∆ολάριο (USD) η µεταβολή
αύξηση/(µείωση) του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ανέρχεται σε € 94,31/ € (94,31).
6.28.2. Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου
Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση της στο κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά
τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Την 31η ∆εκεµβρίου 2009, η εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις µεταβολές της αγοράς
του επιτοκίου όσον αφορά τον δανεισµό της, ο οποίος υπόκειται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (βλέπε σηµείωση 6.13
που αφορά στον δανεισµό).
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε
µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του 1% ή –1% (2008: +/-1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι
κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.
2009
Αποτέλεσµα χρήσης
Καθαρή Θέση

+ 1%
5.279
5.279

2008
- 1%
-5.279
-5.279

+ 1%
5.329
5.329

- 1%
-5.329
-5.329

6.28.3. Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
(µέσα) τα οποία την 31η ∆εκεµβρίου 2009 αναλύονται ως εξής:
2009

2008

18.860

20.061

298.456
3.844.611

211.333
3.543.397

4.161.927

3.774.791

(Ποσά σε €)

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία
µέσω αποτελεσµάτων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις πληροφορίες αυτές
στους ελέγχους του πιστωτικού ελέγχου. Όπου είναι διαθέσιµες χρησιµοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις
σχετικά µε τους πελάτες. Η πολιτική της εταιρείας είναι να συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες.
Η διοίκηση της εταιρείας 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 εταιρείας δεν έχει ασφαλιστεί µε υποθήκη ή άλλη µορφή πιστωτικής
ασφάλισης.
Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε εξαιρετικά σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο
πιστωτικός κίνδυνος για τα ταµειακά διαθέσιµα θεωρείται αµελητέος, δεδοµένου ότι αντισυµβαλλόµενες είναι
αξιόπιστες τράπεζες της Ελλάδας.
6.28.4. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των µακροπρόθεσµων
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά. Οι ανάγκες
ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθηµερινή και εβδοµαδιαία βάση καθώς και σε µια
κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών. Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο
έτος προσδιορίζονται µηνιαία. Τα κεφάλαια για τις µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα
από ένα επαρκές ποσό δανεισµού.
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2009 αναλύεται ως εξής:
31/12/2009
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(Ποσά σε €)

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός
Εµπορικές Υποχρεώσεις (προµηθευτές και
επιταγές πληρωτέες)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

Βραχυπρόθεσµες
εντός 6 µηνών
6 έως 12 µήνες
1.658.642
456.107
2.158.656

Μακροπρόθεσµες
1 έως 5 έτη
αργότερο από 5 έτη
527.944
-

43.907

527.944

-

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η ∆εκεµβρίου 2008 είχε ως εξής:
31/12/2008
(Ποσά σε €)

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός
Εµπορικές Υποχρεώσεις (προµηθευτές και
επιταγές πληρωτέες)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

Βραχυπρόθεσµες
εντός 6 µηνών
6 έως 12 µήνες
1504.108
267.332
1.771.440

273.471
273.471

Μακροπρόθεσµες
1 έως 5 έτη
αργότερο από 5 έτη
523.935
523.9357

-

6.29. Γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς
Η εταιρεία την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των Οικονοµικών Καταστάσεων δεν απασχολεί προσωπικό.

Ν. Ιωνία 26.03.2010
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΑΛΗΣ

NIKOΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

A.∆.Τ Σ565101/97

A.∆.Τ.ΑΒ001315

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2009

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0004664 ΤΑΞΗ Α΄
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