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I. Δηλώζειρ ηων Εκππόζωπων 
ηος Διοικηηικού ςμβούλιος 

τις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 

3556/2007, όπως ισχύει σήμερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του Διοικητικού 

υμβουλίου της Εταιρείας και δη οι ακόλουθοι: 

 Δημήτριος Ντζανάτος του πυρίδωνος – Πρόεδρος του Διοικητικού υμβουλίου 

 Βασίλειος Καζάς του Κωνσταντίνου – Διευθύνων ύμβουλος 

 ωτήριος Κωνσταντίνου του Ανδρέα –Μέλος του Διοικητικού υμβουλίου. 

Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητα μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το 

Διοικητικό υμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Grant Thornton AE Ορκωτών 

Ελεγκτών και υμβούλων Επιχειρήσεων δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ’ όσων 

γνωρίζουμε: 

α) Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Grant Thornton AE Ορκωτών Ελεγκτών 

και υμβούλων Επιχειρήσεων για τη χρήση 01/07/2008 - 30/06/2009 οι οποίες καταρτίσθηκαν 

σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας, και 

β) Η συνημμένη Έκθεση του Διοικητικού υμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 

επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 

Παλαιό Υάληρο, 30 Οκτωβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΟ ΜΕΛΟ ΣΟΤ Δ.. 

   

   

   

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΝΣΖΑΝΑΣΟ 

ΑΔΣ Ρ 137662 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΑΖΑ 

ΑΔΣ Ν 098885 

ΩΣΗΡΙΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ  

ΑΔΣ 506581 
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II. Έκθεζη Ελέγσος Νόμιμος 
Ελεγκηή 

Προς τους Μετόχους της GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΣΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΚΑΙ 

ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ. 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της GRANT THORNTON A.E. 

ΟΡΚΩΣΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (η Εταιρεία), που 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2009, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή 

καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, 

εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 

απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων 

λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 

εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Σα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας 

με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες 

από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 

διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου 
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ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του 

κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του 

εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της γνώμης μας. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 

ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2009, την 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Σαμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 

υμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 

43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2009 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΣΩΝΙΟ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ 

Α.Μ. ΟΕΛ 14511 

 
ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ. 

Α.Μ. 132 
Λ.ΚΖΦΗΗΑ 124 
115 26 ΑΘΖΝΑ 
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III. Έκθεζη διασείπιζηρ ηος διοικηηικού ζςμβοςλίος 

ηηρ «Grant Thornton AE Οπκωηών Ελεγκηών 

και ςμβούλων Επισειπήζεων» επί ηων 

οικονομικών καηαζηάζεων για ηη σπήζη πος 

έληξε ηην 30η  Ιοςνίος 2009 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Grant Thornton AE, παρουσιάζουν με την παρούσα έκθεση τις 

ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2009.  

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση  

Η χρονιά που έκλεισε ήταν μια χρόνια οργανωτικών αλλαγών με την Εταιρεία να προχωρά 

παράλληλα την μετεγκατάσταση της σε  νέα κεντρικά  γραφεία κίνηση που αποτελεί όχημα  και 

διευκολύνει τις όποιες οργανωτικές αλλαγές που έλαβαν, λαμβάνουν και θα λάβουν χώρα στο 

μέλλον. 

Ο κύκλος εργασιών εμφάνισε σημαντική αύξηση λαμβανομένης υπόψη και της δεδομένης 

οικονομικής συγκυρίας της τάξεως του 14% με τις υπηρεσίες consulting και τα specialist advisory 

services να έχουν την κυριότερη συμβολή στην αύξηση αυτή. Σο 50% του κύκλου εργασιών 

αντιπροσωπεύει παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος με μετοχές εισηγμένες 

στο χρηματιστήριο της Αθήνας καθώς και σε ξένα χρηματιστήρια. ύμφωνα με στοιχεία της έρευνας 

της Hellastat που δημοσιεύτηκε το επτέμβριο του 2008 ο αριθμός των εργασιών στις όποιες 

εμπλέκεται η Εταιρεία και που σχετίζονται με τα ΔΠΦΑ έφτασε τα 264 με τις προβλέψεις για την 

συνέχεια να προσεγγίζουν τις 400 περίπου εργασίες και παράλληλα με τις συνεχείς εκδοτικές 

προσπάθειες στον τομέα αυτό παγιώνεται η σημαντική θέση της Εταιρείας σε θέματα εφαρμογής 

στην πράξη των ΔΠΦΑ. 

Προοπτικές για τη νέα χρονιά 

τόχος για τη νέα χρονιά είναι η καθιέρωση της Grant Thornton ως εταιρείας παροχής υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας με ευελιξία, εμπειρία και γνώση στην ανάληψη εξειδικευμένων εργασιών σε όλο το 

φάσμα της αγοράς. 

 τον τομέα των Assurance Services στόχος της Εταιρείας είναι η εστίαση στην ίδια την 

ελεγχόμενη επιχείρηση και όχι μόνο στα οικονομικά στοιχεία της. Οι έλεγχοι διεξάγονται 

από εξειδικευμένους ελεγκτές σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Grant Thornton 

International και ανάλογα με το τον κλάδο δραστηριοποίησης της ελεγχόμενης 



 

 

Ετήσιερ Οικονομικέρ Καταστάσειρ τηρ σπήσηρ πος έληξε την 30η Ιοςνίος 2009 9 

επιχείρησης. Με την σωστή πληροφόρηση και την συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη 

αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία για την επιχείρηση, τους στόχους και τις φιλοδοξίες της, 

προσφέροντας πολύτιμες συμβουλές στη διοίκηση.  

 τον τομέα των Specialist Advisory Services στόχος είναι ο σωστός προσδιορισμός των 

αναγκών των πελατών και η παροχή λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και 

αποτελεσματικά. το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον γρήγορης ανάπτυξης και 

συνεχών αλλαγών οι συμβουλευτικές υπηρεσίες γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές για τη 

βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. 

 Η φορολογία λόγω της πολυνομίας, της μεταβλητότητας και της αβεβαιότητας που τη 

χαρακτηρίζει, προκαλεί δυσχέρεια σε κάθε επιχειρηματία και στην επιχείρησή του. τον 

τομέα του International Tax η Εταιρεία έχει στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών εστιάζοντας σε κάθε πελάτη ξεχωριστά. 

 Σέλος, στον τομέα Business Advisory ο στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους 

πελάτες με απόλυτη ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και συνέπεια. 

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 

Όπως προαναφέρθηκε στις προηγούμενες παραγράφους ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται σημαντικά 

αυξημένος κατά 14%. Σο μικτό κέρδος κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση. 

ημαντική αύξηση κατά 93% περίπου  παρουσιάζουν και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων. τον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία 

κάποιων βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση. 

Φρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρείας 30/6/2009 30/6/2008 

Αριθμοδείκτες Ρευστότητες 

  
Αριθμοδείκτης κεφαλαίου κίνησης 106% 111% 

Ρευστότητας 105% 111% 

Άμεσης Ρευστότητας 21% 29% 

Αριθμοδείκτες Διαρθρωτικής Ισορροπίας 
  

Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 12,95 6,72 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια 12,44 6,48 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς υνολικό Ενεργητικό 95% 94% 

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας     

Μικτού Κέρδους Εκμεταλλεύσεως  15% 17% 

Κερδών προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και αποσβέσεων 
4% 2% 

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων προ αποσβέσεων 82% 41% 

Δαπανών Λειτουργίας     

Λειτουργικών εξόδων 70% 67% 

Λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις 15% 16% 
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Προβλεπόμενη πορεία 

Θεωρούμε ότι, η Εταιρεία εκμεταλλευόμενη την αποκτηθείσα εμπειρία της, την καλή της φήμη, 

αλλά και στηριζόμενη στην καλή της οργάνωση και την αφοσίωση του εξειδικευμένου της 

προσωπικού, θα συνεχίσει την καλή της πορεία και στην επόμενη χρήση. 

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες-πολιτικές αντιστάθμισης κινδύνων 

Πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Οι παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου στους οποίους εκτίθενται η Εταιρεία είναι ο κίνδυνος 

αγοράς, ρευστότητας και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

Η Εταιρεία ελέγχει και αξιολογεί σε περιοδική βάση, ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά την έκθεσή 

της στους ανωτέρω κίνδυνους. τα πλαίσια της αξιολόγησης και της διαχείρισης των κίνδυνων η 

Εταιρεία έχει συστήσει την Επιτροπή Διαχείρισης Κίνδυνων. Κύριος σκοπός της Επιτροπής 

Διαχείρισης Κίνδυνων είναι  η παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των μορφών κινδύνων στους 

οποίους εκτίθενται η Εταιρεία, μέσα από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανή μη έγκαιρη αποπληρωμή προς την Εταιρεία των υφιστάμενων 

και ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων. 

Σα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία του 

λήξης της περιόδου αναφοράς αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων        

Σαμειακά διαθέσιμα ισοδύναμα  1.574.687   2.073.380  1.631.820  

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  6.077.327  5.683.189 5.462.206  

Καθαρή λογιστική αξία  7.652.014  7.756.569 7.094.026  

 

Με στόχο την ελαχιστοποίηση των πιστωτικών κινδύνων και επισφαλειών η Εταιρεία έχει 

δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές και έχει θεσπίσει διαδικασίες σε σχέση με τα όρια έκθεσης 

ανά αντισυμβαλλόμενο βάσει της πιστοληπτικής της δυνατότητας. Σα πιστωτικά όρια πελατών 
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καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με όρια που έχει 

καθορίσει η Διοίκηση. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από 

απαξίωση. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας θέτει όρια στο μέγεθος του κινδύνου που μπορεί να εκτίθεται, σε κάθε 

μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Θεωρεί ότι όλα ποσά των ταμειακών διαθεσίμων είναι 

υψηλής πιστωτικής ποιότητας, δεδομένου ότι οι αντισυμβαλλόμενες τράπεζες είναι υψηλής 

πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω συστηματικής 

παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής 

παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών. Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

της Εταιρείας είναι βραχυπρόθεσμες. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, 

με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της 

ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής ικανότητάς της, η οποία θεωρείται καλή. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 30/06/2009, 30/06/2008 και 

30/06/2007 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

  30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

Ποσά εκφρασμένα σε € Βραχυπρόθεσμες Βραχυπρόθεσμες Βραχυπρόθεσμες 

  
Εντός 6 

μηνών 

6 έως 

12 

μήνες 

Εντός 6 

μηνών 

6 έως 12 

μήνες 

Εντός 6 

μηνών 

6 έως 12 

μήνες 

Εμπορικές υποχρεώσεις 1.088.864 0 609.663 0 611.924 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
5.749.520 0 6.066.007 0 5.145.817 0 

ύνολο 6.838.384 0 6.675.670 0 5.757.741 0 

 

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 
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 να εξασφαλίσει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (going - 

concern) και 

 να αυξήσει την αξία της Εταιρείας και κατά συνέπεια των μετόχων της. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, μείον τα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Σο 

κεφάλαιο για τις χρήσεις 2009, 2008 και 2007 αναλύεται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

ύνολο ιδίων κεφαλαίων  (607.854)  (1.111.313)  (1.509.748) 

Σαμειακά διαθέσιμα ισοδύναμα  1.574.687   2.073.380   1.631.820  

Κεφάλαιο  966.832   962.068   122.072  

        

ύνολο κεφαλαίων  607.854   1.111.313   1.509.748  

Κεφάλαιο προς ύνολο κεφαλαίων 1,59 0,87 0,08 

 

Γραφεία 

Η Εταιρεία διαθέτει γραφεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. 

ημαντικά γεγονότα μέχρι την υποβολή της έκθεσης 

Δεν έχουν σημειωθεί γεγονότα που επηρεάζουν το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης μέχρι 

σήμερα. 

υμπεράσματα 

Η ανάπτυξη της Εταιρείας την παρούσα χρήση ήταν αρκετά υψηλή, όπως και τις προηγούμενες, το 

οποίο οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες όλου του προσωπικού της Εταιρείας.  

Σα σημερινά μέλη του Διοικητικού υμβουλίου έχουν όλες τις δυνατότητες καλής λειτουργίας και 

ανάπτυξης της Εταιρείας, τις διατηρούν στο ακέραιο και είναι βέβαιο ότι η εταιρία θα συνεχίσει την 

ανοδική της πορεία. 
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Σο προσωπικό της Εταιρείας κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντεπεξέλθει στο έργο του. 

ας διαβεβαιώνουμε ότι οι προσπάθειες όλων θα συνεχισθούν με σκοπό την πραγματοποίηση 

καλύτερων αποτελεσμάτων στα επόμενα χρόνια. 

Οι προοπτικές διαγράφονται ευοίωνες και ευελπιστούμε ότι η τρέχουσα χρήση θα έχει για την 

Εταιρεία ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. 

 

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2009 

Εκ μέρους του Διοικητικού υμβουλίου 

 

 

Δημήτρης Ντζανάτος 

Πρόεδρος του Δ.. 
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IV. Καηάζηαζη Οικονομικήρ Θέζηρ 

(3 ΧΡΗΕΙ) 

 

    Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

        

Ποσά εκφρασμένα σε € εκ. 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ         

Με Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ         

Δλζώκαηα πάγηα 4 216.325 271.740 318.634 

Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 5 65.588 125.137 75.110 

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 6 88.272 84.627 79.035 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 7 77.940 65.355 51.217 

ύλνιν   448.124 546.860 523.996 

          

Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ         

Απνζέκαηα 8 86.168 54.825 0 

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 9 6.077.327 5.683.189 5.462.206 

Λνηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 10 349.182 246.207 246.279 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 11 1.574.687 2.073.380 1.631.820 

ύλνιν   8.087.364 8.057.601 7.340.305 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ   8.535.488 8.604.460 7.864.301 

          

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ         

Ίδηα Κεθάιαηα         

Μεηνρηθό θεθάιαην 12 146.500 146.500 146.500 

Λνηπά απνζεκαηηθά 12 437.654 437.654 187.928 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 
 

23.700 527.159 1.175.320 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ   607.854 1.111.313 1.509.748 

          

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο         

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από 
ηελ ππεξεζία 

13 311.758 261.421 204.866 

ύλνιν   311.758 261.421 204.866 

          

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο         

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 14 1.088.864 609.663 611.924 

Φόξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 15 777.492 556.057 391.946 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 16 5.749.520 6.066.007 5.145.817 

ύλνιν   7.615.876 7.231.727 6.149.687 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ   7.927.634 7.493.148 6.354.553 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ   8.535.488 8.604.460 7.864.301 
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V. Καηάζηαζη ςνολικών Εζόδων 

 

Ποσά εκφρασμένα σε €   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  εκ. 
01/07/2008 - 
30/06/2009 

01/07/2007 - 
30/06/2008 

Πσιήζεηο 17 15.140.823  13.309.795  

Κόζηνο πσιεζέλησλ 18 (12.875.508) (11.050.662) 

Μηθηό θέξδνο   2.265.315  2.259.133  

Έμνδα δηνίθεζεο 18 (1.483.436) (1.487.749) 

Έμνδα δηάζεζεο 18 (752.527) (601.813) 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο  19 145.075  63.476  

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο  19 (273.065) (93.767) 

Κέξδε /(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 
θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 

  (98.637) 139.280  

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 20 (13.071) (24.166) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 21 (52.672) (24.216) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 21 32.180  29.439  

Κέξδε πξν θόξσλ   (132.200) 120.337  

Φόξνο εηζνδήκαηνο 22 (371.258) (318.773) 

Κέξδε ρξήζεο κεηά από θόξνπο    (503.458) (198.436) 

VI. Καηάζηαζη Μεηαβολών ηων 
Ιδίων Κεθαλαίων 

 
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Ποσά εκφρασμένα σε € 
Αξηζκόο 
κεηνρώλ 

Μεηνρηθό 
θεθάιαην 

Λνηπά 
απνζεκαηηθά  

Κέξδε εηο 
λένλ  

ύλνιν 
ηδίσλ 

θεθαιαίσλ 

Τπόινηπν ηελ 1/7/2008 50.000 146.500 187.928 1.175.320 1.509.748 

Απνηέιεζκα ρξήζεο        (198.436)  (198.436) 

ύλνιν αλαγλσξηζκέλσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ 
γηα ηε ρξήζε 

  0 0  (198.436)  (198.436) 

Μεξίζκαηα πξνεγνύκελεο ρξήζεο        (200.000)  (200.000) 

Μεηαθνξά κεηαμύ απνζεκαηηθώλ θαη 
απνηειεζκάησλ εηο λένλ 

    249.726  (249.726) 0 

Τπόινηπν ηελ 30/6/2008 50.000 146.500 437.654 527.159 1.111.313 

            

Τπόινηπν ηελ 1/7/2008 50.000 146.500 437.654 527.159 1.111.313 

Απνηέιεζκα ρξήζεο        (503.458)  (503.458) 

ύλνιν αλαγλσξηζκέλσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ 
γηα ηε ρξήζε 

  0 0  (503.458)  (503.458) 

Τπόινηπν ηελ 30/6/2009 50.000 146.500 437.654 23.700 607.854 
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VII. Καηάζηαζη Σαμειακών Ροών 

 

Ποσά εκφρασμένα σε €   Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  εκ. 30/6/2009 30/6/2008 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Κέξδε /(δεκηέο) ρξήζεο πξν θόξσλ    (503.458)  (198.436) 

Πξνζαξκνγέο γηα:       

Απνζβέζεηο 4 ,5 384.135 181.015 

Μεηαβνιέο ζηηο ππνρξεώζεηο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ       

Πξνβιέςεηο   101.268 56.555 

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 21  (32.180)  (29.439) 

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 21 52.672 24.216 

ύλνιν πξνζαξκνγώλ   505.895 232.347 

        

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξηλ ηηο 
κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

  2.437 33.911 

        

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο       

(Αύμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ    (31.343)  (54.825) 

(Αύμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ    (492.412)  (240.642) 

Αύμεζε / (κείσζε) ππνρξεώζεσλ   490.853 1.137.758 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο    (30.465) 876.203 

Καηαβιεζέληεο ηόθνη    (52.672)  (24.216) 

Καηαβιεζείο θόξνο εηζνδήκαηνο    (167.156)  (55.719) 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο    (250.293) 796.268 

        

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Αγνξέο ελζώκαησλ παγίσλ 4  (253.123)  (84.253) 

Αγνξέο αζώκαησλ παγίσλ 5  (27.456)  (99.895) 

Σόθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 21 32.180 29.439 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    (248.400)  (154.709) 

        

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο   0  (200.000) 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   0  (200.000) 

        

Καζαξή (κείσζε) /αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα    (498.693) 441.559 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 11 2.073.380 1.631.820 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 11 1.574.687 2.073.380 
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1. Υύση δραστηριοτήτων 

Η Grant Thornton στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1994. Η νομική της μορφή είναι Ανώνυμη Εταιρεία 

και η πλήρης επωνυμία της είναι «Grant Thornton ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές και ύμβουλοι 

Επιχειρήσεων». 

Η Grant Thornton είναι μέλος της Grant Thornton International. Παράλληλα, έχει εγγραφεί στο 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Σο PCAOB είναι μία μη κερδοσκοπική 

εταιρεία. Δημιουργήθηκε με τον νόμο του Sarbanes-Oxley Act το 2002 με σκοπό των επιτήρηση 

των ελεγκτών των δημόσιων επιχειρήσεων, προκειμένου να προστατευθούν περαιτέρω τα 

συμφέροντα των επενδυτών και το δημόσιο συμφέρον εν γένει. Η εγγραφή στο PCAOB παρέχει 

στην Grant Thornton τη δυνατότητα συμμετοχής σε ελέγχους στα χρηματιστήρια της Αμερικής. 

ήμερα, η Grant Thornton είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών και 

συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έχοντας διαμορφώσει μια νέα αντίληψη στην παροχή 

ολοκληρωμένων και σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 

2. Γενικές πληροφορίες και δήλωση συμμόρφωσης με τα ΔΠΦΑ 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 30ης  Ιουνίου 2009 που καλύπτουν τη χρήση από 

την 1η Ιουλίου 2008 έως και την 30η Ιουνίου 2009, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης 

της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΦΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των Διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 

την 30/06/2009. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα 

Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΦΑ) και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις 

εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη 

ημείωση 3, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους. Οι παρούσες 

είναι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάσσονται σύμφωνα με τα ΔΠΦΑ. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2009 (συμπεριλαμβανομένων 

και των συγκριτικών περιόδων) έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό υμβούλιο της Εταιρείας την 30η 

Οκτωβρίου 2009. 

Η Grant Thornton στην Ελλάδα είναι μέλος της Grant Thornton International (GTI) από το 1998 

και έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση αυτή. Η Εταιρεία έχει 

έδρα στην οδό Ζεφύρου 56, ΣΚ 175 64, Παλαιό Υάληρο, Αττική. 
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3. Περίληψη λογιστικών πολιτικών 

3.1  Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΦΑ 

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί για την σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων της Εταιρείας συνοψίζονται παρακάτω. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις λογιστικές πολιτικές που 

προσδιορίζονται από τα ΔΠΦΑ και ήταν σε εφαρμογή στη λήξη της περιόδου αναφοράς (30η 

Ιουνίου 2009) ή που εφαρμόστηκαν πρόωρα. 

Αυτές οι λογιστικές πολιτικές χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις περιόδους για τις οποίες 

παρουσιάζονται Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που η Εταιρεία έκανε χρήση 

λογιστικών πολιτικών και εξαιρέσεων κατά την μετάβαση στα ΔΠΦΑ. Οι εξαιρέσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν από την Εταιρεία και οι επιδράσεις μετάβασης στα ΔΠΦΑ παρουσιάζονται στην 

ημείωση 28. 

3.2  Πρόωρη εφαρμογή ΔΠΦΑ 

Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε πρόωρη εφαρμογή νέων Προτύπων στις Οικονομικές Καταστάσεις 

της 30/06/2009 καθώς και στις συγκριτικές περιόδους. 

Σα Πρότυπα και οι Διερμηνείες τα οποία δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ και δεν έχουν εφαρμοστεί 

πρόωρα από την Εταιρεία παρουσιάζονται παρακάτω στην ημείωση 3.4. 

3.3  Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 

(Σροποποιημένο το 2007) 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών 

Καταστάσεων (τροποποιημένο το 2007). 

Η Εταιρεία επέλεξε την παρουσίαση της Κατάστασης υνολικών Εσόδων σε μία ενιαία κατάσταση 

και όχι σε δύο ξεχωριστές. 

ύμφωνα με το ΔΠΦΑ 1, η Εταιρεία παρουσιάζει τρεις Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης στις 

πρώτες Οικονομικές της Καταστάσεις με βάση τα ΔΠΦΑ. ε μεταγενέστερες περιόδους η Εταιρεία 

θα παρουσιάζει δύο συγκριτικές περιόδους για την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης μόνο όταν: (i) 

εφαρμόζει μία λογιστική πολιτική αναδρομικά, (ii) προβαίνει σε αναδρομική αναδιατύπωση 

στοιχείων στις Οικονομικές της Καταστάσεις, ή (iii) αναταξινομεί στοιχεία των Οικονομικών της 

Καταστάσεων. 
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3.4 Νέα Πρότυπα Διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς και 

ούτε έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρεία 

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων είχαν εκδοθεί τα παρακάτω νέα 

και αναθεωρημένα Πρότυπα και Διερμηνείες τα οποία δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ και δεν έχουν 

εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρεία. υγκεκριμένα: 

 ΕΔΔΠΦΑ 17 Διανομές μη Ταμειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009). 

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. Η ΕΔΔΠΦΑ 17 διευκρινίζει 

τα παρακάτω θέματα: 

- το μέρισμα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το μέρισμα έχει εγκριθεί και δεν 

βρίσκεται πλέον στη διάθεση της Εταιρείας, 

- η Εταιρεία πρέπει να επιμετρά το μέρισμα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να διανεμηθούν, 

- η Εταιρεία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που πληρώθηκε και 

της λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται στα 

αποτελέσματα, και 

- η Εταιρεία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά 

στοιχεία που κατέχονται προκειμένου για διανομή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισμό 

της διακοπείσας δραστηριότητας. 

Η Διερμηνεία όταν τεθεί θα ισχύ θα έχει εφαρμογή στην Εταιρεία στις περιπτώσεις που 

αποφασιστεί η διανομή μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού. 

 ΕΔΔΠΦΑ 18 Μεταφορές Στοιχείων του Ενεργητικού από Πελάτες (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009). 

Η Διερμηνεία αυτή αναφέρεται ειδικότερα στον τομέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον 

λογιστικό χειρισμό συμφωνιών όπου η Εταιρεία αποκτά ενσώματα πάγια στοιχεία του 

ενεργητικού (ή χρηματικά διαθέσιμα προκειμένου να προχωρήσει στην κατασκευή σχετικών 

στοιχείων του ενεργητικού) από έναν πελάτη και αυτό το πάγιο χρησιμοποιείται ως 

αντάλλαγμα για την σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο ή για την παροχή μελλοντική 

πρόσβασής του, έτσι ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η Διερμηνεία 

δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 Σροποποίηση στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση: Κατάλληλα 

μέσα αντιστάθμισης, Ιούλιος 2008 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/07/2009). 
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Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 39, επιτρέπει σε μία επιχείρηση να προσδιορίσει ως 

αντισταθμιζόμενο στοιχείο ένα τμήμα της μεταβολής της εύλογης αξίας ή της διακύμανσης 

της ταμειακής ροής ενός χρηματοοικονομικού μέσου. Μία επιχείρηση μπορεί να 

προσδιορίσει τις μεταβολές στην εύλογη αξία ή στις ταμειακές ροές που συνδέονται με ένα 

μονομερή κίνδυνο, ως το αντισταθμιζόμενο στοιχείο, σε μία αποτελεσματική σχέση 

αντιστάθμισης. Η Εταιρεία δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να επηρεάσει τις Οικονομικές 

της Καταστάσεις. 

 Σροποποιήσεις στα ΔΛΠ 39 & ΕΔΔΠΦΑ 9 σχετικές με ενσωματωμένα παράγωγα 

(Μάρτιος 2009 και εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που λήγουν την ή μετά την 

30/06/2009). 

Οι τροποποιήσεις αποτελούν συνέπεια των αλλαγών που επέφερε η τροποποίηση του ΔΛΠ 

39 τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2008 σχετικά με την αναταξινόμηση (σε ορισμένες 

περιπτώσεις) των μη παραγώγων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού εκτός της 

κατηγορίας των «χρηματοοικονομικών μέσων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων». Η τροποποίηση διευκρινίσει ότι, εάν μια επιχείρηση μεταφέρει ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού εκτός της κατηγορίας των 

«χρηματοοικονομικών μέσων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων», 

πρέπει να προσδιορίσει εάν το χρηματοοικονομικό μέσο περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο 

παράγωγο το οποίο απαιτείται να διαχωριστεί από το μέσο. Η τροποποίηση δεν αναμένεται 

να επηρεάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων (έκδοση τον Απρίλιο 2009). Σο IASB προχώρησε τον 

Απρίλιο του 2009 στην έκδοση του «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Φρηματοοικονομικής Αναφοράς 2009». Η ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι διαφορετική 

για κάθε Πρότυπο και ξεκινά την ή μετά την 01/07/2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές και δεν αναμένεται να επέλθουν ουσιαστικές επιδράσεις από αυτές στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας . Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει 

αυτές τις βελτιώσεις. 

 Αναθεώρηση του ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (εφαρμόζεται μελλοντικά 

για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2011). 

Σο IASB προχώρησε την 04/11/2009 στην έκδοση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 24 

Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών. Η κυριότερη αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη 

έκδοση του Προτύπου είναι η εισαγωγή της εξαίρεσης από τις απαιτήσεις γνωστοποίησης 

του ΔΛΠ 24 των συναλλαγών με:  

- κρατικές υπηρεσίες οι οποίες ασκούν έλεγχο, ουσιώδη επιρροή ή από κοινού έλεγχο στην 

αναφέρουσα επιχείρηση, και  
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- λοιπές υπηρεσίες και οργανισμού άμεσα συνδεδεμένα με κρατικές υπηρεσίες. Η ανωτέρω 

αναθεώρηση δεν αναμένεται να επηρεάσει τις γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών της 

Εταιρείας. 

 ΔΠΦΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2013). 

Σο IASB προχώρησε την 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου 

ΔΠΦΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση. Σο ΔΠΦΑ στην πρώτη του μορφή 

αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 μόνο ως προς τις διατάξεις που αφορούν στην ταξινόμηση και 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. υγκεκριμένα, καταργεί 

τις τέσσερεις κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων του ΔΛΠ 39 και επιβάλει η 

ταξινόμηση όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού να γίνεται σε δύο 

κατηγορίες (αποσβεσμένο κόστος ή εύλογη αξία) ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο 

της κάθε επιχείρησης αλλά και τα χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού στοιχείου του 

ενεργητικού. Σο νέο Πρότυπο δεν αναμένεται να επηρεάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις 

της Εταιρείας. 

3.5 Ενσώματα πάγια 

Σα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις στις αξίες κτήσης 

τους, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες απαξίωσης των παγίων. Σο κόστος 

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

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

ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος 

τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Σο κόστος επισκευών και συντηρήσεων αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα 

στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Δλζώκαηα Πάγηα Ωθέιηκε Εσή (ζε έηε) 

Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ  1-10 

Δμνπιηζκόο γξαθείνπ θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 1-5 

 

Για τα ενσώματα πάγια δεν υπολογίζεται υπολειμματική αξία ενώ η ωφέλιμη ζωή τους 

επανεξετάζεται στη λήξη κάθε χρήσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν 

την ανακτήσιμη αξία τους, τότε η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα 
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αποτελέσματα. Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 

λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 

3.6 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται κυρίως άδειες λογισμικού. Ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται αρχικά στο κόστος κτήσης του. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα 

άυλα στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις 

και κάθε τυχόν συσσωρεμένη ζημιά απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των άυλων στοιχείων. Όλα τα άυλα στοιχεία του 

ενεργητικού έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. Η περίοδος 

και η μέθοδος απόσβεσης αναθεωρούνται τουλάχιστον στη λήξη κάθε χρήσης. 

Λογισμικό 

Η συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν πραγματοποιείται η 

δαπάνη. Αντίθετα, οι δαπάνες που βελτιώνουν ή επιμηκύνουν την απόδοση των προγραμμάτων 

λογισμικού, πέραν των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών, ή αντίστοιχα τα έξοδα μετατροπής 

λογισμικού, ενσωματώνονται στο κόστος κτήσης του άυλου παγίου με απαραίτητη προϋπόθεση να 

μπορούν να μετρηθούν με αξιοπιστία. 

3.7 Αποθέματα 

Σα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Σο κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να 

βρεθούν στο τρέχον σημείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, 

εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα και κόστος συσκευασίας. Σο κόστος των πρώτων υλών και των 

ετοίμων προϊόντων καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της 

Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη 

για την πώλησή τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος 

αντικατάστασης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή 

απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

3.8 Λογαριασμοί εισπρακτέοι και πιστωτική πολιτική 

Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, μετά από 

προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα υπόλοιπα, ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων 

(υπόλοιπα που εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης, εάν υπάρχουν) αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει 

κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται στο 

μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών 

πληροφοριών. ε κάθε ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς όλες οι καθυστερημένες ή 
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επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης 

για επισφαλείς απαιτήσεις. Σο υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις 

προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς ώστε να αντανακλά 

τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην 

υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μην 

διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την 

είσπραξή της. 

3.9 Σαμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Σα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις 

όψεως και προθεσμιακές καταθέσεις. Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις με αρχική 

λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. 

3.10   Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και δεσμευμένες στο σύνολό τους. Με 

απόφαση της Γενικής υνέλευσης επιτρέπεται να ορίζεται προνόμιο υπέρ υφιστάμενων ή 

νεοεκδιδόμενων μετοχών. Σο προνόμιο συνίσταται στην κατ’ αποκλειστικότητα συμμετοχή σε κέρδη 

από την εταιρική δραστηριότητα που αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες των μετόχων που κατέχουν 

τις προνομιούχες μετοχές, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη εκ της εταιρικής 

δραστηριότητας των λοιπών (κοινών) μετόχων.  

Μερίσματα μετοχών 

Σα μερίσματα μετοχών αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στη χρήση που εγκρίνονται από την Γενική 

υνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

3.11   Υορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενη φορολογία 

Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους 

αναβαλλόμενους φόρους και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. 

Σρέχουσα φορολογία εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους 

φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος 

περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρείας, όπως 

αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και τις προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και 

προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζονται σύμφωνα με τις 

θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές. 

Αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος 
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Αναβαλλόμενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα 

οικονομικά βάρη ή οφέλη που προκύπτουν στη χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα 

καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές 

διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και 

των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε 

το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στη χρήση κατά την οποία θα 

διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και 

φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης 

της περιόδου αναφοράς. ε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής 

των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη 

της ημερομηνίας λήξης της περιόδου αναφοράς. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί 

την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ενώ επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και 

μειώνονται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα είναι διαθέσιμο επαρκές φορολογητέο 

κέρδος για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της 

αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα 

κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Φρήσης. Μόνο αυτές οι 

μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή στις υποχρεώσεις που σχετίζονται με στοιχεία που 

αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται επίσης στα 

λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

3.12   Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Σα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος από επαγγελματικές 

υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά την διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων 

εξόδων που σχετίζονται με τον πελάτη και καθαρό από φόρο προστιθέμενης αξίας. Σα έσοδα 

αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 

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

εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 

σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. Όταν το αποτέλεσμα μίας συναλλαγής μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα, το έσοδο που σχετίζεται με τη συναλλαγή αναγνωρίζεται στην Κατάσταση 
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Αποτελεσμάτων με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης κατά την ημερομηνία των Οικονομικών 

Καταστάσεων και δεδομένου ότι το δικαίωμα στη λήψη του ανταλλάγματος έχει επιτευχθεί μέσω της 

παροχής των υπηρεσιών. Έτσι, το έσοδο στην περίπτωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

αντιπροσωπεύει το κόστος που αναλογεί στο στάδιο ολοκλήρωσης κάθε σύμβασης πλέον 

οποιονδήποτε αναλογούντα κέρδη μείον ποσά που είχαν αναγνωριστεί σε προηγούμενες περιόδους 

όπου είναι σχετικό. 

Όταν το αποτέλεσμα μίας συναλλαγής δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, το έσοδο αναγνωρίζεται 

μόνο στον βαθμό που το κόστος παροχής υπηρεσιών είναι ανακτήσιμο. Κανένα ποσό εσόδου δεν 

αναγνωρίζεται στην περίπτωση που υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα αναφορικά με την 

ανακτησιμότητα του εισπρακτέου ανταλλάγματος ή όταν το δικαίωμα είσπραξης καθίσταται μη 

πιθανό για λόγους που είναι εκτός του ελέγχου της εταιρείας. Οι αναμενόμενες ζημιές 

αναγνωρίζονται αμέσως μόλις καταστούν πιθανές βάσει των πιο πρόσφατων εκτιμήσεων του εσόδου 

και του κόστους. 

Έσοδα τόκων και έσοδα από μερίσματα 

Σα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται καθώς προκύπτουν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. Σα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το 

δικαίωμα είσπραξής τους από τους μετόχους. 

Λειτουργικά έξοδα 

Σα λειτουργικά έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων καθώς οι υπηρεσίες 

αναλίσκονται ή κατά την ημερομηνία της διενέργειας των εξόδων.  

3.13   Λειτουργικές μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του 

παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων 

αναγνωρίζονται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης. 

3.14   Παροχές στο προσωπικό 

Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 

σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Συχόν 

ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη 

καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η Εταιρεία αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως 

στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα 

οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
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Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν εφάπαξ αποζημιώσεις συνταξιοδότησης, 

συντάξεις και άλλες παροχές που καταβάλλονται στους εργαζόμενους μετά την λήξη της 

απασχόλησης ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας τους. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας για παροχές 

συνταξιοδότησης αφορούν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. 

Σο δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 

περίοδο που αφορά. Σα προγράμματα συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από τον Όμιλο 

χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω πληρωμών σε ασφαλιστικές εταιρίες ή σε κρατικά κοινωνικά 

ασφαλιστικά ιδρύματα. 

(α) Πρόγραμμα Καθορισμένων Εισφορών: Σα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν 

την καταβολή εισφορών σε ασφαλιστικούς φορείς (π.χ Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), με 

αποτέλεσμα να μην ανακύπτει νομική υποχρέωση της Εταιρείας σε περίπτωση που το Κρατικό 

Σαμείο αδυνατεί να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του εργοδότη 

περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στο Σαμείο. Η πληρωτέα εισφορά από την 

Εταιρεία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση μετά και την 

αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευμένες εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο 

στα αποτελέσματα της χρήσης. 

(β) Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών (μη χρηματοδοτούμενο): Σο πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών της Εταιρείας αφορά στη νομική δέσμευση που έχει αναλάβει για την 

καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης συνταξιοδότησης σύμφωνα με το Ν. 2112/1920. Η θεμελίωση 

δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα έτη προϋπηρεσίας του 

υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή 

μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (αποθεματικό από τις 

καταβολές στην ασφαλιστική εταιρεία) και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε 

αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης 

παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της 

προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση 

χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Σα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, 

όσο και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Αυτά που προκύπτουν από τις 

προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της 
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σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο 

ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Σο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται 

άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος 

εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. την περίπτωση αυτή το 

κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο 

ωρίμανσης. 

3.15  Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις 

ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η 

εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι 

προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς και προσαρμόζονται 

προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης. Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, 

το ποσό της πρόβλεψης αποτελεί η παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν 

προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 

Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να διακανονιστεί μια 

υποχρέωση για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται. ε περιπτώσεις 

όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή ή το 

ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στις 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη 

είναι ελάχιστη. Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα 

κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται 

εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

3.16   ημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης 

τη συνέχεια παρατίθενται όλες οι σημαντικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των 

λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας οι οποίες έχουν την μεγαλύτερη επίδραση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της. 

Έσοδα 

Σο στάδιο ολοκλήρωσης της κάθε σύμβασης εκτιμάται από την Διοίκηση λαμβανομένων υπόψη 

όλων των διαθέσιμων πληροφοριών κατά την λήξη της περιόδου αναφοράς. Κατά την διαδικασία 

αυτή η Διοίκηση προσδιορίζει όλες τις σημαντικές εκτιμήσεις σχετικά τα βασικά σημεία της κάθε 
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σύμβασης, την πραγματική εργασία που έχει εκτελεστεί και το εκτιμώμενο κόστος μέχρι την 

ολοκλήρωση της κάθε εργασίας.  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να 

αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης, οι οποίες βασίζονται στα 

μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα 

ακολουθηθούν. Πιο συγκεκριμένα, η εκτίμηση της πιθανότητας ύπαρξης φορολογητέου εισοδήματος 

στο μέλλον επί του οποίου οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα χρησιμοποιηθούν 

βασίζεται στους προϋπολογισμούς της Διοίκησης, οι οποίοι προσαρμόζονται με τα σημαντικά ποσά 

μη φορολογητέων εσόδων και εξόδων καθώς και συγκεκριμένων ορίων χρησιμοποίησης τυχόν μη 

χρησιμοποιημένων φορολογικών κερδών ή ζημιών. 

3.17   Εκτιμήσεις σχετικά με αβεβαιότητες 

Κατά την προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων συνυπολογίζονται όλες οι σημαντικές 

κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές αναφορικά με την αναγνώριση και την αποτίμηση στοιχείων του 

ενεργητικού, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. 

Σα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 

που έχουν γίνει από την Διοίκηση και σε ελάχιστες περιπτώσεις συμπίπτουν με τα κατ’ εκτίμηση 

αποτελέσματα. 

Πληροφορίες αναφορικά με κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές που έχουν την σημαντικότερη 

επίδραση στην αναγνώριση και αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων, των 

εσόδων και των εξόδων της Εταιρείας παρατίθενται ακολούθως. 
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Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων του ενεργητικού 

Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων του ενεργητικού σε κάθε 

περίοδο αναφοράς. Σην 30/06/2009 η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την 

αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού (περαιτέρω πληροφορίες στις ημειώσεις 

3.5 και 3.6). Σα πραγματικά αποτελέσματα, παρόλα αυτά, μπορεί να διαφέρουν κυρίως λόγω 

τεχνολογικής απαξίωσης συγκεκριμένων λογισμικών προγραμμάτων και εξοπλισμού πληροφοριακών 

συστημάτων.  

Έσοδα 

Σα έσοδα που αναγνωρίστηκαν από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας αποτελούν την 

βέλτιστη εκτίμηση της Διοίκησης αναφορικά με το αποτέλεσμα των συμβάσεων και το στάδιο 

ολοκλήρωσής τους. Η Διοίκηση εκτιμά την κερδοφορία των συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη 

σε μηνιαία βάση με τη χρήση εκτεταμένων διαδικασιών διαχείρισης έργων.  

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

Σο ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η 

αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό 

επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών 

καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που 

χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε 

συνεχή επανεκτίμησή τους (περαιτέρω πληροφορίες στη ημείωση 13). 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες 

όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης 

στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε 

περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε 

συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του Νομικού υμβούλου 

της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων 

εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται (περαιτέρω πληροφορίες στη ημείωση 9). 
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4. Ενσώματα πάγια 

Σα ενσώματα πάγια της Εταιρείας περιλαμβάνουν κτίρια και εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων, 

έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό. Η λογιστική τους αξία αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  
Κηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο 
Έπηπια θαη ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
ύλνιν 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1/7/2007 254.556 1.276.278 1.530.835 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (182.776)  (1.029.425)  (1.212.201) 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 1/7/2007 71.781 246.853 318.634 

Πξνζζήθεο 688 83.565 84.253 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ  (28.794)  (102.353)  (131.147) 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 30/6/2008 255.245 1.359.844 1.615.088 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (211.570)  (1.131.779)  (1.343.349) 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 30/6/2008 43.675 228.065 271.740 

        

  
Κηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο 
Έπηπια θαη ινηπόο 

εμνπιηζκόο 
ύλνιν 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1/7/2008 255.245 1.359.844 1.615.088 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (211.570)  (1.131.779)  (1.343.349) 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 1/7/2008 43.675 228.065 271.740 

Πξνζζήθεο 0 253.123 253.123 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ  (19.678)  (277.451)  (297.129) 

Λνηπέο κεηαθνξέο 0  (11.408)  (11.408) 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 30/6/2009 255.245 1.612.967 1.868.211 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (231.248)  (1.420.639)  (1.651.886) 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 30/6/2009 23.997 192.328 216.325 

 

Σα ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης τους ενώ οι σωρευμένες αποσβέσεις τους 

επανυπολογίστηκαν μετά των επαναπροσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής κάθε παγίου. Δεν υπάρχουν 

υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού 

έναντι δανεισμού. 

5. Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

Σα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν μόνο λογισμικά προγράμματα. Οι λογιστικές 

τους αξίες για όλες τις περιόδους αναφοράς αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  
Λνγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα 
ύλνια 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1/7/2007 268.076 268.076 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (192.967)  (192.967) 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 1/7/2007 75.110 75.110 

Πξνζζήθεο 99.895 99.895 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ  (49.868)  (49.868) 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 30/6/2008 367.971 367.971 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (242.834)  (242.834) 
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Καζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 30/6/2008 125.137 125.137 

   

 
Λνγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα 
ύλνια 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 1/7/2008 367.971 367.971 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (242.834)  (242.834) 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 1/7/2008 125.137 125.137 

Πξνζζήθεο 27.456 27.456 

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ (87.005) (87.005) 

Λνγηζηηθή αμία ηελ 30/6/2009 395.427 395.427 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  (329.840)  (329.840) 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 30/6/2009 65.588 65.588 

6. Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

Σα λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

Δγγπήζεηο 82.682 78.805 73.213 

Λνηπά 0 0 5.823 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 88.272 84.627 79.035 

7. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 

λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων 

και υπολογίζονται βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που αναμένεται να ισχύει στις 

χρήσεις κατά τις οποίες αναμένεται να αναστραφούν οι προσωρινές φορολογητέες και εκπεστέες 

διαφορές. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 

εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 

τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι αφορούν στην ίδια 

φορολογική αρχή. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για τις μεταφερόμενες 

φορολογικές ζημιές, στον βαθμό που είναι πιθανή η πραγματοποίηση του σχετικού φορολογικού 

οφέλους μέσω μελλοντικών φορολογικών κερδών. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 
30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

 
Α.Φ. 

Απαίηεζε 
Α.Φ. 

Τπνρξέσζε 
Α.Φ. 

Απαίηεζε 
Α.Φ. 

Τπνρξέσζε 
Α.Φ. 

Απαίηεζε 
Α.Φ. 

Τπνρξέσζε 

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ 
πξνζσπηθνύ ιόγσ 
εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

77.940 0 65.355 0 51.217 0 

ύλνια 77.940 0 65.355 0 51.217 0 

 
            

πκςεθηζκόο 
αλαβαιιόκελσλ 
θνξνινγηθώλ 
απαηηήζεσλ θαη 
ππνρξεώζεσλ 

0 0 0 0 0 0 

 
            

Αλαβαιιόκελε 
θνξνινγηθή απαίηεζε / 
(ππνρξέσζε) 

77.940 0 65.355 0 51.217 0 

8. Αποθέματα 

 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

Απνζέκαηα 86.168 54.825 0 

Καζαξή ινγηζηηθή αμία 86.168 54.825 0 

 

την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 30/06/2009 περιλαμβάνεται ποσό € 

36.509 που αφορά σε κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο (30/06/2008: € 8.492). 

9. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο από ηξίηνπο 5.452.825  4.620.954  4.697.688  

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 26.700  15.000  0  

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 755.599  1.118.593  827.413  

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (157.797) (71.358) (62.895) 

Καζαξέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 6.077.327  5.683.189  5.462.206  

 

Η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων του Ομίλου κατά την 31/12/2008 έχει ως εξής: 
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Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Γελ είλαη ζε θαζπζηέξεζε θαη δελ είλαη απνκεησκέλα 4.826.250 

Δίλαη ζε θαζπζηέξεζε αιιά όρη απνκεησκέλα   

181 - 360 εκέξεο 44.889 

> 360 εκέξεο 423.889 

ύλνιν 5.295.028 

 

Σο σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων αφορά σε βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες. Η 

καθαρή λογιστική αξία του κονδυλίου αποτελεί μία λογική κατά προσέγγιση εκτίμηση της εύλογης 

αξίας του. 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2009 και 2008 

έχει ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  30/6/2009 30/6/2008 

Τπόινηπν ηελ 1ε Ηνπιίνπ 71.358  62.895  

Γηαγξαθέο 0  (2.400) 

Πξνβιέςεηο πεξηόδνπ 86.439  10.862  

Τπόινηπν ηελ 30ε Ηνπλίνπ  157.797  71.358  

10. Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

Σα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

Υξεώζηεο δηάθνξνη 283.537 236.094 187.844 

Πξνπιεξσζέληα έμνδα 58.484 3.164 2.764 

Λνηπέο απαηηήζεηο 7.161 6.949 55.671 

ύλνιν 349.182 246.207 246.279 

11. Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Σα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρείας, περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

Μεηξεηά ζην ηακείν 11.111 4.445 6.550 

Σακεηαθά δηαζέζηκα ζηελ ηξάπεδα 613.576 2.068.935 1.364.726 

Βξαρππξόζεζκεο πξνζεζκηαθέο ηξαπεδηθέο 
θαηαζέζεηο 

950.000 0 260.544 
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ύλνιν ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη 
ηζνδπλάκσλ 

1.574.687 2.073.380 1.631.820 

        

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζε € 1.574.681 2.073.375 1.623.189 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζε μέλν 
λόκηζκα 

5 5 8.632 

ύλνιν ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη 
ηζνδπλάκσλ 

1.574.687 2.073.380 1.631.820 

 

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια 

καταθέσεων τραπεζών. Δεν υπάρχουν δεσμευμένες καταθέσεις της Εταιρείας. 

12. Μετοχικό κεφάλαιο και λοιπά αποθεματικά 

Σο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30/06/2009, ανερχόταν στο ποσό των € 146.500 

διαιρούμενο σε 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές και 25.000 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής 

αξίας εκάστης μετοχής € 2,93. 

Σα λοιπά αποθεματικά για την Εταιρεία αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  
Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό 
Δηδηθά 

απνζεκαηηθά 
Αθνξνιόγεηα 
απνζεκαηηθά 

Έθηαθηα 
απνζεκαηηθά 

ύλνιν 

Τπόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 
1/7/2007 

49.000 0 65.561 73.368 187.928 

Μεηαθνξά κεηαμύ απνζεκαηηθώλ θαη 
απνηειεζκάησλ εηο λένλ 

0 235  (235) 249.726 249.726 

Τπόινηπν θιεηζίκαηνο ηελ 
30/6/2008 

49.000 235 65.325 323.093 437.654 

            

 
Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό 
Δηδηθά 

απνζεκαηηθά 
Αθνξνιόγεηα 
απνζεκαηηθά 

Έθηαθηα 
απνζεκαηηθά 

ύλνιν 

Τπόινηπν αλνίγκαηνο ηελ 
1/7/2008 

49.000 235 65.325 323.093 437.654 

Μεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ρξήζεο 

0 0 0 0 0 

Τπόινηπν θιεηζίκαηνο ηελ 
30/6/2009 

49.000 235 65.325 323.093 437.654 

13. Τποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

ύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας της Ελλάδας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται 

αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Σο ύψος των αποζημιώσεων 

ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή 

συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Τπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν 

δικαιούνται αποζημίωση. ε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης καταβάλλεται εφάπαξ 

αποζημίωση του ν.2112/20. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής 
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δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω 

συνταξιοδότησης. Πρόκειται για μη χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών 

(defined benefit plans) σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 και η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε βάσει 

αναλογιστικής μελέτης. 

Σα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων έχουν ως ακολούθως: 

  30/6/2009 30/6/2008 

Ποσά εκφρασμένα σε € 
Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 
ύλνιν 

Πξνγξάκκαηα 
θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 

ύλνιν 

Κόζηνο ηξέρνπζαο απαζρόιεζεο 33.447 33.447 27.524 27.524 

Κόζηνο ηόθσλ ππνρξέσζεο παξνρώλ 13.071 13.071 9.424 9.424 
Αλαινγηζηηθά θέξδε/δεµηέο 
αλαγλσξηζκέλα κέζα ζην έηνο 

3.819 
3.819 19.607 19.607 

Έμνδν αλαγλσξηζκέλν ζηελ 
Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 50.337 50.337 56.555 56.555 

 

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας έχει ως 

εξής: 

  30/6/2009 30/6/2008 

Ποσά εκφρασμένα σε € 
Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 
ύλνιν 

Πξνγξάκκαηα 
θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 

ύλνιν 

Παξνύζα αμία ησλ ππνρξεώζεσλ 
θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ πνπ είλαη 
πιήξσο ή ελ µέξεη ρξεκαηνδνηνύκελεο 311.758 311.758 261.421 261.421 

Καζαξή ππνρξέσζε γηα ζπληάμεηο 
ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 311.758 311.758 261.421 261.421 

 

Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 

έχουν ως εξής: 

  30/6/2009 30/6/2008 

Ποσά εκφρασμένα σε € 
Πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 
ύλνιν 

Πξνγξάκκαηα 
θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 

ύλνιν 

Τπόινηπν αξρήο 261.421 261.421 204.866 204.866 

Κόζηνο απαζρόιεζεο 33.447 33.447 27.524 27.524 

Κόζηνο ηόθσλ 13.071 13.071 9.424 9.424 

Αλαινγηζηηθά δεκηέο / (θέξδε) 13.842 13.842 87.640 87.640 

Παξνρέο πιεξσζείζεο (10.023) (10.023) (68.033) (68.033) 

Τπόινηπν ηέινπο 311.758 311.758 261.421 261.421 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς 

είναι οι εξής: 

  30/6/2009 30/6/2008 

Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην 5,00% 4,60% 

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζώλ 3,00% 3,00% 

Μειινληηθέο απμήζεηο ζπληάμεσλ 2,00% 2,00% 
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Πιεζσξηζκόο 2,50% 2,50% 

14. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

Πξνκεζεπηέο 696.809 356.613 270.820 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 392.055 253.051 341.104 

ύλνιν 1.088.864 609.663 611.924 

 

Σο σύνολο των εμπορικών υποχρεώσεων αφορά σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε προμηθευτές. 

Η καθαρή λογιστική αξία του κονδυλίου αποτελεί μία λογική κατά προσέγγιση εκτίμηση της 

εύλογης αξίας του. 

15. Υόροι εισοδήματος πληρωτέοι 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, αφορούν σε τρέχουσες υποχρεώσεις από 

φόρο εισοδήματος: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 696.561 500.075 282.288 

Πξόβιεςε γηα έμνδν θόξνπ από αλέιεγθηεο ρξήζεηο 80.931 30.000 0 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ 0 25.982 109.658 

ύλνιν 777.492 556.057 391.946 

16. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

Ακνηβέο θαη κεξίζκαηα κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 3.059.600 3.797.731 3.774.265 

Έζνδα επόκελεο πεξηόδνπ 132.877 0 0 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί  315.333 182.113 143.602 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο από θόξνπο  697.129 760.272 757.805 

Ακνηβέο πξνο ην πξνζσπηθό από ηε δηαλνκή 1.435.165 958.446 417.275 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 109.416 367.445 52.869 

ύλνιν 5.749.520 6.066.007 5.145.817 
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17. Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

01/07/2008 
- 30/6/2009 

01/07/2007 
- 30/6/2008 

Assurance Services 11.532.018 9.896.606 

Business Advisory Services 1.586.877 1.831.316 

Tax Services 37.861 7.474 

Corporate Finance Services 748.083 304.113 

Project Finance Services 192.316 78.126 

Business Risk Services 285.347 298.739 

Transaction Services 704.351 862.343 

Other 53.970 31.078 

ύλνιν 15.140.823 13.309.795 

18. Ανάλυση εξόδων 

Σο κόστος πωληθέντων καθώς και τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αναλύονται ως εξής: 

  01/07/2008 - 30/06/2009 01/07/2007 - 30/06/2008 

Ποσά εκφρασμένα σε € 
Κόζηνο 

πσιεζέλησλ 
Έμνδα 

δηνίθεζεο 
Έμνδα 

δηάζεζεο 
ύλνιν 

Κόζηνο 
πσιεζέλησλ 

Έμνδα 
δηνίθεζεο 

Έμνδα 
δηάζεζεο 

ύλνιν 

Ακνηβέο θαη ινηπέο παξνρέο ζε 
εξγαδνκέλνπο 

8.874.440 485.954 14.337 9.374.731 7.319.784 458.670 9.796 7.788.250 

Κόζηνο απνζεκάησλ 
αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν 

36.509 0 0 36.509 8.492 0 0 8.492 

Απνζβέζεηο 285.856 51.301 46.977 384.134 140.010 22.181 18.824 181.015 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 1.827.019 717.222 45.486 2.589.726 2.315.690 830.192 96.101 3.241.982 

Παξνρέο ηξίησλ 774.127 118.685 98.152 990.964 584.593 107.504 92.086 784.183 

Φόξνη θαη ηέιε 40.619 11.611 5.567 57.797 31.894 9.691 5.538 47.123 

Λνηπά έμνδα 1.036.938 98.663 542.010 1.677.611 650.198 59.512 379.467 1.089.178 

ύλνιν 12.875.508 1.483.436 752.527 15.111.472 11.050.662 1.487.749 601.813 13.140.224 

19. Λοιπά έσοδα /(έξοδα) εκμετάλλευσης 

Σα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής: 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο     

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  
01/07/2008 - 
30/06/2009 

01/07/2007 - 
30/06/2008 

Έζνδα από επηδνηήζεηο 118.783 9.484 

Λνηπά έζνδα 14.791 2.834 

Κέξδε /(δεκηέο) από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 11.502 51.158 

ύλνιν ινηπώλ 145.075 63.476 

 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  
01/07/2008 - 
30/06/2009 

01/07/2007 - 
30/06/2008 

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ  86.439 10.862 

Λνηπά έμνδα 186.626 82.905 

ύλνιν 273.065 93.767 
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20. Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

Σα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  
01/07/2008 - 
30/06/2009 

01/07/2007 - 
30/06/2008 

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 13.071 24.166 

ύλνιν 13.071 24.166 

21. Φρηματοοικονομικά έσοδα /(έξοδα) 

Σα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής: 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα     

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  
01/07/2008 - 
30/06/2009 

01/07/2007 - 
30/06/2008 

Έζνδα από ηόθνπο θαηαζέζεσλ 32.180 29.439 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ 32.180 29.439 

 
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 

    

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  
01/07/2008 - 
30/06/2009 

01/07/2007 - 
30/06/2008 

Πξνκήζεηεο  52.672 24.216 

ύλνιν 52.672 24.216 

22. Υόρος εισοδήματος 

ύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις 

ελληνικές επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009 είναι 25%. 

Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας αναλύεται ως 

εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  30/6/2009 30/6/2008 

Σξέρνλ έμνδν θόξνπ 332.911 332.911 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο απνηειεζκάησλ (12.584) (14.139) 

Πξόβιεςε θόξνπ εηζνδήκαηνο 50.931 0 

ύλνιν 371.258 318.773 

Η συμφωνία για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του ελληνικού 

φορολογικού συντελεστή στα κέρδη προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  30/6/2009 30/6/2008 

Κέξδε πξν θόξσλ (132.200) 120.337 
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πληειεζηήο θόξνπ 25% 25% 

Αλακελόκελε δαπάλε θόξνπ (33.050) 30.084 

      

Πξνζαξκνγέο γηα εηζνδήκαηα πνπ δελ 
ππόθεηληαη ζε θνξνινγία 

0 0 

Πξνζαξκνγέο γηα έμνδα πνπ δελ 
εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο 

    

 - Με εθπηπηόκελεο δαπάλεο 404.308 288.688 

ύλνιν 371.258 318.773 

 

την Ελλάδα τα αποτελέσματα που κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές θεωρούνται προσωρινά 

και μπορούν να αναθεωρηθούν ως τη στιγμή που τα βιβλία και στοιχεία εξετασθούν από τις 

φορολογικές αρχές και οι φορολογικές δηλώσεις κριθούν οριστικές. υνεπώς, οι εταιρείες υπόκεινται 

σε υποχρέωση για πιθανές ποινές και φόρους που μπορούν να επιβληθούν κατά την εξέταση των 

βιβλίων και στοιχείων. ύμφωνα με τη μέθοδο διεκπεραίωσης των φορολογικών υποχρεώσεων στην 

Ελλάδα, η Εταιρεία έχει μια ενδεχόμενη υποχρέωση για πρόσθετες ποινές και φόρους από τις 

ανέλεγκτες χρήσεις, για τις οποίες έχει διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις. Οι ανέλεγκτες χρήσεις της 

Εταιρείας παρουσιάζονται στη ημείωση 26. 

Πληροφορίες σχετικά με τον αναβαλλόμενο φόρο αναφέρονται στη ημείωση 7. 

23. Κόστος εργαζομένων 

Σο κόστος εργαζομένων για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  
01/07/2008 - 
30/06/2009 

01/07/2007 - 
30/06/2008 

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 7.125.492 5.927.544 

Κόζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 1.883.678 1.506.512 

Λνηπά έμνδα πξνζσπηθνύ 282.199 256.421 

Απνδεκηώζεηο απόιπζεο 83.361 97.773 

ύλνιν θόζηνπο εξγαδνκέλσλ 9.374.731 7.788.250 

 

Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ 30/6/2009 30/6/2008 

Μηζζσηνί 265 249 

24. Παροχές σε βασικά διοικητικά στελέχη 

Οι παροχές των βασικών διοικητικών στελεχών της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε € Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

  
01/07/2008 - 
30/06/2009 

01/07/2007 - 
30/06/2008 

Μηζζνί & άιιεο βξαρππξόζεζκεο εξγαζηαθέο 
παξνρέο 

449.901 407.320 
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Κόζηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 71.685 72.703 

Ακνηβέο Γ.. 1.074.978 2.039.024 

ύλνιν 1.596.564 2.519.047 

Οι ανωτέρω αμοιβές αφορούν στα μέλη του Δ.. της Εταιρείας. 

  30/6/2009 30/6/2008 

Αξηζκόο βαζηθώλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ 8 8 

25. υναλλαγές συνδεδεμένων μερών 

Έμνδα Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ   

Ποσά εκφρασμένα σε € 
01/07/2008 - 
30/06/2009 

01/07/2007 - 
30/06/2008   

        

Ακνηβέο Γ.. 1.074.978 2.039.024   

ύλνιν 1.074.978 2.039.024   

        

Τπνρξεώζεηο Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

        

Ακνηβέο Γ.. 3.059.600 3.797.731 3.774.265 

ύλνιν 3.059.600 3.797.731 3.774.265 

26. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες: 

Εγγυήσεις 

H Εταιρεία την 30/06/2009 είχε τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις από παροχή εγγυήσεων: 

 Έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ύψους € 261.849. 

 Έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διάφορους διαγωνισμούς του Δημοσίου 

ύψους € 206.736. 

Εμπράγματα βάρη 

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων 

του ενεργητικού έναντι δανεισμού. 

Δικαστικές υποθέσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.  

Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα 
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Σην 30/06/2009 η Εταιρεία είχε ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την 

ενοικίαση μεταφορικών μέσων και λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως το 2013. 

Σα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων 

λειτουργικής μίσθωσης την 30/06/2009 έχουν ως κάτωθι: 

  H ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30/6/2009 

    

Δληόο 1 έηνπο 55.853 

Μεηαμύ 1 έηνπο θαη 5 εηώλ 150.228 

Άλσ ησλ 5 εηώλ 0 

ύλνια 206.081 

 

Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν είναι οριστικές, καθώς έχει ελεγχθεί φορολογικά 

μέχρι και την 31/12/2007. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο 

επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα 

οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία έχει προβεί σε εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που 

αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων και έχει διενεργήσει προβλέψεις 

για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους € 80.931. Η Διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των 

σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν, δεν θα έχουν σημαντική 

επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στα αποτελέσματα και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας. 

27. Πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Οι παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου στους οποίους εκτίθενται η Εταιρεία είναι ο κίνδυνος 

αγοράς, ρευστότητας και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

Η Εταιρεία ελέγχει και αξιολογεί σε περιοδική βάση, ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά την έκθεσή 

της στους ανωτέρω κίνδυνους. τα πλαίσια της αξιολόγησης και της διαχείρισης των κίνδυνων η 

Εταιρεία έχει συστήσει την Επιτροπή Διαχείρισης Κίνδυνων. Κύριος σκοπός της Επιτροπής 

Διαχείρισης Κίνδυνων είναι  η παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των μορφών κινδύνων στους 

οποίους εκτίθενται η Εταιρεία, μέσα από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανή μη έγκαιρη αποπληρωμή προς την Εταιρεία των υφιστάμενων 

και ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων. 
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Σα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία του 

λήξης της περιόδου αναφοράς αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

Καηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ        

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  1.574.687   2.073.380  1.631.820  

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο  6.077.327   5.683.189  5.462.206  

Καζαξή ινγηζηηθή αμία  7.652.014   7.756.569  7.094.026  

 

Με στόχο την ελαχιστοποίηση των πιστωτικών κινδύνων και επισφαλειών η Εταιρεία έχει 

δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές και έχει θεσπίσει διαδικασίες σε σχέση με τα όρια έκθεσης 

ανά αντισυμβαλλόμενο βάσει της πιστοληπτικής της δυνατότητας. Σα πιστωτικά όρια πελατών 

καθορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με όρια που έχει 

καθορίσει η Διοίκηση. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από 

απαξίωση. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας θέτει όρια στο μέγεθος του κινδύνου που μπορεί να εκτίθεται, σε κάθε 

μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Θεωρεί ότι όλα ποσά των ταμειακών διαθεσίμων είναι 

υψηλής πιστωτικής ποιότητας, δεδομένου ότι οι αντισυμβαλλόμενες τράπεζες είναι υψηλής 

πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω συστηματικής 

παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής 

παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών. Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

της Εταιρείας είναι βραχυπρόθεσμες. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, 

με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της 

ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής ικανότητάς της, η οποία θεωρείται καλή. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 30/06/2009, 30/06/2008 και 

30/06/2007 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

  30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

Ποσά εκφρασμένα σε € Βξαρππξόζεζκεο Βξαρππξόζεζκεο Βξαρππξόζεζκεο 

  
Δληόο 6 
κελώλ 

6 έσο 12 
κήλεο 

Δληόο 6 
κελώλ 

6 έσο 12 
κήλεο 

Δληόο 6 
κελώλ 

6 έσο 12 
κήλεο 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο 
ππνρξεώζεηο 

1.088.864 0 609.663 0 611.924 0 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο 
ππνρξεώζεηο 

5.749.520 0 6.066.007 0 5.145.817 0 

ύλνιν 6.838.384 0 6.675.670 0 5.757.741 0 
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Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

 να εξασφαλίσει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (going - 

concern) και 

 να αυξήσει την αξία της Εταιρείας και κατά συνέπεια των μετόχων της. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, μείον τα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Σο 

κεφάλαιο για τις χρήσεις 2009, 2008 και 2007 αναλύεται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2007 

        

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  (607.854)  (1.111.313)  (1.509.748) 

Σακεηαθά δηαζέζηκα ηζνδύλακα  1.574.687   2.073.380   1.631.820  

Κεθάιαην  966.832   962.068   122.072  

        

ύλνιν θεθαιαίσλ  607.854   1.111.313   1.509.748  

        

Κεθάιαην πξνο ύλνιν θεθαιαίσλ 1,59 0,87 0,08 

28. Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΦΑ 

Οι παρούσες αποτελούν τις πρώτες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΦΑ. Ως ημερομηνία μετάβασης ορίστηκε η 1η Ιουλίου 2007. 

Οι λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας που παρουσιάζονται ανωτέρω στη ημείωση 3 έχουν 

εφαρμοστεί για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 30η 

Ιουνίου 2009, της συγκριτικής χρήσης καθώς και της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης έναρξης της 

ημερομηνία μετάβασης. 

Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΦΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την κατάρτιση των πρώτων Οικονομικών της Καταστάσεων με 

βάση τα ΔΠΦΑ. Οι επιδράσεις της μετάβασης στα ΔΠΦΑ στην καθαρή θέση και στα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στην ενότητα που ακολουθεί και επεξηγούνται περαιτέρω στις 

σημειώσεις που συνοδεύουν τους πίνακες. 

29. Φρήση εξαιρέσεων πρώτης μετάβασης  

Η Εταιρεία δεν έκανε χρήση των εξαιρέσεων μετάβασης που ορίζονται στο ΔΠΦΑ 1. 
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30. Ανάλυση προσαρμογών ιδίων κεφαλαίων  

Σα ίδια κεφάλαια κατά την ημερομηνία μετάβασης καθώς και κατά την 30/06/2008 έχουν 

προσαρμοστεί για την μετάβαση από τις προηγούμενες λογιστικές αρχές στα ΔΠΦΑ ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε €   1ε Ηνπιίνπ 2007 30ε Ηνπλίνπ 2008 

  εκ. 
Πξνεγνύκελεο 

ινγηζηηθέο 
αξρέο 

Δπηδξάζεηο 
κεηάβαζεο ζηα 

ΓΠΥΑ 
ΓΠΥΑ 

Πξνεγνύκελεο 
ινγηζηηθέο 

αξρέο 

Δπηδξάζεηο 
κεηάβαζεο 
ζηα ΓΠΥΑ 

ΓΠΥΑ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ               

Με Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ 
Δλεξγεηηθνύ 

              

Δλζώκαηα πάγηα 
 

318.634  0  318.634  271.740  0  271.740  

Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 
 

75.110  0  75.110  125.137  0  125.137  

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ 
ελεξγεηηθνύ  

79.035  0  79.035  84.627  0  84.627  

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο α. 0  51.217  51.217  0  65.355  65.355  

ύλνιν   472.780  51.217  523.996  481.505  65.355  546.860  

                

Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ 
Δλεξγεηηθνύ 

              

Απνζέκαηα 
 

0  0  0  54.825  0  54.825  

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ζη. 5.462.206  0  5.462.206  5.653.189  30.000  5.683.189  

Λνηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 
 

246.279  0  246.279  246.207  0  246.207  

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
 

1.631.820  0  1.631.820  2.073.380  0  2.073.380  

ύλνιν   7.340.305  0  7.340.305  8.027.601  0  8.057.601  

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ   7.813.085  51.217  7.864.301  8.509.105  65.355  8.604.460  

                

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ               

Ίδηα Κεθάιαηα               

Μεηνρηθό θεθάιαην 
 

146.500  0  146.500  146.500  0  146.500  

Λνηπά απνζεκαηηθά 
 

187.928  0  187.928  437.654  0  437.654  

Απνηειέζκαηα εηο λένλ β. 2.883.397  (1.708.077) 1.175.320  2.893.201  (2.366.042) 527.159  

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ   3.217.825  (1.708.077) 1.509.748  3.477.354  (2.366.042) 1.111.313  

                

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο               

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ 
εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

γ. 0  204.866  204.866  0  261.421  261.421  

ύλνιν   0  204.866  204.866  0  261.421  261.421  

                

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο               

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο   611.924  0  611.924  609.663  0  609.663  

Φόξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη δ. 109.658  282.288  391.946  193.145  362.911  556.057  

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ε. 3.873.678  1.272.139  5.145.817  4.228.942  1.837.065  6.066.007  

ύλνιν   4.595.259  1.554.428  6.149.687  5.031.751  2.199.976  7.231.727  

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ   4.595.259  1.759.294  6.354.553  5.031.751  2.461.397  7.493.148  

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη 
Τπνρξεώζεσλ 

  7.813.085  51.216  7.864.301  8.509.105  95.355  8.604.460  
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Η συνολική επίδραση στα αποτελέσματα εις νέον αναλύεται περαιτέρω ως εξής: 

  εκ. 1
ε
 Ηνπιίνπ 2007 30

ε
 Ηνπλίνπ 2008 

        

Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ β.  (261.421)  (204.866) 

Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε α. 65.355 51.217 

Πξνζαξκνγή ησλ ακνηβώλ Γ.. γηα ζθνπνύο νξηνζέηεζεο 
ρξήζεσλ 

δ.  (1.057.370)  (875.000) 

Πξνζαξκνγήο δηαλνκήο ηεο 31/12/2007 δ. 0  (397.139) 

Πξνζαξκνγή ησλ ακνηβώλ ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ζθνπνύο 
νξηνζέηεζεο ρξήζεσλ 

δ.  (779.694) 0 

Πξνζαξκνγή θόξνπ εηζνδήκαηνο ρξήζεο 2007 ζηε ρξήζε 
πνπ έιεμε 30/06/2007 

γ. 0  (282.288) 

Πξνζαξκνγή θόξνπ εηζνδήκαηνο ρξήζεο 2009 ζηε ρξήζε 
πνπ έιεμε 30/06/2008 

γ.  (332.911) 0 

     (2.366.042)  (1.708.077) 

31. Ανάλυση προσαρμογών κατάστασης αποτελεσμάτων 

Σα αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 30/06/2008 έχουν προσαρμοστεί για την μετάβαση 

από τις προηγούμενες λογιστικές αρχές στα ΔΠΦΑ ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε € εκ. 30ε Ηνπλίνπ 2008 

  
 

Πξνεγνύκελεο 
ινγηζηηθέο 

αξρέο 

Δπηδξάζεηο 
κεηάβαζεο 
ζηα ΓΠΥΑ 

ΓΠΥΑ 

Πσιήζεηο 
 

13.309.795 0 13.309.795 

Κόζηνο πσιεζέλησλ β., δ. (10.401.421) (649.242) (11.050.662) 

Μηθηό Κέξδνο 
 

2.908.375 (649.242) 2.259.133 

Έμνδα δηνίθεζεο δ. (1.138.626) (349.124) (1.487.749) 

Έμνδα δηάζεζεο δ. (610.589) 8.777 (601.813) 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο  
 

63.476 0 63.476 

Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο  β. (74.160) (19.607) (93.767) 

Κέξδε /(δεκηέο) πξν Φόξσλ, 
Υξεκαηνδνηηθώλ θαη Δπελδπηηθώλ 
Απνηειεζκάησλ 

 
1.148.476 (1.009.196) 139.280 

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα β. (14.742) (9.424) (24.166) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
 

(24.216) 0 (24.216) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 
 

29.439 0 29.439 

Κέξδε πξν Φόξσλ 
 

1.138.957 (1.018.620) 120.337 

Φόξνο εηζνδήκαηνο β., γ. (282.288) (36.485) (318.773) 

Κέξδε Υξήζεο Μεηά από Φόξνπο  
 

856.669 (1.055.104) (198.436) 

32. Διαφοροποίηση παρουσίασης 

Ορισμένες διαφοροποιήσεις παρουσίασης μεταξύ των προηγούμενων λογιστικών αρχών και των 

ΔΠΦΑ δεν έχουν καμία επίδραση στα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα ή στο σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων (ημείωση στ. και εν μέρει δ.). 

Κάποια στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις έχουν αναταξινομηθεί σε άλλο κονδύλι σύμφωνα 

με τα ΔΠΦΑ κατά την ημερομηνία μετάβασης. Αναταξινομήσεις έχουν διενεργηθεί στα κονδύλια 

«Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις», «Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού», 
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«Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις», «Σρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις», «Λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις». 

Ορισμένα κονδύλια περιγράφονται διαφορετικά (έχουν μετονομαστεί) σύμφωνα με τα ΔΠΦΑ σε 

σχέση με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές παρόλο που τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων 

που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτά δεν έχουν επηρεαστεί. Σα κονδύλια αυτά είναι (η περιγραφή 

μέσα στην παρένθεση αφορά στις προηγούμενες λογιστικές αρχές): 

 Ενσώματα πάγια (Ενσώματε ακινητοποιήσεις) 

 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού (Έξοδα εγκατάστασης) 

 Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού (υμμετοχές και άλλες 

μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις). 

33. ημειώσεις επί των επιδράσεων μετάβασης στα ΔΠΦΑ 

α. Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Εταιρείας προέρχονται από την διαφορά μεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης επί της υποχρέωσης αποζημίωσης προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την μετάβαση αναγνωρίστηκε ποσό € 51.217 ενώ για την 

30/06/2008 η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ανήλθε σε ποσό € 65.355 ωφελώντας 

αντίστοιχα τα αποτελέσματα της χρήσης του 2008 με ποσό € 14.319. 

β. Αναγνώριση δεδουλευμένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

Με βάση τις νέες λογιστικές αρχές η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της 

νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που 

αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Με βάση τις προηγούμενες λογιστικές αρχές, το έξοδο 

αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης αναγνωρίζονταν σε ταμειακή βάση. Η σχετική υποχρέωση 

κατά την ημερομηνία μετάβασης ανήλθε σε ποσό € 204.866, η οποία υπολογίστηκε βάσει 

αναλογιστικής μελέτης ανεξάρτητου αναλογιστή. 

υγκεκριμένα, η σχετική μελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισμό των αναλογιστικών 

μεγεθών που απαιτούνται από το ΔΛΠ 19 και είναι υποχρεωτικό να αναγνωριστούν στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της Εταιρείας.  

Για την χρήση που έληξε την 30/06/2008 τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με ποσό € 56.555 ενώ η 

σχετική υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ανήλθε σε ποσό € 261.421. 
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γ. Αναγνώριση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την μεταβολή διαχειριστικής χρήσης 

Η μετάβαση της Εταιρείας στα ΔΠΦΑ συμπίπτει με τη μεταβολή στη διαχειριστική της χρήση η 

οποία είναι πλέον από την 01η Ιουλίου του έτους έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους (αντί για 1η 

Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους που ήταν πριν). Για τον λόγο αυτό ορισμένες 

προσαρμογές ήταν αναγκαίες προκειμένου οι Οικονομικές Καταστάσεις κάθε χρήσης (από την 

μετάβαση έως και τη χρήση αναφοράς) να είναι ορθές και να επιβαρύνονται με τα έξοδα που τις 

αφορούν ανεξάρτητα από τον χρόνο λογιστικοποίησης και καταβολής των σχετικών υποχρεώσεων. 

Έτσι, οι φόροι εισοδήματος πληρωτέοι της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του έτους μετάβασης 

αυξήθηκαν κατά ποσό € 282.288 προκειμένου να συμπεριληφθεί στη χρήση αυτή και ο φόρος που 

αναλογούσε στα κέρδη της. Ανάλογη προσαρμογή διενεργήθηκε και για τη χρήση που έληξε την 

30/06/2008 με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις για φόρους εισοδήματος να αυξηθούν κατά ποσό € 

332.911 με αντίστοιχη επιβάρυνση και του φόρου εισοδήματος της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 

Σέλος, στο κονδύλι συμπεριλήφθηκε και ποσό € 30.000 που αφορά σε πρόβλεψη για ανέλεγκτες 

χρήσεις. 

δ. Αναγνώριση αμοιβών Διοικητικού υμβουλίου και αμοιβών στο προσωπικό 

σύμφωνα με την μεταβολή διαχειριστικής χρήσης 

Η μετάβαση της Εταιρείας στα ΔΠΦΑ συμπίπτει με τη μεταβολή στη διαχειριστική της χρήση η 

οποία είναι πλέον από την 01η Ιουλίου του έτους έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους (αντί για 1η 

Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους που ήταν πριν). Για τον λόγο αυτό ορισμένες 

προσαρμογές ήταν αναγκαίες προκειμένου οι Οικονομικές Καταστάσεις κάθε χρήσης (από την 

μετάβαση έως και τη χρήση αναφοράς) να είναι ορθές και να επιβαρύνονται με τα έξοδα που τις 

αφορούν ανεξάρτητα από τον χρόνο λογιστικοποίησης και καταβολής των σχετικών υποχρεώσεων. 

Έτσι, οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του έτους μετάβασης αυξήθηκαν κατά ποσό € 

1.272.139 προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αμοιβές του Δ.. που αφορούσαν στην περίοδο από 

01/07/2006 έως 30/06/2007. Ανάλογη προσαρμογή διενεργήθηκε και για τη χρήση που έληξε την 

30/06/2008 με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις για αμοιβές Δ.. να αυξηθούν κατά ποσό € 1.057.370 

και οι υποχρεώσεις για αμοιβές στο προσωπικό να αυξηθούν κατά € 779.694. με αντίστοιχη 

επιβάρυνση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 

34. Γεγονότα μετά τη λήξη της ετήσιας περιόδου αναφοράς 

τις 15 Ιουλίου 2009 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τις χρήσεις 2006 και 

2007. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού € 81.000 
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περίπου. Η Εταιρεία μέχρι 30/06/2009 έχει σχηματίσει σχετικές προβλέψεις ποσού € 80.930 

περίπου. 

Πέραν του ανωτέρω γεγονότος, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων 

γεγονότα, τα οποία να αφορούν στην Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή 

Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

35. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2009 εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό υμβούλιο της Grant Thornton AE στις 30/10/2009. 

 

Ο Πρόεδρος Σου Δ.. Ο Διευθύνων ύμβουλος Ο Λογιστής 

   

   

   

Δημήτριος Ντζανατος 

ΑΔΣ Ρ137662 

Βασίλειος Καζας 

ΑΔΣ Ν098885 

Γεώργιος Πυρλης 

ΑΔΣ ΥΟ49123 

Α.Α. ΟΕΕ 0001543 

Α΄ΣΑΞΕΩ 
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36. τοιχεία και πληροφορίες 

 

 

 

Γηεύζπλ ζε δηαδηθηύνπ :

Ζκεξνκελ ία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ  Οηθνλ νκηθώλ  Καηαζηάζεσλ : Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1/7/2008-30/06/2009 1/7/2007-30/06/2008

Νόκηκνη ειεγθηέο : Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (503.458) (198.436)

Διεγθηηθή εηαηξία : Πιένλ  / κείνλ  πξνζαξκνγέο γηα:

Σύπνο έθζεζεο ειέγρ νπ : Απνζβέζεηο 384.134 181.015

Πξνβιέςεηο 101.268 56.555

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελ δπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (32.180) (29.439)

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 30/6/2009 30/6/2008 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλ αθή έμνδα 52.672 24.216

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελ α ελ ζώκαηα πάγηα ζηνηρ εία 216.325 271.740 Λνηπέο πξνζαξκνγέο

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρ εία 65.588 125.137 Πιένλ  / κείνλ  πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ  θεθαιαίνπ θίλ εζεο 

Λνηπά κε θπθινθνξνύλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρ εία 166.211 149.983 ή πνπ ζρ εηίδνλ ηαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλ ακα 1.574.687 2.073.380 Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ (31.343) (54.825)

Απνζέκαηα 86.168 54.825 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ  (492.412) (240.643)

Απαηηήζεηο από πειάηεο 6.077.327 5.683.189 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρ ξεώζεσλ  (πιελ  δαλ εηαθώλ ) 490.854 1.137.759

Λνηπά θπθινθνξνύλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρ εία 349.182 246.207 Μείνλ :

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 8.535.488 8.604.460 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλ αθή έμνδα θαηαβεβιεκέλ α (52.672) (24.216)

Καηαβεβιεκέλ νη θόξνη (167.156) (55.719)

ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α) (250.294) 796.268

Μεηνρ ηθό θεθάιαην 146.500 146.500

Λνηπά ζηνηρ εία ηδίσλ  θεθαιαίσλ 461.354 964.813 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (α) 607.854 1.111.313 Αγνξά ελ ζώκαησλ  & άϋισλ  παγίσλ  ζηνηρ είσλ  (280.579) (184.148)

Σόθνη εηζπξαρ ζέλ ηεο 32.180 29.439

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρ ξεώζεηο 311.758 261.421 Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β) (248.400) (154.709)

Λνηπέο βξαρ ππξόζεζκεο ππνρ ξεώζεηο 7.615.876 7.231.727

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) 7.927.634 7.493.148

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β) 8.535.488 8.604.460 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Μεξίζκαηα πιεξσζέλ ηα (200.000)

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ) 0 (200.000)

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

30/6/2009 30/6/2008 πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) (498.693) 441.560

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (1/7/2008 & 1/7/2007 αληίζηνηρα) 1.111.313 1.509.748

πγθελ ηξσηηθά ζπλ νιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλ ερ ηδόκελ εο δξαζηεξηόηεηεο) (503.458) (198.436) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 2.073.380 1.631.820

Μέξηζκα 0 (200.000) πλ αιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλ ακα

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (30/06/2009 θαη 30/06/2008 αληίζηνηρα) 607.854 1.111.313 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 1.574.687 2.073.380

1/7/2008-30/06/20091/7/2007-30/06/2008

Κύθινο εξγαζηώλ 15.140.823 13.309.795

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 2.265.315 2.259.133

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ , ρ ξεκαηνδνηηθώλ  θαη επελ δπηηθώλ  απνηειεζκάησλ  (98.637) 139.280

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ  (132.200) 120.337

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (503.458) (198.436)

Λνηπά ζπλ νιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0 0

πγθελ ηξσηηθά ζπλ νιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) (503.458) (198.436)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ , ρ ξεκαηνδνηηθώλ , επελ δπηηθώλ  απνηειεζκάησλ

θαη ζπλ νιηθώλ  απνζβέζεσλ 285.497 320.295

εκεηώζεηο:

1. Ζ GRANT THORNTON AE ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ εθαξκνδεη ηα Γηεζλ ή Λνγηζηηθά Πξόηππα από ηελ  1/7/2008.

2. Ζ Δηαηξεία έρ εη ειεγρ ζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ  31/12/2007. 

3. Γελ  ππάξρ νπλ  επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ  ή δηνηθεηηθώλ  νξγάλ σλ  πνπ ελ δέρ εηαη λ α έρνπλ  ζεκαλ ηηθή επίπησζε ζηελ  νηθνλ νκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.

4. Οη αγνξέο θαη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο από θαη πξνο ζπλ δεδεκέλ α κέξε (θαηά ηελ  έλ λ νηα ηνπ ΓΛΠ 24) ηελ  30/06/2009 δηακνξθώλ νλ ηαη σο εμήο:

5. Ο αξηζκόο απαζρ νινύκελ νπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ  30/06/2009 είλ αη 265 άηνκα, ελ ώ θαηά ηελ  30/06/2008 ήηαλ  249 άηνκα.

6. ηηο Οηθνλ νκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλ νλ ηαη νη αθόινπζεο πξνβιέςεηο: i) πξόβιεςε γηα αλ έιεγθηεο ρ ξήζεηο € 80.931 θαη ii) ινηπέο πξνβιέςεηο € 157.796. 

7. Σνλ  Ηνύιην ηνπ 2009 νινθιεξώζεθε ν θνξνξνιηθόο έιεγρ νο ηεο Δηαηξείαο ησλ  ρ ξήζεσλ  2006 θαη 2007. Από ηνλ  θνξνινγηθό έιεγρ ν πξνέθπςαλ  θαηαβιεηένη θόξνη θαη πξνζαπμήζεηο πνζνύ € 81.000 πεξίπνπ. 

ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Ποζά εκθραζμένα ζε €  

πλ αιιαγέο & ακνηβέο κειώλ  Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: 1.074.978

Τπνρ ξεώζεηο γηα ακνηβέο θαη κεξίζκαηα κειώλ  Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:  3.059.600

www.grant-thornton.gr

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

30/10/2009
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ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Παιαηό Φάιεξν, 30 Οθησβξίνπ 2009

GRANT THORNTON AE 

ΑΡ.Μ.Α.Δ.:  30422/01ΝΣ/Β/94/49 (09)     -       ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Εεθύξνπ 56, ΣΚ 175 64, Παιαηό Φάιεξν

  ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ από 1ε Ηνπιίνπ 2008 έσο 30ε Ηνπλίνπ 2009

Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Ν. 2190, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ)

Αλ ηώλ ηνο Α. Πξνθνπίδεο, A.M. .O.E.Λ. 14511

PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΉ ΑΔ

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο GRAN T THORNTON AE ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΩΝ. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηήο
ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή.
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