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ΈΈκκθθεεσσηη  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΑΑννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή  ΛΛοογγιισσττήή  

Προς τους Μετόχους της Εταιρίας “UNISYSTEMS ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ” 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας “UNISYSTEMS 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ” και των θυγατρικών της, που 

αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2010, τις εταιρικές και 

ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 

ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με 

βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Σα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με 

σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 

στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

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

ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας “UNISYSTEMS ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 
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ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ” και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και τη 

χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

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

υμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα 

άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 04.04.2011 

 

 

 

 

 

 

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς  

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία            Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Λ. Κηφισίας 268                                                                                       ΟΕΛ:113 

15232 Φαλάνδρι                    Δημήτρης ούρμπης 

           ΑΜ ΟΕΛ:16891 
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
      ποσά σε χιλιάδες € 

  Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 ημ.  31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ         
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         
Ενσώματα πάγια ιδιοχρησιμοποιούμενα 6 7.510   7.300  7.494   7.226  
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 175   461   368   691  
Επενδύσεις σε ακίνητα 8 6.120   6.129   6.120  6.129  
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  9 -     -      61    1.011  
Διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία 11 1.136   1.108   1.136   1.108  
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12 2.209   3.638   2.161   3.478  
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 14 297   285   297   281  

  17.446   18.921  17.637  19.924 

Κυκλοφορούν ενεργητικό         
Αποθέματα 13 5.078   6.136   5.078   6.132  
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  14 58.876  49.864  58.812   49.611  
Σρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις   1.462  6  1.436  - 
Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 5.425   7.767   5.157   6.233  

  70.841   63.773  70.483   61.976 

ύνολο ενεργητικού  88.288  82.694  88.120  81.900 
         

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ 17        
Καθαρή θέση αποδιδόμενη στους μετόχους        
Μετοχικό κεφάλαιο  12.000   12.000   12.000   12.000  
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο  9.329   9.329   9.329   9.329  
Λοιπά αποθεματικά  3.536   3.374   3.536   3.374  
Αδιανέμητα κέρδη  14.307   11.012   14.191  11.324  

  39.172   35.715   39.056   36.027  
Δικαιώματα μειοψηφίας  -     250   -     -    

ύνολο καθαρής θέσης  39.172   35.965   39.056   36.027  

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ         
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 12 725  754  725  741 
Τποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 18 1.748  1.836  1.748  1.795 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 19 -  1.292  -   1.292  

  2.473  3.882  2.473  3.828  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 19 46.194   42.843   46.142   42.044  
Σρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  449     -  449     -    
Δάνεια 20 -  4  -  1 

  46.643   42.847   46.591   42.045  

ύνολο υποχρεώσεων  49.116   46.729   49.064   45.873  

ύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων  88.288   82.694   88.120   81.900 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  χχρρήήσσηηςς  
 

      ποσά σε χιλιάδες € 

 
 

O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 
 

Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

  ημ.  31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Πωλήσεις 5 75.383  97.332  75.110   96.646  

Κόστος πωλήσεων 21 (58.572)  (75.186)  (58.500)  (74.833) 

Μεικτό κέρδος  16.811   22.146   16.610   21.813  
Έξοδα διάθεσης 21 (7.930)  (8.333)  (7.684)  (8.078) 
Έξοδα διοίκησης 21 (5.066)  (7.342)  (4.792)  (6.879) 
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)  
εκμετάλλευσης – καθαρά 23 888           178  108  134 

Λοιπά κέρδη/(ζημίες) καθαρά 23 18        (1293)  (758)  (1.024) 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων και 
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων  4.721   5.356   3.484  5.966 

Φρηματοοικονομικά έσοδα 24 1.019  118  990  109 

Φρηματοοικονομικά (έξοδα) 24 (466)  (1.177)  (460)  (1.145) 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  5.274   4.297   4.014   4.930  

Υόρος εισοδήματος 25 (2.018)  (2.275)  (1.847)  (2.322) 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως  3.256   2.022   2.167   2.608  

         

Κατανεμημένα σε :         

Μετόχους της μητρικής  3.100   2.131   2.167  2.608 

Δικαιώματα μειοψηφίας  156  (109)  -     -    

  3.256   2.022   2.167   2.608  

         
Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή που 
αναλογούν στους μετόχους της  
μητρικής για την χρήση  
(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)         

Βασικά και απομειωμένα 27 0,0775   0,0379    0,0542    0,0464   

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  σσυυννοολλιικκοούύ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  
 

      ποσά σε χιλιάδες € 

 
 

O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 
 

Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

 
 

31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

         

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου  3.256  2.022   2.167  2.608  

υγκεντρωτικά υνολικά έσοδα / 
(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους   3.256   2.022   2.167   2.608  

         

         

Κατανεμημένα σε :         

Μετόχους της μητρικής  3.100   2.131   2.167  2.608 

Δικαιώματα μειοψηφίας  156  (109)  -     -    

  3.256   2.022   2.167   2.608  

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  μμεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν    
 

  Ο ΟΜΙΛΟ 

   

ποσά σε χιλιάδες € 

   Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής  
Δικαιώματα 
μειοψηφίας 

ύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων    

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο  
& Τπέρ  
το άρτιο 

 Λοιπά  
αποθεματικά  

Αδιανέμητα 
κέρδη 

 ύνολο   

Τπόλοιπο την  
1η Ιανουαρίου 2009 ημ. 

           
43.655  

            
3.374  

         
8.881  

         
55.910  

             
359  

         
56.269  

Καθαρό κέρδος χρήσης  -    -    2.131  2.131  (109) 2.022  

ύνολο αναγνωρισμένου 
καθαρού κέρδους χρήσης  -    -    2.131  2.131  (109) 2.022  

Μείωση μετοχικού 
κεφαλαίου 17 (22.326) 

                       
-    

                       
-    (22.326) -    (22.326) 

Τπόλοιπο την  
31η Δεκεμβρίου 2009  

                
21.329 

            
3.374  

                
11.012  

               
35.715  

                   
250  

               
35.965  

Καθαρό κέρδος χρήσης  -    -    3.100 3.100           156   3.256 

ύνολο αναγνωρισμένου 
καθαρού κέρδους χρήσης  -    -    3.100 3.100 156    3.256 

χηματισμός τακτικού 
αποθεματικού   131   (131)    -               - 

υναλ/κές διαφορές από 
μετ/πη θυγατρ. εξωτερ.   - 

                       
- (6)                          (6) -               (6)                   

Απορρόφηση/ 
(υγχώνευση) εταιρίας 17               31 332 363 (406)     (43) 

Τπόλοιπο την  
31η Δεκεμβρίου 2010  

                
21.329 

            
3.536 

                
14.307  

               
39.172  

                   
-    

               
39.172  

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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  Η ΕΣΑΙΡΙΑ  

   
ποσά σε χιλιάδες € 

 
 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο & 

Τπέρ το άρτιο  
 Λοιπά 

αποθεματικά  
 Αδιανέμητα 

κέρδη  

 ύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων  
Τπόλοιπο την  
1η Ιανουαρίου 2009  ημ.           43.655             3.374            8.716           55.745  

Καθαρό κέρδος χρήσης                         -    
                       

-    2.608  2.608  

ύνολο αναγνωρισμένου 
καθαρού κέρδους χρήσης 

 

 -    -    2.608  2.608  

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 17 (22.326) -    -    (22.326) 

Τπόλοιπο την  
31η Δεκεμβρίου 2009  

                
21.329            3.374  

                
11.324 

               
36.027 

Καθαρό κέρδος χρήσης                         -    
                       

-    2.167  2.167  

ύνολο αναγνωρισμένου 
καθαρού κέρδους χρήσης 

 
 -    -    2.167  2.167 

χηματισμός τακτικού 
αποθεματικού 

17 

- 131 (131) - 
Απορρόφηση/ 
(υγχώνευση) εταιρίας    - 31 831 862 

Τπόλοιπο την  
31η Δεκεμβρίου 2010  21.329 3.536 14.191 39.056 

 

  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααμμεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  
         

      ποσά σε χιλιάδες € 

  O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

  Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

  ημ.  31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Σαμειακές ροές από  
λειτουργικές δραστηριότητες         
Σαμειακές ροές από  
λειτουργικές δραστηριότητες 26 (1.137)  51.176   (747)   50.131  
Καταβληθέντες τόκοι  (445)  (1.472)  (436)  (1.440) 
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος  (178)  (296)  (177)  (237) 

Καθαρές ταμειακές ροές από  
λειτουργικές δραστηριότητες  (1.760)  49.408   (1.360)   48.454  

         
Σαμειακές ροές από  
επενδυτικές δραστηριότητες         
Αγορές ενσώματων παγίων 6 (795)  (1.999)  (795)  (1.999) 
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 (32)  (339)  (32)  (339) 
Σαμειακά διαθέσιμα συγχωνευθείσας 
εταιρείας  -  -  1.191  - 
Πωλήσεις ενσώματων και  άϋλων παγίων  14  972   12   972  
Μερίσματα εισπραχθέντα 23 20  13  20  13 
Αγορά επενδύσεων  (27)  (1.255)  (327)  (1.476) 
Σόκοι που εισπράχθηκαν 24 242  37  216  28 

Καθαρές ταμειακές ροές από  
επενδυτικές δραστηριότητες  (578)  (2.571)  285  (2.801) 

         
Σαμειακές ροές από  
χρηματοδοτικές δραστηριότητες         

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 17 -  (22.326)  -  (22.326) 
Καθαρές ροές από  
βραχυπρόθεσμα δάνεια  (4)  (20.097)  (1)  (20.097) 

Καθαρές ταμειακές ροές από  
χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (4)  (42.423)  (1)  (42.423) 

         

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα  
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (2.342)  4.414   (1.076)   3.230  
Σαμειακά διαθέσιμα και  
ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 15 7.767   3.353   6.233   3.003  
υναλλαγματικές διαφορές  
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  -  -  -  - 

Σαμειακά διαθέσιμα και  
ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 15 5.425  7.767  5.157  6.233 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Unisystems Α.Ε. υστήματα 

Πληροφορικής Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία (η «Εταιρία») και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας 

και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος») με ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Φρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΦΠ»). Οι επωνυμίες των θυγατρικών αυτών εταιριών παρατίθενται στη 

ημείωση 2.2  

Οι Εταιρίες του ομίλου δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής και ειδικότερα στην παροχή ολοκληρωμένων 

μηχανογραφικών και δικτυακών υπηρεσιών και λύσεων που καλύπτουν εξοπλισμό και λογισμικό, και στην υλοποίηση 

έργων μεγάλης κλίμακας.  

Η Εταιρία είναι εγκατεστημένη στη Καλλιθέα επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23, και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο (site) 

είναι  www.unisystems.gr.  

Οι οικονομικές καταστάσεις της "Unisystems υστήματα Πληροφορικής ΑΕΕ" περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της 

ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της  Quest υμμετοχών Α.E. με έδρα την Καλλιθέα-

Αθήνα, η οποία την 31.12.2010 συμμετέχει στην Εταιρία με ποσοστό 100% με την επωνυμία INFO-QUEST A.E.B.E. Η 

ανωτέρω προέκυψε με την από 17-01-2011 εξ'αναβολής Έκτακτη Γενική υνέλευση αυτής , στην οποία αποφασίστηκε η 

μετονομασία της INFO QUEST A.E.B.E. σε Quest υμμετοχών Α.Ε.. 

υνοπτικά, οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρία έχουν ως εξής: 

ύνθεση Διοικητικού υμβουλίου  

Δημήτριος Α. Καραγεώργης Πρόεδρος Εποπτεύουσα αρχή  

Νομαρχία Αθηνών 

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 

1447/01ΝΣ/Β/86/331(08)  

Αριθμός Υορολογικού Μητρώου 
094029552 

Ιωάννης Κ. Λουμάκης Αντιπρόεδρος &  

Διευθύνων ύμβουλος 
τυλιανός Φ. Άβλιχος ύμβουλος 
Μάρκος Γ.Μπιτσάκος  ύμβουλος 
Θεόδωρος Δ. Υέσσας  ύμβουλος 
  

Η θητεία του Διοικητικού υμβουλίου λήγει στις 17.05.2016.  

Σο Διοικητικό υμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, της 

40ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010, στην συνεδρίασή του, της 8ης Μαρτίου 2011. 

 

http://www.unisystems.gr/
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2.     Αρχές σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

2.1   Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι Οικονομικές καταστάσεις της «Unisystems Α.Ε.Ε.»  της 31ης Δεκεμβρίου 2010, που καλύπτουν την 40η  εταιρική 

χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2010, έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με βάση την αρχή του 

ιστορικού κόστους, όπως αυτή μεταβάλλεται με την τυχόν αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού σε εύλογες αξίες, και με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Φ.Α.), τα οποία έχουν 

εκδοθεί από το υμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) του I.A.S.B. και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας 

και του Ομίλου για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που 

εφαρμόσθηκαν κατά την προηγούμενη χρήση (2009). 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Φ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 

λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης 

απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. 

Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις 

τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 

υπολογισμούς.  

Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: υγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 

διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 

παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση 2010 

ΔΠΦΑ 3 (Αναθεωρημένο) «υνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 (Σροποποιημένο) «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες 

Οικονομικές Καταστάσεις»  

Σο αναθεωρημένο ΔΠΦΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα 

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

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

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

του ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Σο τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί 

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

τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία 

καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, 

ο αποκτών να επιμετρά τυχόν μη ελέγχουσα συμμετοχή στον αποκτώμενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό 

τους επί της μη ελέγχουσας συμμετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώμενου. Ο Όμιλος 

εφαρμόζει αυτές τις αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2010. 
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ΔΠΦΑ 2 (Σροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

κοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΦΑ 2 και το λογιστικό χειρισμό για τις 

αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται τοις μετρητοίς στις ενοποιημένες ή ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας που λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονομική οντότητα δεν 

έχει καμία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν 

επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  

 

ΔΛΠ 39 (Σροποποίηση) «Φρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»  

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζονται, σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται στον Όμιλο, καθώς δεν 

ακολουθεί λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39.   

 

ΕΔΔΠΦΑ 12 - υμφωνίες Παραχώρησης (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 30 Μαρτίου 2009) 

Η διερμηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει 

εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

ΕΔΔΠΦΑ 15 – υμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, 

εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010) 

Η διερμηνεία αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς για τις πωλήσεις ακίνητης 

περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δηλ. όταν μεταφέρονται οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο  ανάλογα με το στάδιο 

ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να 

εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση.  Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

ΕΔΔΠΦΑ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό (σύμφωνα με την υιοθέτηση 

από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου νομίσματος που προκύπτει 

από  καθαρή επένδυση της σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να 

καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο 

και για το αντισταθμιζόμενο στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο, καθώς ο Όμιλος δεν εφαρμόζει 

λογιστική αντιστάθμισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό.  
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ΕΔΔΠΦΑ 17 «Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους» (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την 

ΕΕ, εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό των ακόλουθων μη αμοιβαίων (non-reciprocal) διανομών 

στοιχείων ενεργητικού από την οικονομική οντότητα στους μετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως μέτοχοι : α) 

διανομές μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανομές που δίνουν στους μετόχους την επιλογή απολαβής είτε μη 

χρηματικών στοιχείων ενεργητικού είτε μετρητών. Η διερμηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου.  

 

ΕΔΔΠΦΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, 

εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Νοεμβρίου 2009) 

Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΦΑ για τις συμφωνίες στις οποίες η οικονομική οντότητα λαμβάνει από 

έναν πελάτη ένα ενσώματο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να παρέχει στον 

πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. ε ορισμένες περιπτώσεις, η οικονομική οντότητα λαμβάνει 

μετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώματου 

περιουσιακού στοιχείου. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

Σροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2009 του ΔΛΠ 

(υμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΦΑ ως επακόλουθο των 

αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2009. Οι 

παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα οικονομική χρήση.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.   

 

ΔΠΦΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές μιας επιχείρησης για τη σύσταση μίας κοινοπραξίας και οι συναλλαγές 

κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΦΑ 2.  

 

ΔΠΦΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά τοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες»  

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες.  

 

ΔΠΦΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία 

του τομέα.  
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ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισμός μιας υποχρέωσης με την έκδοση συμμετοχικών τίτλων 

δεν έχει σχέση με την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή μη κυκλοφορούν στοιχείο.  

 

ΔΛΠ 7 «Καταστάσεις Σαμειακών Ροών» 

Η τροποποίηση απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο στην 

κατάσταση της οικονομικής θέσης μπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.  

 

ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των μισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως χρηματοδοτικές ή 

λειτουργικές μισθώσεις.  

 

ΔΛΠ 18 «Έσοδα» 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον καθορισμό ως προς το αν η οικονομική οντότητα ενεργεί 

ως πρακτορευόμενος/εντολέας ή πράκτορας.  

 

ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών τοιχείων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η μεγαλύτερη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία πρέπει να επιμεριστεί η 

υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης είναι ένας λειτουργικός τομέας όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 

του ΔΠΦΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τομέων).   

 

ΔΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά τοιχεία» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύμφωνα με το ΔΠΦΑ 3 (αναθεωρημένο) όσον αφορά το λογιστικό 

χειρισμό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των 

μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται ευρέως από τις οικονομικές οντότητες κατά την επιμέτρηση της εύλογης 

αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και δεν διαπραγματεύονται σε 

ενεργές αγορές.  

 

ΔΛΠ 39 «Φρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» 

Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των κυρώσεων/προστίμων από προπληρωμή 

δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεμένα με το κύριο συμβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συμβάσεις συνένωσης 

επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζημιές από αντιστάθμιση ταμειακών ροών μιας προσδοκώμενης 
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συναλλαγής πρέπει να επαναταξινομηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία η 

αντισταθμιζόμενη προσδοκώμενη ταμειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσματα.  

 

ΕΔΔΠΦΑ 9 «Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η ΕΔΔΠΦΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίμηση, κατά την ημερομηνία της απόκτησης, 

των ενσωματωμένων παραγώγων σε συμβόλαια που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οικονομικές 

οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.   

 

ΕΔΔΠΦΑ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό»  

Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθμιση μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, κατάλληλα μέσα 

αντιστάθμισης μπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονομική οντότητα εντός του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της 

ιδίας εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2011   

ΔΠΦΑ 9 «Φρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2013) 

Σο ΔΠΦΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΔΛΠ (υμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Σο ΔΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΦΑ 9 κατά τη διάρκεια του 

2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, την απομείωση της αξίας, και τη λογιστική 

αντιστάθμισης. Σο ΔΠΦΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην 

εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό 

μοντέλο της οικονομικής οντότητας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των 

συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Σο ΔΠΦΑ 9 απαγορεύει 

επαναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, 

και στην προκειμένη περίπτωση η οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. ύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΦΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς 

τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά 

συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων 

που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε 

ένα χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. Σα κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας δεν 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από μερίσματα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα. Σο ΔΠΦΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα 

παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική 

εκτίμηση της εύλογης αξίας.  Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΦΑ 9 στις οικονομικές 

του καταστάσεις. Σο ΔΠΦΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΦΑ 9 νωρίτερα από την 1 

Ιανουαρίου 2013.  
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ΔΛΠ 12 (Σροποποίηση) «Υόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών 

υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη 

μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». ύμφωνα με το ΔΛΠ 12, η επιμέτρηση της 

αναβαλλόμενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονομική οντότητα αναμένει να ανακτήσει το περιουσιακό 

στοιχείο: μέσω της χρήσης του ή μέσω της πώλησης.  Λόγω της δυσκολίας και υποκειμενικότητας στον καθορισμό του 

τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο επιμετράται σε εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 40, η 

τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ’ολοκλήρου μέσω της πώλησης.  

Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί μέρος ενός επιχειρηματικού 

μοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονομικά οφέλη που εμπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο μέσω της 

χρήσης του και όχι μέσω της πώλησης.  Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, 

επειδή η αξία των γηπέδων μπορεί να ανακτηθεί μόνο μέσω πώλησης.   Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 24 (Σροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη 

δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. υγκεκριμένα, 

καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών 

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

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

συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Ο 

Όμιλος θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή.   

 

ΔΛΠ 32 (Σροποποίηση) «Φρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Υεβρουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα πρέπει να 

ταξινομηθούν. υγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση 

συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε 

νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα 

προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των 

ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

ΔΠΦΑ 7 (Σροποποίηση) «Φρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων ((εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν 

έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όμιλος έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη.  Παρέχει επίσης καθοδήγηση για 
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την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

ΕΔΔΠΦΑ 19 «Διαγραφή Φρηματοοικονομικών Τποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010) 

Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει συμμετοχικούς τίτλους σε 

έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει, μια χρηματοοικονομική υποχρέωση.  Η διερμηνεία 

αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.   

 

ΕΔΔΠΦΑ 14 (Σροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών τοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο 

χηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2011) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο 

απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των 

απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει το όφελος από μια 

τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.   

 

Σροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2010 του ΔΛΠ 

(υμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΦΑ ως επακόλουθο των 

αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Οι παρακάτω 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2011.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 

ΔΠΦΑ 3 «υνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος που 

προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΦΑ 3 

(2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που 

βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.  

 

ΔΠΦΑ 7 «Φρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών 

μέσων.  
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ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών 

στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις.  

 

ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την 

αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.  

 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Φρηματοοικονομική Αναφορά»  

Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με σημαντικά 

γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και 

στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  

 

ΕΔΔΠΦΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιμέτρησης της επιβράβευσης των 

προγραμμάτων πιστότητας πελατών. 

 

2.2 Ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις 

(α) Θυγατρικές εταιρίες 

 

Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες ο Όμιλος, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει την οικονομική και λειτουργική τους πολιτική. 

Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία κατά την οποία αποκτάται ο έλεγχος 

επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

 

Οι εξαγορές θυγατρικών εταιριών λογίζονται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Σο κόστος κτήσης μιας θυγατρικής 

υπολογίζεται στην εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού που μεταφέρονται, των μετοχών που εκδόθηκαν και των 

υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, πλέον τυχόν κόστος που συνδέεται άμεσα με την 

εξαγορά. Σα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία 

επιχειρηματική συνένωση επιμετρούνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους, ανεξαρτήτως του ποσοστού 

συμμετοχής. Σο πλεόνασμα του κόστους εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από το 

μερίδιο του Ομίλου στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται 

άμεσα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

 

υναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη που προκύπτουν μεταξύ των εταιριών του Ομίλου απαλείφονται 

κατά την ενοποίηση. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρουσιάζει ενδείξεις 

απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιριών έχουν 

αναπροσαρμοσθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.  
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Η Εταιρία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις σε κόστος 

κτήσεως μείον τυχόν ζημία απομείωσης. 

 

(β) Κοινοπραξίες 

Η Εταιρία συμμετέχει την 31.12.2010 στις Κοινοπραξίες: 

 Κοινοπραξία "Unisystems A.E. - SingularLogic Integrator A.E.", Αθήνα, με αναληφθέν έργο τη Μηχανογράφηση 

της Κεντρικής Τπηρεσίας του Ποινικού Μητρώου του Τπουργείου Δικαιοσύνης και 

 Κοινοπραξία "Unisystems A.E - SingularLogic Integrator A.E.", Αθήνα, με αναληφθέν έργο τη Μηχανογράφηση 

της Τπηρεσίας του Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών έξι πόλεων.   

 Κοινοπραξία Ολοκληρωμένων έργων Πληροφορικής ALTEC-INFO QUEST-INTRACOM ΙΣ SERVICES-PC 

SYSTEMS με  δ.τ. "Κ.Ο.Ε.Π. ". 

 Κοινοπραξία "Info Quest-ALGOSYSTEMS A.E". 

 Κοινοπραξία "Info Quest-SPACE HELLAS ". 

 

Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω Κοινοπραξίες: 

α)  Έχουν συσταθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για φορολογικούς σκοπούς και καμία συμμετοχική σχέση δεν 

υφίσταται μεταξύ της Εταιρίας και Κοινοπραξιών αυτών. 

β) Έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των από κοινού ελεγχόμενων εργασιών, όπως σχετικά προβλέπεται από το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 31 παράγ. 13 και 14. 

γ) Η Εταιρία, μέσω σχετικής τιμολογήσεως, έχει καταχωρήσει στις οικονομικές καταστάσεις την αναλογία της καθαρής 

αμοιβής της (αναλογούντα έσοδα μείον έξοδα) επί των ανωτέρω αναφερόμενων έργων που έχουν εκτελεστεί από τις 

Κοινοπραξίες μέχρι την 31.12.2010. υνεπώς έχει πραγματοποιηθεί η αναλογική ενοποίηση των Κοινοπραξιών 

αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, όπως σχετικά προβλέπεται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 31 

παραγρ. 15. 

Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, οι Κοινοπραξίες αυτές δεν περιλήφθηκαν στην ενοποίηση. 

 

(γ) υνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 

υνδεδεμένες είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά ισχύει 

όταν τα ποσοστά συμμετοχής κυμαίνονται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Ο 

λογαριασμός των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις περιλαμβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την 

εξαγορά (μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης).  

 

Σο μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι 

συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. την περίπτωση 

που το μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών μιας συνδεδεμένης υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συνδεδεμένη, δεν 

αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωμές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό 

της συνδεδεμένης.  

 

Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων απαλείφονται κατά 

το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 
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Αν και ο Όμιλος έχει κάποιες επενδύσεις στις οποίες η συμμετοχή του κυμαίνεται ανάμεσα στο 20% και 50% εντούτοις 

δεν είναι σε θέση να ασκήσει σημαντική επιρροή σε αυτές, αφού οι λοιποί μέτοχοι είτε μεμονωμένα είτε σε συμφωνία 

μεταξύ τους τις ελέγχουν. Για το λόγο αυτό, ο Όμιλος ταξινομεί τις προαναφερθείσες επενδύσεις στην κατηγορία 

διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

 

 

2.3 υναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Σα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του 

πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα αποτίμησης και το νόμισμα 

παρουσίασης της μητρικής Εταιρίας, καθώς και των εταιριών του Ομίλου. 

 

(β) υναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα αποτίμησης βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 

εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την μετατροπή των χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι 

σε ξένο νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

 

2.4 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Σα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 

ζημία απομείωσης. Σο κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση στοιχείων 

ακινήτων και εξοπλισμού.  

Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή όταν κριθεί πιο κατάλληλο 

αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον 

Όμιλο μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου παγίου ενεργητικού 

και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του αντικατασταθέντος 

παγίου διαγράφεται. Σο κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν 

πραγματοποιείται.  

 

Σα γήπεδα-οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την 

σταθερή μέθοδο με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, έτσι 

ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία.  

 

Η μέθοδος του κόστους, όπως αναλύεται ανωτέρω, χρησιμοποιείται και για την επιμέτρηση των  επενδύσεων σε ακίνητα. 
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Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των στοιχείων του παγίου ενεργητικού έχει ως ακολούθως: 

 

Κτίρια 4-25 έτη 

Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και 

λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 

 

1-7 έτη 

Μεταφορικά μέσα 5-8  έτη 

Έπιπλα και εξοπλισμός 1-7 έτη 

Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη 

αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα, ως έξοδο, στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

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

καταχωρούνται, ως κέρδη ή ζημίες στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Σα ενσώματα πάγια στοιχεία που κατατάσσονται στην κατηγορία «Επενδύσεις σε Ακίνητα» επιμετρώνται με τη μέθοδο 

του κόστους. 

 

 

2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

(α) Τπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του μεριδίου της καθαρής 

θέσης της θυγατρικής/ συνδεδεμένης επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς της. Η υπεραξία από εξαγορές 

θυγατρικών εταιριών αναγνωρίζεται στις ασώματες ακινητοποιήσεις. Η υπεραξία από εξαγορές συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για 

απομείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος, μείον τις τυχόν ζημιές απομείωσης οι οποίες καταχωρούνται ως έξοδα στα 

αποτελέσματα όταν προκύπτουν και δεν αντιλογίζονται. Κέρδη και ζημιές από την πώληση μιας επιχείρησης 

περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας που αντιστοιχεί στην επιχείρηση που πουλήθηκε. Για σκοπούς ελέγχου 

της υπεραξίας για απομείωση, η υπεραξία κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Ζημιά απομείωσης 

αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη από την αναπόσβεστη λογιστική αξία. Σα κέρδη και οι ζημίες από 

πώληση εταιρίας συμπεριλαμβάνουν την υπεραξία της εταιρίας που πωλήθηκε. Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως 

έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν και δεν αντιλογίζονται. 

 

 (β) Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Οι παραχωρήσεις και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον αποσβέσεις και 

τυχόν ζημία απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 

στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη 

 

(γ) Λογισμικά προγράμματα  

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις, μείον οποιαδήποτε 

συσσωρευμένη ζημία απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά την 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία είναι 4 έτη. 

Οι δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη λογισμικού, όπου τα πορίσματα της έρευνας εφαρμόζονται σε ένα 

πρόγραμμα ή σχεδιασμό παραγωγής νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων και διαδικασιών, κεφαλαιοποιούνται μόνο 

όταν το προϊόν ή η διαδικασία είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή και η Εταιρία διαθέτει επαρκείς πόρους να 

ολοκληρώσει την ανάπτυξη.  Η κεφαλαιοποιούμενη δαπάνη, πλήρως τεκμηριωμένη, περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, 
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την άμεση εργασία και κατάλληλη αναλογία γενικών εξόδων.  Οι λοιπές δαπάνες ανάπτυξης καταχωρούνται στο 

λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους. Οι κεφαλαιοποιούμενες δαπάνες ανάπτυξης 

εμφανίζονται στο κόστος τους μειωμένες κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και κατά τις ζημιές απομείωσης τους. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων 

αυτών, η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. 

Εκτιμάται ότι η παρούσα αξία των αναμενόμενων καθαρών ροών από τη χρήση ή διάθεση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων δεν υπολείπεται της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας της 31.12.2010. 

 

 

2.6 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Σα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, για παράδειγμα η υπεραξία, δεν αποσβένονται αλλά 

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως. Σα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης 

της αξίας τους όταν υπάρχουν γεγονότα ή ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η 

μεγαλύτερη μεταξύ της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, μειωμένης κατά το απαιτούμενο 

κόστος πώλησης, και της αξίας λόγω χρήσης. Για την διενέργεια του υπολογισμού της απομείωσης, τα πάγια 

κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές 

(μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

στο έτος που προκύπτουν. Σα απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία (πλην υπεραξίας) επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία 

συντάξεως οικονομικών καταστάσεων για τυχόν αναστροφή της ζημίας απομειώσεως.  

 

 

2.7 Φρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι επενδύσεις του Ομίλου έχουν ταξινομηθεί στις κατωτέρω κατηγορίες με βάση τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

Η Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά τον χρόνο απόκτησης της επένδυσης και 

επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. 

 

(α) Δανειακά περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία 

δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές. υμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη 

μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν 

ενεργητικό. Σα δάνεια και απαιτήσεις εμφανίζονται στον Ισολογισμό στις κατηγορίες "Λοιπές μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις”, "Πελάτες”, “Λοιπές απαιτήσεις” και “Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα”. 

 

(β) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε καταχωρούνται σε αυτήν την 

κατηγορία, είτε δεν ταξινομούνται σε κάποια άλλη κατηγορία καθώς δεν κατέχονται για σκοπούς εμπορικής 

εκμετάλλευσης και δεν έχουν δημιουργηθεί από την Εταιρία ή δεν είναι διακρατούμενα έως τη λήξη. Περιλαμβάνονται 

στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει εντός 12 μηνών από την 

ημερομηνία καταρτίσεως του Ισολογισμού. Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που 

διεξάγεται η συναλλαγή που είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το 

περιουσιακό στοιχείο. Η αρχική καταχώρηση γίνεται στην εύλογη αξία πλέον του κόστους συναλλαγής. Οι επενδύσεις 

αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από τις επενδύσεις λήγουν ή μεταβιβάζονται και ο 

Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.   

 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών 

στοιχείων που ταξινομήθηκαν σαν διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα αποθεματικά επανεκτίμησης επενδύσεων. 
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ε περίπτωση πώλησης ή απομείωσης των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, οι συσσωρευμένες 

αναπροσαρμογές εύλογης αξίας μεταφέρονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς αγορές 

προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, ο Όμιλος προσδιορίζει τις εύλογες αξίες με τη 

χρήση μεθόδων αποτίμησης. Οι μέθοδοι αποτίμησης περιλαμβάνουν την χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε 

συγκρίσιμα στοιχεία και μεθόδους προεξόφλησης ταμειακών ροών αναπροσαρμοσμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις 

συγκεκριμένες συνθήκες του εκδότη.  

 

Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως 

χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της μετοχής 

χαμηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη απομείωσης της αξίας. Αν στοιχειοθετείται απομείωση της αξίας, η 

συσσωρευμένη ζημιά (που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας μείον 

οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης, η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουμένως στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων), 

μεταφέρεται από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης 

των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν αναστρέφονται μέσω της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων. 

 

 

2.8  Αποθέματα 

Σα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης σε κανονική επιχειρηματική διαδικασία, μειωμένη κατά 

το κόστος ολοκλήρωσης και κατά τα έξοδα διάθεσης. 

 

Η αξία κτήσεως των αποθεμάτων υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Φρηματοοικονομικά 

έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. 

χηματίζονται επαρκείς προβλέψεις για απαξιωμένα και άχρηστα αποθέματα. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που εμφανίζονται. 

 

 

2.9 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές 

απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά 

που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Σο ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 

των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με τη μέθοδο 

του πραγματικού επιτοκίου. Σο ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στην 

κατηγορία των εξόδων διάθεσης. Όταν μία απαίτηση από πελάτη είναι ανεπίδεκτη εισπράξεως, διαγράφεται με τη 

χρησιμοποίηση της ανωτέρω προβλέψεως. Μεταγενέστερη είσπραξη διαγραφέντων απαιτήσεων καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα σε μείωση των εξόδων διάθεσης. 
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2.10 Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Σα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τους τραπεζικούς 

λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι τρεις μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και 

χαμηλού ρίσκου. Οι τυχόν τραπεζικές υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στο λογαριασμό δάνεια των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. 

 

2.11 τοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες  

Σα στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (ή ομάδες στοιχείων προς πώληση) κατατάσσονται ως περιουσιακά στοιχεία 

που προορίζονται για πώληση αν η λογιστική αξία τους θα ανακτηθεί κυρίως μέσω της πώλησης και όχι από την συνεχή 

χρήσης τους. 

 

Σα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση επιμετρώνται στην χαμηλότερη μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

εύλογης αξίας απομειωμένης κατά το κόστος πώλησης και η απόσβεσή τους παύει από την ημερομηνία κατάταξή τους 

στην κατηγορία αυτή. 

 

 

2.12  Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια.  

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του 

προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 

περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

Σο κόστος κτήσης ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, μέχρι οι ίδιες μετοχές 

πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την 

συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 

 

 

2.13 Δανεισμός 

Σα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της 

συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Συχόν 

διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Σα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την 

εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

 

2.14 Υορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος  

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

δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στη χρήση 

αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις.  

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές που σχετίζονται με τους 

πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης και τους τυχόν πρόσθετους φόρους εισοδήματος που 

αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 



 

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010 

(από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) 

(ποσά σε χιλ. €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

 

24 

 

Οι τρέχοντες φόροι υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που 

ισχύουν στις διαχειριστικές χρήσεις με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενοι στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές 

διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Δεν 

λογίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή 

παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 

φορολογικό κέρδος ή ζημία.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν στην 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 του Ισολογισμού. ε 

περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών, εφαρμόζεται ο 

φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη, της ημερομηνίας του ισολογισμού, χρήση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο 

κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.  

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται και για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από  επενδύσεις σε 

θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών 

ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, αν οι συναλλαγές και τα οικονομικά γεγονότα 

που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση καταχωρούνται επίσης στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Ο αναβαλλόμενος 

φόρος καταχωρείται απευθείας στην Καθαρή Θέση, αν οι συναλλαγές και τα οικονομικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη 

φορολογική επίδραση καταχωρούνται επίσης στην Καθαρή Θέση.  

 

Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (τρέχουσες και αναβαλλόμενες) συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο 

νομικό δικαίωμα και οι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

 

2.15 Τποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και 

σε είδος καταχωρούνται, 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 επιχείρηση 

καταχωρεί 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. 

 

 (β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία  

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών, όσο και 

πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. 

 Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική) περιορίζεται στο ποσό που έχει 

συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές 

(συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κτλ), με συνέπεια να μην ανακύπτει περαιτέρω υποχρέωση του Ομίλου σε 

περίπτωση που το Κρατικό Σαμείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη στους ασφαλιζόμενους 
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Σο δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται, ως έξοδο, στη χρήση που αφορά.  

 Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

ύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημιώσεως στην περίπτωση εξόδου από την 

υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών τους, την προϋπηρεσία τους στην Εταιρία και το 

λόγω εξόδου τους από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). την περίπτωση παραιτήσεως ή δικαιολογημένης 

απολύσεως το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται. Σο πληρωτέο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση ανέρχεται στο 40% του ποσού 

που καταβάλλεται σε περίπτωση αναιτιολόγητης απολύσεως. Σο πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών για τον εργοδότη και δεν είναι χρηματοδοτούμενο. 

Η εν λόγω υποχρέωση προσδιορίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με βάση την αναλογιστική μέθοδο 

αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων υποχρεώσεως (projected unit credit method). Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων 

παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις που αφορούν την χρήση, περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος 

προσωπικού στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον κόστος υπηρεσίας, το σχετικό 

χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που αναγνωρίζονται και τις όποιες πιθανές πρόσθετες 

επιβαρύνσεις. 

Σα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω 

ή κάτω από το περιθώριο του 10% της συσσωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον 

αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 

 

Σο κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται 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 τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 

συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση 

υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε 

όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. την περίπτωση 

τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των 

παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

 

 

2.16  Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα 

εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. Κρατικές επιχορηγήσεις που λήφθηκαν 

για να καλύψουν έξοδα, καταχωρούνται στα αποτελέσματα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα 

αυτά. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στα αποτελέσματα 

με την σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

 

2.17  Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

i. Τπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων. 
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ii. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης. 

iii. Σο απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 

προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η 

πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να 

είναι μικρή.  

 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης, 

απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. Σο προεξοφλητικό επιτόκιο που 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας  αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την 

χρονική αξία του χρήματος και κινδύνους που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση.  

 

2.18  Αναγνώριση εσόδων 

Σα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών της Εταιρίας, καθαρά από Υόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Σα διεταιρικά έσοδα εντός 

του Ομίλου απαλείφονται πλήρως.  

Σα έσοδα λογίζονται μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη, που συνδέονται με τη συναλλαγή, θα 

εισρεύσουν στην επιχείρηση.  

Σα ειδικά κριτήρια καταχώρησης που ισχύουν είναι τα εξής: 

 

(α) Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. ε περιπτώσεις εγγύησης 

επιστροφής χρημάτων για πωλήσεις αγαθών, οι επιστροφές λογίζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ως μείωση των 

εσόδων, με βάση στατιστικά στοιχεία. 

 

(β) Παροχή υπηρεσιών: Σα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με 

βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

(γ) Έσοδα από τόκους: Σα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 

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

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

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

αξίας. 

 

(δ) Μερίσματα: Σα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, με την είσπραξή τους. 

 

 

2.19 Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινομούνται 

ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη 

χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Σο 

μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις καταχωρείται στα αποτελέσματα 
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χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Σα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη 

μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής τους και της διάρκειας της μίσθωσης.  

Οι μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή, θεωρούνται ως 

λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που 

προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης, αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

 

2.20 Διανομή μερισμάτων 

Σα μερίσματα των κοινών μετοχών καταχωρούνται, ως υποχρέωση, στην χρήση που θα ανακοινωθούν και θα εγκριθούν 

από την Γενική υνέλευση των μετόχων. 

 

 

2.21 υγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

Για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2010 χρησιμοποιήθηκαν συγκριτικά 

στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2009. 

Δεν έγιναν αναταξινομήσεις συγκριτικών κονδυλίων. Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις 

οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3.   Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Σο γενικό πρόγραμμα διαχείρισης 

κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να 

ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου. 

 

 Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου, η οποία λειτουργεί με 

συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό υμβούλιο. Σο Διοικητικό υμβούλιο παρέχει οδηγίες και 

κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων 

όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

 

 (α) Κίνδυνος αγοράς 

 

(i) υναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του Ομίλου διεξάγεται σε 

Ευρώ. Μέρος όμως των αγορών εμπορευμάτων του Ομίλου γίνεται και σε άλλα νομίσματα με κυριότερο το Δολάριο 

Αμερικής. Η γρήγορη πληρωμή των προμηθευτών αυτών μειώνει σημαντικά το συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο Όμιλος κατά 

πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγμα και δεν συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με 

εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους. 

 

Αναλυτικότερα η έκθεση του Ομίλου και της Εταιρίας σε συναλλαγματικό κίνδυνο την 31.12.2010 και την 31.12.2009 έχει 

ως εξής: 

 

 

 

 O ΟΜΙΛΟ 

 31.12.2010 

  US $  
 UK   

Pounds  
Bulgarian 

Lev 
Romanian 

RON  ύνολο  
 Απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα  93 - 3 121 217 
 Τποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα  - - 2 54 56 

 ύνολο  93 - 5 175 273  

      

      
 31.12.2009 

  US $  
 UK   

Pounds  
Bulgarian 

Lev 
Romanian 

RON  ύνολο  
 Απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα  12 - 7 132 151 
 Τποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα  6.212 1 3 42 6.258 

 ύνολο  6.224 1 10 174 6.409  
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 Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 31.12.2010 

  US $  
 UK  

Pounds   ύνολο  
 Απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα  93 -    93 
 Τποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα  - - - 

 ύνολο  93 - 93 

    
 31.12.2009 

  US $  
 UK  

Pounds   ύνολο  
 Απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα  12 -    12 
 Τποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα  6.212 1 6.213 

 ύνολο  6.224 1 6.225 

 

(ii) Κίνδυνος τιμών 

Ο Όμιλος δεν έχει στην κατοχή του διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής των 

χρηματιστηριακών τιμών χρεογράφων.  

Ο κίνδυνος, που προκύπτει για την Εταιρία από μεταβολές στις τιμές αγαθών, είναι ελάχιστος. 

 

(iii) Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων  

Λόγω του ότι ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές 

ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου 

συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν 

κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

 

 Σα δάνεια του Ομίλου και επακόλουθος κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από βραχυπρόθεσμα 

δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο 

εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. 

 

 

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά με αναγνωρισμένα και φερέγγυα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Είναι πολιτική της 

Εταιρίας και του Ομίλου γενικότερα όπως όλοι οι πελάτες, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες επί πιστώσει, 

υποβάλλονται σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται, σε 

συνεχή βάση, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις. Όσον αφορά τον πιστωτικό 

κίνδυνο που προκύπτει από τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, που αποτελούνται από 

μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, ο κίνδυνος απορρέει από τη μη τήρηση των συμβατικών όρων από τον 

αντισυμβαλλόμενο, με μέγιστη έκθεση ίση με τη λογιστική αξία των μέσων. Δεν υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις 

πιστωτικού κινδύνου στην Εταιρία.  

χετική ανάλυση της γηραιότητας των απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας περιλαμβάνεται στη σημείωση 14. 
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(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμειακά διαθέσιμα καθώς και διαθέτοντας επαρκή 

πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. 

Αναλυτικότερα η ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας με βάση την ωρίμανσή 

τους έχει ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟ 
      

31.12.2010 <1 έτος 1-2 έτη 3-5 έτη 
Πάνω από 

5 έτη ύνολο 
Δανεισμός - -    -    -    - 
Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 46.193 - - - 46.193 

 46.193 - - - 46.193 

      

31.12.2009 <1 έτος 1-2 έτη 3-5 έτη 
Πάνω από 

5 έτη ύνολο 
Δανεισμός 4 -    -    -    4 
Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 42.843 1.228 64 - 44.135 

 42.847 1.228 64 - 44.139 

      
      
 Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

31.12.2010 <1 έτος 1-2 έτη 3-5 έτη 
Πάνω από 

5 έτη ύνολο 
Δανεισμός - -    -    -    - 
Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 46.142 - - - 46.142 

 46.142 - - - 46.142 

      

31.12.2009 <1 έτος 1-2 έτη 3-5 έτη 
Πάνω από 

5 έτη ύνολο 
Δανεισμός 1 -    -    -    1 
Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 42.044 1.228 64 - 43.336 

 42.045 1.228 64 - 43.337 

3.2 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας του 

Ομίλου (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους μετόχους, για να διατηρηθεί μια ιδανική 

κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου. 

Η διατήρηση ή η προσαρμογή της κεφαλαιουχικής δομής,  μπορεί να γίνει μέσω της προσαρμογής του ποσού των 

μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους, της έκδοσης νέων 

μετοχών ή της πώλησης περιουσιακών στοιχείων για να μειωθεί ο δανεισμός. 

Ο Όμιλος ελέγχει τον κεφαλαιουχικό κίνδυνο με βάση τον συντελεστή μόχλευσης. Αυτός ο συντελεστής υπολογίζεται ως ο 

λόγος του καθαρού δανεισμού προς το σύνολο των κεφαλαίων (ιδίων και ξένων). Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το 

σύνολο των δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.  
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Οι συντελεστές μόχλευσης την 31η Δεκεμβρίου 2010 και 2009 για τον Όμιλο έχουν ως εξής: 

 

 31.12.2010  31.12.2009 

 υνολικός δανεισμός (ημείωση 21)  -  4 
 Μείον: Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (ημείωση 15)  (5.425)  (7.767) 

 Καθαρός δανεισμός  (5.425)  (7.763) 
 ύνολο ιδίων κεφαλαίων  39.172  35.965 

 ύνολο κεφαλαίων  33.747  28.202 

 υντελεστής μόχλευσης  (16,08%)  (27,53%) 

 

Η αύξηση του συντελεστή μόχλευσης την 31.12.2010 έναντι της 31.12.2009 οφείλεται, κυρίως, στην ελάττωση των 

ταμειακών διαθεσίμων έναντι αυξήσεως του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων  της Εταιρίας εντός της χρήσεως 2010. 

Η αρνητική τιμή του συντελεστή μόχλευσης την 31.12.2010 και την 31.12.2009 οφείλεται, στον μηδενισμό του συνολικού 

δανεισμού. 

 

3.3 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές (χρηματιστήρια) (π.χ. 

μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία 

του ισολογισμού. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς και για τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης. 

 Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές προσδιορίζεται με την 

χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει  την 

πραγματική τους αξίας. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις 

οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από 

συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για τον Όμιλο για τη χρήση 

παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 
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4. ημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως 

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

για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

4.1 ημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και 

παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες αφορούν: 

(α) Υόρο εισοδήματος 

Απαιτείται κρίση από τον Όμιλο για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος.  Τπάρχουν πολλές 

συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος.  Εάν ο τελικός φόρος 

είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη 

για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. 

(β) Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας 

Ο έλεγχος απομείωσης της αξίας της υπεραξίας γίνεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που 

περιγράφεται στην ημείωση 2.5(α).  Οι ανακτήσιμες αξίες των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών προσδιορίζονται 

με βάση την αξία χρήσεως αυτών.  Οι υπολογισμοί της αξίας χρήσης απαιτούν την χρήση εκτιμήσεων. 

4.2 Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

Δεν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών 

αρχών. 
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5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

 
Σομέας είναι ένα ευδιάκριτο συστατικό στοιχείο του Ομίλου, που αφορά είτε την παροχή υπηρεσιών (επιχειρηματικός 

τομέας), είτε την παροχή υπηρεσιών σε συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον (γεωγραφικός τομέας), ο οποίος υπόκειται 

σε κινδύνους και οφέλη που διαφέρουν από αυτούς των άλλων τομέων.  

Η έδρα των Εταιριών του Ομίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής τους είναι η Ελλάδα.  Οι πωλήσεις του Ομίλου 

γίνονται κυρίως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ανάλυση κατά γεωγραφικούς τομείς των πωλήσεων του Ομίλου έχει ως εξής: 

      

 Ο ΟΜΙΛΟ 

 
 Πωλήσεις   

 ύνολο  
ενεργητικού  

 
 Επενδύσεις 
σε ενσώματα 

και άϋλα πάγια  

 1.1 -31.12.2010  31.12.2010  1.1 -31.12.2010 

Ελλάδα 68.199   84.561   782  
Eυρωζώνη 6.612   3.038   43    
Άλλες χώρες 572   689   2    

ύνολο 75.383   88.288  827  

      

 
 Πωλήσεις   

 ύνολο  
ενεργητικού  

 
 Επενδύσεις 
σε ενσώματα 

και άϋλα πάγια  

 1.1 -31.12.2009  31.12.2009  1.1 -31.12.2009 

Ελλάδα 92.005   77.454   2.338  
Eυρωζώνη 4.465   3.759   -    
Άλλες χώρες 862   727   -    

ύνολο 97.332   81.940   2.338  

Η ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία έχει ως εξής : 

 Ο ΟΜΙΛΟ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2010  31.12.2009 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 16.336  23.756 
Έσοδα από υπηρεσίες 59.047  73.576 
Λοιπά -  - 

ύνολο 75.383  97.332 
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6. Ενσώματα πάγια 

Σα ενσώματα πάγια της Εταιρίας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟ 

  
Οικόπεδα  
& Κτίρια   

 
Μεταφορικά  

μέσα  
& μηχ/κός 
εξοπλισμός   

Έπιπλα & 
εξαρτήματα   

Ακιν/ήσεις 
υπό 

εκτέλεση   ύνολο  

Κόστος κτήσεως          

1η Ιανουαρίου 2009 5.907   637   6.045   461  13.050  
Πρώτη ενσωμάτωση θυγατρικών  -     14  20   -  34 
Προσθήκες 122  -  1.028  850  1.999  
Πωλήσεις/ διαγραφές  -     (129)  (32)  -  (161) 

31η Δεκεμβρίου 2009 6.029   522  7.060  1.311  14.922 

          
1η Ιανουαρίου 2010 6.029   522   7.060   1.311  14.922  
Προσθήκες 37  7  328  526  898  
Πωλήσεις/ διαγραφές  -     (41)  (1.933)  -  (1.974) 

31η Δεκεμβρίου 2010 6.066   488  5.455  1.837  13.846 

υσσωρευμένες αποσβέσεις          

1η Ιανουαρίου 2009 (1.361)  (562)  (5.206)  -  (7.129) 

Πρώτη ενσωμάτωση θυγατρικών -     (7)  (6)  -  (13) 
Αποσβέσεις χρήσης (127)  (20)  (473)  -  (620) 
Πωλήσεις/ διαγραφές -     119  21  -  140  

31η Δεκεμβρίου 2009 (1.488)  (470)  (5.664)  -  (7.622) 

          
1η Ιανουαρίου 2010 (1.488)  (470)  (5.664)  -  (7.622) 
Αποσβέσεις χρήσης (121)  (13)  (496)  -  (630) 
Πωλήσεις/ διαγραφές -     41  1875  -  1916  

31η Δεκεμβρίου 2010 (1.609)  (442)  (4.285)  -  (6.336) 

          
Αναπόσβεστη αξία  
την 31η Δεκεμβρίου 2009 4.541  52  1.396  1.311  7.300 

          
Αναπόσβεστη αξία  
την 31η Δεκεμβρίου 2010 4.457  46  1.170  1.837  7.510 
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 Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 
Οικόπεδα 
& Κτίρια  

Μεταφορικά 
μέσα 

& μηχ/κός 
εξοπλισμός  

Έπιπλα & 
εξαρτήματα  

Ακιν/ήσεις 
υπό 

εκτέλεση  ύνολο 

Κόστος κτήσεως          

1η Ιανουαρίου 2009 5.907   637   5.922   461  12.927  
Προσθήκες 122  -  1.027  850  1.999  
Πωλήσεις/ διαγραφές -     (129)  (32)  -  (161) 

31η Δεκεμβρίου 2009 6.029   508  6.917  1.311  14.765 

υσσωρευμένες αποσβέσεις          
          
1η Ιανουαρίου 2010 6.029   508   6.917   1.311  14.765  
Προσθήκες 37     7  225  526  795  
Απορρόφηση θυγατρικής -  -  101  -  101 
Πωλήσεις/ διαγραφές -     (41)  (1.879)  -  (1.920) 

31η Δεκεμβρίου 2010 6.066   474  5.364  1.837  13.741 

υσσωρευμένες αποσβέσεις          

1η Ιανουαρίου 2009 (1.361)  (562)  (5.156)  -  (7.079) 
Αποσβέσεις χρήσης (127)  (20)  (454)  -  (601) 
Πωλήσεις/ διαγραφές -     119  22  -  141 

31η Δεκεμβρίου 2009 (1.488)  (463)  (5.588)  -  (7.539) 

          
1η Ιανουαρίου 2010 (1.488)  (463)  (5.588)  -  (7.539) 
Αποσβέσεις χρήσης (121)  (11)  (432)  -  (564) 
Απορρόφηση θυγατρικής -  -  (60)  -  (60) 
Πωλήσεις/ διαγραφές -     41  1.875  -  1.916 

31η Δεκεμβρίου 2010 (1.609)  (433)  (4.205)  -  (6.247) 

          
Αναπόσβεστη αξία  
την 31η Δεκεμβρίου 2009 4.541  45  1.329  1.311  7.226  

          

Αναπόσβεστη αξία  
την 31η Δεκεμβρίου 2010 4.457  41  1.159  1.837  7.494 

 

Οι προσθήκες ενσώματων παγίων του Ομίλου της χρήσης 2010 ποσού € 795 χιλ. αφορούν κυρίως σε δαπάνες  ανέγερσης 

νέου κτιρίου γραφείων της Εταιρίας, καθώς και στην αγορά Ηλεκτρονικών Τπολογιστών, ενώ οι μειώσεις ποσού € 1.916 

χιλ. αφορούν κυρίως στην καταστροφή πλήρως αποσβεσμένων και απαξιωμένων Ηλεκτρονικών Τπολογιστών. 
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7.  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

  O ΟΜΙΛΟ 

  
Τπεραξίες  

Δικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας  Λογισμικό  ύνολο 

Κόστος κτήσεως         

1η Ιανουαρίου 2009  43   1.139   1.143   2.325  
Προσθήκες  1.207  -     338  1.545 
Απομείωση  (1.207)  -     -     (1.207) 

31η Δεκεμβρίου 2009  43   1.139   1.481  2.663 

         
1η Ιανουαρίου 2010  43   1.139   1.481  2.663 
Προσθήκες  -  -     36  36 
Απομείωση  (43)  -     -     (43) 

31η Δεκεμβρίου 2010  -   1.139  1.517  2.656 

         
υσσωρευμένες αποσβέσεις         

1η Ιανουαρίου 2009  -     (745)  (1.104)  (1.849) 
Αποσβέσεις χρήσης  -     (148)  (206)  (354) 

31η Δεκεμβρίου 2009  -     (893)  (1.310)  (2.203) 

         
1η Ιανουαρίου 2010  -     (893)  (1.310)  (2.203) 
Αποσβέσεις χρήσης  -     (148)  (130)  (278) 

31η Δεκεμβρίου 2010  -     (1.041)  (1.440)  (2.481) 

         
Αναπόσβεστη αξία  
την 31η Δεκεμβρίου 2009  -   246  172  418 

         
Αναπόσβεστη αξία  
την 31η Δεκεμβρίου 2010  -   98  77  175 
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  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

  
Δικαιώματα 

βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας  Λογισμικό  ύνολο 

Κόστος κτήσεως       

1η Ιανουαρίου 2009               1.139                1.139               2.278  
Προσθήκες  -  339  339 

31η Δεκεμβρίου 2009               1.139   1.478               2.617 

       
1η Ιανουαρίου 2010               1.139                1.478               2.617  
Προσθήκες  -  32  32 
Απορρόφηση θυγατρικής  -  3  3 
31η Δεκεμβρίου 2010               1.139   1.513               2.652 

       
υσσωρευμένες αποσβέσεις       
1η Ιανουαρίου 2009                (392)              (1.101)              (1.493) 

Αποσβέσεις χρήσης                 (228)                 (205)                 (433) 

31η Δεκεμβρίου 2009                (620)              (1.306)              (1.926) 

       
1η Ιανουαρίου 2010                (620)              (1.306)              (1.926) 
Αποσβέσεις χρήσης                 (228)                 (127)                 (355) 
Απορρόφηση θυγατρικής  -  (3)  (3) 
31η Δεκεμβρίου 2010                (848)              (1.436)              (2.284) 

       
Αναπόσβεστη αξία  
την 31η Δεκεμβρίου 2009  519  172  691 

       
Αναπόσβεστη αξία  
την 31η Δεκεμβρίου 2010  291  77  368 

       

 

Οι προσθήκες άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου της χρήσης 2010 ποσού € 32 χιλ. αφορούν κυρίως σε αγορές 

αδειών λογισμικού για τις παραγωγικές ανάγκες της Εταιρίας. 

 

Τπεραξία επιχειρήσεως και έλεγχος απομείωσης :  

 

Unisystems Cyprus Ltd (ex-Info Quest Cyprus Ltd): Σην 31η Δεκεμβρίου 2009 η Εταιρία απέκτησε 100,00% 

συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Unisystems Cyprus Ltd (ex-Info Quest Cyprus Ltd), κατέχοντας το 

σύνολο των μετοχών της. Η Unisystems Cyprus Ltd (ex-Info Quest Cyprus Ltd),  είναι μητρική εταιρία της “Unisystems 

Information Technology Systems SRL”, που δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής στην Ρουμανία, καθώς και 

της “Unisystems Bulgaria Ltd”, που δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής στη Βουλγαρία. Η Unisystems 

Cyprus Ltd (ex-Info Quest Cyprus Ltd), συμμετέχει κατά 100,00% στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών “Unisystems 

Information Technology Systems SRL” και “Unisystems Bulgaria Ltd” κατέχοντας το σύνολο των μετοχών τους. 
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Κατωτέρω παρουσιάζονται η εύλογη αξία των ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, του ομίλου 

Unisystems Cyprus Ltd (ex-Info Quest Cyprus Ltd),, που αποκτήθηκαν η οποία δε διαφέρει από την λογιστική αξία 

αυτών καθώς και η εκτίμηση του ποσού της υπεραξίας: 

 Εύλογη αξία 
κατά την 31η  
Δεκεμβρίου 

2009 

  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 125 

Φρηματικά διαθέσιμα 190 

Ενσώματα πάγια  16 

Άυλα πάγια και λοιπά μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία 1 

ύνολο περιουσιακών στοιχείων 332 
  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (62) 

ύνολο υποχρεώσεων (62) 

ύνολο καθαρού ενεργητικού 270 

  

Αναλογία Ομίλου στο καθαρό ενεργητικό 270 

Τπεραξία  1.207 

Σίμημα εξαγοράς 1.477 

  

Η καθαρή ταμειακή εκροή της ανωτέρω εξαγοράς έχει ως ακολούθως: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟ 

Καταβληθέν τίμημα εξαγοράς 1.414 

Μείον:  

Αναλογία Ομίλου στα διαθέσιμα της Unisystems Cyprus Limited (159) 

Καθαρή ταμειακή εκροή 1.255 

την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 2009 του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται καθόλου τα αποτελέσματα 

χρήσης 2009 (από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009) του ομίλου Unisystems Cyprus Ltd (ex-Info Quest Cyprus 

Ltd),  αφού η ημερομηνία εξαγοράς ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2009. την περίπτωση που η εξαγορά του ομίλου 

Unisystems Cyprus Ltd (ex-Info Quest Cyprus Ltd), γινόταν στην αρχή της χρήσης η επίδραση του στα ενοποιημένα 

αποτελέσματα του Ομίλου για την χρήση 2009 θα ήταν ζημία € 338 χιλ. περίπου. 

Η Διοίκηση της Εταιρίας την 31.12.2009 προέβη σε έλεγχο απομείωσης της ανωτέρω υπεραξίας από την επένδυση  στην 

εταιρία Unisystems Cyprus Ltd (ex-Info Quest Cyprus Ltd), και αποφάσισε την πλήρη απομείωσή της. 

 

Uni Nortel Σεχνολογίες Επικοινωνίας (Ελλάς) Α.Ε. (μετονομασθείσα σε U-Systems A.E. στις 29.7.2010): Σην 20η 

Ιουλίου 2010 εξαγοράστηκε από την Unisystems AEE το υπόλοιπο 30% των μετοχών που κατείχε η Nortel Networks 

International Finance and Holding BV στην θυγατρική εταιρία Uni Nortel Σεχνολογίες Επικοινωνίας (Ελλάς) Α.Ε. 

(μετονομασθείσα σε U-Systems A.E. στις 29.7.2010) έναντι τιμήματος € 1,00, κατέχοντας συνολικά το 100% των 

μετοχών της. 

 

Με την από 23.8.2010 απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου της Εταιρίας εγκρίθηκε η συγχώνευση της Uni Nortel 

Σεχνολογίες Επικοινωνίας (Ελλάς) Α.Ε. με απορρόφησή της από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 

του κωδ. Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και ορίσθηκε ως ημερομηνία Ισολογισμού 

Μετασχηματισμού η 31η Αυγούστου 2010.  
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Η ανωτέρω συγχώνευση της Uni Nortel Σεχνολογίες Επικοινωνίας (Ελλάς) Α.Ε. με απορρόφησή της από την Εταιρία 

εγκρίθηκε με την 13505/27.10.2010 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας την 31.12.2010 προέβη σε έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας (ποσού € 43 χιλ.) που είχε 

προκύψει κατά την πρώτη ενοποίηση της εταιρίας Uni Nortel Σεχνολογίες Επικοινωνίας (Ελλάς) Α.Ε. και δεδομένου ότι 

η θυγατρική εταιρία απώλεσε το δικαίωμα αποκλειστικής διάθεσης των προϊόντων της Nortel Networks International 

Finance and Holding BV σε Ελλάδα και Κύπρο, αποφάσισε την πλήρη απομείωσή της. 

 

8. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Η μεταβολή των επενδύσεων σε ακίνητα στον Όμιλο και στην Εταιρία έχει ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Κόστος        

Τπόλοιπο έναρξης              6.144              6.144              6.144              6.144 

το τέλος της περιόδου 6.144   6.144  6.144  6.144 
        
υσσωρευμένες αποσβέσεις        
Τπόλοιπο έναρξης περιόδου (15)  (5)  (15)  (5) 
Αποσβέσεις περιόδου (9)  (10)  (9)  (10) 

Τπόλοιπο στο τέλος της 
περιόδου (24)  (15)  (24)  (15) 

Αναπόσβεστη αξία στο τέλος 
της περιόδου 6.120   6.129   6.120   6.129  

 

Σο ανωτέρω ποσό ευρώ 6.120 χιλ. αφορά, κυρίως, σε αξία οικοπέδου, το οποίο η Εταιρία είχε αγοράσει στη χρήση 2006 

με αρχικό σκοπό την ανέγερση κτιρίου για την μετεγκατάσταση των γραφείων της.  τη χρήση 2007 αποφασίστηκε ότι δε 

θα ανεγερθεί νέο κτίριο στο ανωτέρω οικόπεδο. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι το ανωτέρω οικόπεδο κατέχεται για 

μακροπρόθεσμη αύξηση της αξίας του παρά για βραχυπρόθεσμη πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης, με βάση τις σχετικές διατάξεις του Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» μεταφέρθηκε από τα ενσώματα πάγια 

στις επενδύσεις σε ακίνητα. 

 

9. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Τπόλοιπο έναρξης χρήσης -  -  1.011   473  
Προσθήκες -  -  300  1.475 
Πωλήσεις / διαγραφές -  -  (473)  (937) 
Απομείωση -  -  (777)     -    

Τπόλοιπο λήξης χρήσης -  -  61  1.011 
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Σα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρίας σε θυγατρικές έχουν ως εξής: 

 

 

31η Δεκεμβρίου 2010       

Επωνυμία 

 Κόστος 
κτήσης 
συμμετοχής   Απομείωση  

 Αξία  
Ισολογισμού   

 Φώρα 
εγκατάστασης  

 Ποσοστό 
συμμετοχής  

       
Unisystems Belgium SA 61 - 61  ΒΕΛΓΙΟ 99,84% 
Unisystems Cyprus Limited 1.714  (1.714) -   ΚΤΠΡΟ 100,00% 

 1.775 (1.714)                61    

       
       
       
       
       
31η Δεκεμβρίου 2009       

 
Επωνυμία 

 
 Κόστος 
κτήσης 
συμμετοχής    Απομείωση  

 Αξία  
Ισολογισμού   

 Φώρα 
εγκατάστασης  

 Ποσοστό 
συμμετοχής  

       

UNINORTEL Σεχνολογίες  
Επικοινωνίας (ΕΛΛΑ) Α.Ε. 850  (377) 473  ΕΛΛΑΔΑ   70,00% 

Unisystems Belgium SA 61 - 61  ΒΕΛΓΙΟ 99,84% 

Unisystems Cyprus Limited 1.414 (937) 477   ΚΤΠΡΟ 100,00% 

 2.325  (1.314) 1.011    

 

Σο τίμημα εξαγοράς της Unisystems Cyprus Ltd ανήλθε σε € 1.414.480,35 και εξοφλήθηκε εντός του 2009. τη χρήση 

2010 η Εταιρία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Unisystems Cyprus Ltd με €300.000,00.  

Η Διοίκηση της Εταιρίας την 31.12.2009 προέβη σε έλεγχο απομείωσης της ανωτέρω αξίας κτήσης στην εταιρία 

Unisystems Cyprus Ltd και αποφάσισε την μερική απομείωσή της κατά € 937 χιλ. Σην 31.12.2010 επαναδιενεργήθηκε 

έλεγχος απομείωσης της αξίας κτήσης στην εταιρία Unisystems Cyprus Ltd και αποφασίσθηκε η περαιτέρω απομείωσή 

της κατά € 777 χιλ. με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης. 

τη χρήση 2009 η Εταιρεία ίδρυσε μαζί με την μητρική της εταιρεία INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε. τη θυγατρική Unisystems 
Belgium SA με έδρα στο Βέλγιο, που δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής. Για την απόκτηση του 99,84% 
της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής της θυγατρικής, η Εταιρεία έχει καταβάλει ποσό € 61.400,00.  
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10. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Η εταιρεία έχει μια συμμετοχή κατά 40%, στο μετοχικό κεφάλαιο της ιδρυθείσης το έτος 2006, εταιρίας ParkMobile 

Hellas A.E η οποία είχε κόστος κτήσης € 800.000,00 που  απομειώθηκε το 2009 πλήρως. Σα στοιχεία που αφορούν στη 

συγγενή εταιρεία είναι τα ακόλουθα : 

        

31η Δεκεμβρίου 2010        

Επωνυμία Ενεργητικό  Τποχρεώσεις   Πωλήσεις  Ζημίες 
 Ποσοστό 

συμμετοχής  
 Φώρα 

εγκατάστασης  
PARKMOBILE HELLAS AE  1.548                 2.484  580 626 40%  Ελλάδα  

 1.548  2.484    580 626   

        

31η Δεκεμβρίου 2009        

Επωνυμία Ενεργητικό  Τποχρεώσεις   Πωλήσεις  Ζημίες  
 Ποσοστό 

συμμετοχής  
 Φώρα 

εγκατάστασης  
PARKMOBILE HELLAS AE  1.628  1.826   552 15 40%  Ελλάδα  

 1.628  1.826    552 15   

 

11. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 

 O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Τπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 1.108   1.108   1.108   1.108  
Προσθήκες 28    -     28     -    

Τπόλοιπο τέλους περιόδου 1.136   1.108   1.136   1.108  

 

 O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Μη εισηγμένοι τίτλοι:        

  - Μετοχές – Ελλάδα 1.136   1.108   1.136   1.108  
  - Αμοιβαία Κεφάλαια -     -  -     - 

 1.136   1.108   1.136   1.108  

 
 
 
 

 
 

O ΟΜΙΛΟ 
 

 
 

Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Σα διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται 
στα εξής νομίσματα: 

31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Ευρώ 
 

1.136 
 

 
1.108 

 
 

1.136 
 

 
1.108 

 

Σα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε μη εισηγμένες μετοχές εταιριών το 

σύνολο των οποίων είναι εκπεφρασμένο σε Ευρώ. Μεταξύ των μη εισηγμένων μετοχών περιλαμβάνονται και οι εταιρίες 

ITEC A.E. και CREATIVE MARKETING A.E., αποτιμημένες σε € 16 χιλ. και € 13 χιλ. αντίστοιχα, οι οποίες παρά το 

γεγονός ότι η Εταιρία κατέχει σημαντικό ποσοστό στο μετοχικό τους κεφάλαιο, 34% και 40% αντίστοιχα, δεν 
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ενοποιήθηκαν επειδή δεν ασκείται καμία ουσιώδης επιρροή και δεδομένου ότι οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 

υπόλοιπο του μετοχικού κεφαλαίου της κάθε εταιρίας ασκούν έλεγχο σε αυτές αφού κατέχουν ενιαία το υπόλοιπο ποσοστό 

και συγκροτούν την απόλυτη πλειοψηφία. την χρήση 2010 δεν υπήρξαν προσθήκες ή πωλήσεις διαθέσιμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

Η εύλογη αξία των μη εισηγμένων μετοχών προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που 

στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Οι επενδύσεις σε 

συμμετοχικούς τίτλους που δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί 

να επιμετρηθεί αξιόπιστα επιμετρώνται στο κόστος. 

 

12. Αναβαλλόμενη φορολογία 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα 

να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι 

αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Σα συμψηφισμένα ποσά είναι τα κατωτέρω: 

 

 O ΟΜΙΛΟ   Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

  31.12.2010   31.12.2009    31.12.2010    31.12.2009  

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις:                             
Πληρωτέες μετά από 12 μήνες 725  754   725  741 
        

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις:                           
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες 2.209   3.638   2.161  3.478 
        

 1.484  2.884  1.436  2.737 

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η κατωτέρω: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

  31.12.2010   31.12.2009    31.12.2010    31.12.2009  

Τπόλοιπο έναρξης  2.884  4.364   2.737  4.263  
Αναγνώριση στην κατάσταση  
αποτελεσμάτων (ημείωση 26) (1.400)  (1.480)  (1.288)  (1.526) 

Εξαγορά Θυγατρικής  -  -  (13)  - 
Υόρος που αναγνωρίσθηκε  
στα ίδια κεφάλαια -     -     -     -    

Τπόλοιπο τέλους περιόδου 1.484  2.884  1.436  2.737 
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 Ο ΟΜΙΛΟ 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:      
       

 
Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 
αποσβέσεις  

 
Αναγνώριση 

εσόδων   Λοιπά   ύνολο    

1η Ιανουαρίου 2009 -    16  816  832    
Φρέωση/ (πίστωση) στην  
κατάσταση αποτελεσμάτων -    (16) (62) (78)   

31η Δεκεμβρίου 2009 -    - 754  754    

       

1η Ιανουαρίου 2010 -    - 754  754    
Φρέωση/ (πίστωση) στην  
κατάσταση αποτελεσμάτων -    3 (32) 29   

31η Δεκεμβρίου 2010 -    3 722  725    

       

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:      
       

 
 Προβλέψεις 
απαιτήσεων  

 Διαγραφή 
άυλων 

στοιχείων 
ενεργητικού  

 
Υορολογικές  

ζημίες  

 
Αναγνώριση 

Εσόδων   Λοιπά   ύνολο  

1η Ιανουαρίου 2009 120  438  868  26  3.744  5.196  
Φρέωση/ (πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων (67) 53  (775) (26) (743) (1.558) 

31η Δεκεμβρίου 2009 53  491  93  -    3.001  3.638  

       

1η Ιανουαρίου 2010 53  491  93  -    3.001  3.638 
Φρέωση/ (πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων (75) 24  (93) - (1.285) (1.429) 

31η Δεκεμβρίου 2010 (22)  515  - -    1.716  2.209  
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 Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:    
     

 
Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 
αποσβέσεις  

 Αναγνώριση 
εσόδων   Λοιπά   ύνολο  

1η Ιανουαρίου 2009 -    3 802  805  
Φρέωση/ (πίστωση) στην  
κατάσταση αποτελεσμάτων -    (3) (61) (64) 

31η Δεκεμβρίου 2009 -    - 741 741 

     

1η Ιανουαρίου 2010 -    - 741 741 
Φρέωση/ (πίστωση) στην  
κατάσταση αποτελεσμάτων -    3 (32) (29) 

Εξαγορά Θυγατρικής   13 13 

31η Δεκεμβρίου 2010 -    3 722 725 

     

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:    
     

 
 Προβλέψεις  
απαιτήσεων  

 Αναγνώριση  
εσόδων   Λοιπά   ύνολο  

1η Ιανουαρίου 2009 116  26  4.926 5.068  
(Φρέωση)/ πίστωση στην  
κατάσταση αποτελεσμάτων (64) (26) (1.500) (1.590) 

31η Δεκεμβρίου 2009 52 -  3.426 3.478  

     

1η Ιανουαρίου 2010 52 -  3.426 3.478  
(Φρέωση)/ πίστωση στην  
κατάσταση αποτελεσμάτων (74) - (1.243) (1.317) 

31η Δεκεμβρίου 2010 (22) -  2.183 2.161  
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13.  Αποθέματα 

 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ  

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Εμπορεύματα 6.046  7.710  6.046   7.706  
Λοιπά 499  667  499  667 

ύνολο 6.545  8.377  6.545   8.373  

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως  
κινούμενα  και κατεστραμμένα αποθέματα:        

Εμπορεύματα          1.467  
          

2.241  1.467  2.241 

 1..467  2.241  1.467  2.241 

υνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 5.078  6.136  5.078  6.132 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ  

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Ανάλυση πρόβλεψης  

την αρχή της χρήσης 2.241  1.176  2.241  1.176 

Πρόβλεψη απομείωσης -  1.065  -  1.065 

Φρησιμοποίηση πρόβλεψης μέσα στη 
χρήση 

774  -  774  - 

 

το τέλος της χρήσης 1.467  2.241  1.467  2.241 

 
Η χρησιμοποίηση πρόβλεψης έγινε διότι κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης η εταιρεία προέβη σε καταστροφή 
αποθεμάτων αξίας € 2,1 εκ. 
 



 

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010 

(από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) 

(ποσά σε χιλ. €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

 

46 

 

14. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Πελάτες     29.492        37.998   29.415   37.366  
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης         (915)          (978)          (915)          (917) 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών      28.577        37.020        28.500        36.449  
Προκαταβολές             44               5              44                5  
Έξοδα επομένων χρήσεων  11.486          5.654   11.486          5.654  
Δεδουλευμένα έσοδα       17.324          5.697         17.324          5.658  
Λοιπές απαιτήσεις     554          1.402          543          1.321  
Εγγυήσεις          -            285            -            281  
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (ημ. 32) 1.188                        92          1.212            524  

ύνολο 59.173   50.155   59.109   49.892  

        
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 297   285   297   281  
Κυκλοφορούν ενεργητικό 58.876   49.870   58.812   49.611  

ύνολο 59.173   50.155   59.109  49.892  

Η ανάλυση της χρονικής καθυστέρησης είσπραξης των απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας από  πελάτες και 

συνδεδεμένα  μέρη έχει ως εξής: 

 O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Πλήρως εξυπηρετούμενες  
απαιτήσεις από πελάτες      23.682        34.567        24.029       34.996 

        
Απομειωμένες απαιτήσεις από πελάτες:        915          1.008            915            947  
Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των:         (915)          (978)          (915)          (917) 

 ύνολο            -               30              -               30  

        
Ληξιπρόθεσμες μη απομειωμένες  
απαιτήσεις από πελάτες             
Από 1-3 μήνες       2.856            899           2.559            899  
Από 3-6 μήνες          303            294            292            294  
Από 6-9 μήνες            263                8              236                8  
Από 9-12 μήνες         19            568              -                -    
Από 12 και πάνω μήνες         2.642            746           2.596            746  

 ύνολο        6.083           2.515           5.683           1.947  

        

ύνολο      29.765        37.112        29.712        36.973  

Η μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων έχει ως εξής: 

΄ O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Τπόλοιπο έναρξης χρήσης 978  1.409  917  1.393 
Πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων -  257  -   212  
Διαγραφές απαιτήσεων-Απορ.Uninortel (61)  (660)  -  (660) 
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις (2)  (28)  (2)  (28) 

Τπόλοιπο λήξης χρήσης         915           978           915           917 
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Οι απαιτήσεις από πελάτες καθώς και οι λοιπές απαιτήσεις εκφράζονται στα κατωτέρω νομίσματα: 

 

 O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Ευρώ (€)      58.956        50.136       59.061        49.880  
USD ($)            93              12            48              12  
Λοιπά 124  7  -  - 

ύνολο 59.173   50.155   59.109   49.892  

 

15. Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ  

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  31.12.2010   31.12.2009   31.12.2010   31.12.2009 

Διαθέσιμα στο ταμείο  236   242   153   92  
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις 5.189   7.525   5.004   6.141  

ύνολο 5.425   7.767   5.157   6.233  

 

16. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 

Η μεταβολή των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση στον  Όμιλο και στην Εταιρία 

έχει ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ  

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  31.12.2010   31.12.2009   31.12.2010   31.12.2009 

Τπόλοιπο έναρξης χρήσης -  905  -  905 
Μεταφορά από ενσώματα πάγια -     -     -     -    
Πώληση ακινήτου -  (905)  -  (905) 

Τπόλοιπο λήξης χρήσης -  -  -  - 

τις 27.1.2009 το ακίνητο της Εταιρίας, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, στη Θεσσαλονίκη πωλήθηκε έναντι συνολικού 
τιμήματος € 950 χιλ.. 

 

 

17. Καθαρή θέση 

    Μετοχικό κεφαλαίο και διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

Σο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2010 αποτελείται από 40.000.000 ονομαστικές κοινές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης. Όλοι οι κάτοχοι μετοχών δικαιούνται να εισπράττουν τα μερίσματα που εγκρίνονται 

και έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανά μετοχή κατά τις συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας. Όλες οι μετοχές έχουν ίση 

μεταχείριση όσον αφορά τη μερισματική πολιτική της Εταιρίας. Σο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 

12.000.000,00 και η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σε € 9.328.718,40. 



 

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010 

(από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) 

(ποσά σε χιλ. €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

 

48 

 

 

 
 Αριθμός  
μετοχών   

 Κοινές  
μετοχές   

 Τπέρ το  
άρτιο   

 Ίδιες  
μετοχές    ύνολο  

          

1η Ιανουαρίου 2009 73.034.943   34.326   9.329   -     43.655  
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (33.034.943)   (22.326)  -  -     (22.326) 

31η Δεκεμβρίου 2009 40.000.000  12.000  9.329   -     21.329 

          
1η Ιανουαρίου 2010 40.000.000  12.000  9.329   -     21.329 
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου -   -  -  -     - 

31η Δεκεμβρίου 2010 40.000.000  12.000  9.329   -     21.329 

τη χρήση 2009, με την από 16.6.2009 απόφαση της Σακτικής Γενικής υνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, μειώθηκε 

το μετοχικό της κεφάλαιο  

α) κατά ευρώ δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα και τριάντα ένα λεπτά (€ 

12.415.940,31) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (€ 0,17) και  

β) κατά ευρώ εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο και ενενήντα λεπτά (€ 9.910.482,90) 

με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά τριάντα τρία εκατομμύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες, εννιακόσιες σαράντα τρεις 

μετοχές  (33.034.943), ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) εκάστη,  

με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολική δηλαδή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ 

είκοσι δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τριών και είκοσι ενός λεπτών  (€ 

22.326.423,21).  

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται σε ευρώ δώδεκα εκατομμύρια (€ 12.000.000), ολοσχερώς 

καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) εκάστη. 

 

    Λοιπά αποθεματικά και αδιανέμητα κέρδη 

 

 O ΟΜΙΛΟ 
      

 
 Σακτικό  

αποθεματικό   
 Αποθεματικό  

ΔΠΠ    ύνολο  

Τπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009 3.374   -  3.374 
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης -  -  - 
Απορρόφηση/ (υγχώνευση) εταιρίας -  -  - 

Τπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2009 
3.374  

  -  3.374 
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 131  -     131 
Απορρόφηση/ (υγχώνευση) εταιρίας 31  -     31 

Τπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2010 3.536  -     3.536  
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 Η ΕΣΑΙΡΙΑ 
 

     

 
 Σακτικό  

αποθεματικό   
 Αποθεματικό  

ΔΠΠ    ύνολο  

Τπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009 3.374   -     3.374  
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης -  -     - 
Απορρόφηση/ (υγχώνευση) εταιρίας -  -     - 

Τπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2009 3.374   -     3.374  
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 131  -     131 
Απορρόφηση/ (υγχώνευση) εταιρίας 31  -     31 

Τπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2010 3.536  -     3.536 

 

Σο τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται, με βάση τον κωδ. Ν. 2190/1920, με παρακράτηση 5% από τα καθαρά κέρδη 

μετά από φόρους και πριν την διανομή του μερίσματος, μέχρι που να καλύψει το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου. Σο τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Σακτικής 

Γενικής υνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

το λογαριασμό Αδιανέμητα κέρδη, στον Όμιλο και στην Εταιρία, περιλαμβάνονται αποθεματικά  αφορολόγητα, από 

απαλλασσόμενα έσοδα και κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα, συνολικού ποσού € 2.967 χιλ.. ε περίπτωση διανομής τους 

θα φορολογηθούν με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή της χρήσης αυτής. Ο Όμιλος δεν προτίθεται να διανείμει ή να 

κεφαλαιοποιήσει τα συγκεκριμένα αποθεματικά και επομένως δεν έχει προβεί σε υπολογισμό του φόρου εισοδήματος που 

θα επιβαλλόταν στην περίπτωση αυτή.  

 

18. Τποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

        

 O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  31.12.2010    31.12.2009    31.12.2010    31.12.2009  

Τποχρεώσεις ισολογισμού για:        
υνταξιοδοτικές παροχές 1.748  1.836  1.748  1.795  

ύνολο 1.748   1.836   1.748   1.795  

        

 O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  31.12.2010    31.12.2009    31.12.2010    31.12.2009  

Φρεώσεις/(Πιστώσεις) στα  
αποτελέσματα (ημ. 23):        
υνταξιοδοτικές παροχές 777  706  777  700 

ύνολο 777  706  777  700  
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Σα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 

        

 O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010   31.12.2009   31.12.2010    31.12.2009  

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων 

                  
1.682   

                  
1.610   

                  
1.690   

                  
1.578  

Μη καταχωρηθέντα  
αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) 

                     
66   

                     
226   

                     
58   

                     
217  

Τποχρέωση στον ισολογισμό 1.748   1.836   1.748   1.795  

Σα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

        

 O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  31.12.2010    31.12.2009    31.12.2010    31.12.2009  

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 137   134   137   131  
Φρηματοοικονομικό κόστος 96   84   96   82  
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές 
καταχωρηθέντα στη χρήση (22)  (58)  (22)  (55) 
Κόστος προϋπηρεσίας -   107   -   103  
Ζημιές /(Κέρδη) από περικοπές 566   439   566   439  

ύνολο περιλαμβανόμενο στις  
παροχές σε εργαζομένους (ημ. 23) 777  706  777  700 

Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχει ως εξής: 

 

        

 
O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  31.12.2010    31.12.2009    31.12.2010    31.12.2009  

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.836   1.824   1.795   1.781  
υναλλαγματικές διαφορές (41)    -   
Απορρόφηση/ (υγχώνευση) εταιρίας 5     -     5     -    
Καταβαλλόμενες αποζημιώσεις (828)  (694)  (828)  (686) 
ύνολο χρέωσης/(πίστωσης) στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 776  706  776  700 

Τπόλοιπο λήξης χρήσης 1.748   1.836   1.748   1.795  

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 

 O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

  31.12.2010    31.12.2009    31.12.2010    31.12.2009  

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,51%  6,10%  1,53%  6,10% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 6,00%   6,00%   6,00%   6,00%  

 



 

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010 

(από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) 

(ποσά σε χιλ. €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

 

51 

 

19. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

        

 O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  31.12.2010    31.12.2009    31.12.2010    31.12.2009  

Προμηθευτές      11.191       21.201       11.087        20.125  
Ποσά οφειλόμενα σε  
συνδεδεμένα μέρη (ημ. 32)        322          2.526   469         3.076  
Δεδουλευμένα έξοδα        3.323          9.415          3.294          9.200  
Ασφαλιστικοί οργανισμοί  
και λοιποί φόροι - τέλη       2.483          4.277          2.450          4.227  
Λοιπές υποχρεώσεις        28.874         6.716         28.842         6.708 

ύνολο 46.193   44.135   46.142   43.336  

        

Ανάλυση υποχρεώσεων:        
  31.12.2010    31.12.2009    31.12.2010    31.12.2009  

Μακροπρόθεσμες        -          1.292         -          1.292  

Βραχυπρόθεσμες      46.193        42.843        46.142        42.044  

ύνολο      46.193        44.135        46.142       43.336  

 

20. Δάνεια 

 

 O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  31.12.2010    31.12.2009    31.12.2010    31.12.2009  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια        

Σραπεζικός δανεισμός -  4  -  1 
Λοιπά -  -  -  - 

ύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων -  4  -  1 

 
Η έκθεση σε μεταβολές των επιτοκίων έχει ως εξής : 
 

  
6 μήνες ή 
 λιγότερο 6-12 μήνες ύνολο 

31.12.2010     
ύνολο δανείων  - -  - 

  - - - 

     
31.12.2009     
ύνολο δανείων  4 -  4 

  4 - 4 

Σο σύνολο του δανεισμού του Ομίλου είναι σε Ευρώ και τα εγκριθέντα πιστωτικά όρια του Ομίλου στις συνεργαζόμενες 

Σράπεζες ανέρχονται στο ποσό των € 32.700.0000. 

Ο σκοπός του δανεισμού του Ομίλου και της Εταιρίας είναι η κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης. 
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Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις επί των οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρίας και του Ομίλου. 

 

21. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Παροχές σε εργαζομένους (ημ. 23) 24.150   26.477   23.876   25.970  
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 18.970  31.640   20.580   31.243  
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 1.653  1.647  1.582  1.616 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 581  630  574  611 
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 284  381  354  433 
Διαφήμιση 601  159  600  155 
Έξοδα επιδιόρθρωσης και  
συντήρησης ενσώματων παγίων 43  32  41  32 
Λοιπά 25.286  29.895  23.348  29.730 

ύνολο 71.568   90.861   70.976   89.790  

        

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

Κατανομή ανά λειτουργία 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

        
Κόστος πωλήσεων 58.572   75.186   58.500   74.833  
Έξοδα διάθεσης 7.930   8.333   7.684   8.078  
Έξοδα διοίκησης 5.066   7.342   4.792   6.879  

 71.568   90.861   70.796   89.790  

 

22. Παροχές σε εργαζόμενους 
 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Μισθοί και ημερομίσθια 18.564   20.709   18.327   20.299  
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 4.305   4.438   4.271  4.357  
Κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 777   706   777   700  
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 504   624   501   614  

ύνολο 24.150  26.477  23.876  25.970 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 ανήλθε: Όμιλος 524, Εταιρία 494 (31η 
Δεκεμβρίου 2009 Όμιλος 554, Εταιρία 541). 

 

 

 



 

Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010 

(από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) 

(ποσά σε χιλ. €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

 

53 

 

23. Λοιπά έσοδα /(έξοδα) 
 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010   31.12.2009  31.12.2010   31.12.2009 

Έσοδα από μερίσματα 20  13  20  13 
Επιδοτήσεις δαπανών 86  89  86  89 
Κέρδη από πώληση παγίων  12   54   12   54  
Ζημίες από εκποίηση & διαγραφή παγίων (1)  (7)  (1)  (7) 
Ζημίες απομείωσης συνδεδεμένων  
και συγγενών εταιριών -  (1.207)          (777)    (938) 
Αναλογία στις ζημίες συγγενούς εταιρίας -  -  -  - 
Λοιπά 789  (57)  10  (101) 

ύνολο 906  (1.115)  (650)  (890) 

Ανάλυση των λοιπών εσόδων (εξόδων)  έχει ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010   31.12.2009  31.12.2010   31.12.2009 

Έσοδα ενοικίων  2  2  2  2 
Λοιπά έσοδα 724   2                 -   2  
Λοιπά έξοδα                -  (33)                -  (33) 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 63  72  8  28 
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                 -  (100)  -  (100) 

 789  (57)  10  (101) 

 

24. Φρηματοοικονομικά έσοδα /(έξοδα)  

Η ανάλυση του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος έχει ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Έξοδα τόκων        
 - Σραπεζικά δάνεια (17)  (306)  (11)  (306) 
 - Σόκοι προκαταβολών πελατών (207)  (494)  (204)  (494) 
 - Προμήθειες εγγυητικών επιστολών  (245)  (345)  (245)  (345) 
 - Διάφορα έξοδα τραπεζών & συναφή έξοδα  -  (5)  -  - 

 (469)  (1.150)  (460)  (1.145) 
Έσοδα τόκων τραπεζικών καταθέσεων            243  37  214  28 

 (226)  (1.113)  (246)  (1.117) 
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από  
συναλλαγματικές διαφορές 779  54  776  81 

 553  (1.059)  530  (1.036) 
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25. Υόρος εισοδήματος 
 

        

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

        
Υόρος χρήσης (617)  (594)  (559)  (595) 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου  
προηγούμενων χρήσεων -  (201)    (201) 
Αναβαλλόμενος φόρος (σημ.25)        (1.401)  (1.480)  (1.288)  (1.526) 

ύνολο (2.018)  (2.275)  (1.847)  (2.322) 

Επιπλέον η συσσωρευμένη πρόβλεψη για μελλοντική φορολογική υποχρέωση της Εταιρείας και του Ομίλου σχετικά με 

τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ήταν με 31 Δεκεμβρίου 2010 και 31 Δεκεμβρίου 2009 ως ακολούθως : 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις 

563     563     563     550    

 

Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν χρησιμοποιούσαμε τον 

συντελεστή φόρου επί των κερδών της. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Κέρδη προ φόρων 5.274   4.298   4.015   4.930  
Υόρος υπολογισμένος με βάση τους 
ισχύοντες  φορολογικούς συντελεστές  

                  
(1.116)  

                  
(1.075)  

                   
(963)  

                   
(1.233) 

Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο 19  56  48  10 
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν 
για φορολογικούς σκοπούς (419)  (638)  (430)  (577) 
Υορολογικές ζημίες για τις οποίες  
δεν λογίστηκε αναβαλλόμενος φόρος   (92)  -     -    
Διαφορές φορολογ. συντελεστών (163)  -  (163)  - 
Διαφορά φορολογικών ελέγχων 
για προηγούμενες χρήσεις -  (201)  -  (201) 
Λοιποί φόροι / λοιπές φορολογικές 
προσαρμογές (339)  (325)  (339)  (321) 

ύνολο (2.018)  (2.275)  (1.847)  (2.322) 

Οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρίας υποβάλλονται, ετησίως, αλλά τα κέρδη ή ζημίες που δηλώνονται θεωρούνται 

προσωρινά μέχρι τη χρονική στιγμή που οι φορολογικές αρχές θα ελέγξουν τις δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρίας και θα 

οριστικοποιήσουν τους φόρους.    
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26. Σαμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

         
       

  O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

  Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ ημ. 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Κέρδη χρήσης  3.256   2.022   2.167  2.608  

Προσαρμογές για:         

Υόρο εισοδήματος 25 2.018   2.275   1.847   2.322  

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 6,8 590   630   575   611  
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 7 275   381   354   433  
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση 
ενσώματων παγίων στοιχείων  
και λοιπών επενδύσεων 23 (11)  (47)  (11)  (47) 

Έσοδα τόκων 24 (243)  (37)  (215)  (28) 

Έξοδα τόκων 24 468   1.150   459  1.145 

Έσοδα από μερίσματα 23 (20)  (13)  (20)  (13) 

υναλλαγματικά (κέρδη)/ ζημιές  (18)  (3)  
- 

(13)  (3) 

Απομείωση συνδεδεμένων εταιριών 24  -  1.207   777  938  

  6.315  7.565  5.920  7.966 

         
Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου  
κίνησης ή που σχετίζονται με τις  
λειτουργικές δραστηριότητες         

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων        1.834  238   1.831   230  

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων        (1.335)   39.926       (1.289)   38.326  

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων      (13.677)  (1.143)   (12.971)  (984) 

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων        4.430   4.579          4.430  4.579  

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών  
στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης  1.296   11   1.332   14  

  (7.452)  43.611  (6.667)  42.165 
         

Σαμειακές ροές από  
λειτουργικές δραστηριότητες  (1.137)  51.176  (747)  50.131 

 

27. Κέρδη ανά μετοχή 

Βασικά και απομειωμένα 

Σα βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της 

μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων 

κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση. 
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Οι κοινές μετοχές που εκδίδονται ως μέρος του κόστους μιας συνένωσης επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στον μέσο 

σταθμισμένο αριθμό των μετοχών από την ημερομηνία της απόκτησης. Αυτό γιατί ο αποκτών ενσωματώνει τα κέρδη και 

τις ζημίες του αποκτώμενου στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του από την ημερομηνία εκείνη.  

 

 
       ποσά σε € 

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Κέρδη που αναλογούν στους  
μετόχους της μητρικής 3.099.874  2.130.820   2.166.772   2.608.090  

ταθμισμένος μέσος όρος  
του αριθμού μετοχών 40.000.000   56.200.698   40.000.000   56.200.698  

Βασικά και απομειωμένα κέρδη / 
(ζημίες) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 0,0775  0,0379  0,0542  0,0464 

 

28. Ανειλημμένες υποχρεώσεις 

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις 

Κατά την ημερομηνία σύνταξης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, δεν υπάρχουν σημαντικές κεφαλαιουχικές 

δαπάνες που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεσθεί. 

Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις  

Η Εταιρία δεν έχει συνάψει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων. 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις  

Σα μελλοντικά ελάχιστα μισθώματα, με βάση τις υπογεγραμμένες συμβάσεις, αναλύονται ως εξής: 

        

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Έως 1 έτος 1.828   1.720   1.828   1.720  
Από 1-5 έτη 7.226   6.285   7.226   6.285  
Περισσότερα από 5 έτη 10.182   8.304   10.182   8.304  

 19.236   16.309   19.236   16.309  

 

29. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 

θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της από τις οποίες δεν αναμένεται να προκύψουν 

σημαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 
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Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

        

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Εγγυήσεις για προκαταβολές 8.328  -  8.328  - 
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής  
εκτελέσεως συμβάσεων με πελάτες  14.051   34.327   14.051   34.327  
Εγγυήσεις για συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς 2.029    2.029   
Εγγυήσεις σε Σράπεζες 
υπέρ συγγενών εταιριών 150   150   150   150  

 24.558  34.477  24.558  34.477 

Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

        

 Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Εγγυήσεις για εξασφάλιση 
απαιτήσεων από πελάτες 2.264  2.874  2.264  2.874 

 2.264  2.874  2.264  2.874 

 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας και του Ομίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές αφού παραμένουν ανέλεγκτες 

φορολογικά προηγούμενες χρήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:  

Εταιρίες του Ομίλου Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

1.  Unisystems υστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε. 2008-2010 

2.  Uni-Nortel Σεχνολογίες Επικοινωνίας (Ελλάς) Α.Ε. 2010 

3.  Unisystems Cyprus Ltd 2007-2010 

4.  Unisystems Information Technology Systems SRL 2006-2010 

5.  Unisystems Bulgaria Ltd 2008-2010 

6.  Unisystems Belgium SA 2009-2010 

7.  Parkmobile Hellas A.E. 2007-2010 

 

Επιπρόσθετα υπάρχουν διάφορες δικαστικές υποθέσεις εταιριών του Ομίλου από τις οποίες η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν 

αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 

 

30. Τφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Ο δανεισμός θυγατρικών εταιριών του Ομίλου είναι εξασφαλισμένος με εγγυήσεις που έδωσε η Εταιρία (ημείωση 29). 

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις επί των οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρίας και του Ομίλου.  
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31. υναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 
 

 O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών        
Πωλήσεις αγαθών 53  109  66  112 
  σε μητρική 30  13  30  8 
  σε θυγατρικές -     -     14  2 
  σε συνδεδεμένες -     -     22     -    
  σε λοιπές συνδεόμενες 23  96  -  102 
Πωλήσεις υπηρεσιών 417   303   628   638  
  σε μητρική 238   239   238   239  
  σε θυγατρικές -     -     211   69  
  σε συνδεδεμένες 80     -     80   -  
  σε λοιπές συνδεόμενες 99   64   99   330  

 470   412   694   750  
        

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών        
Αγορές αγαθών 2.459   9.813   2.463   9.901  
 από μητρική 2.452   9.588   2.451   9.588  
 από θυγατρικές -     -     5   88  
 από συνδεδεμένες -     -     -     -    
 από λοιπές συνδεόμενες 7   225   7   225  
Αγορές υπηρεσιών 2.335   1.865   4.216   1.896  
 από μητρική 2.173   1.534   2.173   1.534  
 από θυγατρικές -        -     1.881   23  
 από συνδεδεμένες 101     -     101     -    
 από λοιπές συνδεόμενες 61   331   61   339  

 4.794   11.678   6.679   11.797  
        

iii) Παροχές προς τη Διοίκηση        
Μισθοί και άλλες 
βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 1.212  599  1.169  599 
Παροχές διακοπής συνεργασίας -  -  -  - 
Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές 12  49  -  49 

 1.224  648  1.169  648 

        
iv) Τπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών 
 

 O ΟΜΙΛΟ  Η ΕΣΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31.12.2010  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2009 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:        
  -Μητρικής 47  47  47   40  
  -Θυγατρικών -     -     99   410  
  -υνδεδεμένων -     -     -     -    
  -Λοιπών συνδεόμενων 5  45  5   75  

 52  92   151   525  

        
Τποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:        
  -Μητρικής 139   2.148   139   2.138  
  -Θυγατρικών -     -     196   560  
  -υνδεδεμένων 10     -     10     -    
  -Λοιπών συνδεόμενων 103  378   103   378  

 252   2.526   448   3.076  
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Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα με τους 

τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη. 

 

32. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Όπως αναφέρεται στη σημείωση 1 με την από 17-01-2011 Έκτακτη Γενική υνέλευση της μητρικής εταιρείας INFO 

QUEST A.E.B.E., (η οποία κατέχει τo 100% των μετοχών της Unisystems) αποφασίστηκε η μετονομασία της σε Quest 

υμμετοχών Α.Ε.. 

 Δεν υπάρχουν άλλα  μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία και για τα 

οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Φ.Α.). 

 

Καλλιθέα, 8 Μαρτίου 2011 

Πρόεδρος του Δ..  

Ο Αντιπρόεδρος του Δ..  

και Διευθύνων ύμβουλος 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 

και Διοικητικών Τπηρεσιών 

και Μέλος του Δ.. 

   

   

Δημήτρης Α. Καραγεώργης Ιωάννης Κ. Λουμάκης τυλιανός Φ Άβλιχος 

ΑΔΣ. ΑΕ 562728 ΑΔΣ. Κ 936858 ΑΔΣ. Ξ 364521 

  Αρ. Αδ. ΟΕΕ  0017862 Α΄ Σάξης 

 

 


