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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2008 

Για τη χρήση από 1  Ιανουαρίου έως 31  Δεκεμβρίου 2008 η η

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες 

που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – 

ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», την 

27η Μαρτίου 2009 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.kathimerini.gr. Επισημαίνεται ότι τα 

δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να 

παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν 

παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των 

αποτελεσμάτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, 

επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά 

οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις 

κονδυλίων. 

 

 

 

 

Μοσχάτο, 27 Μαρτίου 2009      

Βασίλειος Διαμαντόπουλος 

 

     

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Έκθεση  Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 
«ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - EXPLORER Ανώνυμη Εμπορική Εκδοτική Εκτυπωτική 

Εταιρία» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

1.1.2008 - 31.12.2008 

 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες μέτοχοι, 

Υποβάλουμε συνημμένα τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις για την 7η εταιρική 

χρήση που έληξε την 31/12/2008, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα ΔΠΧΠ, 

και τις παρατηρήσεις μας επάνω σε αυτές.  

Η εταιρία κατά τη χρήση 1  Ιανουαρίου έως 31η η Δεκεμβρίου 2008 εμφάνισε 

οριακή μεταβολή των οικονομικών της μεγεθών. Συγκεκριμένα, ο κύκλος 

εργασιών ανήλθε σε € 1.652.362,75 έναντι € 1.616.803,94 το έτος 2007. Τα 

κέρδη προ  φόρων ανήλθαν σε € 121.821,11  έναντι € 112.969,73 του 2007 και 

τα κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν στα € 66.437,54 έναντι € 77.727,30 το έτος 

2007. 

Οι αριθμοδείκτες με τους οποίους εμφανίζεται η οικονομική θέση της εταιρίας σε 

στατική μορφή είναι οι εξής: 

 Kυκλοφορούν ενεργητικό1.    =    2.218.575,68  = 95,71 %  

    Σύνολο ενεργητικού                 2.317.948,79 

 

O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία των απαιτήσεων και λοιπών 

στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού στο σύνολο του ενεργητικού. 

2.     Ίδια κεφάλαια          =      861.403,00   = 59,14  % 

    Σύνολο υποχρεώσεων          1.456.545,79 

 

3.    Kυκλοφορούν ενεργητικό         =     2.218.575,68  = 158,76% 

    Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           1.397.431,48  
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O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της εταιρίας. Δεδομένου 

ότι ο αριθμοδείκτης  είναι μεγαλύτερος της μονάδας, είναι εμφανής η 

υπερκάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τις απαιτήσεις και αυτό 

έχει ως συνέπεια την εξασφάλιση των πιστωτών και των μετόχων της εταιρίας. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Οι κυριότεροι δείκτες αποδοτικότητας της εταιρείας για τη χρήση 2008 έχουν ως 

εξής: 

 

1. Mικτά αποτελέσματα   =        523.108,57   = 31,66 % 

    Πωλήσεις                            1.652,362.75   

         

2. Kαθαρά κέρδη προ φόρων  =  121.821,11 = 14,14  % 

    Ίδια κεφάλαια                        861.403,00  

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 7ης εταιρικής χρήσης συντάχτηκαν με 

βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ημερομηνία μετάβασης αποτελεί η 1η 

Ιανουαρίου 2004) και τις σχετικές διατάξεις του νόμου και εμφανίζουν με 

απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως , της 

χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. 

 

Για την σύνταξη των προαναφερθεισών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας 

“ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΕΕΕΕ της 31 Δεκεμβρίου 2008 που καλύπτουν 

την χρήση 2008, έχει γίνει χρήση της αρχής του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 

τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς 

(going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

 

1. Εταιρία   

Η ανώνυμη εταιρεία «ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ασχολείται με  εκδόσεις, σχεδιασμό, 

επιμέλεια παραγωγή έντυπων εκδόσεων, περιοδικών κ.λ.π. και την προμήθεια 

και πρακτόρευση προς τα βιβλιοπωλεία και εμπορία βιβλίων και εντύπων. 
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2. Απασχολούμενο Προσωπικό 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 15 

άτομα. 

 

3. Ίδια Κεφάλαια 

Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 587.000,00  και διαιρείται σε 20.000 

ονομαστικές  μετοχές των € 29,35 εκάστη. Η εσωτερική λογιστική αξία όπως αυτή 

προκύπτει από τον ισολογισμό της 31.12.2008 ανέρχεται σε € 861.403,00  ή      

€ 43,07 ανά μετοχή.  

 

4. Προβλεπόμενη Πορεία Της Εταιρίας 

Η διοίκηση της εταιρίας, προβλέπει, ότι παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία  

της αγοράς, με τον εξορθολογισμό του κόστους, και την διατήρηση των πωλήσεων 

κοντά στα επίπεδα του έτους 2008, θα έχει θετικά αποτελέσματα .   

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης εμφανίζονται στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της εταιρίας που υποβάλλουμε στην κρίση σας και παρακαλούμε 

για την έγκρισή τους. 

 

 

 

 

Μοσχάτο, 27 Μαρτίου 2009  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο πρόεδρος 

 

 

Βασίλειος Διαμαντόπουλος 
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Έκθεση Ελέγχου  Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

  
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – 

ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η 

εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό ισολογισμό της 31ης 

Δεκεμβρίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων  και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή 

καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 

επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και 

διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την 

επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων  λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια 

λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.  

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών 

Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα 

Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες 

δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας, με σκοπό την  

εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση 

ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με  τα ποσά και τις πληροφορίες που  

περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά 

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

εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για 

τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 

εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση,  

καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών 

καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή 

και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική κατάσταση της 

Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και 

τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της 

Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

 

Αθήνα,  30 Μαρτίου 2009  
 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 
Αθανασία Μ. Αραμπατζή 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12821 

 
 
 
 

 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 

116 35 Αθήνα  
                                               Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 
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Ισολογισμός Εταιρίας 
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Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης Εταιρίας 
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Κατάσταση ταμειακών ροών Εταιρίας 
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Κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας 
 

 
 

1. Γενικές Πληροφορίες 

 

1.1 Η  Εταιρία 
 

Η εταιρία «ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «EXPLORER S.A.», ιδρύθηκε το 

2001 (Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 2695/11.05.2001 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και είναι 

εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 48946/01/B/01/294. 

Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Μοσχάτου (Λεωφ. Ποσειδώνος 05 & Λοκρίδος 

λ. 210-38.11.815) και σύμφωνα με το καταστατικό της, η διάρκειά της έχει 

ρισθεί εικοσαετής (20ετής). 

κοπός της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι:  

. Ο σχεδιασμός, η επιμέλεια, παραγωγή εντύπων εκδόσεων, περιοδικών, 

χαρτών, τουριστικών, πολιτιστικών και αρχαιολογικών οδηγών και άλλων 

οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης 

(CD, CD-ROM, DVD), με ενημερωτικό, μορφωτικό και ψυχαγωγικό 

περιεχόμενο.  

. Η προμήθεια και πρακτόρευση προς τα βιβλιοπωλεία και εμπορία βιβλίων 

και άλλων εντύπων με στόχο, γενικά, το κέρδος.  

. Κάθε συναφής με τις γραφικές τέχνες και τις εκδόσεις παραγωγική και 

εμπορική δραστηριότητα. 

τη

ο

Σ

1

2

3
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4. Η έκδοση και εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή βιβλίων και συγγραμμάτων 

Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, καθώς και μεταφράσεων κάθε είδους 

εντύπου. 

5. Η πρακτόρευση, διανομή και κυκλοφορία εντύπων είτε πρόκειται για δική 

της είτε για ξένη έκδοση. 

6. Η  δημιουργία και εκμετάλλευση τυπογραφείων, πιεστηρίων, λιθογραφείων, 

βιβλιοδετείων, καθώς και η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και όλων των 

εργασιών που υπάγονται στις γραφικές τέχνες. 

7. Η εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών, συσκευών και συστημάτων που 

αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας.  

8. Η εν γένει παροχή προϊόντων και υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης 

τεχνολογίας για τη δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακών γεωγραφικών και 

εν γένει επιστημονικών δεδομένων (G.I.S.) για την αξιοποίηση τους σε 

εξειδικευμένες εφαρμογές και η ανάπτυξη συναφών τεχνολογιών.  

Για την επίτευξη, προώθηση και ανάπτυξη του σκοπού της εταιρείας είναι 

α ιδρύει και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες υφιστάμενες ή 

στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που επιδιώκουν τους αυτούς ή 

λλους σκοπούς καθώς και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες με οποιαδήποτε 

ο ρ

έσοδά της κατά κύριο λόγο προέρχονται από την 

ι

Δεκ

που

της μ  

τελ στική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

 
 

 

δυνατή: 

Ν

συσταθησόμενες 

ά

φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς ή επαγγελματικές, 

επιστημονικές, δημ σιογραφικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές ο γανώσεις, 

επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς.   

 Η Εταιρία εκδίδει τουριστικούς και αρχαιολογικούς οδηγούς με προορισμούς 

του εσωτερικού και του εξωτερικού, επίσης αναλαμβάνει την επιμέλεια εντύπων 

για λογαριασμό τρίτων.  Τα 

πώληση των οδηγών και από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. 

Οι συνημμένες ετήσ ες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η 

εμβρίου 2008 (συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση 

 έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 

 27ης Μαρτίου 2009. Αναφέρεται ότι οι παρούσες οικονο ικές καταστάσεις 

ούν υπό την ορι
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Η Μετοχική σύνθεση της εταιρείας στις 31.12.2008 έχει ως εξής: 

 

 

1.2 Διοίκηση της Εταιρίας  

EXPLORER S.A. διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του 

αι: 

 

Ο  

είν

• Διαμαντόπουλος Βασίλειος, του Γεωργίου, Πρόεδρος, κάτοικος Βάρνης 

άρθα Ζώη – Δερτιλή, του Θεοφάνους, Αντιπρόεδρος, κάτοικος Ρόδου 

ος, του Δημητρίου, Μέλος, κάτοικος Ομήρου 51, 

Β

4, Ν. Σμύρνη. 

• Μ

35, Κηφισιά 

•   Αγραφιώτης Χρήστος, του Νικολάου, Μέλος, κάτοικος Σπάρτης 16, 

Νίκαια 

• Βουκελάτος Γεωργι

Αθήνα 

• Παπαγιαννόπουλος Αναστάσιος, του ασιλείου, Μέλος, κάτοικος 

Αμαρυλλίδος 9-11 Αγ. Παρασκευή  
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2. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 

2.1 Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΕΞΠΛΟΡΕΡ 

Α.Ε.Ε.Ε.Ε.» την 31η Δεκεμβρίου 2008, που καλύπτουν όλη τη χρήση 2008 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι οικονομικές 

καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως 

αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού 

 παθητικού σε τρέχουσες αξίες. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 

να με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί 

. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά 

ν εφαρμογή των λογιστικών αρχών της εταιρίας. Οι περιπτώσεις οι οποίες 

οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές 

κατ τ

Το 200 δόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IA )

(ΔΠΧΑ ρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σε 

συν

εκδόθη  την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του 

Συμ ο

IFRS latform 2005". Η εταιρεία εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 

200 α

 

Η δ κηση της εταιρείας κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προέβη 

ε όλες τις αναγκαίες προσαρμογές στις μεθόδους λογιστικής και αποτίμησης, 

στε να είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

αι τις βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 

1/12/2008.  

Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές 
εν υιοθετήθηκαν νέα Πρότυπα και Διερμηνείες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

ρήσης. 

.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα 
τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία 
 

και

σύμφω

τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων

τη

περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις 

όπου 

ασ άσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 2.5. 

3 και 2004, εκ

SB  μια σειρά από καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

) και αναθεω

δυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία 

καν από

β υλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, η οποία αναφέρεται ως "the 

Stable P

5 πό 1 Ιανουαρίου 2005. 

ιοί

σ

ώ

κ

3

2.2 
Δ

χ

2
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Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 

. - 

εάν

ο θα θ

σ

οσ πα

σε πληρωμές στο προσωπικό 

 μπορεί να εφαρμοστεί και σε 

ς ν  α ιε

τ ή Επιτρέπεται

γι

για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής 
πηρεσιών 

Ε .

κ

τές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που 

οθέτουν τη χρήση της υποδομής από τον διαχειριστή της 

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη 

ικού τομέα στις οποίες ο διαχειριστής χρησιμοποιεί την υποδομή. Δεν 

καλύπτει, λοιπόν, συμβάσεις εκχώρησης μεταξύ επιχειρήσεων του ιδιωτικού 

 Οδηγός Εφαρμογής της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθμιστικές 

αρχές ή ο έλεγχος της υπηρεσίας δεν προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει 

2008 αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην εταιρία: 

 
Ε.Δ Δ.Π.Χ.Α. 11 : Δ.Π.Χ.Α. 2 Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της 
Ίδιας Επιχείρησης  
 
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 11 παρέχει οδηγίες για το  οι συμφωνίες παροχών που 

εξαρτώνται από την αξία των μετ χών  πρέπει να εωρούνται πληρωμές με 

μετρητά ή με συμμετοχικούς τίτλους στις οικονομικές καταστάσεις της 

επιχείρησης. Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους απαιτούμενους λογιστικούς χειρισμούς. 

Για παράδειγμα, οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε 

ημερομηνία ισολογι μού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η 

εύλογη αξία πρ διορίζεται κατά την ημερομηνία της ροχής και αναγνωρίζεται 

στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. 

Παρόλο που η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 11 επικεντρώνεται 

βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους η λογική της

άλλες παρόμοιες συναλλαγές με προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Οι 

οντότητε  οφείλουν να εφαρμόζου  την παρούσα Διερμηνεία γι  ετήσ ς 

περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαρ ίου 2007  μεταγενέστερα.  η 

εφαρμογή πριν από την ημερομηνία αυτή. Εάν μία οντότητα εφαρμόζει την 

παρούσα διερμηνεία α μία περίοδο η οποία αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου 

2007, πρέπει να το γνωστοποιήσει. 

 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12: Συμφωνίες 
Υ
 

Η .Δ.Δ Π.Χ.Α. 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις 

οποίες (i) μία οντότητα του δημοσίου τομέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί 

συμβάσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευματίες του ιδιωτι ού 

τομέα («διαχειρισ

παρέχονται προϋπ

παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η

υπηρεσιών παραχώρησης. Εφαρμόζεται μόνο για συμφωνίες μεταξύ δημοσίου 

και ιδιωτ

τομέα. 

Ο
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πλήρη έλεγχο της τιμολόγησης ή του τρόπου χρήσης της υποδομής. Γι αυτό τον 

λόγο υποκειμενική κρίση απαιτείται για ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να 

ροσδιοριστεί αν εντάσσονται στον σκοπό της Διερμηνείας. 

ει να 

ειρίζονται σύμφωνα με τα υπόλοιπα Δ.Π.Χ.Α. Συμφωνίες στις οποίες ο 

τρέπεται. Η αναδρομική 

 α λ ν α

ισμένων παροχών μετά την έξοδο από την 

πηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες 

ε την 

μο» που χρησιμοποιείται στο Δ.Λ.Π. 19. Γενικά, η Διερμηνεία 

κ ό κ

 1η Ιανουαρίου 2008. Ως εξαίρεση, η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 δεν απαιτεί πλήρη 

π

Συμφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 θα πρέπ

χ

διαχειριστής ελέγχει την υποδομή είναι πιθανό να οδηγούν σε αναγνώριση των 

περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16 ή να αποτελούν μίσθωση 

(σύμφωνα με την Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 4). 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2008. Νωρίτερη εφαρμογή της επι

εφαρμογή της απαιτείται κατά την μετάβαση αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτή 

την απαίτηση για την περίπτωση που η πλήρης αναδρομική εφαρμογή είναι 

ανέφικτη. 

 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14: Δ.Λ.Π. 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων 
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή 
τους 
 
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 καλύπτει την λλη επίδραση μεταξύ τω  ελ χίστων 

απαιτήσεων χρηματοδότησης (οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόμους και 

κανονισμούς) και της μέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισμένων 

παροχών. Το θέμα μελέτης της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 σχετίζεται μόνο με περιορισμένες 

περιπτώσεις προγραμμάτων καθορ

υ

απαιτήσεις χρηματοδότησης. Μεταξύ άλλων θεμάτων, ασχολείται ειδικά μ

ννοια «διαθέσιέ

επεξηγεί ότι ένα οικονομικό όφελος είναι διαθέσιμο εάν η επιχείρηση έχει ένα 

ανεπιφύλακτο δι αίωμα να αναγνωρίσει το φελος κατά την διάρκεια ή ατά τον 

διακανονισμό του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η αναγνώριση του 

στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονομικά οφέλη είναι άμεσα 

αναγνωρίσιμα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ή από το πώς προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει το τυχόν πλεόνασμα. Η Διερμηνεία επιπλέον ασχολείται με τον 

λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις 

χρηματοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την 

επιχείρηση. Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 εφαρμόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την

αναδρομική εφαρμογή. Η εφαρμογή απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης 

περιόδου για την οποία η Διερμηνεία έχει εφαρμογή. 
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Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 και στο Δ.Π.Χ.Α. 7 – Επαναταξινόμηση 
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 επιτρέπουν, σε κάποιες περιπτώσεις, την 

επαναταξινόμηση από τη  κατηγορία επενδύσεων προς εμπορία σε άλλ ς 

κατηγορίες, μη παράγωγων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς 

και την επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από την 

κατηγορία διαθέσιμα προς πώληση

ν ε

 στα δάνεια και απαιτήσεις. Οι τροποποιήσεις 

ν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί 

ν 

υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τις 

έ

 

ν τά σ π ση

στο Δ.Π.Χ.Α. 7 απαιτούν επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές 

καταστάσεις οργανισμών που εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις 

στο Δ.Λ.Π. 39. 

2.4 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα  
τα οποία δε
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες 

διερμηνείες για τα υπάρχοντα πρότυπα έχουν δημοσιευθεί, τα οποία όμως δε

ίναι ε

οποίες η εταιρεία δεν έχει προγεν στερα υιοθετήσει. 

Συνοπτικά τα οι ανωτέρω διερμηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα: 

 

Δ.Λ.Π. 23: Κόστος Δανεισμού  

Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν 

έξοδο του κόστους δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 

παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι 

απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθει σε κατάσταση 

για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να 

κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισμού σαν μέρος του κόστους του παγίου. 

Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους 

δανεισμού που σχετίζονται με πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία 

και αποθέματα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε μεγάλες ποσότητες 

συστηματικά ακόμη και αν χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα 

προκειμένου να έλθου  σε κα σταση για χρή η ή ώλη . 

Το αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται για κόστη δανεισμού σχετιζόμενα με 

πάγια περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και η ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του είναι την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 (νωρίτερη 

υιοθέτηση του επιτρέπεται).  
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ΔΠΧΠ 8 : Λειτουργικοί Τομείς  

ληροφορίες Κατά Τομέα και 

τ

 χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η 

εταιρία θα υιοθετήσει το πρότυπο από τη χρήση που ξεκινά την 01/01/2009.  

της καθαρής θέσης (π.χ. 

οτύπου 

πιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονομικών 

η ο τ ν κ

». 

γ

 

τικές πολιτικές που 

 
Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 Οικονομικές Π

υιοθετεί μια διοικητική προσέγγιση αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες 

που δίνονται κατά τομέα. Η πληροφόρηση που θα παρέχεται πρέπει να είναι 

αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης 

των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Αυτή η 

πληροφόρηση μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον 

ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμά ων και θα πρέπει να παρέχονται 

επεξηγήσεις και συμφωνίες αναφορικά με τις εν λόγω διαφορές. Το ΔΠΧΠ 8 

εφαρμόζεται για

 
Δ.Λ.Π. 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή 

παρουσίαση των μεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από 

συναλλαγές με τους μετόχους με την ιδιότητά τους ως μέτοχοι (π.χ. μερίσματα, 

αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές 

αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Πρ

ε

καταστάσεων. 

Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, 

μέτρησης ή γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που 

απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. 

Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1  Ιανουαρί υ 2009 ενώ οι απαι ήσεις αυτές έχου  εφαρμογή αι 

στο Δ.Λ.Π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη

Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 εφαρμόζονται 

αναδρομικά (Δ.Λ.Π. 8.19 (β)). Νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται, αρκεί το 

γεγονός αυτό να νωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν 

τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

Με βάση την υπάρχουσα δομή της Εταιρείας και τις λογισ

ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και 

διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα. 
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Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 

 από τον κάτοχο 

ο  Π

τ ω

μέσα που έχουν καταταχθεί ως μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων.  

μόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες 

ρ

 

μεν

ι από επιχειρήσεις για ετήσιες 

09.  

 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών  

μετοχών  

Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του Δ.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά με τις 

συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από 

τα τωρινά προγράμματα πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους δεν 

επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι 

τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της 

εταιρίας. 

Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και 
Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Τροποποιήσεις στα Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα

puttable” “

Με βάση τη τροπ ποίηση του Δ.Λ. . 32 απαιτείται, εφόσον εάν πληρούνται 

συγκεκριμένα κριτήρια, ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον 

κάτοχο «puttable» και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση 

μιας επιχειρηματικής οντότη ας να καταταχθούν ως μέρος των Ιδί ν Κεφαλαίων 

Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 1 αναφέρεται στη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά 

με τα ανωτέρω 

Η εταιρία αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις 

οικονομικές του καταστάσεις. 

Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 32 εφαρ

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009. Νωρίτερη εφαρμογή της 

Διερμηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις 

Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 

 

Δ.Λ.Π. 39. Αναγνώριση και Αποτίμηση   
Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 39 για στοιχεία που πλη ούν τις προϋποθέσεις 
λογιστικής αντιστάθμισης  
 
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. IAS 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής 

αντιστάθμισης και πιο συγκεκριμένα τον πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο 

ενός αντισταθμιζό ου στοιχείου.  

Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 εφαρμόζοντα

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/20
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Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να 

αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει 

 η ια  ο  Χ

ου μία επιχείρηση μπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως μέρος μίας 

008. Η αναδρομική 

ονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που 

συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

τρική 

 

κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο 

 , ε

ιχείρηση, η οποία αντισταθμίζει τον 

πιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να καλύψει τις 

 σ ε .

 στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρμογή σε 

προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα 

οποία ο πελάτης μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε 

μειωμένη τιμή προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά δύνανται να 

εφαρμόζονται από τ ν επιχείρηση την ίδ  ή από τρίτ  μέρος. Η Ε.Δ.Δ.Π. .Α. 13 

μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα award credits προγραμμάτων πιστότητας 

πελατών π

συναλλαγής πώλησης. Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά για 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2

εφαρμογή της Διερμηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρμογή της ενθαρρύνεται 

αρκεί το γεγ

 

 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική 

Δραστηριότητα του Εξωτερικού 

Οι επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του εξωτερικού μπορεί να 

κατέχονται άμεσα από μία μητρική επιχείρηση ή έμμεσα από κάποια θυγα

της. Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη 

φύση των αντισταθμιζόμενων 

αντισταθμιζόμενο στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε μία σχέση 

αντιστάθμισης, και το ποια ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια 

στα αποτελέσματα ως προσαρμογές ανακατάταξης  μ  τη διάθεση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας του εξωτερικού 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 εφαρμόζεται από μία επ

συναλλαγματικό κίνδυνο που προέρχεται από μία καθαρή επένδυση σε 

ε

προϋποθέσεις της λογι τική αντιστάθμισης, σύμφωνα μ  το Δ.Λ Π. 39. Η 

παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται μόνο σε αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων 

σε επιχειρηματικές δραστηριότητες

άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθμισης, όπως για παράδειγμα για 

αντισταθμίσεις εύλογης αξίας ή ταμειακών ροών. 
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Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική 

 μερί

 διαφορές μεταξύ της 

κής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της 

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17 «Διανομές μη Ταμειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους 

α μ  ρ

σ

 τά α λαμβάνει

ν λ  ο ή

ρεσιών (όπως για παράδειγμα 

παροχή ηλεκτρισμού ή νερού. 

Δραστηριότητα του Εξωτερικού» εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/10/2008. Νωρίτερη εφαρμογή της 

Διερμηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις 

Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17. Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού 

στους Ιδιοκτήτες 

Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την 

υποχρέωση να διανείμει στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες 

της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα σματα. 

Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα 

πρέπει μία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει 

να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις

λογιστι

λογιστική αξία των πληρωτέων μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα 

μερίσματα πληρωτέα. 

Ιδιοκτήτες» εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009. Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας 

επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις 

Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να 

εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το Δ.Λ.Π. 27 (όπως 

τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008) και το Δ.Π.Χ.Α. 5 (όπως τροποποιήθηκε από 

την παρούσα Διερμηνεί ). Η αναδρο ική εφαρμογή της Διε μηνείας δεν 

επιτρέπεται. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18. Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 
 
Η ΕΔΔΠΧΑ εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανι μούς κοινής 

ωφέλειας. Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. 

σχετικά με τις συμφωνίες κα  τις οποίες μι  επιχείρηση  από ένα 

πελάτη της μέρος ενσώματων παγίων (οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή 

εξοπλισμό τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο 

πελάτης α αποτε έσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό  πελάτης να αποκτ σει 

συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπη
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες 

της τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πόκτηση ή τη κατασκευή 

κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη με το δίκτυο ή τη 

παροχή αδιά ειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο 

ταυτόχρονα).  

α

λ  

ίου, την αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους. 

Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της 

ς  

ό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες 

 τ ε

και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών 

καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της 

αυτά τα 

ς

Η ΕΔΔΠΧΑ αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισμός 

του ενσώματου παγ

υποχρέωση  για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με αντάλλαγμα το ενσώματο 

πάγιο καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική 

αντιμετώπιση τον μετρητών που λαμβάνονται από τους πελάτες.  

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρμόζεται 

από τις επιχειρήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/07/2009.  

Η εταιρία δεν έχει σκοπ

νωρίτερα. 

2.5 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 
 
Η προετοιμασία των οικονομικών κα αστάσεων σύμφωνα μ  τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό 

κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών 

καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων 

απαιτήσεων 

περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από 

οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσει  και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του 

παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των 

προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις 

συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση 

όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 
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ταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:  

 Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων  

α α ν

ηγοριοποιούνται 

 στους λογαριασμούς της διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως 

αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Όλες οι άλλες 

ζονται ως αντισταθμιστικά στοιχεία στη λογιστική αντιστάθμισης 

κινδύνων της Εταιρείας. 

α

 η ά τ γ σ

κ σ

ω ε

αγής λαμβάνονται υπόψη γεγονότα όπως ο 

ρόνος της μίσθωσης, η υπολειπόμενη εύλογη αξία του παγίου, η παρούσα αξία 

του παγίου σε συνδυασμό με την αξία των ελαχίστων μισθωμάτων, η 

εξειδικευμένη χρήση των παγίων και διάφοροι άλλοι παράγοντες. 

2.5.1 Κρίσεις 

Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της εταιρίας (εκτός των 

κρίσεων που συνδέονται με εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) 

και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές κα

Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα 

κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη ως τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς 

σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη 

προς πώληση. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη 

αξία μέσω των ποτελεσμάτων εξ ρτάται από τον τρόπο με το  οποίο η διοίκηση 

παρακολουθεί την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Όταν δεν κατ

ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και 

αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο 

κέρδος ή στη ζημιά

επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση εκτός από αυτές που 

χαρακτηρί

 Αποθέματα 

Οι κρίσεις και οι γνώσεις της διοίκησης αναφορικά με την απαξίωση ή όχι του 

υπολοίπου των αποθεμάτων υπόκειται τόσο σε υποκειμενικά (κρίση σε ότι αφορά 

τη χρήση του αποθέματος) όσο και σε αντικειμενικά κριτήρια (φυσική 

καταλληλότητα του αποθέματος). 

 Ανακτησιμότητα των απ ιτήσεων 

Η κρίση της διοίκ σης αναφορικ  με ην εκτίμηση ια ανακτη ιμότητα των 

απαιτήσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως 

επισφαλή ή μη και την επιμέτρηση τυχόν απομείωσης της αξίας τους. 

 Κατά πόσο μια μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό 

ε μισθωτή κατατά σεται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική 

Η αξιολόγηση τέτοιων συμβάσε ν δεν εναπόκ ιται μόνο στον έλεγχο του τύπου 

που τη διέπει αλλά κυρίως στην αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την 

αξιολόγηση της ουσίας της συναλλ

χ
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2.5.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις 

ά την περίοδο σύνταξης των 

οικονομι  θεωρείται σημαντική όταν 

ό ς

 

μ

ως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν απομείωση  και 

ερευνά τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη 

εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

προεξόφλ η  η διαθέσιμη πληροφόρηση 

εφαρμογή 

αυτής τη μ

οποίους περ ικά 

π ο

ία αναφέρεται 

παραπάνω από ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.  

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές μας 

καταστάσεις καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από 

εμάς να σχηματίζουμε υποθέσεις σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι 

δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατ

κών καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση

είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα 

αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις 

της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων 

σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η εταιρία αξιολογεί 

τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του 

παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες 

μεθ δους οι οποίες θεωρούνται λογικές στι  συγκεκριμένες συνθήκες, όπως 

επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν 

στο μέλλον. Στη σύνοψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών, αναφέρονται οι 

λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν επιλεγεί από αποδεκτές εναλλακτικές.  

 Εκτί ηση απομείωσης  

Η Εταιρεία ελέγχει ετησί

τα γεγονότα ή 

απομείωσης, όπως για παράδειγμα μια σημαντική δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό 

κλίμα ή μια απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας ή ενός λειτουργικού 

τομέα. Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της 

αντίστοιχης μονάδας, η οποία 

ησ ς των ταμειακών ροών. Όταν υπάρχει

χρησιμοποιείται και η μέθοδος των πολλαπλάσιων συντελεστών (multiples) της 

αγοράς προκειμένου να διασταυρωθούν τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει 

από την μέθοδο των  προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Κατά την 

ς εθοδολογίας, βασιζόμαστε σε μια σειρά από παράγοντες, στους 

ιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, μελλοντ

εταιρικά σχέδια, οικονομικές προεκτάσεις καθώς και δεδομένα της αγοράς 

(στατιστικά και μη).  

Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας, η 

μέτρηση της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε 

αναγνωριζόμενο ενσώματο ή ερι υσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, 

χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμειακών ροών η οπο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008  Σελίδα 25 από 53  



ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Επιπλέον ετησίως ελέγχονται για τυχόν απομείωση άλλα αναγνωριζόμενα άυλα 

 ι

τους 

φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά 

αναγνωρι ε τάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο 

ι

ενα γεγονότα 

δι ς σεις κα ς

  τ έ

ενδεχόμενων 

περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε 

απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το άθροισμα των μη 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργηθούν από το 

περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστες 

ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μια μέθοδο εύλογης αξίας όπως τις 

προεξοφλημένες ταμειακές ροές.  

 

 Φόροι εισοδήματος 

Η εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από τις φορολογικές αρχές. Για τον 

καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απα τούνται σημαντικές 

εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο 

ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών της επιχείρησης. Η εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα 

θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον 

φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από 

σθ ί στις οικονομικές κατασ

εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου 

κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούντα . 

 Προβλέψεις 

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να 

ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν 

προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία του Ομίλου σχετικά 

με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας 

συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους 

πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία 

σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται 

και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 

απαίτηση είναι ανείσπρακτη. 

 Ενδεχόμ

Η εταιρεία εμπλέκεται σε καστικέ  διεκδική  ι αποζημιώσει  κατά τη 

συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε 

διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαν ικά την οικονομική θ ση του ομίλου στις 

31 Δεκεμβρίου 2008. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των 
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υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις 

είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις 

πιθανές συνέπειες και τις δ ρμηνείες χετικά με τους νόμους αι τους 

κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να 

οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του 

ομίλου στο μέλλον.  

ιε σ  κ

 Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η διοίκη τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων ση της εταιρείας εξετάζει 

σε κάθε χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου 2008 η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι 

ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του 

ενεργητικού.  

 

3. Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 

3.1 Γενικά  
 

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην 

κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

 

3.2 Συνα μισμα λλαγές σε Ξένο Νό
 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμ σμα παρουσίασης. ι

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας επιμετρώνται βάσει του 

νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε 

εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 

παρουσίασης της εταιρίας. 

 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την 

χρήση τω σ τά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη ν ι οτιμιών που ισχύουν κα

και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 

εκκαθάριση τέτοι ν συναλλαγών κατά ην διάρκεια της περιόδου και από την ω τ

μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008  Σελίδα 27 από 53  



ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα.  

Οι συναλλαγματικέ  διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται ς

στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς 

καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

3.3 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις ο κονομικές καταστάσεις ι

στις αξίες κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες κατά (α) τις  

συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απομείωση των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων 

Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη, που αναμένεται ότι θα εισρεύσουν από την εκμετάλλευση των παγίων 

αυτών στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ, των 

παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσματα ως έξοδο, κατά το χρόνο της 

πραγματοποίησής τους. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή 

μέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής, κατά 

κατηγορία παγίων, η οποία έχει ως εξής: 

 

Κτίρια             1 - 47 έτη 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 1 - 20 έτη 

Λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 1 - 20 έτη 

 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες 

ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε ετήσια βάση κατά 

την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη 

αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα 

αποτελέσματα. Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του 

τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως 

κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 

3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
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Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται άδειες λογισμικού και 

δικαιώματα. 

(α) Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία ορίζεται από ένα μέχρι πέντε έτη. 

Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού 

αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται. 

 

(β) Εμπορικά σήματα και άδειες 

Τα αποκτηθέντα εμπορικά σήματα και οι άδειες αρχικά αναγνωρίζονται στο 

ιστορικό τους κόστος.  άδειες έχουν  ωφέλιμη ζωή και Οι περιορισμένη

απεικονίζονται στο κόστος μείον θε σωρευμένη απόσβεση. Η απόσβεση κά

υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με σκοπό την 

κατανο  του κόστος των εμπορικ ν σημάτων και των αδειών κατά τη διάρκεια μή ώ

της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους.  

 

3.5 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν 

αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια 

γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να είναι ανακτήσιμη.  Τα 

στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται ινται σε έλε υπόκε γχο απομείωσης 

της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα 

ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής 

τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική 

αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι 

μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

3.6 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 
 

Χρηματοοι ονομικό μέσο είν ι θε σύμβαση που δημιουργεί ένα κ α κά

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μία 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μία άλλη επιχείρηση.   
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3.7 Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους 

κτήσεως ή παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης τους αξίας. 

Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά το κόστος 

διάθεσης των αποθεμάτων.  

Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού 

κόστους. Το κόστος των αποθεμάτων  δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά 

έξοδα. 

ύναμα ταμειακών διαθεσίμων 3.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδ
 

Τα διαθέσιμα  τα μετρητά αι τα ισοδύναμα των ταμειακών περιλαμβάνουν κ

διαθέσιμων, όπως ο  καταθέσεις όψεως και προθεσμίας βραχείας διάρκειας, ι

αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδύσεις υψηλής 

ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου που δύνανται να μετατραπούν άμεσα σε 

διαθέσιμα. Οι αλληλόχρεοι λογαριασμοί τραπεζών εμφανίζονται στον ισολογισμό 

στις τρέχουσες τραπεζικές υποχρεώσεις. 

3.9 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Τo μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαμβάνεται στα δια κεφάλαια και ί

αφορά στις ονομαστικές της μετοχές. 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται 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. 

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, 

συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των 

ιδίων κεφαλαίων. 

3.10 Φορολογία Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος 
 

Η επιβάρυνση της περιόδου εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους 

και τους αναβαλλόμ νους όρους δηλαδή τους φό ους ή τις φορολο ικές ε φ , ρ  γ

ελαφρύνσεις που σχετίζονται  ε τα οικονομικά φέλη που προκύπτουν την μ ο  σ

περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 

αρχές σε διαφορετικές περιόδους.  Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των 

φορολογητέων κερδών της περιόδου με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή (25% 
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για τις χρήσεις 2008 και 2007). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά 

κέρδη της εταιρίας, όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, διότι 

δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται 

φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν περιλαμβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε 

φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικώς. Ο αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 

στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου 

ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η 

οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό 

κέρδος ή ζημία. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση 

τους φορολογικ ς συντελεστές ου αναμένεται  εφαρμοστούν στη περίοδο 

κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας 

υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νομούς) που έχουν 

τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι

ού  π να ν 

 την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε 

περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των 

μόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά 

ν επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 

λογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της 

σ

την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται 

ν ία οι ς ασ

αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή 

κών εξόδων στην 

ατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα  στοιχεία του 

προσωρινών διαφορών εφαρ

τη

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην 

οποία θα υπάρξει το μελλοντικό φορο

προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναμενόμενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές 

που  προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες  επιχειρή εις, 

με εξαίρεση 

από τη εταιρ και είναι πιθανό ότι  προσωρινέ διαφορές δεν θα αν τραφούν 

στο προβλεπτό μέλλον. 

Οι περισσότερες 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογι

κ

ενεργητικού ή της υποχρέωσης που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές 

αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, όπως η επανεκτίμηση 

της αξίας της κινητής περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του 

σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 
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3.11 Παροχές στο προσωπικό 
 

Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους 

εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και 

σε είδος αναγνωρί ονται ως έξοδο όταν καθίστα ται δεδουλευμένες. Τυχόν 

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

που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση 

αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ω  στο χείο του ενεργη ικού της (προπληρωθέν 

έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση 

μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά την λήξη της 

απασχόλησης πε

ζ  ν  

ς ι τ

ριλαμβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και 

μφωνηθεί να συνεισφέρει 

ς 

ρ

 

προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος 

(projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το 

ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση μετά την λήξη της απασχόλησης, 

ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν τόσο 

προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων 

παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 

καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης 

(νομική ή τεκμαρτή) περιορίζεται στο ποσό που έχει συ

στον φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. 

Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται από 

το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος) και από τι

καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. Η πληρωτέα εισφορά από την 

επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται είτε ως 

μία υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως 

ένα έξοδο. 

 

Πρόγραμμα καθο ισμένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την 

καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του 

προγράμματος (εάν υπάρχουν) και τις μεταβολές που προκύπτουν από 

οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η 

δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 

αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της 
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επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα 

ναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής 

ο δ π μ

ε

ν ρ

το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται 

οχές ως κίνητρο για εκούσια 

χές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε 

ηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

μ

 

α

της επιχείρησης, όσ  και του εξό ου το οποίο θα αναγνωριστεί στα α οτελέσ ατα. 

Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και 

είναι πάνω ή κάτω από το π ριθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό 

χρόνο τω  συμμετεχόντων στο πρόγ αμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας 

αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι 

μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας 

των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή 

στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της 

εργασιακής σχέσης καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 

ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία 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 παρ

(εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παρο

περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από ημερομηνία του Ισολογισμού, τότε θα 

πρέπει να προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας 

εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. Στην περίπτωση μίας προσφοράς 

που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίμηση των 

παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των 

εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Στην περίπτωση 

τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των 

εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται 

λογιστικοποί

3.12 Επιχορηγήσεις 
 

Η εταιρία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν 

αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η 

επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί ε τους όρους της 

επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 

Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα 

έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα 

κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 
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Οι επιχορηγήσεις που αφορούν σε στοιχεία το  ενεργητικού (πάγια περιουσιακά 

στοιχεία) καταχωρούνται στο παθητικό ως έσοδα επομένων χρήσεων και 

μεταφέρονται στα έσοδα σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών 

παγίων.  

3.13 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και α 
Περιουσιακά στοιχεία 

 υ

Ενδεχόμεν

 

Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη 

υποχρέωση, ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα 

απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι 

ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις 

δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται 

εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

Η Εταιρεία είναι πιθανόν να χρειαστεί να καταβάλει συμπληρωματικά ασφάλιστρα σε 

Αλληλασφαλιστικούς  Οργανισμούς (P & I back calls). Αυτά τα έξοδα υπολογίζονται 

και καταχωρούνται ετήσια, με αντίστοιχες προβλέψεις.  

Δεν υπάρχουν σημαντικές εκκρεμείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της 

εταιρείας. 

3.14 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξί  των πωλήσεων αγαθών ι παροχής α κα

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

(α) Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών 

Οι πωλήσει  αγαθών αναγνω ίζονται όταν η εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους ς ρ

πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης 

είναι εξασφαλισμένη. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο 

που παρέχονται οι υπηρεσίες, και η είσπραξη της απαίτησης είναι 

εξασφαλισμένη. 

(β) Έσοδα από τόκους 
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Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την 

χρήση του πραγματικού επιτοκ ου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η ί

λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η 

παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων 

με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο 

επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογι ικής) αξίας. στ

ς3.15 Μισθώσει  
 

Λειτουργικές μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι 

πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα 

που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) ναγνωρίζονται στα αποτελέ ματα  α  σ

χρήσης αναλογικά ατά τη διάρκεια ης ίσθωσης. 

3.16 Διανομή Μερισμάτων 

κ  τ μ

 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 

στις οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή 

εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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4. Πληροφορίες κατά τομέα 
 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και 

δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε 

διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών 

τομέων. Οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κατά 

συνέπεια η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παρέχει αναλυτική πληροφόρηση κατά 

τομέα. 

Λόγω του ότι η εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες στο εξωτερικό, δεν κρίνεται 

σκόπιμη η χρησιμοποίηση του γεωγραφικού κριτηρίου για την ανάλυση ανά 

τομέα και ώ  θα χρησι οποιηθεί μόνο το τήριο του επιχ ρηματικού συνεπ ς μ κρι  ει

τομέα. Μοναδικός επιχειρηματικός τομέας είναι αυτός των εκτυπώσεων και 

εκδόσεων. Η Εταιρία ασχολείται με την έκδοση τουριστικών οδηγών και γενικά 

εντύπων. Στον παρακάτω νακα παρουσιά νται αναλυτικ  τα έσοδα και τα πί ζο ά

αποτελέσματα, που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας για τις 

χρήσεις που έληξαν στις 31/12/2008 και 31/12/2007. 
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5. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών  κινδύνων  
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Η Εταιρεία τόσο άμεσα όσο και έμμεσα εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, 

επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, και κίνδυνο 

δεν 

 κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή 

ιαθέσιμα. Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η 

εκεμβρίου 2008 για την εταιρία αναλύεται ως εξής :  

εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης 

κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών 

αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους 

επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. 

Κατά τη διαχείριση κινδύνων προσδιορίζονται και εκτιμώνται οι 

χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που 

αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους.  

 

5.1 Κίνδυνος αγοράς 
 
- Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως σε χώρες της ευρωζώνης και συνεπώς 

εκτίθεται σε μεγάλο συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 

5.2 Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  

 

5.3 Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο

δ

Δ
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Η αντίστοιχ  ληκτότητα ων χρημα οικονομικών υπο ρεώσ ν για την 31η τ το χ εω

 

ών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας 
όγω μεταβολών των επιτοκίων. 

υσίας δανεισμού. 

 
 
 
 
 
 

η 

Δεκεμβρίου 2007 είχε ως εξής:  

 

 

 

5.4 Κίνδυνος ταμειακών ρο
λ
 
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρίας είναι ανεξάρτητα από 

μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων δεδομένης και της απο
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6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

6.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις και Λοιπός Εξοπλισμός 
Τα οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα αποτιμήθηκαν στις αξίες κτήσης τους 

μειωμένες με τις σωρευμένες αποσβέσεις τους.  

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

παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού. 

Στους παρακάτω πίνακες παρο

6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

6.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις και Λοιπός Εξοπλισμός 
Τα οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα αποτιμήθηκαν στις αξίες κτήσης τους 

μειωμένες με τις σωρευμένες αποσβέσεις τους.  

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

παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η συγκεντρωτική κατ’ είδος αξία καθώς 

και οι μεταβολές των παγίων κατά χρήση της Εταιρίας: 

 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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6.2 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα και 

δικαιώματα  ως στοιχεία του ενεργητικού του της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής:  
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6.3 Αναβαλλόμενος Φόρος 
 
Οι αναβαλλόμενες  φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται 

όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες 

φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και 

όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 

 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία έχει υπολογιστεί με βάση το φορολογικό συντελεστή 

που θα ισχύει κατά την επόμενη περίοδο. Συγκεκριμένα για τη χρήση 2007 

χρησιμοποιήθηκε συντελεστής ίσος με 25%, ενώ για τη χρήση 2008 εκτιμήθηκε 

ο χρόνος που θα αναστραφούν οι προσωρινές φορολογικές διαφορές σύμφωνα με 

τους συντελεστές που ορίζονται στον 3697/2008 και κυμαίνονται από 24% για τη 

χρήση 2010 έως 20% για τη χρήση 2014. 
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6.4 Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

6.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται ως απαιτήσεις βραχυπρόθεσμης 

λήξης. Η εύλογη αξία των εν λόγω βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία 

θεωρείται ότι προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
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Επιπλέον, ορισμένες από τις απαιτήσεις οι οποίες δεν έχουν υποστεί απομέιωση 

βρίσκονται σε καθυστέρηση. Η ενηλικίωση των πελατών που δεν έχουν υποστεί 

απομείωση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

 

6.6 Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
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6.7 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας αφορούν σε 

δαπάνες που δεν έχουν καταστεί δουλευμένες στη χρήση και  αναλύονται ως 

εξής: 

 

 

 
 

6.8 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 
 
 

6.9 Ίδια Κεφάλαια 
Το μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008  Σελίδα 44 από 53  



ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 

 

 

 

 

 

6.10 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού 

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
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6.11 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 Η ανάλυση  των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  της Εταιρίας έχει ως 

εξής: 

 
 

6.12 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

 Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών 

υποχρεώσεων  της Εταιρίας έχει ως εξής: 
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6.13 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

 

6.14.α Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

6.14.β Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 

 

Οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις  της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
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6.15 Κόστος Πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων για τις χρήσεις 2008 και 2007 αναλύεται ως εξής: 

 

 

 
 

6.16 Λοιπά Έσοδα  / Έξοδα Εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2008 και 2007 έχουν ως εξής: 
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6.17 Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης 

Ακολουθεί ανάλυση εξόδων διάθεσης και διοίκησης για τις χρήσεις 2008 και 

2007: 
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6.18 Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα 

 Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα  της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

6.19 Φόρος Εισοδήματος 

Ακολουθεί ανάλυση του φόρου εισοδήματος  της Εταιρίας: 

 

 
 

6.20 Δεσμεύσεις 
 

 Δεν υπάρχουν σημαντικές εκκρεμείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της 

εταιρίας. 

 

6.21 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 
 

Δεν υπάρχουν Εταιρίας επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 

κατάσταση ή λειτουργία της. Η Εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις 
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χρήσεις 2007 και 2008. Για τις χρήσεις αυτές έχει σχηματιστεί σχετική 

πρόβλεψη όπως παρατίθεται στην παράγραφο 6.14.β.   

 

 

6.22 Συναλλαγές με Συνδεμένα Μέρη 
 

Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών  με συνδεμένες εταιρίες : 
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6.23 Κόστος Μισθοδοσίας 

Το σύνολο του κόστους μισθοδοσίας της Εταιρείας για τις χρήσεις 2008 και 

2007 αντίστοιχα αναλύεται ως ακολούθως: 
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6.24 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 
Πέραν των αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των 

οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν στην Εταιρία, στα 

οποία επιβάλλεται αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
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