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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 
Προς τους Μετόχους  της Aσπροφός Τεχνική Εταιρεία  Α.Ε 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Aσπροφός Τεχνική Εταιρεία  Α.Ε (η 
«Εταιρεία») που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 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 Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην 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 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  αποκόμιση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο 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 ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους.  Για την εκτίμηση 
του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην  
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό 
κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις, αλλά 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 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 Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Θέμα  Έμφασης 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημ.23 των 
Οικονομικών Καταστάσεων σχετικά με εκκρεμείς επίδικες υποθέσεις, των οποίων η έκβαση δεν 
είναι βέβαια στο παρόν στάδιο. 
 
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 οριζόμενων από τα 
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 
 
 
ΠράϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Λ. Κηφισίας 268 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ 113 
 

Αθήνα, 5 Μαϊου   2009 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος   
ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 
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Ισολογισμός 
 

 Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Πάγιο Ενεργητικό    
Ενσώματα πάγια 5 5.231 5.563 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 8 27 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  10 10 
  5.249 5.600 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 4.742 3.854 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 1.541 260 
  6.283 4.114 
Σύνολο Ενεργητικού  11.532 9.714 
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Μετοχικό κεφάλαιο 9 5.027 4.000 
Αποθεματικά 10 1.720 1.720 
Αποτελέσματα εις νέον  (3.211) (5.832) 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  3.536 (112) 
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δάνεια 12 4 1.519 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 13 - - 
Προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού 14 4.505 4.184 
Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις 15 38 38 
  4.547 5.741 
    
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 1.374 2.926 
Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη  560 492 
Δάνεια 12 1.515 667 
  3.449 4.085 
Σύνολο υποχρεώσεων  7.996 9.826 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 
 

11.532 9.714 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
 

Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος Διευθυντής Οικονομικών  
& Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

Προϊστάμενος 
 Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

 
 
 

   

Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Στυλιανός Διαμαντίδης Κωνσταντίνος Βάθης Σοφοκλής Γεωργιλάς  
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Σελίδα (8) από (40) 

Κατάσταση αποτελεσμάτων 

 

  Έτος που έληξε 

 Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 17 17.348 12.410 

Κόστος πωληθέντων 18 (14.068) (11.905) 

Μεικτό κέρδος  3.280 505 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 18 (3.178) (3.469) 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 19 34 42 

Λειτουργικό αποτέλεσμα  136 (2.922) 

Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα 20 (118) (150) 

Κέρδη προ φόρων  18 (3.072) 

Φόροι 21 (53) (51) 

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης  (35) (3.123) 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σελίδα (9) από (40) 

Κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων 
 
 

 Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεματικά Αποτελέσματα  

Εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων  

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 
4.000 1.720 (2.709) 3.011 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης - - (3.123) (3.123) 

     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 
4.000 1.720 (5.832) (112) 

     

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008 4.000 1.720 (5.832) (112) 

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης - - (35) (35) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (Σημ. 9) 3.724 - - 3.724 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (Σημ. 9) - - (41) (41) 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό 
ζημιών προηγούμενων χρήσεων (Σημ. 9) (2.697) - 2.697 - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 
5.027 1.720 (3.211) 3.536 

 
 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σελίδα (10) από (40) 

Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

  Έτος που έληξε 

 Σημ. 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 22 (1.540) (114) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (1.540) (114) 

 

 

   

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 5,6 (80) (59) 

Εισπραχθέντες τόκοι 20 16 13 

Έσοδα από εκποίηση παγίων  - 5 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (64) (41) 

 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

 

3.683 - 

Καταβληθέντες τόκοι  (134) (163) 

Εξοφλήσεις μακροπρόθεσμων δανείων  (664) (631) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

 2.885 (794) 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

 1.281 (949) 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 8 260 1.209 

 

Αύξηση (Μείωση) στα ταμειακά  διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
1.281 (949) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 8 1.541 260 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 40 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (11) από (40) 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες 

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες μελετητικές – τεχνικές (engineering) εταιρείες στην Ν.Α. 
Ευρώπη. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον χώρο των βιομηχανικών επενδύσεων με έμφαση 
στις επενδύσεις διυλιστηρίων, φυσικού αερίου και έργων υποδομής, που εκτείνονται από μελέτες σκοπιμότητας, 
βασικού σχεδιασμού και λεπτομερούς σχεδιασμού, μέχρι επίβλεψη κατασκευής και υπηρεσίες εκκίνησης (start-
up). 

Μέχρι και σήμερα κορμός των εργασιών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ ήταν οι μεγάλες επενδύσεις του Ομίλου της 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στα διυλιστήρια και στις χημικές μονάδες, καθώς και η μελέτη/κατασκευή του 
εθνικού συστήματος φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ. Παράλληλα όμως, η Εταιρεία έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά 
της στην ανάληψη εργασιών τρίτων στην Ελλάδα και προσπαθεί να διεισδύσει και στο εξωτερικό σε αγορές των 
Βαλκανίων, στις χώρες της Μέσης Ανατολής, στη Λιβύη, και την Κύπρο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσό του  
κύκλου εργασιών της εταιρείας  αφορά υπηρεσίες προς τη μητρική εταιρεία, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Η 
εταιρεία εξακολουθεί  να πραγματοποιεί  ζημιογόνα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια , με αποτέλεσμα να 
απαιτείται  η οικονομική υποστήριξη της μητρικής εταιρείας προκειμένου να καλύπτει τις ταμειακές της ανάγκες.  
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει εξασφαλίσει  την οικονομική  αυτή στήριξη εκ μέρους των μετόχων της  για την 
εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια, η εταιρεία έχει καταρτίσει τις παρούσες 
οικονομικές καταστάσεις  με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.  

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν όσον αφορά τον υπολογισμό και αναγνώριση των λογιστικών μεγεθών 
είναι οι ίδιες που εφαρμόζονται και στις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 
της 31 Δεκεμβρίου 2008. Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της εταιρείας είναι το Ευρώ και τα 
οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζονται σ’ αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις εκφράζονται σε χιλιάδες Ευρώ 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Ελ. Βενιζέλου 284, Καλλιθέα, τ.κ. 17675.  Η ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Εταιρείας είναι www.asprofos.gr. 

Οι μετοχές της Εταιρείας  είναι ονομαστικές. Αποκλειστικός μέτοχος της Εταιρείας είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το   Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 
29 Απριλίου 2009. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας  έχουν την δυνατότητα να τροποποιήσουν τις Οικονομικές 
Καταστάσεις μετά τη Δημοσίευση. 
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2 Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται 
κατωτέρω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρμοσθεί συστηματικά για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός 
αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΑΣΠΡΟΦΟΣ  ΑΕ της 31 Δεκεμβρίου 2008 καλύπτουν το έτος που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2008. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική Αναφοράς (ΔΠΧΑ)  
που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
υιοθετήσει όλα τα ΔΠΧΑ για τα έτη που έληξαν  31 Δεκεμβρίου 2008 , με εξαίρεση ορισμένες  προβλέψεις του 
ΔΛΠ 39  και ορισμένες ερμηνείες στα υπάρχοντα πρότυπα που δεν επηρεάζουν τις παρούσες οικονομικές 
καταστάσεις. Κατόπιν τούτου οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις  έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά  έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη  Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB).  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί άσκηση κρίσης 
από την Διοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιμήσεις στην διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών 
για τον υπολογισμό των διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερου βαθμού 
υποκειμενικότητας ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις  και οι  εκτιμήσεις είναι σημαντικές 
για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην σημείωση 4. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη 
των γεγονότων και ενεργειών από τη Διοίκηση της Εταιρείας και τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν 
από τις εκτιμήσεις αυτές. 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς έχουν 
εφαρμογή στην Εταιρεία σε  ετήσιες οικονομικές περιόδους την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008: 

 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» και ΔΠΧΑ 7 
(Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόμηση 
χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται μεταγενέστερα από την 1η Ιουλίου 2008). Η τροποποίηση 
επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να επαναταξινομήσει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
(με εξαίρεση όσα κατηγοριοποιήθηκαν από την επιχείρηση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
κατά την αρχική τους αναγνώριση) σε διαφορετική κατηγορία από την «εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων» σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε μια οικονομική 
οντότητα να μεταφέρει από την κατηγορία «Διαθέσιμα προς πώληση» στην κατηγορία «Δάνεια και 
Απαιτήσεις» ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο που θα μπορούσε να πληρεί τον ορισμό «Δάνεια και 
Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε καταταχθεί ως διαθέσιμο προς πώληση), εφόσον η οικονομική οντότητα έχει 
την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω χρηματοοικονομικό στοιχείο στο εγγύς 
μέλλον. Η παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

 ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΑ 2:  Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Μαρτίου 2007). Η διερμηνεία διασαφηνίζει τον χειρισμό σε 
περιπτώσεις που οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. 
Επίσης διευκρινίζει εάν ορισμένες συναλλαγές πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με 
συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή 
στην εταιρεία.  
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 ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008). Η διερμηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε 
συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή  στην  Εταιρεία. 

 ΔΕΕΧΠ 14 – Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο 
Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008). Η διερμηνεία αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο 
από την υπηρεσία και σε άλλα μακροχρόνια προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους 
εργαζόμενους.  Η διερμηνεία διασαφηνίζει πότε οικονομικά οφέλη με τη μορφή επιστροφών από το 
πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών εισφορών στο πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, πώς η 
ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα επηρέαζε τα διαθέσιμα 
οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων μελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου 
απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου θα δημιουργούσε υποχρέωση.   Εφόσον η Εταιρεία  δεν έχει 
τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζόμενους, η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή. 

Οι ακόλουθες  τροποποιήσεις  και ερμηνείες στα ήδη εκδοθέντα λογιστικά πρότυπα είναι υποχρεωτικές για τη 
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009 ή μεταγενέστερες περιόδους: 

 ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009). Το ΔΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για 
να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 
πιο σημαντικές αλλαγές είναι: η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαμβάνει μόνο 
συναλλαγές με μετόχους, η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος 
(“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων τα οποία αναγνωρίζονται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων με τα «λοιπά εισοδήματα» (“other comprehensive income”) και 
επαναδιατυπώσεις (“restatements”) στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων 
λογιστικών πολιτικών να παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Η Εταιρεία  
θα εφαρμόσει τις παραπάνω τροποποιήσεις και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των 
οικονομικών του καταστάσεων για το έτος 2009. 

 ΔΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος Δανεισμού» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009). Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του ΔΛΠ 
23. Η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής 
αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα 
οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να 
πωληθούν.  Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

 ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) 
«Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» - Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον 
κάτοχο (ή “puttable” μέσο) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2009). Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα 
διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να 
καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 
απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται 
ως Ίδια Κεφάλαια. Η Εταιρεία  αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές 
της καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 39 (Τροποποιημένο) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» – 
Αντισταθμισμένα στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009). 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 
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τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. Η 
τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται στην Εταιρεία καθώς δεν ακολουθεί  λογιστική αντιστάθμισης 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. 

 ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ» και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) 
«Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009). Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει στις 
οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να χρησιμοποιούν ως τεκμαιρόμενο 
κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία με βάση τις προηγούμενες λογιστικές πρακτικές για 
την επιμέτρηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού 
ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί 
τον ορισμό της μεθόδου κόστους από το ΔΛΠ 27 και το αντικαθιστά με την απαίτηση τα μερίσματα να 
παρουσιάζονται ως εισόδημα στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή. Η τροποποίηση 
αυτή δεν επηρεάζει την Εταιρεία καθώς δεν έχει  επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις.  

 ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις 
Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2009). Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των «προϋποθέσεων της 
κατοχύρωσης (vesting conditions)», με την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης (non-
vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης, 
διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Η Εταιρεία  δεν αναμένει ότι αυτή 
η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες 
και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009). Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό 
χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα 
αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα 
μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με 
την απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου 
τιμήματος (“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές 
που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. 
Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που 
πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Δεν 
αναμένεται ότι οι αλλαγές αυτές θα έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.   

 ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2009). Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, σύμφωνα με το οποίο οι τομείς 
αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας (Chief Operating Decision 
Maker) και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. 
Το ΔΠΧΑ 8  δεν έχει εφαρμογή  στην εταιρεία καθώς δεν έχει τίτλους εισηγμένους σε οργανωμένη 
χρηματιστηριακή  αγορά. 

 ΔΕΕΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών (εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008). Η διερμηνεία διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιρειών 
που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε 
πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 ΔΕΕΧΠ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρμόζεται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009). Η διερμηνεία αναφέρεται στους 
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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 
στην Εταιρεία. 

 ΔΕΕΧΠ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό 
(εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2008). 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 στην Εταιρεία, καθώς η Εταιρεία δεν εφαρμόζει λογιστική 
αντιστάθμισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό.  

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ 
(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 
2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει 
ότι κάποια από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως 
προοριζόμενο για εμπορική εκμετάλλευση σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Αναγνώριση και Επιμέτρηση» αποτελούν παραδείγματα κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η Εταιρεία  θα εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή από την 
1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναμένει ότι δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές της καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο ΔΛΠ 7  
«Κατάσταση ταμειακών ροών»). Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονομικές οντότητες με συνήθεις 
δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται η εκμίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών 
στοιχείων να παρουσιάζουν τo προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να μεταφέρουν 
την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα αποθέματα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται 
διαθέσιμο προς πώληση. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταμειακές ροές που 
προκύπτουν από την αγορά, εκμίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων 
κατατάσσονται στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση δεν θα έχει 
επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας  καθώς δεν περιλαμβάνεται στις συνήθεις δραστηριότητές 
της  η εκμίσθωση και μεταγενέστερη πώληση στοιχείων του ενεργητικού. 

 ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόμενους». Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι 
ακόλουθες:  

-Μια τροποποίηση στο πρόγραμμα που καταλήγει σε μια μεταβολή στην έκταση στην οποία οι 
δεσμεύσεις για παροχές επηρεάζονται από μελλοντικές αυξήσεις των μισθών είναι μια περικοπή, ενώ μια 
τροποποίηση που μεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται  στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό 
κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε μείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων  καθορισμένων 
παροχών.  

-Ο ορισμός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος έχει τροποποιηθεί για να ορίσει 
ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος εκπίπτουν στον υπολογισμό της απόδοσης των 
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περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος μόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από 
την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. 

-Ο διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζόμενους θα βασισθεί 
στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή μετά τους 12 μήνες παροχής της υπηρεσίας των 
εργαζομένων. 

-Το ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί 
οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ΔΛΠ 19 έχει 
τροποποιηθεί για να είναι συνεπές. 

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
αναμένεται να έχουν επίδραση στις οικονομικές της  καταστάσεις: 

 ΔΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 
υποστήριξης». Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο από 
εκείνο της αγοράς να επιμετρείται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ΔΛΠ 39 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την εν 
λόγω ωφέλεια με τη λογιστική  αντιμετώπιση του ΔΛΠ 20. Η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας  καθώς δεν έχουν ληφθεί  δάνεια από το Κράτος. 

 ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις». Η τροποποίηση 
ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζεται 
λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 39  «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση», έχει 
ταξινομηθεί ως στοιχείο κατεχόμενο  προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα 
στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση και διακοπτόμενες δραστηριότητες» θα συνεχίσει να 
εφαρμόζεται το ΔΛΠ 39. Η τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας διότι δεν κατέχει επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις. 

  ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις 
στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΑ 7 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»). Σύμφωνα με αυτήν την τροποποίηση, μια επένδυση 
σε συγγενή επιχείρηση αντιμετωπίζεται  ως μοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου απομείωσης και η 
όποια ζημιά απομείωσης δεν κατανέμεται σε συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού που 
περιλαμβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των ζημιών απομείωσης καταχωρούνται ως προσαρμογή 
στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιμο ποσό της επένδυσης στη 
συγγενή αυξάνεται. Η τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας διότι δεν κατέχει επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις. 

 ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις 
στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΑ 7  
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»). Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου 
μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά 
μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» επιπρόσθετα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά 
εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και όχι όλες οι απαιτούμενες 
γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 28. Η τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας διότι δεν κατέχει επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις. 

 ΔΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές 
Οικονομίες». Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει  το γεγονός ότι 
κάποια  περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις επιμετρούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό 
κόστος. Η τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας διότι 
δεν κατέχει επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις. 
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 ΔΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 
32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΑ 7 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»). Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου 
μια επένδυση σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Αναγνώριση και επιμέτρηση» επιπρόσθετα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά 
εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και όχι όλες οι απαιτούμενες 
γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες». Η τροποποίηση δεν θα έχει καμία 
επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

  ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Η τροποποίηση αυτή 
απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία μειωμένη κατά το κόστος της πώλησης υπολογίζεται 
βάσει των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις ισοδύναμες προς 
εκείνες για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης. Η Εταιρεία  θα εφαρμόσει αυτήν την τροποποίηση 
και θα παρέχει την απαραίτητη γνωστοποίηση όπου εφαρμόζεται για τους ελέγχους απομείωσης από την 
1η Ιανουαρίου 2009. 

 ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία». Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι μία πληρωμή 
μπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωμή μόνο εάν έχει πραγματοποιηθεί πριν τη απόκτηση του 
δικαιώματος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η τροποποίηση αυτή πρακτικά σημαίνει ότι όταν 
η Εταιρεία αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωμή πρέπει να 
εξοδοποιηθεί. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία». Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την 
διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ» ενδείξεις για τη χρήση μιας μεθόδου 
που καταλήγει σε ένα χαμηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν της σταθερής μεθόδου απόσβεσης. 
Η τροποποίηση δεν θα έχει επί του παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας  καθώς όλα τα 
άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με την χρήση της σταθερής μεθόδου. 

 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Οι αλλαγές σε 
αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 

-Είναι δυνατό να υπάρξουν μετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω των 
αποτελεσμάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις ως μέσο αντιστάθμισης 
ταμειακών ροών ή αντιστάθμισης καθαρής επένδυσης. 

-Ο ορισμός του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης  
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιμα για 
εμπορική εκμετάλλευση έχει τροποποιηθεί. Διευκρινίζεται ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν 
κοινή διαχείριση με τεκμηριωμένη ένδειξη πραγματικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης 
αποκόμισης κερδών, συμπεριλαμβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική 
αναγνώριση. 

-Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση αντισταθμίσεων δηλώνει ότι ένα μέσο 
αντιστάθμισης πρέπει να εμπλέκει μέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα  και 
αναφέρει έναν τομέα ως παράδειγμα μιας οικονομικής οντότητας. Αυτό σημαίνει ότι για να εφαρμοστεί 
η λογιστική αντιστάθμισης σε επίπεδο τομέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης πρέπει να 
πληρούνται συγχρόνως από τον τομέα που το εφαρμόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση 
έτσι ώστε το ΔΛΠ 39 να συμβαδίζει με το ΔΠΧΑ 8 «Τομείς  δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η 
γνωστοποίηση για τομείς να βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker). 
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-Όταν επιμετρείται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της  λογιστικής 
αντιστάθμισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα 
αναθεωρημένο πραγματικό επιτόκιο (υπολογισμένο την ημέρα της διακοπής της λογιστικής 
αντιστάθμισης εύλογης αξίας). 

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1η Ιανουαρίου 2009. Δεν αναμένεται να έχει 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της. 

 ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 
«Ενσώματες Ακινητοποιήσεις»). Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή 
αξιοποίηση για μελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 40. 
Επομένως,  όπου εφαρμόζεται η μέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά επιμετρώνται στην εύλογη 
αξία. Όμως, σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν μπορεί να 
επιμετρηθεί με αξιοπιστία, το ακίνητο επιμετράται στο κόστος μέχρι την νωρίτερη μεταξύ της 
ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ημερομηνίας στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται 
δυνατό να επιμετρηθεί με αξιοπιστία. Η τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις δραστηριότητες της 
Εταιρείας  καθώς δεν κατέχει επενδύσεις σε ακίνητα. 

 ΔΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» .Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού 
επιτοκίου της αγοράς όπου οι υπολογισμοί εύλογης αξίας βασίζονται σε προεξοφλημένες ταμειακές ροές 
και την κατάργηση της απαγόρευσης να λαμβάνονται υπόψη οι βιολογικοί μετασχηματισμοί κατά τον 
υπολογισμό της εύλογης αξίας. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας 
καθώς δεν έχει αναλάβει καμία γεωργική δραστηριότητα. 

 ΔΠΧΑ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 
Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη 
Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς») (ισχύουν για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009). Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα 
τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις μιας θυγατρικής ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς 
πώληση εάν ένα πρόγραμμα πώλησης για μερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου της και θα 
πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισμός  για μια 
διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις 
θα εφαρμόζονται μελλοντικά από την ημερομηνία μετάβασης σε ΔΠΧΑ. . Η τροποποίηση δεν θα έχει 
καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας διότι δεν κατέχει επενδύσεις σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις. 

2.2 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται με βάση το κύριο νόμισμα του 
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα αναφοράς της 
Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις ισοτιμίες που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν 
από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού, διαγράφονται στα αποτελέσματα εκτός από την περίπτωση που μεταφέρονται 
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απευθείας  στην καθαρή θέση λόγω του ότι αναφέρονται σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων χρηματοροών και 
σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων καθαρών επενδύσεων. 

Αλλαγές στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών χρεογράφων σε ξένο νόμισμα που έχουν χαρακτηρισθεί σαν 
διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται σε συναλλαγματικές διαφορές που προέρχονται από τη διαφοροποίηση της 
καθαρής αξίας του χρεογράφου και λοιπές αλλαγές που προέρχονται από τη λογιστική αξία. Οι συναλλαγματικές 
διαφορές διαγράφονται στα αποτελέσματα ενώ οι λοιπές μεταφέρονται απευθείας στην καθαρή θέση. 

Συναλλαγματικές διαφορές σε μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού περιλαμβάνονται 
στα κέρδη ή ζημίες από την αλλαγή στην εύλογη αξία. Συναλλαγματικές διαφορές μη χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού όπως μετοχές σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων διαγράφονται 
στα αποτελέσματα σαν μέρος του κέρδους ή της ζημίας από μεταβολή στην εύλογη αξία. Συναλλαγματικές 
διαφορές από μη χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως μετοχές που χαρακτηρίζονται σαν διαθέσιμες προς πώληση 
καταχωρούνται στο αποθεματικό από την εύλογη αξία στην καθαρή θέση. 

2.3 Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια αναγράφονται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση με 
εξαίρεση τα γήπεδα τα οποία αποτιμούνται στο κόστος μείον απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες 
τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με το πάγιο να εισρεύσουν 
στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 
διαγράφεται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται.  

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με 
την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

- Οικόπεδα Μηδέν  

- Κτίρια 20 έτη 

- Αυτοκίνητα (Επιβατηγά) 7 έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 5 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού. 

Όταν η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία, η διαφορά (απομείωση) 
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κέρδη η ζημίες από την πώληση ενσωμάτων παγίων, καθορίζονται από τη διαφορά μεταξύ του τιμήματος που 
λαμβάνεται και της λογιστικής τους καθαρής αξίας. Τα κέρδη ή οι ζημίες αυτές διαγράφονται στα αποτελέσματα 
σαν μέρος των καθαρών λοιπών εσόδων (εξόδων). 

Κεφαλαιοποίηση τόκων 

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην αγορά ή κατασκευή στοιχείων παγίου ενεργητικού 
κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
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Έξοδα δανεισμού κεφαλαιοποιούνται αν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν ειδικά για την 
απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Αν τα κεφάλαια αντλήθηκαν γενικά και χρησιμοποιήθηκαν για την 
απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, το μέρος των εξόδων δανεισμού που κεφαλαιοποιείται καθορίζεται 
εφαρμόζοντας ένα συντελεστή κεφαλαιοποίησης επί του κόστους απόκτησης του παγίου. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα 
δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα . 

2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό 

Το κόστος λογισμικού περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογιστικών προγραμμάτων. Το κόστος των αδειών για τη 
χρήση λογισμικού κεφαλαιοποιείται με βάση το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης του συγκεκριμένου 
λογισμικού. Τα κόστη αυτά αποσβένονται  με τη σταθερή μέθοδο κατά τη    διάρκεια    της ωφέλιμης ζωής τους 
(3 χρόνια). 

2.5 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης ετησίως και επίσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες καταδεικνύουν ότι η λογιστική 
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημία 
απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη 
αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την 
πώληση κόστος και αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηματοροών που αναμένεται να δημιουργηθούν με βάση την 
εκτίμηση της διοίκησης για τις μελλοντικής οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες.) Για την εκτίμηση των 
ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας 
ταμειακών ροών. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί απομείωση 
επανεκτιμούνται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

2.6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων, επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση και δάνεια και απαιτήσεις . Η ταξινόμηση 
εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά 
την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

 

(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Χρηματοοικονομικό στοιχείο περιλαμβάνεται σε αυτήν την κατηγορία εάν αποκτάται με σκοπό να πωληθεί σε 
σύντομο χρονικό διάστημα ή αν έχει χαρακτηριστεί έτσι από τη διοίκηση. Παράγωγα επίσης περιλαμβάνονται 
στην κατηγορία προς πώληση εκτός εάν προορίζονται για αντιστάθμιση κινδύνων. Περιουσιακά στοιχεία σε 
αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς 
πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού. Δεν 
συντρέχει τέτοια περίπτωση στις παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις. 

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, 
τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. 
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την 
ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα 
δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισμό. 
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(γ) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται 
στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει 
μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η 
ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Οι επενδύσεις αρχικά 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών για όλα τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Οι επενδύσεις 
διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει 
μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιμα 
προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην παρούσα αξία 
με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Πραγματοποιηθέντα και εξ αποτιμήσεων κέρδη ή ζημίες που 
προκύπτουν από μεταβολή στην εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας «χρηματοοικονομικά στοιχεία μέσω 
αποτελεσμάτων» καταχωρούνται στα αποτελέσματα στην περίοδο που ανακύπτουν. Τα κέρδη ή ζημιές εξ 
αποτιμήσεως που προκύπτουν από την μεταβολή στην εύλογη αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων που είναι 
διαθέσιμα προς πώληση καταχωρούνται απ ευθείας στην καθαρή θέση. Όταν επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 
πωληθούν ή απομειωθούν η συσσωρευμένη μεταβολή στην εύλογη αξία τους μεταφέρεται στα αποτελέσματα σαν 
κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις σε χρεόγραφα.  

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Γα τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες 
προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων 
στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών που εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις 
πραγματικές συνθήκες του εκδότη. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών 
που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η 
σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται  
απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης 
αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. 

2.7 Εμπορικές  και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες έχουν γενικά πίστωση 30-90 ημερών καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη 
αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, 
αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική 
ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς 
όρους. 

Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν συναλλαγματικές και γραμμάτια εισπρακτέα από τους πελάτες. 

Σοβαρά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική αναδιοργάνωση και η αδυναμία 
τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης 
είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
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2.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου και τις τραπεζικές 
υπεραναλήψεις.  

2.9 Μετοχικό κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, 
εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 

2.10 Δανεισμός 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν 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. 

Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το οριστικό δικαίωμα να 
αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στο τραπεζικό βραχυπρόθεσμο δανεισμό, στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις του ισολογισμού και στην κατάσταση ταμειακών ροών. 

2.11 Αναβαλλόμενη φορολογία 

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 που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν 
λογίζεται 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 τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα 
πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. 

2.12 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης 

Η εταιρεία έχει τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.  

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου η εταιρεία 
πραγματοποιεί καθορισμένες πληρωμές σε ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική 
υποχρέωση να πληρώσει επί πλέον εισφορές εάν το ταμείο δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να 
πληρώσει σε όλους τους εργαζομένους τις παροχές που σχετίζονται με την υπηρεσία τους στην παρούσα και τις 
προηγούμενες χρονικές περιόδους. 

Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών η εταιρεία πληρώνει εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία του 
δημοσίου σε υποχρεωτική βάση. Η Εταιρεία δεν έχει άλλη υποχρέωση εφόσον έχει πληρώσει τις εισφορές της . 
Οι εισφορές αναγνωρίζονται σαν δαπάνες προσωπικού όταν οφείλονται. Εισφορές που προπληρώνονται 
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αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων 
ή συμψηφισμός με νέες οφειλές. 

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριμένο 
ποσό παροχής συντάξεως το οποίο θα εισπράξει ο εργαζόμενος όταν συνταξιοδοτηθεί το οποίο συνήθως 
εξαρτάται από ένα ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το ύψος των 
αποδοχών. Η Εταιρεία δεν έχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών που να είναι 
χρηματοδοτούμενο. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα 
αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των ενεργητικών στοιχείων του 
προγράμματος, τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το 
κόστος της προϋπηρεσίας. Η υποχρέωση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 
αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Η 
παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών 
χρηματικών εκροών με συντελεστή προεξόφλησης το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου που έχουν διάρκεια περίπου ίση με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 

Τα συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά 
δεδομένα και τις υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης και υπερβαίνουν το 10% της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος ή το 10% της υποχρέωσης καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο εργασίας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές 
του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή 
το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

 (β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
συνταξιοδοτήσεως ή όταν ο εργαζόμενος αποχωρήσει οικειοθελώς με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. 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 παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 
12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 

2.13 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων που εξοφλούνται κανονικά εντός 30-90 ημερών, 
αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο  κόστος που ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις 
αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 

2.14 Προβλέψεις 

Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιοργάνωσης και νομικές υποθέσεις γίνονται όταν η 
εταιρεία έχει νομικές συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις του παρελθόντος, ή είναι πιθανόν να 
χρειασθούν μελλοντικές εκροές για την διευθέτηση αυτών των υποχρεώσεων και οι υποχρεώσεις αυτές μπορούν 
να υπολογισθούν με σχετική ακρίβεια. Προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν πρόστιμα λόγω τερματισμού 
συμβάσεων μισθώσεων και αμοιβές λόγω εξόδου από την υπηρεσία εργαζομένων. Προβλέψεις δεν μπορεί να 
γίνουν για ενδεχόμενες μελλοντικές λειτουργικές ζημίες. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα 
χρειαστεί για την διευθέτηση των αναμενομένων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Ο 
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συντελεστής προεξόφλησης που χρησιμοποιείται αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς και τη διαχρονική αξία 
του χρήματος καθώς επίσης και επαυξήσεις σχετικές με την υποχρέωση. 

2.15 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρους 
Προστιθέμενης Αξίας, τελωνειακά τέλη, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν υπάρχει η 
πιθανότητα τα οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία. Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως ακολούθως: 

(α) Πωλήσεις Υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 (β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά με βάση τη χρόνο 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 και κατανέμει την έκπτωση σαν έσοδο από τόκους.  

2.16 Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και 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. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών 
εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις 
μακροχρόνιες υποχρεώσεις. Το μέρος του κόστους χρηματοδότησης της μίσθωσης που αντιστοιχεί σε τόκους 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης με τρόπο που να συνεπάγεται σταθερό 
επιτόκιο στο υπόλοιπο της υποχρέωσης στην κάθε περίοδο. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική 
μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της 
διάρκειας μίσθωσής τους. 

Το κτίριο των γραφείων της Εταιρείας είναι μισθωμένο με χρηματοδοτική μίσθωση. 

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) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά 
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

2.17 Διανομή μερισμάτων 

Η υποχρεωτική βάσει νόμου διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 
στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης στην οποία η διανομή εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των 
μετόχων. 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Λόγω των δραστηριοτήτων της η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως 
εμπορικούς (περιλαμβανομένων μεταβολών σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το 
γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στο απρόβλεπτο των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική 
απόδοση της Εταιρείας. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

(ι) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε σημαντικό 
συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε πελάτες εκτός ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. Η πολιτική της έγκειται στο να εξασφαλίσει ότι οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες με 
αποδεδειγμένη πιστοληπτική ικανότητα.  

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας προκύπτει από τις διακυμάνσεις στο φόρτο εργασίας σε σχέση με τα σταθερά έξοδα της 
εταιρείας. Ο κίνδυνος αντιμετωπίζεται σε συνεργασία με την μητρική εταιρεία και στα πλαίσια του 
επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού  προγραμματισμού. 

 (δ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές 
των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια 
με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν 
την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. 

3.2 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργούς χρηματαγορές (π.χ. 
παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές 
προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού. Τιμές αγοράς ή τιμές διαπραγματευτών για παρόμοια στοιχεία 
χρησιμοποιούνται για το μακροχρόνιο δανεισμό. Άλλες τεχνικές όπως η προεξόφληση μελλοντικών 
χρηματοροών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αξίας των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων. Η 
εύλογη αξία των πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων προσδιορίζεται σαν η παρούσα αξία των 
μελλοντικών χρηματοροών. Η εύλογη αξία συμβολαίων σε ξένο νόμισμα προσδιορίζεται με τιμές forward στην 
ημερομηνία ισολογισμού. 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (26) από (40) 

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την 
πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής 
τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμιακών ροών 
που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για 
την Εταιρεία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. Συνεπώς οι εκτιμήσεις αυτές εξ 
ορισμού σπάνια θα ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται 
σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στη 
επόμενη περίοδο αναφέρονται κατωτέρω. 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμούνται και βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος όπως 
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων 
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες 

 (α) Φόρος εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο 
εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του 
φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει 
εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου 
είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την 
πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. 

(β) Εκτίµηση αποµείωσης της αξίας επενδύσεων, χρηματοοικονομικών στοιχείων και απαιτήσεων 

Η Εταιρεία εξετάζει ετησίως εάν η υπεραξία έχει υποστεί οποιαδήποτε αποµείωση, σύμφωνα µε την λογιστική 
πρακτική. Τα ανακτήσιµα ποσά των µονάδων δηµιουργίας χρηµατοροών έχουν καθοριστεί µε βάση την αξία σε 
χρήση. Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων. 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (27) από (40) 

5 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

 Οικόπεδα Κτίρια Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
εξαρτήματα 

Σύνολο 

Κόστος       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 1.283 7.573 - 1.917 10.773 

Προσθήκες - - - 56 56 

Πωλήσεις/ διαγραφές - - - (99) (99) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 1.283 7.573 - 1.874 10.730 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 - 2.980 - 1.873 4.853 

Αποσβέσεις περιόδου - 377 - 36 413 

Πωλήσεις/ διαγραφές - - - (99) (99) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 - 3.357 - 1.810 5.167 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 1.283 4.216 - 64 5.563 

      

Κόστος       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 1.283 7.573 - 1874 10.730 

Προσθήκες - - - 79 79 

Πωλήσεις/ διαγραφές - - - (609) (609) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 1.283 7.573 - 1.344 10.200 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 - 3.357 - 1.810 5.167 

Αποσβέσεις περιόδου - 371 - 40 411 

Πωλήσεις/ διαγραφές - - - (609) (609) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 - 3.728 - 1.241 4.969 

Αναπόσβεστη αξία στις 31Δεκεμβρίου 2008 1.283 3.845 - 103 5.231 
 
 
Η Εταιρεία δεν έχει δεσμεύσει ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία για εξασφάλιση δανειακών της 
υποχρεώσεων. Τα κτίρια και η αναλογία τους στο οικόπεδο που βρίσκεται στην περιοχή Καλλιθέας  υπάγονται σε 
χρηματοδοτική μίσθωση, εκτός από 235m2  και 18 θέσεις στάθμευσης που είναι ιδιοκτησία της εταιρείας.  
 
Στα υπόλοιπα των κατηγοριών Οικόπεδα και Κτίρια συμπεριλαμβάνεται και η αναπόσβεστη αξία του κτιρίου και 
οικοπέδου που υπάγονται σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (αναπόσβεστο υπόλοιπο οικοπέδου 2008 : 
1.165 χιλ.€ και 2007: 1.165 χιλ.€ και αναπόσβεστο υπόλοιπο κτιρίου 2008 : 3.516 χιλ.€ και 2007 : 3.835 χιλ.€ ). 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (28) από (40) 

 

6 Ασώματες ακινητοποιήσεις 

 

 Λογισμικό Σύνολο 

12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2007   

Κόστος    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 1.086 1.086 

Προσθήκες 3 3 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 1.089 1.089 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 1.036 1.036 

Αποσβέσεις περιόδου 26 26 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 1.062 1.062 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 27 27 

   

Κόστος    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 1.089 1.089 

Προσθήκες 1 1 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 1.090 1.090 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 1.062 1.062 

Αποσβέσεις περιόδου 20 20 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 1.082 1.082 

   

Καθαρή αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2008 8 8 

 

 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (29) από (40) 

 

7 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

Πελάτες  4.546 3.615 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 4.546 3.615 

Λοιπές απαιτήσεις 196 239 

Σύνολο  4.742 3.854 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. 

Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν απαιτήσεις από το προσωπικό, παρακρατούμενο φόρο και έξοδα επομένων 
χρήσεων δεδουλευμένα. 

 

8 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 

 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

Ρευστά διαθέσιμα 1.541 260 

Σύνολο ρευστών διαθεσίμων 1.541 260 

 

Το σταθμισμένο κατά μέσο όρο τρέχον επιτόκιο ήταν : 

 

 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

Euro 1,25% 1,25% 

 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (30) από (40) 

 

9 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

 Αριθμός μετοχών Mετοχικό κεφάλαιο 
 

31 Δεκεμβρίου 2007 136.300 4.000 

 
 Ιανουαρίου 2008 
 

 
136.300 

 
4.000 

 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 126.900 3.724 
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό 
ζημιών προηγούμενων χρήσεων 

(91.900) (2.697) 

31 Δεκεμβρίου 2008 
 

171.300 5.027 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  είναι πλήρως καταβεβλημένο και οι μετοχές  έχουν  εκδοθεί και διατεθεί 
στους  μετόχους. Η ονομαστική αξία μιας μετοχής της Εταιρείας    είναι    € 29,35   (31 Δεκεμβρίου 2007: € 
29,35) . 

Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 

Με την από 19-06-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
αυξήθηκε κατά 1.027.250,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 35.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 
29,35 ευρώ εκάστης. 

Με την από 15.12.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: α) 
μειώθηκε κατά 2.697.265,00 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών εταιρείας, δια ακυρώσεως 91.900 μετοχών 
ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και β) αυξήθηκε κτά 2.697.265,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 
υποχρεώσεων και έκδοση 91.900 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης. 

Έτσι, την 31 Δεκεμβρίου 2008 το μετοχικό της εταιρείας ανέρχεται σε 5.027.655,00 ευρώ και διαιρείται σε 
171.300 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης. 

Φόροι συγκέντρωσης  αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 41 χιλιάδες   καταχωρήθηκαν  αφαιρετικά της 
καθαρής θέσης .   

 
10 Αποθεματικά 
 
 Τακτικό 

αποθεματικό 
Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 206 1.514 1.720 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008 206 1.514 1.720 

Τακτικό αποθεματικό 

Σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο, οι εταιρίες υποχρεούνται να μεταφέρουν κατά ελάχιστο το 5% των ετήσιων 
καθαρών κερδών τους σύμφωνα με τα λογιστικά τους βιβλία σε τακτικό αποθεματικό έως ότου το αποθεματικό 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (31) από (40) 

αυτό ισούται στο ένα τρίτο του μετοχικού τους κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί, αλλά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαγραφή ζημιών. 

Αφορολόγητα αποθεματικά 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν: 

Κέρδη που δεν έχουν φορολογηθεί, κάτω από το ισχύον κάθε φορά φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο. Σε 
περίπτωση διανομής τους τα κέρδη θα είναι φορολογητέα με βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά 
το χρόνο της διανομής τους στους μετόχους ή μετατροπής τους σε μετοχικό κεφάλαιο.  

Μερικώς φορολογηθέντα αποθεματικά τα οποία έχουν φορολογηθεί με φορολογικό συντελεστή ο οποίος είναι 
χαμηλότερος από εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή. Σε περίπτωση διανομής τους τα κέρδη θα είναι φορολογητέα 
με βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά το χρόνο της διανομής τους στους μετόχους ή μετατροπής 
τους σε μετοχικό κεφάλαιο.  

 

11 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

Προμηθευτές 881 1.378 
Δεδουλευμένα έξοδα 130 56 
Λοιπές υποχρεώσεις 363 1.492 

Σύνολο 1.374 2.926 

 

12 Δανεισμός 

 

 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός   
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - 1.515 
Λοιπά 4 4 
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 4 1.519 
   
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός   
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.515 667 
   
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.515 667 
   
Σύνολο δανείων 1.519 2.186 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (32) από (40) 

 
 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης – ελάχιστα μισθώματα : 
   
 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 
   
Μέχρι 1 έτος 1.615 774 
Από 1 έως 5 έτη - 1.490 
Περισσότερα των 5 ετών - - 
 1.615 2.264 
Μελλοντικές  χρηματοοικονομικές  χρεώσεις  
 χρηματοδοτικών μισθώσεων 

(100) (82) 

 1.515 2.182 

Τα πραγματικά   επιτόκια την ημερομηνία του ισολογισμού είναι τα παρακάτω : 

 
 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 
 € € 
Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης Euribor + spread (0,50%) Euribor + spread (0,50%) 
   

 Η ανάλυση ανά νόμισμα δανείων αναλύονται παρακάτω : 
 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
Ευρώ 1.519 2.186 
Σύνολο δανεισμού 1.519 2.186 

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. Κάθε μίσθωμα 
επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα 
σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από 
μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η 
υποχρέωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι εξασφαλισμένη επί των συγκεκριμένων ακινήτων. 

13 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. Tα 
συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 
 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης - - 
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων (Σημ.21) - - 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου - - 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (33) από (40) 

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, είναι 
οι παρακάτω: 

 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 
   
Ενσώματων  παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (943) (1.257) 
Προβλέψεις παροχών προσωπικού 901 1.056 
Χρηματοδοτική μίσθωση 379 546 
Προβλέψεις - 50 
Υπόλοιπο απαίτησης/(υποχρέωσης) τέλους χρήσης 337 395 
   
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις : (943) (1.257) 
   
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις : 1.280 1.652 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό διότι δεν φαίνεται πιθανόν να 
υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη  στα επόμενα έτη που να συμψηφίσουν τη  συνολική φορολογική ζημιά.  

 

14 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 
 

Υποχρεώσεις ισολογισμού για :   
Συνταξιοδοτικές παροχές 4.505 4.184 

Σύνολο 4.505 4.184 

 

 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 
 

Χρεώσεις στα αποτελέσματα :   
Συνταξιοδοτικές παροχές 866 822 

Σύνολο 866 822 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής : 

 

 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 
 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 5.414 5.337 
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημιές) (909) (1.153) 
Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας - - 

Σύνολο 4.505 4.184 

 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (34) από (40) 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω : 

 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 
 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 317 307 
Κόστος επιτοκίων 266 242 
Τρέχοντα κέρδη / (ζημίες) 50 49 

Σύνολο 633 598 

Πρόσθετες δαπάνες προγράμματος οικειοθελούς 
αποχώρησης 

233 224 

Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές σε εργαζομένους  866 822 

 

Η μεταβολή της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχει ως εξής : 

 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 
 

Υπόλοιπο έναρξης  4.184 3.727 
Σύνολο χρεώσεων στα αποτελέσματα 866 822 
Πληρωθείσες εισφορές (545) (365) 

Υπόλοιπο τέλους 4.505 4.184 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής : 

 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 
 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,80% 5,00% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4,50% 4,50% 
Μέσος όρος εναπομείνουσας μελλοντικής εργοδοσίας 11,60years 13,03 years                                                                             

 

 

15 Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 
 

   
Λοιπές προβλέψεις και υποχρεώσεις 38 38 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 38 38 

Λοιπές Προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν διάφορα λειτουργικά έξοδα και προβλέψεις για 
κινδύνους που προκύπτουν από τη συνήθη λειτουργία της Εταιρείας. 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (35) από (40) 

16 Παροχές σε εργαζομένους 
 Έτος που έληξε 
 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
Μισθοδοσία 6.478 6.336 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1.298 1.308 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων 246 234 
Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους 127 117 
Aποζημιώσεις Ν.2112/20 284 241 

Σύνολο 8.433 8.236 

 

Οι λοιπές παροχές περιλαμβάνουν παροχές ιατροφαρμακευτικής και ασφαλιστικής μορφής, και παροχές 
επιμόρφωσης. 

 

17 Κύκλος εργασιών 

 

 Έτος που έληξε 
 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
Από παροχή υπηρεσιών 17.348 12.410 

   

Σύνολο 17.348 12.410 

 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (36) από (40) 

 

18 Έξοδα ανά κατηγορία 
 

 Έτος που έληξε 
 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.433 8.236 
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 583 580 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 411 413 
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 77 79 
Έξοδα συντήρησης ασωμάτων παγίων 124 113 
Αποσβέσεις ασώματων περιουσιακών στοιχείων 20 26 
Ασφάλιστρα 67 68 
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 126 142 
Έξοδα ταξιδιών /μεταφορών 132 138 
Γραφική ύλη / έντυπα 94 82 
Έξοδα συνεδρίων και διαφήμισης 23 13 
Αμοιβές Λοιπών Επαγγελματιών 4.704 4.126 
Υπεργολάβοι 1.780 553 
Ανακτήσιμα έξοδα 55 21 
Λοιποί Φόροι-τέλη 60 61 
Διάφορα έξοδα 42 105 
Λοιπά 515 618 
Σύνολο 17.246 15.374 
   
Κατανεμημένα σε :   
Κόστος Πωληθέντων 14.068 11.905 
Έξοδα διοίκησης 2.439 2.555 
Έξοδα διάθεσης 739 914 
 17.246 15.374 

19 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 

 

 Έτος που έληξε 
 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
Έσοδα από επιδοτήσεις 2 - 
Υπηρεσίες προς τρίτους 8 15 

Κέρδη από εκποίηση παγίων - 5 
Έσοδα από εκμισθώσεις 24 22 

Σύνολο 34 42 

 

 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (37) από (40) 

20 Χρηματοοικονομικά έξοδα – καθαρά 

 

 Έτος που έληξε 
 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
Τόκοι Χρεωστικοί   

Χρηματοδοτική μίσθωση (105) (133) 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (29) (30) 

 (134) (163) 
Τόκοι πιστωτικοί   
Έσοδα από τόκους 16 13 

 16 13 

Αποτέλεσμα χρηματοοικονομικής λειτουργίας (118) (150) 

 

21 Φόροι 
 Έτος που έληξε 
 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

 
   
Φόροι χρήσης (53) (51) 
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ.13) - - 

Σύνολο (53) (51) 

 

Ο φόρος χρήσης της εταιρείας προκύπτει ως εξής : 

   

 31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας (23) (53) 

Λοιπά (30) 2 

Αναβαλλόμενος φόρος - - 

 (53) (51) 

 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (38) από (40) 

 

22 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 
 Σημ

. 
Έτος που έληξε 

  31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 
 

    
Κέρδη / (Ζημιές) Χρήσης  18 (3.072) 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 

5,6 431 439 

Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα 20 118 150 
Προβλέψεις  321 457 
Κέρδη από εκποίηση παγίων  - (5) 

  888 (2.031) 

   
    
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων  (888) 242 
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων  (1.487) 1.726 
Πληρωθέντες φόροι 21 (53) (51) 

  (2.428) 1.917 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

  
(1.540) 

 
(114) 

23 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις 

α) Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και έχει διάφορες υποχρεώσεις σε εκκρεμότητα 
σχετικές με τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης. Με βάση τις διαθέσιμες μέχρι σήμερα πληροφορίες, η 
διοίκηση πιστεύει ότι η έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν θα έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της 
Εταιρείας ή στην οικονομική της θέση, και για το λόγο αυτό δεν έχει διενεργήσει σχετική πρόβλεψη.  

β) Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. έχει ελεγχθεί  φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. δεν έχει 
ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές   για τις χρήσεις 2003 έως 2008. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν 
σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις από μελλοντικούς ελέγχους. 

γ) Επί της εργατικής αγωγής 84 συνεργατών της εταιρείας από τους οποίους έχουν παραιτηθεί ήδη εννέα, ώστε 
σήμερα να έχουν απομείνει 75- που άσκησαν αγωγή που συζητήθηκε στις 9.6.06 στο Μονομελές Πρωτοδικείο  με 
αίτημα την αναγνώριση των συμβάσεών τους ως συμβάσεων  εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Στις 
15.1.2007 εκδόθηκαν οι αποφάσεις 129 και 139/2007 που έκαναν δεκτές τις αγωγές τους. Επί των αποφάσεων 
αυτών η εταιρεία άσκησε εφέσεις οι οποίες μετά από αναβολή θα εκδικαστούν στις 26.05.2009. Οι συνεργάτες 
διεκδικούν παροχές που θα δικαιούνταν εάν ήταν μόνιμο προσωπικό της εταιρείας και  οι οποίες ανέρχονται σε € 
1.675χιλιάδες και αφορούν προηγούμενες χρήσεις.  Η εταιρεία προτίθεται να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα, 
ώστε να τελεσιδικήσει η σχετική απόφαση. Σύμφωνα με την εκτίμηση του νομικού τμήματος της εταιρείας, 
υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα η έκβαση της υπόθεσης να είναι θετική για την εταιρεία και κατά συνέπεια δεν 
σχηματίστηκε σχετική πρόβλεψη.  



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (39) από (40) 

δ) Η Εταιρεία την 31 Δεκεμβρίου 2008 έχει σε κυκλοφορία  Εγγυητικές Επιστολές Τραπεζών καλής εκτέλεσης 
για έργα που έχει αναλάβει  ύψους €2.046 χιλ. 

 

24 Δεσμεύσεις και λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις 
Η σημαντικότερη συμβατική υποχρέωση της εταιρείας είναι για τη χρηματοδοτική μίσθωση κτιρίου γραφείων και 
θέσεων στάθμευσης που στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 284, Καλλιθέα. 

Η μίσθωση λήγει τον Ιούλιο του 2009. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις δεσμεύσεις της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης εμφανίζονται στη σημείωση 12. 

 

25 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
i . Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

  Έτος που έληξε 

  31 Δεκεμβρίου 2008 31 Δεκεμβρίου 2007 

Πωλήσεις υπηρεσιών    

ΕΛΠΕ Α.Ε.  11.642 6.337 

Λοιπές Εταιρείες  ομίλου   2.452 878 

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες  2.671 3.335 

  16.765 10.550 

ii. Υπόλοιπα χρήσης που προκύπτουν από πωλήσεις/ αγορές προϊόντων /υπηρεσιών 

 

  Έτος που έληξε 
  31 Δεκέμβριος 2008 31 Δεκέμβριος 2007 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη :    
Εταιρείες ομίλου  
-Υπόλοιπα πελατών  

   

    ΕΛΠΕ Α.Ε.     2.183 812 
    Λοιπές εταιρείες ομίλου  365 654 

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 
- Υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη 

  
804 

 
1.120 

  3.352 2.586 
    
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη :    
Εταιρείες ομίλου  
-Υπόλοιπα πελατών (προκαταβολές) 

   

   ΕΛΠΕ Α.Ε.  - 1.100 
-Υπόλοιπα προμηθευτών    
   ΕΛΠΕ Α.Ε.  247 247 



ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 

που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
Σελίδα (40) από (40) 

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες    
   Υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη  10 - 
  257 1.347 
Καθαρά υπόλοιπα από συνδεδεμένα μέρη  3.095 1.239 

 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί η 
Εταιρεία για αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους. 

Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν τα εξής: 

α) Την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 

β) Συνδεδεμένα μέρη που τελούν υπό κοινό έλεγχο με τον Όμιλο λόγω της κοινής συμμετοχής του Δημοσίου: 

 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 
 Ολυμπιακές Αερογραμμές 

γ) Συνδεδεμένες Εταιρείες του Ομίλου, που ενοποιούνται στον  Όμιλο με τη μέθοδο της καθαρής θέσης: 

 Εταιρεία Αγωγού Καυσίμων Αεροδρομίου Αθηνών (EAKAA) 
 Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) 
 ΕΛΠΕ - ΘΡΑΚΗ 

 
iii.  Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Οι συνολικές αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2007 ανήλθαν σε 318 χιλ.€ εκ των οποίων 
ποσό 154 χιλ.€ αφορά το κόστος μισθοδοσίας του Δ/ντος Συμβούλου  και του εκπροσώπου των εργαζομένων. 

Αντίστοιχα κατά τη χρήση 2008 ανήλθαν σε 336 χιλ. € εκ των οποίων ποσό 161 χιλ. αφορά το κόστος 
μισθοδοσίας του Δ/ντος Συμβούλου και του εκπροσώπου εργαζομένων. 

 




