
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Της 31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) 

 

 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20ης  

Μαρτίου 2008 και είναι αναρτημένες στην σελίδα της εταιρίας στο internet www.opapservices.gr. Η προσοχή 

του αναγνώστη πρέπει να επικεντρωθεί στο γεγονός ότι η δημοσίευση στον τύπο αποσκοπεί στο να προσφέρει 

στο κοινό συγκεκριμένες οικονομικές πληροφορίες, που όμως δεν παρουσιάζουν ολοκληρωμένη άποψη της 

οικονομικής θέσης  και των αποτελεσμάτων από τις λειτουργίες της εταιρίας και του ομίλου βάσει των Δ.Π.Χ.Π. 

 
 
 

 

Χρήστος Χατζηεμμανουήλ 

 

 

Πρόεδρος του Δ.Σ.  
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Γενικά στοιχεία εταιρείας 

 

Διοικητικό Συμβούλιο: Χατζηεμμανουήλ Χρήστος (Πρόεδρος) 

 Βαμβουρέλλης Γέωργιος 

 Γαλάνης Μιχαήλ 

 Μητακίδη-Παπαμιχαήλ Γεωργία 

 Μπασδέκης Αθανάσιος 

 Νικολαρόπουλος Σωτήριος 

 Χάλαρης Χρήστος  

 Αλιφιεράκης Σοφοκλής 

 Παπαβασιλείου Αθανάσιος 

Νομική μορφή: Ανώνυμη Εταιρία 

Χώρα: Ελλάδα 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57177/01/Β/04/348 

Ελεγκτές: Καζάς Βασίλειος - Grant Thornton Α.Ε.Ο.Ε 
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
I. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Το 2007 ( Τρίτη εταιρική χρήση) η Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε κυρίως με την υλοποίηση του έργου της 

Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας των Πρακτορείων και δευτερευόντως με άλλα έργα (Κερκίδες Δημοτικού Σταδίου 

Καλλιθέας, Πρακτορείο στο αεροδρόμιο « ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» κλπ.) 

Ειδικότερα: 

 
 
1.  Έργο ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Πρακτορείων 

 

Έγιναν όλες οι προκαταρκτικές εργασίες για την οργανωτική προετοιμασία της εταιρείας και ξεκίνησαν οι 

διαγωνιστικές διαδικασίες. Έτσι: 

-Έγινε στελέχωση υπηρεσίας call-center και κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού. 

-Δημοσιεύτηκε προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο έργο από εργοληπτικές επιχειρήσεις 

και συντάχθηκε σχετικό Μητρώο. 

-Δημοσιεύτηκε ανοιχτή πρόσκληση προς τους πράκτορες για υποβολή δήλωσης με φάκελο σχετικών 

δικαιολογητικών, για καταρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο έργο. 

-Έγινε στελέχωση του  σχετικού Γραφείου παραλαβής των φακέλων, για την πρωτοκόλληση και αρχειοθέτησή 

τους. Σημειώνεται ότι έχουν παραληφθεί 1824 φάκελοι πρακτόρων και άρχισε η διαδικασία εξέτασης της 

πληρότητας των δικαιολογητικών. 

-Ξεκίνησε η διαδικασία προκήρυξης των δύο μεγάλων διαγωνισμών για το έργο, (Προμήθεια Γραφειακού 

εξοπλισμού και Προμήθεια εξοπλισμού Προβολής και Σήμανσης), με την σύνταξη των σχετικών Διακηρύξεων 

και δημοσίευση τους στον τύπο, έγινε σύσταση των Επιτροπών Διαγωνισμών, άρχισε η διενέργεια των 

διαγωνισμών με την παραλαβή των προσφορών και αποσφράγισή τους, τον έλεγχο του φακέλου 

δικαιολογητικών συμμετοχής, εκδίκαση ενστάσεων κλπ. 

 

2. ΛΟΙΠΑ  ΕΡΓΑ 

 

α) Με την από 9-3-07 Σύμβαση ανατέθηκε από την Μητρική ΟΠΑΠ ΑΕ, η συνέχιση υλοποίησης του έργου « 

Κατασκευή νέων κερκίδων και αντιστήριξη πρανών στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας», έργο το οποίο άρχισε να 

υλοποιείται και συνεχίζεται το τρέχον έτος. 

β) Με την από 12-9-07 Σύμβαση ανατέθηκε από την Μητρική, η εξ ολοκλήρου διαμόρφωση του εσωτερικού 

χώρου και ο εξοπλισμός Πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ, καθώς και η κατασκευή του διαφημιστικού stand, σε 
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μισθωμένο χώρο του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ  «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε 

αρχές του 2008 (υπολείπεται μόνο ο τηλεοπτικός εξοπλισμός).  

γ) Με την από 8-5-07 Σύμβαση, αναλήφθηκε η εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την 

εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Πουργιώτη στο Περιστέρι Αττικής, έργο το 

οποίο επίσης βρίσκεται στο τέλος του. 

 
ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις Οικονομικές Καταστάσεις του 2007 έχουν ως 

ακολούθως: 

-Ο κύκλος εργασιών το 2007 ανήλθε στο ποσό των 2.261.019,75€. 
-Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 1.261.036,91 €. 
- Tα χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 2.529.777€. 
-Τα καθαρά κέρδη προ φόρων, ανήλθαν σε 1.375.033,35€. 
-Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους, ανήλθαν σε 1.082.261,28€. 
 
ΙΙΙ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

 

Για το έτος 2008 προβλέπεται η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή νέων κερκίδων και 

αντιστήριξη πρανών στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας», ενώ όπως είναι γνωστό βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση 

μελέτης από την εταιρεία « ΑΤ. KEARNEY & PLANNING S.A.», για τον ανασχεδιασμό διαδικασιών και την 

αναδιοργάνωση όλου του Ομίλου δηλαδή τόσο της «ΟΠΑΠ ΑΕ» όσο και της «ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ». 

 

Αθήνα 20 Μαρτίου 2008 

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
 
Προς τους Μετόχους της  ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ 
 
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ (η Εταιρεία), που 
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, 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 την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων 
που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. 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 την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  
κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει 
υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση 
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και 
του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  
των οικονομικών καταστάσεων. 
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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 2007, την 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 και  κανονιστικών θεμάτων 
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τo άρθρο 43α 
παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόμενό  της είναι συνεπές με τις συνημμένες  οικονομικές 
καταστάσεις.       
 
 

Αθήνα, 21/3/2008  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΑΖΑΣ  

Αρ Μ ΣΟΕΛ 13281 
 
 

 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 

116 35 Αθήνα  

ΑΜ ΣΟΕΛ 127 
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Ισολογισμός 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2006
Σημείωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 5.1 397.913,47 372.284,46
Άύλα περιουσιακά στοιχεία 5.2 2.255,85 3.296,97
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.3 374.503,81 38.300,31
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 5.4 15.601,35 8.917,76
Σύνολο μη Κυκλοφοριακών Στοιχείων Ενεργητικού 790.274,48 422.799,50

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 5.5 8.500.213,65 20.021.688,57
Λοιπές Απαιτήσεις 5.6 429.421,00 39.982,02
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 5.7 112.606,35 12.794,13
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.8 70.258.003,63 36.753.961,56
Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων 79.300.244,63 56.828.426,28

Σύνολο Ενεργητικού 80.090.519,11 57.251.225,78

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 5.9 20.000.000,00 20.000.000,00
Λοιπά αποθεματικά 5.9 3.973,28 3.973,28
Αποτελέσματα Εις Νέον 773.567,75 (308.693,53)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 20.777.541,03 19.695.279,75

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις 0,00 0,00
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.10 222.341,04 126.085,89
Τρέχουσες Φορολογικές & Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις 5.11 2.159.980,86 1.066.278,95
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.12 56.930.656,18 36.363.581,19
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 59.312.978,08 37.555.946,03

Σύνολο Υποχρεώσεων 59.312.978,08 37.555.946,03

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 80.090.519,11 57.251.225,78

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 
 
 
 

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

Σημείωση 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Πωλήσεις 5.13 2.261.019,75 1.829.247,02
Κόστος Πωληθέντων 5.14 (999.982,84) (849.207,46)
Μικτό Κέρδος 1.261.036,91 980.039,56

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5.15 2.352.538,91 988.483,67
Έξοδα διάθεσης 5.14 (61.101,45) (614.049,87)
Έξοδα διοίκησης 5.14 (2.354.150,42) (1.713.523,98)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 5.15 (528,69) (2.052,18)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

1.197.795,26 (361.102,80)

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 5.16 177.238,09 64.225,37
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 5.16 0,00 (13,96)

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 1.375.033,35 (296.891,39)

Φόρος εισοδήματος 5.17 (628.975,57)
Αναβαλλόμενος Φορος Εισοδήματος 5.17 336.203,50 (12.294,43)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους 1.082.261,28 (309.185,82)

Ποσά σε Ευρώ
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά αποθέματικα Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2006 20.000.000,00 3.973,28 75.492,29 20.079.465,57

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2006 0,00 (309.185,82) (309.185,82)
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0,00 0,00 (309.185,82) (309.185,82)
Διανομή μερίσματος χρήσεως 2006 0,00 (75.000,00) (75.000,00)

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 20.000.000,00 3.973,28 (308.693,53) 19.695.279,75

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 20.000.000,00 3.973,28 (308.693,53) 19.695.279,75

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2007 0,00 1.082.261,28 1.082.261,28
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0,00 0,00 1.082.261,28 1.082.261,28

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007 20.000.000,00 3.973,28 773.567,75 20.777.541,03

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε ευρώ

 

 

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

2007 2006
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 1.375.033,35 (296.891,39)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 74.651,98 44.668,88
Προβλέψεις 0,00 0,00

1.449.685,33 (252.222,51)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (177.238,09) (64.225,37)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 13,96

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0,00 0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 11.414.994,28 (10.535.310,69)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 20.738.330,14 15.057.546,86

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 0,00 (13,96)
Καταβεβλημένοι φόροι 75.272,19 164.945,94

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 33.501.043,85 4.370.734,23

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (99.239,87) (98.939,81)
Τόκοι εισπραχθέντες 177.238,09 64.225,37

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 77.998,22 (34.714,44)

Μερίσματα πληρωθέντα (75.000,00) (75.000,00)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (75.000,00) (75.000,00)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 33.504.042,07 4.261.019,79

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 36.753.961,56 32.492.941,77

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 70.258.003,63 36.753.961,56

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ

 

 

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί και δημοσιευθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB). 

Η Εταιρία ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι Ελληνική ανώνυμη εταιρεία 

καταχωρημένη στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με Αρ. 

57177/01/Β/04/348. Έδρα της εταιρείας, είναι ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 ( 

συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 

2006) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 20η Μαρτίου 2008. Σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, δεν επιτρέπονται προσθήκες στις Οικονομικές Καταστάσεις μετά την έγκρισή τους. 
 
 

1.2 Φύση δραστηριοτήτων 

Βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι Η διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής εικόνας των 

πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π.  Α.Ε. και η δημιουργία προτύπων πρακτορείων, μετά από απόφασή 

της, με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και τη βελτίωση της εν γένει υποδομής των 

πρακτορείων.Επίσης στις βασικές δραστηριότητές της περιλαμβάνονται: 

Η έκδοση, διάθεση και διαχείριση-διακίνηση εισιτηρίων για αθλητικές, πολιτιστικές και λοιπές 

δραστηριότητες αναψυχής. 

Η ανάπτυξη και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και η εν γένει 

εκμετάλλευσή τους. 

Η δημιουργία, βελτίωση, ανάπτυξη, αξιοποίηση και διαχείριση δικτύων σημείων πώλησης. 

Η εκμετάλλευση της υπάρχουσας και της μελλοντικής υποδομής της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., καθώς και των 

σημείων πώλησης των υπηρεσιών και προϊόντων της, για διαφήμιση και προώθηση προϊόντων, 

πώληση αθλητικών και άλλων παρεμφερών ειδών, καθώς επίσης και η παροχή 

χρηματοοικονομικών και άλλων υπηρεσιών. 

Η έρευνα, προώθηση και εν γένει αξιοποίηση και εκμετάλλευση του αντικειμένου της αθλητικής 

αγοράς, καθώς και η εκπόνηση πάσης φύσεως οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και 

εμπορικών μελετών. 

Η εκμετάλλευση, διαχείριση και πώληση δικαιωμάτων των αθλητικών ανώνυμων εταιρειών, 

σωματείων και οιουδήποτε άλλου αθλητικού φορέα και εν γένει αξιοποίησή τους με κάθε 

πρόσφορο μέσο. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2007 που 

καλύπτουν περίοδο έως και την 31 Δεκεμβρίου 2007, έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με τα  Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (ΔΠΧΠ) με βάση  την αρχή του ιστορικού κόστους 

όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή των Οικοπέδων και Κτιρίων σε τρέχουσες αξίες, 

και των Διαθέσιμων προς πώληση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων σε δίκαιη αξία απευθείας στα 

Ίδια Κεφάλαια καθώς και άλλων Χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων 

(συμπεριλαμβανομένων και των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων) σε δίκαιη αξία μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως.  

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σε συμφωνία με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 

συγκεκριμένων κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί από τη Διοίκηση να ασκήσει την 

κρίση της στη διαδικασία εφαρμογής των ακολουθούμενων λογιστικών πολιτικών. Τα πεδία τα 

οποία εμπεριέχουν υψηλότερο βαθμό κρίσεως ή περιπλοκότητας, ή πεδία στα οποία οι εκτιμήσεις 

και παραδοχές είναι σημαντικές για τις Οικονομικές Καταστάσεις, αποκαλύπτονται στη σημείωση 

3.2.  

Κατά τα έτη 2003 και 2004, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε μία 

σειρά από νέα ΔΠΧΠ και αναθεωρημένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ), τα οποία σε 

συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα ΔΛΠ που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASC) αναφέρονται ως "the IFRS Stable Platform 2005". Η εταιρεία 

εφαρμόζει το «IFRS Stable Platform 2005» από την 1η Ιανουαρίου 2005. 

 

2.1 Αλλαγές τις λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, είναι 

σε συμφωνία με εκείνες που ακολουθήθηκαν κατά την προηγούμενη χρήση, εκτός από τις 

ακόλουθες:  

 

2.1.1 Προσθήκες στα υπάρχοντα πρότυπα με ισχύ κατά τη χρήση 2007   

 

ΔΕΕΧΠ 8, Σκοπός του ΔΠΧΠ 2  

Η ΔΕΕΧΠ 8 απαιτεί τη μελέτη συναλλαγών που περιλαμβάνουν την έκδοση χρηματοοικονομικά 

μέσα καθαρής θέσης – στην περίπτωση που το αναγνωρίσιμο τίμημα που λαμβάνεται είναι 
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μικρότερο από την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων καθαρής θέσης που εκδόθηκαν – 

προκειμένου να καθορισθεί αν εμπίπτουν στο σκοπό του ΔΠΧΠ 2. Η υιοθέτηση του ανωτέρω 

προτύπου δεν αναμένεται να έχει καμία επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις  

ΔΕΕΧΠ 10, Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Απομείωση  

Η ΔΕΕΧΠ 10, απαγορεύει ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν σε μία ενδιάμεση περίοδο επί 

των κονδυλίων υπεραξίας, επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά στοιχεία καθαρής θέσης και 

επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αναγνωρισμένα στο κόστος, να 

αναστραφούν σε μεταγενέστερη περίοδο σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η 

υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου δεν αναμένεται να έχει καμία επίδραση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

 

Δεν υιοθετήθηκαν άλλα Πρότυπα και Διερμηνείες κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 

2.1.2 Πρότυπα, προσθήκες και διερμηνείες τα οποία βρίσκονται σε ισχύ κατά τη χρήση 

2007 αλλά δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρείας 

 
Τα κατωτέρω πρότυπα, προσθήκες και διερμηνείες είναι υποχρεωτικές για τις οικονομικές 

περιόδους που αρχίζουν από και μετά την 1η Ιανουαρίου 2007, αλλά δε σχετίζονται με τις 

λειτουργίες της εταιρείας 

• ΔΠΧΠ 7,  Γνωστοποιήσεις χρηματοοικονομικών μέσων 

• ΔΕΕΧΠ 7, Εφαρμογή της προσέγγισης επανατοποθέτησης υπό το ΔΛΠ 29, 

Χρηματοοικονομική Παρουσίαση σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες. 

• ΔΕΕΧΠ 9, Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων 

 

2.1.3 Προσθήκες στα υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δε βρίσκονται σε ισχύ κατά τη 

χρήση 2007 και δεν έχουν υιοθετηθεί προγενέστερα από την εταιρεία  

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερμηνείες για τα 

υπάρχοντα πρότυπα έχουν δημοσιευθεί, τα οποία όμως δεν είναι υποχρεωτικά για τις 

παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες ο όμιλος δεν έχει προγενέστερα 

υιοθετήσει: 
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Πρότυπα ή 
Διερμηνείες 

Περιγραφή 
Έναρξη ισχύος από την χρήση 
που ξεκινά την ή μετά την : 

ΕΔΔΠΧΠ 11  
ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας 

Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων του Ίδιου Ομίλου 
1.3.2007 

ΕΔΔΠΧΠ 12 
Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής 

Υπηρεσιών 
1.1.2008 

ΕΔΔΠΧΠ 13 Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 1.7.2008 

ΕΔΔΠΧΠ 14 

ΔΛΠ 19 – Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων 

Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η 

Αλληλεπίδρασή τους 

1.1.2008 

ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού (Αναθεωρημένο 2007) 1.1.2009 

ΔΛΠ 1 
Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

(Αναθεωρημένο 2007) 
1.1.2009 

ΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τομείς 1.1.2009 

 

 

ΕΔΔΠΧΠ 11: ΔΠΧΠ 2-Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή 

Επιχειρήσεων του Ίδιου Ομίλου 

Η ΕΔΔΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών θα πρέπει να θεωρούνται 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 

ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά 

την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. 

Παρόλο που η ΕΔΔΠΧΠ 11 επικεντρώνεται σε πληρωμές στο προσωπικό βασιζόμενες σε συμμετοχικούς 

τίτλους η λογική της μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες παρόμοιες συναλλαγές με προμηθευτές 

αγαθών και υπηρεσιών. Οι οντότητες οφείλουν να εφαρμόζουν την παρούσα Διερμηνεία για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαρτίου 2007 ή μεταγενέστερα. Επιτρέπεται η εφαρμογή πριν από την 

ημερομηνία αυτή. Εάν μία οντότητα εφαρμόζει την παρούσα διερμηνεία για μία περίοδο η οποία αρχίζει 

πριν από την 1η Μαρτίου 2007 πρέπει να το γνωστοποιήσει. 
 

ΕΔΔΠΧΠ 12: Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών 

Η ΕΔΔΠΧΠ 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 
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επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες 

που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδομής από τον διαχειριστή της παραχώρησης 

(ιδιωτική επιχείρηση). Η ΕΔΔΠΧΠ 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη υπηρεσιών παραχώρησης. Εφαρμόζεται 

μόνο για συμφωνίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις οποίες ο διαχειριστής χρησιμοποιεί την 

υποδομή. Δεν καλύπτει, λοιπόν, συμβάσεις εκχώρησης μεταξύ επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 

Ο Οδηγός Εφαρμογής της ΕΔΔΠΧΠ 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθμιστικές αρχές ή ο έλεγχος της 

υπηρεσίας δεν προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει πλήρη έλεγχο της τιμολόγησης ή του τρόπου 

χρήσης της υποδομής. Γι αυτό τον λόγο υποκειμενική κρίση απαιτείται για ορισμένες περιπτώσεις 

προκειμένου να προσδιοριστεί αν εντάσσονται στον σκοπό της Διερμηνείας. 

Συμφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της ΕΔΔΠΧΠ 12 θα πρέπει να χειρίζονται σύμφωνα με τα 

υπόλοιπα ΔΠΧΠ. Συμφωνίες στις οποίες ο διαχειριστής ελέγχει την υποδομή είναι πιθανό να οδηγούν 

σε αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 ή να αποτελούν μίσθωση 

(σύμφωνα με την ΕΔΔΠΧΠ 4). 

Η ΕΔΔΠΧΠ 12 εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. 

Νωρίτερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η αναδρομική εφαρμογή της απαιτείται κατά την μετάβαση αλλά 

υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτή την απαίτηση για την περίπτωση που η πλήρης αναδρομική εφαρμογή 

είναι ανέφικτη. 
 

ΕΔΔΠΧΠ 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 

Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή 

υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του 

χορηγεί award credits (πόντους επιβράβευσης) τα οποία ο πελάτης μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον 

προς απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά δύνανται να 

εφαρμόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο μέρος. Η ΕΔΔΠΧΠ 13 μπορεί να εφαρμοστεί σε 

όλα τα award credits προγραμμάτων πιστότητας πελατών που μία επιχείρηση μπορεί να χορηγεί στους 

πελάτες της ως μέρος μίας συναλλαγής πώλησης. Η IFRIC 13 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά για 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008. Η αναδρομική εφαρμογή της Διερμηνείας 

απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρμογή της ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις 

επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

 

ΕΔΔΠΧΠ 14: ΔΛΠ 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, 

Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους 

Η ΕΔΔΠΧΠ 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηματοδότησης (οι 

οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόμους και κανονισμούς) και της μέτρησης ενός περιουσιακού 
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στοιχείου καθορισμένων παροχών. Το θέμα μελέτης της ΕΔΔΠΧΠ 14 σχετίζεται μόνο με περιορισμένες 

περιπτώσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία 

βρίσκονται «σε πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης. Μεταξύ άλλων 

θεμάτων, ασχολείται ειδικά με την έννοια «διαθέσιμο» που χρησιμοποιείται στο ΔΛΠ 19. Γενικά, η 

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

δικαίωμα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την διάρκεια ή κατά 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 ΕΔΔΠΧΠ 14 εφαρμόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2008. Ως εξαίρεση, η ΕΔΔΠΧΠ 14 δεν απαιτεί πλήρη αναδρομική εφαρμογή. Η 

εφαρμογή απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου για την οποία η Διερμηνεία έχει εφαρμογή. 

 

ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισμού (αναθεωρημένο 2007) 

Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους 

δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το 

χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να 

έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί 

τέτοια κόστη δανεισμού σαν μέρος του κόστους του παγίου. 

Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού που σχετίζονται 

με πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα που κατασκευάζονται ή παράγονται 

σε μεγάλες ποσότητες συστηματικά ακόμη και αν χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα 

προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. 

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 εφαρμογή του επιτρέπεται. 

 

ΔΛΠ 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 της καθαρής θέσης (π.χ. 

αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην 

ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων. 
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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 ΔΛΠ 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή και στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, 

αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του 

ΔΛΠ 1 εφαρμόζονται αναδρομικά (ΔΛΠ 8.19 (β)). Νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός 

αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις 

της επιχείρησης. 

 

ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τομείς 

Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στα εξής: 

1. Τα αποτελέσματα κάθε τομέα βασίζονται στα λειτουργικά αποτελέσματα κάθε ξεχωριστού 

τομέα πληροφόρησης. Στα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων δεν περιλαμβάνονται, το 

χρηματοοικονομικό κόστος και τα χρηματοοικονομικά έσοδα, περιλαμβανομένων των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, καθώς και 

τα αποτελέσματα από φόρους και από διακοπείσες δραστηριότητες.  

2. Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρίας για σκοπούς διοικητικών αποφάσεων που αφορούν στην 

κατανομή των πόρων στους λειτουργικούς της τομείς αλλά και για τον σκοπό της μέτρησης της 

αποδοτικότητας των τομέων, δεν λαμβάνει υπόψη τα έξοδα που αφορούν στις παροχές προς 

το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία ούτε και το κόστος που προκύπτει από τον 

διακανονισμό των συναλλαγών που βασίζονται σε συμμετοχικούς τίτλους.  

Το Πρότυπο εφαρμόζεται στις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις που αρχίζουν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009. Νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται εφόσον γνωστοποιηθεί. Οι πληροφορίες κατά 

τομείς της συγκριτικής περιόδου από το αρχικό έτος εφαρμογής θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν 

προκειμένου να ευθυγραμμισθούν με τις απαιτήσεις του προτύπου, εκτός και αν η πληροφορία δεν 

είναι διαθέσιμη και το κόστος ανάπτυξής της υπερβολικό. 

 

Η Εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα. 

 

2.2 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές 

Η προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί από τη Διοίκηση τη 

διενέργεια κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά του Ενεργητικού 
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και των Υποχρεώσεων, όπως επίσης και τις Γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα 

ποσά εσόδων και δαπανών κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου. Τα  πραγματικά 

αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.    

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις συνεχώς αποτιμούνται και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και άλλες 

παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμήσεων για μελλοντικά γεγονότα τα οποία 

θεωρούνται εύλογα σύμφωνα με τις  περιστάσεις.  

 

2.2.1 Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της εταιρείας, κρίσεις, πέραν αυτών που 

περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, διενεργούνται από τη Διοίκηση και οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά που 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι σημαντικότερες κρίσεις σχετίζονται με την 

ανακτησιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών.  

Η Διοίκηση, εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους 

εισπρακτέους λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδομένων 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, νομικοί,) προκειμένου να αποφασίσει για την 

ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασμούς. 

 

2.2.2 Εκτιμήσεις και παραδοχές 

Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις 

σχετικές αποκαλύψεις θα πρέπει να εκτιμηθούν, απαιτώντας από τη Διοίκηση να χρησιμοποιήσει 

παραδοχές αναφορικά με τις αξίες ή τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να είναι γνωστές με 

βεβαιότητα κατά τη στιγμή προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων. Μία «κρίσιμη λογιστική 

εκτίμηση» είναι εκείνη που συνδυάζει σημαντικότητα στην απεικόνιση της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης της επιχείρησης και των αποτελεσμάτων της και απαιτεί από τη Διοίκηση της 

εταιρείας πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιμήσεων 

σχετικά με την επίδραση γεγονότων τα οποία θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια. Η Εταιρεία 

αποτιμά τέτοιες κρίσεις σε μία συνεχή βάση, στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και εμπειρία, σε 

συμβουλές ειδικών, σε τάσεις και μεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση με τις 

περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις αναφορικά με το πώς αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν στο 

μέλλον. Επίσης, στη σημείωση υπ’ αριθ. 3 «Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών», γίνεται 
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αναφορά στις λογιστικές αρχές που έχουν επιλεχθεί από τις προτεινόμενες αποδεκτές 

εναλλακτικές. 

 

Προβλέψεις  

Οι επισφαλείς απαιτήσεις παρουσιάζονται στο ποσό που πιθανολογείται ότι θα εισπραχθεί βάση 

ιστορικής εμπειρίας της υπερημερίας των πελατών. Από τη στιγμή που αναγνωρίζεται ότι 

συγκεκριμένο ποσό είναι υποκείμενο σε κίνδυνο πάνω και πέρα από τον κανονικό πιστωτικό 

κίνδυνο (π.χ. χαμηλή πιστοληπτική αξία πελάτη, αμφισβήτηση για την ύπαρξη ή το ύψος της 

απαίτησης ) διενεργείται πρόβλεψη ή διαγράφεται ο λογαριασμός, αν τα γεγονότα δείχνουν ότι ο 

λογαριασμός δεν μπορεί να εισπραχθεί. Δεν υπάρχει σχετικό κονδύλι στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσεως.  

Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Η εταιρεία είναι δυνατό να εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις κατά τη συνήθη πορεία 

της λειτουργίας της. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την άποψη ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί 

επιτευχθούν δε θα επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας όπως αυτή 

παρουσιάζεται την 31 Δεκεμβρίου 2006. Ωστόσο, ο προσδιορισμός ενδεχόμενων υποχρεώσεων 

συνδεμένων με δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις είναι μία σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις 

αναφορικά με το αποτέλεσμα και την εφαρμογή νόμων και ρυθμίσεων. Αλλαγή στις κρίσεις  ή 

στην εφαρμογή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων της εταιρείας στο μέλλον. 

 

3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

Οι σημαντικότερες λογιστικές αρχές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων συνοψίζονται κατωτέρω. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι λογιστικές εκτιμήσεις και 

παραδοχές χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων. Αν και αυτές οι 

εκτιμήσεις στηρίζονται στη καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα, τα 

πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με αυτές τις εκτιμήσεις. Οι Οικονομικές 

Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ.   
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3.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του 

πρωτεύον οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η 

εταιρεία (λειτουργικό νόμισμα). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας, παρουσιάζονται σε Ευρώ, που 

είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας και όλων των 

θυγατρικών της. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των 

ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών (spot exchange rate). 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 

τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία 

ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα, υπό τον τίτλο «Χρηματοοικονομικά Έσοδα» ή 

«Χρηματοοικονομικά έξοδα» αντίστοιχα, εκτός και αν καταχωρηθούν στην καθαρή θέση ως 

χαρακτηριζόμενες ως αντιστάθμιση ταμειακών ροών ή αντιστάθμιση καθαρών επενδύσεων.  

Μεταβολές στην εύλογη αξία χρεογράφων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα τα οποία έχουν 

χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται σε συναλλαγματικές διαφορές 

προερχόμενες από μεταβολή στο αποσβεσμένο κόστος και σε λοιπές μεταβολές της αξίας των 

χρεογράφων. Οι συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με μεταβολή στο αποσβεσμένο 

κόστος αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ενώ αυτές που σχετίζονται με λοιπές 

μεταβολές αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.  

Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

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

της εύλογης αξίας. 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με την ισοτιμία 

κλεισίματος κατά το τέλος της χρήσεως. 

 
3.2 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα αναγνωρίζονται όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 

εταιρεία και το ποσό μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Τα έσοδα μετρώνται στην εύλογη αξία του 

ληφθέντος τιμήματος και απεικονίζονται καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, επιστροφών και 
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εκπτώσεων. Το ποσό των εσόδων θεωρείτε αξιόπιστα μετρήσιμο όταν όλα τα ενδεχόμενα που 

συνδέονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν παροχή υπηρεσιών, καθαρή από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, 

εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από συμβάσεις καθορισμένου τιμήματος 

αναγνωρίζονται ανάλογα με το στάδιο της ολοκλήρωσής τους κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

Οικονομικών Καταστάσεων. Κάτω από αυτήν την πρακτική, τα έσοδα γενικότερα αναγνωρίζονται 

βάσει του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών που υλοποιήθηκε σε σχέση με το συνολικό 

κόστος που απαιτεί η παρεχόμενη υπηρεσία.  Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί αξιόπιστα, έσοδα αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που τα αναγνωρισθέντα έξοδα είναι 

ανακτήσιμα. Το ποσό που συνδέεται με μεταγενέστερη παροχή υπηρεσιών, αναβάλλεται και 

αναγνωρίζεται στη διάρκεια της περιόδου που θα παρασχεθεί η υπηρεσία. Αυτό το αναβαλλόμενο 

έσοδο, περιλαμβάνεται στις «Λοιπές υποχρεώσεις» στον Ισολογισμό. 

-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας 

και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η 

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

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό 

επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας 

λογιστικής) αξίας. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από 

τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.  

3.3 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους, μείον, τις σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. 

Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα καταλογισμένες δαπάνες για την απόκτηση των 

στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων 

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

μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου 

και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 

καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 
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Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 

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

επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως 

εξής: 

Κτίρια 
20 έτη

Ακινητοποιήσεις σε ακίνητα τρίτων 
Ανάλογα με τα εναπομείναντα έτη της μισθώσεως

Μηχανολογικός εξοπλισμός 
5-8 έτη 

Μεταφορικά μέσα 
6,5 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 
5 έτη 

 

Αγορές ενσώματων ακινητοποιήσεων ύψους έως 1.200,00 € αποσβένονται άμεσα κατά τη χρήση 

κτήσεως τους. 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο 

στα αποτελέσματα. 

 

3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται οι άδειες λογισμικού. 

 

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 κυμαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 
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3.5 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Η Υπεραξία καθώς τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν 

αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως.  Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού 

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική 

αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.   Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 

καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από 

την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην 

οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε 

πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης βασίζεται σε 

αποτίμηση της παρούσας αξίας μελλοντικών ταμειακών ροών, καθώς είναι η παρούσα αξία των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από 

τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης 

ωφέλιμης ζωής του. 

Για σκοπούς ελέγχου απομείωσης, τα στοιχεία του Ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο 

επίπεδο Μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (cash-generating units). Ως αποτέλεσμα, ορισμένα 

στοιχεία Ενεργητικού εξετάζονται αυτόνομα, ενώ κάποια άλλα σε επίπεδο μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών.  

Η ζημία λόγο 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. Η ζημία απομείωσης χρεώνεται pro rata σε 

όλα τα στοιχεία της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών. Με εξαίρεση το λογαριασμό 

«Υπεραξία», όλα τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται σε επόμενες περιόδους καθώς 

ενδείξεις που οδήγησαν σε αναγνώριση ζημίας απομείωσης στο παρελθόν μπορεί να μην 

υφίστανται πλέον.  

 

3.6 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν ταμειακά και χρηματοοικονομικά 

μέσα.  Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό 

στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό 

τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα εκτός από χρηματοοικονομικά μέσα 

αντιστάθμισης, μπορούν να  χωρισθούν στις κάτωθι κατηγορίες: δάνεια και απαιτήσεις, 

χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 
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αποτελεσμάτων χρήσης, διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και 

επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη. Τα χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται στις ανωτέρω 

κατηγορίες από τη Διοίκηση της εταιρείας κατά την αρχική αναγνώριση, ανάλογα με το σκοπό για 

τον οποία αποκτήθηκαν. Ο χαρακτηρισμός των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

επανεκτιμάται στο τέλος κάθε ημερομηνίας δημοσίευσης κατά την οποία είναι διαθέσιμη η επιλογή 

κατηγορίας ή λογιστικού χειρισμού.  

Συνήθεις αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, αναγνωρίζονται κατά την 

ημερομηνία τακτοποίησής τους. Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν 

έχουν ταξινομηθεί ως  αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 

χρήσης, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον τα κόστη της συναλλαγής.  

Η εταιρεία εξετάζει αν ένα συμβόλαια εμπεριέχει ενσωματωμένο παράγωγο κατά τη σύναψη της 

συμφωνίας. Το ενσωματωμένο παράγωγο διαχωρίζεται από το βασικό συμβόλαιο και 

λογιστικοποιείται ως παράγωγο, όταν η ανάλυση καταδεικνύει ότι όλα τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του παραγώγου δεν σχετίζονται άμεσα με το βασικό συμβόλαιο. 

Διακοπή αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επέρχεται από τη στιγμή όπου 

το δικαίωμα λήψης ταμειακών ροών από την επένδυση έχει λήξει ή έχει μεταφερθεί.  

Η εταιρεία εξετάζει σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων αν ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει υποστεί 

απομείωση. 

 

i) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Προκύπτουν 

όταν η εταιρεία παρέχει χρήματα, αγαθά ή υπηρεσίες απευθείας σε χρεώστες χωρίς την πρόθεση 

να εμπορευθεί τις δημιουργηθείσες απαιτήσεις.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, μείον ζημίες απομείωσης. Κάθε μεταβολή στην αξία όταν 

διακόπτεται η αναγνώριση, ή απομειώνεται ή κατά τη διαδικασία απόσβεσής, αναγνωρίζεται 

απευθείας στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη  κάθε προεξόφληση ή ανταμοιβή κατά την εξαγορά και περιλαμβάνει αμοιβές 

οι οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος του πραγματικού επιτοκίου και του κόστους της συναλλαγής.   
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Οι εμπορικές απαιτήσεις απομειώνονται όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις  ότι η εταιρεία δεν 

θα είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους είσπραξης. Το ποσό 

που καταγράφεται στα αποτελέσματα προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της καταγραμμένης 

αξίας του στοιχείου του ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών.  

Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με 

λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία 

συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.    

 

ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 

(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά 

μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την 

επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα 

χρηματοοικονομικά μέσα). 

 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην 

εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε 

αυτήν την κατηγορία αποτιμώνται στην εύλογη αξία και οι μεταβολές καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα της χρήσεως. Χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν αρχικά χαρακτηρισθεί ως 

χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης μπορεί μεταγενέστερα να μην επαναταξινομούνται.  

Η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

iii) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις άλλες 

κατηγορίες. 
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Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων 

καθαρά φόρων, μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα,. 

 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται 

στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν 

αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 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.  

Η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

iv) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 

πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να 

τα διακρατήσει ως την λήξη τους.  

Οι κατεχόμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος 

τους βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος είναι το ποσό το 

οποίο αρχικά αναγνωρίσθηκε μείον κεφαλαιακές πληρωμές, πλέον ή μείον σωρευτικές αποσβέσεις 

με τη χρήση πραγματικού επιτοκίου στη διαφορά μεταξύ του αρχικά αναγνωρισθέντος ποσού και 

του ποσού ωρίμανσης και μείον κάθε πρόβλεψη απομείωσης. Ο υπολογισμός περιλαμβάνει όλες 

τις πληρωθείσες ή ληφθείσες αμοιβές μεταξύ των μερών του συμβολαίου. Επιπρόσθετα, αν 

υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η επένδυση έχει απομειωθεί, το χρηματοοικονομικό μέσο 

αποτιμάται στην παρούσα αξία των εκτιμώμενων ταμειακών ροών. Κάθε μεταβολή στην αξία της 

επένδυσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.  

Η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

v) Εύλογες αξίες  
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Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε 

ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα 

στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση 

πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση 

ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν 

ταξινομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων 

η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 

τους. 

 

3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 

καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της 

αγοράς χρήματος και τις τραπεζικές καταθέσεις με χρονικό ορίζοντα τριών μηνών ή λιγότερο. Τα 

προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.  

 

3.8 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται από την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. 

Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως Ίδια Κεφάλαια.  

Η διαφορά υπέρ το άρτιο περιλαμβάνει όλα τα επιπρόσθετα ποσά που λήφθηκαν κατά την έκδοση 

μετοχικού κεφαλαίου.  Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται 

μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση της διαφοράς υπέρ το άρτιο. 

Προνομιούχες μετοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά  υποχρέωσης αναγνωρίζονται στον 

Ισολογισμό ως χρηματοοικονομική υποχρέωση, καθαρή από κόστη συναλλαγών. Οι πληρωμές 

μερισμάτων επί μετοχών ολοκληρωτικά αναγνωριζόμενες ως υποχρέωση, καταχωρούνται ως 

δαπάνη τόκου στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.  

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία α) δημιουργούν υποχρέωση στην εταιρεία 

και β) δίνουν δικαίωμα στον κάτοχό τους να τα μετατρέψει σε στοιχεία της Καθαρής Θέσης, 

αναγνωρίζονται ξεχωριστά και ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία της καθαρής θέσης.  
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Τα έξοδα τα οποία 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. Κανένα κέρδος ή ζημία δεν 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης από την αγορά, πώληση, έκδοση ή 

διαγραφή ιδίων μετοχών. 

 

3.9 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 

τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που 

σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί 

ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος 

αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που 

αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 

καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και 

απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του 

φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που 

αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους 

φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές 

περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι 

αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης 

των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

αναγνωρίζεται στο βαθμό όπου είναι πιθανό ότι θα τακτοποιηθεί με μελλοντικό φορολογητέο 

εισόδημα. Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται για όλες τις φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές. Ωστόσο, σύμφωνα και με το ΔΛΠ 12 , κανένας αναβαλλόμενος φόρος δεν 
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αναγνωρίζεται σε σχέση με την Υπεραξία. 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. Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος για τις 

προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και κοινοπραξίες, με 

εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο 

και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

Επιπλέον, φορολογητέες ζημιές οι οποίες μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις όπως και τυχόν 

πιστωτικοί φόροι του Ομίλου εξετάζονται ως προς την αναγνώρισή τους ως αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 

διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, χωρίς προεξόφληση, λαμβάνοντας υπόψη τους 

φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά 

ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης. Μόνο αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις οι οποίες 

σχετίζονται με αλλαγές σε στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεων καταλογισμένα απευθείας 

στην καθαρή θέση , αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού και 

μειώνονται στην έκταση όπου δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι 

διαθέσιμα ώστε να επιτρέψουν την ωφέλεια από τη χρήση μέρους ή του συνόλου των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Η εταιρεία αναγνωρίζει προηγούμενη μη αναγνωρισθείσα  αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, στο βαθμό που γίνεται πιθανό ότι μελλοντικά φορολογητέα 

κέρδη θα επιτρέψουν την ανάκτηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

3.10 Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις 

ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και 
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η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Ο 

χρόνος εκκαθάρισης της υποχρέωσης μπορεί να παραμένει αβέβαιος. Δεν διενεργούνται 

προβλέψεις για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές. Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης 

δαπάνης για διακανονισμό μίας πρόβλεψης αναμένεται να διακανονισθεί από άλλο μέρος, ο 

διακανονισμός αναγνωρίζεται μόνο όταν είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι θα ληφθεί όταν η εταιρεία 

διακανονίσει την υποχρέωση και απεικονίζεται ως ξεχωριστή απαίτηση. Το ποσό που 

αναγνωρίζεται καταυτόν τον τρόπο δεν πρέπει  να υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. Η δαπάνη 

που σχετίζεται με μία πρόβλεψη παρουσιάζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, 

καθαρή από το ποσό που αναγνωρίζεται ως διακανονισμός τρίτου.  Στις περιπτώσεις όπου  η 

χρονική αξία του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των 

δαπανών που αναμένονται να απαιτηθούν για το διακανονισμό της υποχρέωσης. Ο συντελεστής 

προεξόφλησης αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αναφορικά με την διαχρονική 

αξία του χρήματος καθώς και τους σχετιζόμενους με την υποχρέωση κινδύνους. Όταν 

χρησιμοποιείται προεξόφληση, το σωρευτικό ποσό της πρόβλεψης αυξάνεται κάθε περίοδο για να 

αποδώσει τη χρονική μεταβολή. Αυτό το ποσό αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και 

προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν τις τρέχουσες εκτιμήσεις. Αν δεν είναι πλέον πιθανό  

ή απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκκαθάρισης της υποχρέωσης  μέσω εκροών πόρων, η πρόβλεψη 

αναστρέφεται.  

Στις περιπτώσεις όπου η ενδεχόμενη εκροή πόρων ως αποτέλεσμα τρέχουσας υποχρέωσης δεν 

είναι πιθανή ή το ποσό δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα τότε καμία υποχρέωση δεν 

αναγνωρίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις εκτός και αν προέκυψαν από συνένωση 

επιχειρήσεων. Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται κατά τον καθορισμό της 

κατανομής της αξίας εξαγοράς σε απαιτήσεις και υποχρεώσεις που εξαγοράσθηκαν κατά τη 

συνένωση επιχειρήσεων. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.  

Πιθανές χρηματικές ροές οικονομικών οφελών προς την εταιρεία οι οποίες δεν ικανοποιούν τα 

κριτήρια αναγνώρισης μιας απαίτησης θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις. Οι ενδεχόμενες 

απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η 

εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 
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3.11 Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν δάνεια και υπεραναλήψεις, 

εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Περιλαμβάνονται 

στις Οικονομικές Καταστάσεις υπό τους τίτλους: «Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις», 

«Βραχυπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις» «Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες 

στην Επόμενη Χρήση» και «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις».  

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία γίνεται συμβαλλόμενο μέρος σε 

σχετική σύμβαση και διακόπτεται η αναγνώριση όταν η υποχρέωση λήγει, ακυρώνεται ή 

εκπληρώνεται. Όλοι οι τόκοι αναγνωρίζονται ως δαπάνες υπό τον τίτλο «Χρηματοοικονομικά 

Έξοδα» της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως.  

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές μισθώσεις μετρούνται στην αρχική αξία 

μείον το κεφαλαιουχικό στοιχείο των πληρωμών των μισθωμάτων 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική τους αξία και 

αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους μείον τις πληρωμές. 

Κέρδη και ζημίες από την διακοπή αναγνώρισης καθώς και από τη διαδικασία απόσβεσης, 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Όταν υπάρχουσα υποχρέωση ανταλλάσσεται από άλλον ή τον ίδιο δανειστή με διαφορετικούς 

όρους, ή οι όροι της τρέχουσας υποχρέωσης μεταβάλλονται σημαντικά, αυτή η αλλαγή χειρίζεται 

ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνωρίζεται ως νέα υποχρέωση. Οποιαδήποτε 

διαφορά στα σωρευμένα ποσά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

- Τραπεζικά δάνεια 

Τα τραπεζικά δάνεια προκύπτουν για υποστήριξη της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της 

δραστηριότητας της εταιρείας. Όλα τα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, το οποίο 

αποτελεί την εύλογη αξία των χρημάτων που λήφθηκαν  καθαρά από κόστη έκδοσης που 

συνδέονται με τα δάνεια. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα 

στο αναπόσβεστο κόστος και κάθε διαφορά μεταξύ των πληρωμών και την αξία εξαργύρωσης 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως στη διάρκεια της περιόδου της 

δανειοδότησης με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  

4.  Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση υπό τον τίτλο 

«Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από 

την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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5. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

 

5.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Η μεταβολή των ενσώματων ακινητοποιήσεων, όπως αυτή απεικονίζεται στον Ισολογισμό 

αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων της εταιρείας. 

 

5.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 
Η μεταβολή των άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτή απεικονίζεται στον Ισολογισμό 

αναλύεται ως εξής: 
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5.3 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 

προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 26.800,31 38.300,31
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 347.703,50

Συμψηφισμός 0,00 0,00

Σύνολο 374.503,81 0,00 38.300,31 0,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007 31/12/2006

 

 

Ο μέσος συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία είναι για το 2007 είναι 

ίσος με 25% (2006: 29%). 
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Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα 

όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι 

αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών αναγνωρίζονται στο βαθμό που τα σχετικά 

φορολογικά οφέλη μέσω μελλοντικών φορολογητέων κερδών είναι πιθανά.  

Επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με το φόρο εισοδήματος παρέχεται στη σημείωση 5.17 

κατωτέρω. 

 

5.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 

31/12/2007 31/12/2006

Δοσμένες Εγγυήσεις Ενοικίων 15.601,35 8.917,76
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων 
απαιτήσεων

15.601,35 8.917,76

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 

 

 
5.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

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

Ποσά σε Ευρώ
31/12/2007 31/12/2006

Πελάτες 8.500.213,65 20.021.688,57
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης 0,00 0,00
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 8.500.213,65 20.021.688,57

Σύνολο 8.500.213,65 20.021.688,57

(Μείον:) Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 0,00 0,00
Κυκλοφορούν ενεργητικό 8.500.213,65 20.021.688,57

8.500.213,65 20.021.688,57

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2007 31/12/2006

Πελάτες 8.500.213,65 20.021.688,57

8.500.213,65 20.021.688,57

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Οι Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις συνήθως είναι εισπράξιμες εντός 30-45 ημερών και δεν 

εμπεριέχουν πραγματικό επιτόκιο. Όλες οι εμπορικές απαιτήσεις είναι αντικείμενο πιστωτικού 

κινδύνου. Ωστόσο, δεν έχουν αναγνωρισθεί συγκεκριμένες συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου 

καθώς το ποσό που έχει αναγνωρισθεί είναι ιδιαίτερα μικρό.  

Η δίκαιη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων δεν έχει προσδιοριστεί μεμονωμένα καθώς 

το σωρευτικό ποσό αποτελεί μια εύλογη προσέγγιση της δίκαιης αξίας. 

 

5.6 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2007 31/12/2006

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 427.030,58 39.966,83

Λοιπές Απαιτήσεις 2.390,42 15,19
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης 0,00 0,00

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 429.421,00 39.982,02

(Μείον:) Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 0,00 0,00

Κυκλοφορούν ενεργητικό 429.421,00 39.982,02

429.421,00 39.982,02

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: 31/12/2007 31/12/2006

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 427.030,58 39.966,83
Λοιπές Απαιτήσεις 2.390,42 15,19

429.421,00 39.982,02

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 

 

Η δίκαιη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων δεν έχει προσδιοριστεί μεμονωμένα καθώς 

το σωρευτικό ποσό αποτελεί μια εύλογη προσέγγιση της δίκαιης αξίας. 

 

5.7 Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 

Τα λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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31/12/2007 31/12/2006

Προπληρωθέντα έξοδα 1.647,03 1.864,73

Δεδουλευμένα έσοδα 110.959,32 10.929,40

112.606,35 12.794,13

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 

 

5.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 

31/12/2007 31/12/2006

Διαθέσιμα στο ταμείο 2.349,36 3.431,06

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 1.255.654,27 750.530,50

Καταθέσεις προθεσμίας 69.000.000,00 36.000.000,00

Σύνολο 70.258.003,63 36.753.961,56

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 

 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των τραπεζικών καταθέσεων είχε ως εξής: 

 

 1/1 – 31/12/2007 1/1 – 31/12/2006 

Καταθέσεις EUR 2,80% 3,10% 

 

Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις είναι άμεσα διαθέσιμες, χωρίς περιορισμούς. 

 

5.9 Ίδια κεφάλαια 

i) Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν την 31.12.2007 σε  € 20.000.000,00  διαιρεμένο 

σε 20.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00. Ο Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. έχει καταβάλει είκοσι 

εκατομμύρια ευρώ (20.000.000,00) και έχει λάβει 20.000.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας € 1,00. 

Όλες οι μετοχές είναι ισότιμες για τη λήψη μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου και 

αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
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Αριθμός εκδοθέντων 
κοινών μετοχών

Αξία κοινών 
μετοχών Σύνολο

Υπόλοιπα 30/7/2004 0 0,00 0,00

Έκδοση Μετοχών (Σύσταση εταιρείας) 20.000.000- 20.000.000,00 20.000.000,00
0,00

Υπόλοιπα 31/12/2005 20.000.000 20.000.000,00 20.000.000,00

Υπόλοιπα 31/12/2006 20.000.000 20.000.000,00 20.000.000,00

Υπόλοιπα 31/12/2007 20.000.000 20.000.000,00 20.000.000,00

ποσά σε Ευρώ

 

 

ii) Αποθεματικά 

 

Τα αποθεματικά της εταιρείας ποσού € 3.973,28 αφορούν στο σύνολο τους την υποχρεωτική 

κράτηση επί των κερδών της χρήσης 2005 για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού.  

Το τακτικό αποθεματικό είναι ποσό ίσο με το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών που 

προστίθενται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση σχηματισμού παύει όταν ανέλθει κατ’ ελάχιστο στο 1/3 

του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  Το ποσό αυτό δεν είναι διαθέσιμο για διανομή. Η 

ανάλυση των αποθεματικών έχει ως εξής: 

 

Τακτικό 
αποθεματικο Σύνολο

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005 3.973,28 3.973,28

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006 3.973,28 3.973,28

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 3.973,28 3.973,28

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 

 

 

5.10 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της 

Εταιρίας έχει ως εξής: 



 

 
 

 

Ο.Π.Α.Π. Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε. Πανεπιστημίου 25, 105 64 Αθήνα  ΑΡ.Μ.Α.Ε : 57177/01/Β/04/348  

Τηλ. : 210 37-11-100   Fax:210 32-12-681  e-mail: info@opapservices.gr 

Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 

40

31/12/2007 31/12/2006

Προμηθευτές 99.219,06 91.647,39
Επιταγές Πληρωτέες 123.121,98 34.438,50

Σύνολο 222.341,04 126.085,89

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 

 

Η δίκαιη αξία αυτών των Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων  δεν έχει προσδιοριστεί καθώς  

η Διοίκηση εκτιμά ότι εξαιτίας της διάρκειάς τους, το σωρευτικό τους ποσό αποτελεί μια εύλογη 

προσέγγιση της δίκαιης αξίας. 

Όροι και συνθήκες των ανωτέρω Χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων: 

Οι Προμηθευτές δεν επιφέρουν δαπάνη τόκου και τακτοποιούνται σε τακτική βάση. 

Οι επιταγές πληρωτέες δεν επιφέρουν δαπάνη τόκου και τακτοποιούνται σε τακτική βάση  

Δεν υπάρχουν ενέχυρα επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας για εξασφάλιση των 

πιστωτών της. 

 

5.11 Τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2007 31/12/2006

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος 1.005.487,14 0,00
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 19.693,15 10.811,35
Υποχρεώσεις από Παρακρατούμενους Φόρους 1.134.800,57 1.055.467,60
Σύνολο 2.159.980,86 1.066.278,95

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 

 

5.12 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

31/12/2007 31/12/2006

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη
Δεδουλευμένα έξοδα 0,00 497,38
Μερίσματα πληρωτέα 0,00 75.000,00
Έσοδα επόμενης περιόδου 56.909.059,23 36.285.503,24
Λοιπές υποχρεώσεις 21.596,95 2.580,57

Σύνολο 56.930.656,18 36.363.581,19

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
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5.13 Πωλήσεις   

 

Οι πωλήσεις της εταιρείας αναλύονται κατ’ είδος, ως εξής: 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενη με το παιχνίδι ΚΙΝΟ 771.815,72 858.742,63

Έσοδα συμβάσεως με ΟΠΑΠ ΑΕ (5% επί του 1% του παιχνιδιού ΚΙΝΟ) 978.506,03 752.324,33
Έσοδα συμβάσεως με ΟΠΑΠ ΑΕ (Γήπεδο Καλλιθέας) 442.376,06 0,00
Έσοδα συμβάσεως με ΟΠΑΠ ΑΕ (Διεθνής Αερολιμένας) 18.321,94 0,00
Λοιπά έσοδα παροχής υπηρεσιών 50.000,00 218.180,06

2.261.019,75 1.829.247,02

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ

 
 

5.14 Κόστος πωληθέντων, έξοδα διάθεσης και έξοδα διοίκησης  

 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται κατ’ είδος, ως εξής: 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Κόστος εργατικών 47.298,23 108.830,46
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 557.605,79 628.508,93
Παροχές τρίτων 343.522,13 54.405,52
Φόροι και τέλη 1.977,47 1.865,93
Λοιπά διάφορα έξοδα 49.579,22 55.596,62

999.982,84 849.207,46

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 

 

Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται κατ’ είδος ως εξής: 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 61.101,45 614.049,87
61.101,45 614.049,87

Ποσά σε Ευρώ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται κατ’ είδος ως εξής: 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Κόστος εργατικών 732.275,95 246.508,32
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.271.264,77 1.130.868,55
Παροχές τρίτων 103.846,07 157.188,58
Φόροι και τέλη 17.315,48 11.691,87
Λοιπά διάφορα έξοδα 154.796,17 122.597,78
Αποσβέσεις παγίων 74.651,98 44.668,88

2.354.150,42 1.713.523,98

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

 

 

5.15 Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Αποζημιώσεις 0,00 1.400,00
Κέρδη Συναλλαγματικών Διαφορών 2.334.924,95 978.277,48
Λοιπά 17.613,96 8.806,19
Σύνολο 2.352.538,91 988.483,67

ποσά σε ευρώ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Λοιπά 74,09 21,06
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 454,60 2.031,12
Σύνολο 528,69 2.052,18

ποσά σε ευρώ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
5.16 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα αναλύονται ως εξής: 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Χρηματοοικονομικά έσοδα:
-Τόκοι τραπεζών και συναφή έσοδα 177.238,09 64.225,37
-Κρατούμενες μέχρι την λήξη επενδύσεις 0,00 0,00

177.238,09 64.225,37

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Χρηματοοικονομικά έξοδα:
 -Τόκοι τραπεζικών δανείων και συναφή έξοδα 0,00 13,96

0,00 13,96

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
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5.17 Φόρος εισοδήματος 

 
Η σχέση μεταξύ του φόρου που αναγνωρίστηκε στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας, επί 

των κερδών προ φόρων και το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον 

σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της χρήσεως, παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006

Φόρος χρήσης (628.975,57) 0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 14.866,43
Αναβαλλόμενος φόρος 336.203,50 (2.572,00)
Σύνολο (292.772,07) 12.294,43

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων 2.719.847,35 (296.891,39 )

-πλέον: Προσωρινές διαφορές στις δαπάνες 0,00 30.000,00
 - Αφορολόγητα Εισοδήματα (266.891,39 ) 0,00
- Μη Εκπιπτώμενες Δαπάνες 62.946,32 0,00

2.515.902,28 (266.891,39)

Συντελεστής Φόρου 25,00% 25,00%
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 628.975,57 (66.722,85)

Προσαρμογές στο φόρο για μεταβολή στον συντελεστή 0,00 4.928,00

Φόρος Εσόδων που δεν υπόκεινται σε φορολογία (347.703,50) 0,00

Φόρος Προσωρινών διαφορών στις Δαπάνες 11.500,00 (7.500,00)

Προβλέψεις και δαπάνες πρόσθετων φορολογικών 
υποχρεώσεων

0,00 66.722,85

Πραγματική Δαπάνη Φόρου 292.772,07 (2.572,00)

Αναλύεται σε:
Τρέχων Φόρο χρήσης (628.975,57) 0,00
Αναβαλλόμενο Φορο 336.203,50 (2.572,00)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε ευρώ

 
 
5.18 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 

 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

Εταιρεία
Ανέλεγκτες Φορολογικές 

Χρήσεις
ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2006 - 2007  
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Καθώς η χρήση είναι ζημιογόνα δεν αναμένεται να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

επιβαρύνσεις για την εταιρεία. Για τις  φορολογικές ζημίες των ανέλεγκτων χρήσεων, η εταιρεία 

δεν αναγνώρισε σχετική αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.  

 

Δεσμεύσεις 

α) Την 31η Δεκεμβρίου 2007, η ΟΠΑΠ ΑΕ αποτελεί μέρος σε χρηματοδοτική σύμβαση μίσθωσης 

μεταφορικών μέσων. Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 

είναι : 

31/12/2007 31/12/2006
Λιγότερο από 1 έτος 29.449,32 29.449,32
Από 1-5 έτη 30.803,46 60.252,78
Περισσότερο από 5 έτη 0,00 0,00

60.252,78 89.702,10

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε ευρώ

 

 

β) Την 31η Δεκεμβρίου 2007, η ΟΠΑΠ ΑΕ είναι μέρος σε σύμβαση ενοικίασης σχετική με 

διοικητικό κτίριο και με αποθήκη. Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης είναι: 

 

31/12/2007 31/12/2006
Λιγότερο από 1 έτος 63.755,08 36.912,00
Από 1-5 έτη 7.948,98 44.602,00
Περισσότερο από 5 έτη 0,00 0,00

71.704,06 81.514,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε ευρώ

 

 

5.19 Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Η μητρική εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέβαλλε στην ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ποσό € 23.221.954,99 

(2006: € 16.807.553,4). Το ποσό αφορά: α) ποσοστό 1% επί των εισπράξεων της από το ΚΙΝΟ, 

με σκοπό την βελτίωση (εξοπλισμός, σχεδιασμός κ.τ.λ) των καταστημάτων των πρακτόρων, β) 

ποσοστό 5% επί του ανωτέρω ποσού ως αμοιβή διαχείρισης γ) έξοδα για το πρώτο έτος 

λειτουργίας, οι σχετικές αμοιβές προκύπτουν βάσει σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο 

εταιριών και τα έξοδα προκύπτουν βάσει της απόφασης 2/13.1.2005 και δ) ποσό € 150.000 για 

εκτέλεση χορηγικού προγράμματος. 

Το ποσό που ήταν οφειλόμενο την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2007 ήταν € 8.482.363,65 (την 31 

Δεκεμβρίου 2006 το αντίστοιχο οφειλόμενο ποσό ήταν € 20.000.988,57). 
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Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχονται στο ποσό των € 252.870,48 ενώ οι 

μισθοί των μελών της Διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών ανέρχονται σε € 531.779,84 (για 

την προηγούμενη χρήση τα αντίστοιχα ποσά ανήλθαν σε € 368.305,73 και € 240.692,85, 

αντίστοιχα).  

Συγκεντρωτικά η ανάλυση των δοσοληψιών με συνδεμένα μέρη έχει ως ακολούθως: 

Παροχή υπηρεσιών
31/12/2007 31/12/2006

Λοιπά συνδεμένα μέρη 23.221.954,99 16.807.553,40
Σύνολο 23.221.954,99 16.807.553,40

Αμοιβές ΔΣ και μισθοδοσία
31/12/2007 31/12/2006

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 784.650,32 608.998,58
Σύνολο 784.650,32 608.998,58

Υπόλοιπα τέλους χρήσεως από αμοιβές ΔΣ και μισθοδοσία
31/12/2007 31/12/2006

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00

Εισπρακτέα
31/12/2007 31/12/2006

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 0,00 0,00
Λοιπά συνδεμένα μέρη 8.482.363,65 20.000.988,57
Σύνολο 8.482.363,65 20.000.988,57  

 

5.20 Συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοικήσεως 

 

Δεν υπήρχαν αμοιβές, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από δάνεια προς μέλη της Διοίκησης και 

διευθυντικά στελέχη πέραν των αναφερόμενων στη σημείωση 5.19 ανωτέρω. 

 5.21 Παροχές στο προσωπικό  

 

Οι παροχές προς το προσωπικό της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά σε Ευρώ
31/12/2007 31/12/2006

Μισθοί και ημερομίσθια 531.779,84 240.692,85
Έξοδα Κοινωνικής ασφάλισης 66.382,34 38.395,93
Αποζημιώσεις τερματισμού υπηρεσίας 177.500,00 76.250,00
Λοιπες Παροχές σε εργαζόμενους 3.912,00 0,00

779.574,18 355.338,78
Ποσό που χρεώθηκε στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης 779.574,18 355.338,78
Ποσό που κεφαλαιοποιήθηκε στην 
Ιδιοπαραγωγή παγίων 0,00 0,00

779.574,18 355.338,78

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Το προσωπικό της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

31/12/2007 31/12/2006

Μισθωτοί 7 5
Ημερομίσθιοι 0 0

7 5

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας παρέχεται  μέσω της εταιρείας παροχής υπηρεσιών και 

διαχείρισης έργων «Project Solutions A.E» βάση συμβάσεων που εγκρίνονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας. 

 

5.22 Προτεινόμενα μερίσματα  

 
Η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση του 2008 τη διανομή μερίσματος 

ίσου με 0,035 € / μετοχή για το 2007. 

 
5.23 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων  

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε  χρηματοοικονομικούς κινδύνους, δηλαδή σε  κινδύνους αγοράς 

(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες), κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο εύλογης αξίας από 

μεταβολές επιτοκίων.   

Η διαχείριση τον οιοδήποτε κινδύνων διεκπεραιώνεται από την Οικονομική Διεύθυνση της 

Εταιρείας. 

 

Κίνδυνος αγοράς 
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Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία μπορεί να εκτεθεί σε συναλλαγματικό κίνδυνο στο επίπεδο των μεταβολών που 

πραγματοποιούνται στις συναλλαγματική  ισοτιμία μεταξύ ευρώ και του νομίσματα της εκάστοτε 

χώρας με την οποία πραγματοποιεί κάποια συναλλαγή. Στην τρέχουσα χρήση δεν υπήρχαν 

ανάλογες συναλλαγές πέρα από την επένδυση σε χρεόγραφα Euro Synthetic Swap, σε νόμισμα 

JPY των οποίων ο κίνδυνος είναι μηδενικός καθώς η ισοτιμία επαναγοράς ήταν προκαθορισμένη. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η ρευστότητα της εταιρείας , λόγω της φύσης της δραστηριότητάς της, εξαρτάται άμεσα  από την 

πορεία του παιχνιδιού ΚΙΝΟ, καθώς η ταμειακές της εισροές προσδιορίζονται ως καθαρό ποσοστό 

0,8823% επί των εσόδων του παιχνιδιού ΚΙΝΟ, εισπρακτέα σε μηνιαία βάση.  Συνεπώς, κατά 

διαστήματα διατρέχει κίνδυνο ρευστότητας τον οποίον επιδιώκει να ελέγχει, προσαρμόζοντας τις 

δαπάνες της, στις Ταμειακές της εισροές. 

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών 

των επιτοκίων 

Η Εταιρεία δεν διατηρεί προϊόντα δανεισμού και ως εκ τούτου δεν αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο 

από τη μεταβολή των επιτοκίων. 

 
 

5.24 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

 

 


