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EΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 1.1.2009 – 31.12.2009 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 

 

 

Κφνζμζ Μέημπμζ,   

 

Ζ Δηαζνεία, έςξ ηδκ 31 Γεηειανίμο 2007, ηδνμφζε ηα θμβζζηζηά ηδξ αζαθία ηαζ εημίιαγε ηζξ 

μζημκμιζηέξ ημοξ ηαηαζηάζεζξ ιε αάζδ ημκ Δθθδκζηυ Διπμνζηυ Νυιμ 2190/1920 ηαζ ηδκ ζζπφμοζα 

θμνμθμβζηή κμιμεεζία. Απυ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2008 ηαζ εθελήξ, δ Δηαζνεία επέθελε αάζεζ ηςκ 

δζαηάλεςκ ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ, κα ζοκηάζζεζ ηζξ ηαηαζηαηζηέξ ηδξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ 

ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ πμο έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ 

Δονςπασηή Έκςζδ. Όπςξ υιςξ έπεζ ημ δζηαίςια, ελαημθμοεεί κα ηδνεί ηα θμβζζηζηά ηδξ αζαθία ιε 

αάζδ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ εθθδκζηήξ θμνμθμβζηήξ κμιμεεζίαξ. Καηά ζοκέπεζα ηαζ ακαθμνζηά ιε ηδ 

ζφκηαλδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ μζ θμνμθμβζηέξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ 

πνμζανιυγμκηαζ ηαζ ακαιμνθχκμκηαζ ιέζς ελςθμβζζηζηχκ εββναθχκ πνμηεζιέκμο κα 

εκανιμκζζημφκ ιε ηα ΓΠΥΑ. Έπμοιε ηδκ ηζιή κα ζαξ οπμαάθμοιε βζα έβηνζζδ, ζφιθςκα ιε ημ 

κυιμ ηαζ ημ Καηαζηαηζηυ ηδξ εηαζνείαξ ηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ εηαζνείαξ βζα ηδκ  11δ ηαηά 

ζεζνά εηαζνζηή πνήζδ, (2δ εθανιμβή Γ.Π.Υ.Α.) πμο ηαθφπηεζ ημ πνμκζηυ δζάζηδια απυ 1.1.2009 - 

31.12.2009 (Ηζμθμβζζιυξ, θμβ/ζιυξ απμηεθεζιάηςκ πνήζεςξ, πίκαηα δζαεέζεςξ απμηεθεζιάηςκ, 

πνμζάνηδια υπςξ πνμηφπημοκ απυ ηα αζαθία ηδξ εηαζνείαξ ηαζ έπμοκ εβηνζεεί ιε ζοκεδνίαζδ ημο 

Γ..) ηαζ ηζξ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο μιίθμο πμο ηαθφπηεζ ημ πνμκζηυ δζάζηδια 

απυ 1.1.2009 - 31.12.2009 (Ηζμθμβζζιυξ, θμβ/ζιυξ απμηεθεζιάηςκ πνήζεςξ, πίκαηα δζαεέζεςξ 

απμηεθεζιάηςκ, πνμζάνηδια υπςξ πνμηφπημοκ απυ ηα αζαθία ηδξ εηαζνείαξ ηαζ έπμοκ εβηνζεεί ιε 

ζοκεδνίαζδ ημο Γ..) ηαζ παναηαθμφιε κα ηζξ εβηνίκεηε. Δπίζδξ εα εέθαιε ζαξ εηεέζμοιε ηα 

αηυθμοεα, ζπεηζηά ιε ηδ δναζηδνζυηδηα ηδξ εηαζνείαξ ηαζ ημο μιίθμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

πνήζεςξ, ηδκ μζημκμιζηή εέζδ ηαζ ηδκ πνμαθεπυιεκδ απυ ημ Γ.. πμνεία ηδξ ζηζξ αιέζςξ 

επυιεκεξ πνήζεζξ.. 

 

Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο 11εο ρξήζεωο από 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 έωο 31 

Δεθεκβξίνπ 2009, αλήιζε ζε € 2.373.886 έλαληη € 3.681.120 ηεο πξνεγνπκέλεο 
ρξήζεο, δηαπηζηώλεηαη κείωζε ηεο ηάμεωο ηνπ 35,51%  

Οη δεκηέο ηεο ρξήζεο αλήιζαλ ζε € (298.793) έλαληη θεξδώλ € 1,524,299 

ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεωο. δειαδή ππήξμε κείωζε ηωλ θεξδώλ θαηά 119.60 
% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.  

. 



 

Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηνπ νκίινπ 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο ρξήζεωο από 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 έωο 31 
Δεθεκβξίνπ 2009, αλήιζε ζε € 3.657,320 έλαληη € 3.728.333 ηεο πξνεγνπκέλεο 
ρξήζεο, δηαπηζηώλεηαη κείωζε ηεο ηάμεωο ηνπ -1.90%.  

Οη δεκηέο ηεο ρξήζεο αλήιζαλ ζε € (409.096) έλαληη θεξδώλ € 1,475,499 
ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεωο, δειαδή ππήξμε κείωζε ηωλ θεξδώλ θαηά 127,72 
% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.  

 
 

 

 

1. Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο  
 

Ζ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηδξ εηαζνείαξ ηαηά ηδκ 31/12/2009 ηνίκεηαζ ζηακμπμζδηζηή 

δεδμιεκςκ ηςκ δζεεκχκ μζημκμιζηχκ ζοβηονζχκ ηαεχξ ηαζ ηδξ εζζαβςβήξ ηδε εηαζνίαξ ιαξ ζημ 

πνδιαηζζηήνζμο ημο Μζθάκμο.  

Σα ίδζα ηεθάθαζα ηαηά ηδκ 31/12/2009 ακένπμκηαζ ζε πμζυ Δονχ 7.811.859 έκακηζ Δονχ 

2.115.341  ηδξ πνμδβμφιεκδξ πνήζεςξ. 

Οζ ααζζημί πνδιαημμζημκμιζημί δείηηεξ ηδξ εηαζνείαξ βζα ηζξ πνήζεζξ 2009 ηαζ 2008 έπμοκ ςξ 

ελήξ: 

 
 

Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 

 
31/12/2009 

  
31/12/2008 

 Κοηθμθμνμφκ 
εκενβδηζηυ 5.558.966 66,08% 

 
3.369.306 95,30% 

φκμθμ εκενβδηζημφ 8.412.791 
  

3.535.301 
 

      Μδ Κοηθμθμνμφκ 
εκενβδηζηυ 2.853.826 33,92% 

 

          
165.995 4,69% 

φκμθμ εκενβδηζημφ 8.412.791 
  

3.535.301 
 

      
Οζ παναπάκς δείηηεξ δείπκμοκ ηδκ ακαθμβία ηεθαθαίςκ πμο έπεζ δζαηεεεί ζε 
ηοηθμθμνζαηυ ηαζ ιδ ηοηθμθμνζαηυ εκενβδηζηυ. 

      Ίδζα ηεθάθαζα 7.811.859 1299,96% 
 

2.115.341 148,97% 

φκμθμ οπμπνεχζεςκ 600.932 
  

1.419.960 
 

      

Ο παναπάκς δείηηδξ  δείπκεζ ηδκ μζημκμιζηή αοηάνηεζα ηδξ Δηαζνείαξ. 

      φκμθμ οπμπνεχζεςκ 600.932 7,14% 
 

1.419.960 40,17% 

φκμθμ παεδηζημφ 8.412.791 
  

3.535.301 
 

      Ίδζα ηεθάθαζα 7.811.859 92,85% 
 

2.115.341 59,83% 

φκμθμ παεδηζημφ 8.412.791 
  

3.535.301 
 

      



 

Οζ παναπάκς δείηηεξ  δείπκμοκ ηδκ δακεζαηή ελάνηδζδ ηδξ εηαζνείαξ 

      Ίδζα ηεθάθαζα 7.811.859 273,73% 
 

2.115.341 1274,34% 

Μδ Κοηθμθμνμφκ 
εκενβδηζηυ 2.853.826 

  
165.995 

 
      
Ο δείηηδξ αοηυξ δείπκεζ ημ ααειυ πνδιαημδμηήζεςξ ηςκ αηζκδημπμζήζεςκ ηδξ 
εηαζνείαξ απυ ηα Ίδζα Κεθάθαζα. 

 
31/12/2009 

  
31/12/2008 

 Κοηθμθμνμφκ 
εκενβδηζηυ 5.558.966 1070,27% 

 
3.369.306 244,91% 

Βναποπνυεεζιεξ 
οπμπνεχζεζξ 519.394 

  
1.375.706 

 
      

Ο δείηηδξ αοηυξ  δείπκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ηδξ Δηαζνείαξ κα ηαθφρεζ ηζξ αναποπνυεεζιεξ 
οπμπνεχζεζξ ηδξ ιε ζημζπεία ημο ηοηθμθμνμφκημξ εκενβδηζημφ. 

      Κεθάθαζμ ηζκήζεςξ 2.197.911 39,53% 
 

790.037 23,44% 

Κοηθμθμνμφκ 
εκενβδηζηυ 5.558.966 

  
3.369.306 

 
      

Ο ανζειμδείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ζε πμζμζηυ ημ ηιήια ημο Κοηθμθμνμφκημξ 
εκενβδηζημφ ημ μπμίμ πνδιαημδμηείηαζ απυ ημ πθευκαζια ηςκ δζανηχκ ηεθαθαίςκ 
(Ηδίςκ Κεθαθαίςκ ηαζ Μαηνμπνυεεζιςκ οπμπνεχζεςκ). 

 

 

 

Αξηζκνδείθηεο απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο 

 
31/12/09 

  
31/12/08 

 Καεανά απμηεθέζιαηα 
εηιεηαθθεφζεςξ -298.793 -12,59% 

 
1.524.299 42,00% 

Πςθήζεζξ απμεειάηςκ & 
οπδνεζζχκ 2.373.886 

  
3.681.120 

 
      
Ο ανζειμδείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ηδκ απυδμζδ ηδξ εηαζνείαξ πςνίξ ημ ζοκοπμθμβζζιυ ηςκ 
εηηάηηςκ ηαζ ακυνβακςκ απμηεθεζιάηςκ. 

      Καεανά απμηεθέζιαηα πνήζεςξ 
πνμ θυνςκ -298.793 -8,17% 

 
1.524.299 42,00% 

φκμθμ εζυδςκ 2.373.886 
  

3.681.120 
 

      
Ο ανζειμδείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ηδκ ζοκμθζηή απυδμζδ ηδξ εηαζνείαξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα 
ζοκμθζηά ηδξ έζμδα 

      Καεανά απμηεθέζιαηα πνήζεςξ 
πνμ θυνςκ -264.761 -3,39% 

 
2.065.018 97,63% 



 

Ίδζα ηεθάθαζα 7.811.859 
  

2.115.341 
 

      Ο ανζειμδείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ηδκ απμδμηζηυηδηα ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ εηαζνείαξ. 

      
      Μζηηά απμηεθέζιαηα 1.130.331 48,00% 

 
2.412.228 65,53% 

Πςθήζεζξ απμεειάηςκ & 
οπδνεζζχκ 2.373.886 

  
3.681.120 

 
      
Ο ανζειμδείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ημ πμζμζηζαίμ ιέβεεμξ ημο ιζηημφ ηένδμοξ επί ηςκ 
πςθήζεςκ ηδξ εηαζνείαξ. 

 

 

2. Οηθνλνκηθή ζέζε ηνπ νκίινπ 
Ζ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ημο μιίθμο ηαηά ηδκ 31/12/2009 ηνίκεηαζ ζηακμπμζδηζηή  

Σα ίδζα ηεθάθαζα ηαηά ηδκ 31/12/2009 ακένπμκηαζ ζε πμζυ Δονχ 7.868.831. 

Οζ ααζζημί πνδιαημμζημκμιζημί δείηηεξ ηδξ εηαζνείαξ βζα ηδ πνήζδ 2009  έπμοκ ςξ ελήξ: 

 

Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 

 
31/12/2009 

  
31/12/2008 

 Κοηθμθμνμφκ 
εκενβδηζηυ 8.070.967 80,21% 

 
3.337.268 95,28% 

φκμθμ εκενβδηζημφ 10.109.853 
  

3.502.263 
 

      Μδ Κοηθμθμνμφκ 
εκενβδηζηυ 2.038.885 20,17% 

 
164.995 4,71% 

φκμθμ εκενβδηζημφ 10.109.853 
  

3.502.263 
 

      
Οζ παναπάκς δείηηεξ δείπκμοκ ηδκ ακαθμβία ηεθαθαίςκ πμο έπεζ δζαηεεεί ζε 
ηοηθμθμνζαηυ ηαζ ιδ ηοηθμθμνμφκ εκενβδηζηυ. 

      Ίδζα ηεθάθαζα 7.595.153 338,91% 
 

2.066.540 143,93% 

φκμθμ οπμπνεχζεςκ 2.241.022 
  

1.435.723 
 

      

Ο παναπάκς δείηηδξ  δείπκεζ ηδκ μζημκμιζηή αοηάνηεζα ηδξ Δηαζνείαξ. 

      φκμθμ οπμπνεχζεςκ 2.241.022 22,16% 
 

1.435.723 40,99% 

φκμθμ παεδηζημφ 10.109.853 
  

3.502.263 
 

      Ίδζα ηεθάθαζα 7.868.831 77,83% 
 

2.066.540 59,00% 

φκμθμ παεδηζημφ 10.109.853 
  

3.502.263 
 

      

 
Ο δείηηδξ αοηυξ δείπκεζ ημ ααειυ πνδιαημδμηήζεςξ ηςκ αηζκδημπμζήζεςκ ηδξ 
εηαζνείαξ απυ ηα Ίδζα Κεθάθαζα. 

      



 

Κοηθμθμνμφκ 
εκενβδηζηυ 8.070.967 378,11% 

 
3.337.268 239,83% 

Βναποπνυεεζιεξ 
οπμπνεχζεζξ 2.134.520 

  
1.391.469 

 
       

 

Αξηζκνδείθηεο απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο 

 
31/12/09 

    Καεανά απμηεθέζιαηα 
εηιεηαθθεφζεςξ -307.598 -8,40% 

   Πςθήζεζξ απμεειάηςκ & 
οπδνεζζχκ 3.657.320 

    
      
      

 
      Καεανά απμηεθέζιαηα πνήζεςξ 
πνμ θυνςκ -307.598 -3.90% 

   Ίδζα ηεθάθαζα 7.868.831 
    

      Ο ανζειμδείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ηδκ απμδμηζηυηδηα ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ εηαζνείαξ. 

      
      Μζηηά απμηεθέζιαηα 1.671.583 45,70% 

   Πςθήζεζξ απμεειάηςκ & 
οπδνεζζχκ 3.657.320 

    
      
Ο ανζειμδείηηδξ αοηυξ απεζημκίγεζ ημ πμζμζηζαίμ ιέβεεμξ ημο ιζηημφ ηένδμοξ επί ηςκ 
πςθήζεςκ ηδξ εηαζνείαξ. 

 

3. Πξνβιεπόκελε πνξεία ηεο εηαηξείαο, θίλδπλνη 

Ηζπονμπμίδζδ ηδξ πανμοζίαξ ηδξ ζηδκ αβμνά ελεζδζηεοιέκμο θμβζζιζημφ. Ζ ζηναηδβζηή ηδξ 

Δηαζνείαξ ζημπεφεζ ζημ ζφκμθμ ηςκ πνμζθενυιεκςκ οπδνεζζχκ ζημ πχνμ ηδξ πθδνμθμνζηήξ, 

αθθά επζηεκηνχκεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ημιείξ υπμο δ εηαζνία δζαεέηεζ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια, 

δδθαδή ζηζξ ιδπακέξ ακαγήηδζδξ, ηα οζηήιαηα Δλυνολδξ ηαζ Γζαπείνζζδξ Πθδνμθμνζχκ ηαζ ζηζξ 

εζδζηέξ Λφζεζξ βζα εηαζνείεξ ημο πνδιαημμζημκμιζημφ ημιέα. 

 

4. Πξνβιεπόκελε πνξεία ηνπ νκίινπ, θίλδπλνη 

Ο υιζθμξ ζημπεφεζ ιε ηζξ δφμ εοβαηνζηέξ ημο ζηδκ εονφηενδ αβμνά ηδξ Νμηζακαημθζηήξ 

Δονχπδξ . 

 
5. Γξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο 

Ζ εηαζνεία ακαδζμνβάκςζε ηζξ θεζημονβίεξ ηδξ ιε ηφνζμ απμηέθεζια κα πανάβεζ πθέμκ 

θμβζζιζηυ υπζ ηονίςξ ηαηά παναββεθία αθθά πανάβμκηαξ μθμηθδνςιέκα παηέηα. 

6. Γξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηνπ νκίινπ 



 

 
Ο υιζθμξ  ζημκ ημιέα ηδξ ένεοκαξ ηαζ ακάπηολδξ ηαοηίγεηαζ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ιδηνζηήξ 

δ μπμία έπεζ ηαζ ηδκ απμηθεζζηζηυηδηα ζηδκ παναβςβή θμβζζιζημφ. 

 
Μανμφζζ, 14 Απνζθίμο 2010 

Με εηηίιδζδ 

Ο Πνυεδνμξ ημο Γ... 

Μαονμεζδήξ Αββεθυπμοθμξ 
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Έθζεζε ειέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 
Πνμξ ημοξ Μεηυπμοξ ηδξ Δηαζνείαξ «NEUROSOFT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 
ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ» 

 

Έθζεζε  επί ησλ Οηθνλνκηθώλ  Καηαζηάζεσλ 

 
Δθέβλαιε ηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνείαξ NEUROSOFT ΑΝΩΝΤΜΖ 
ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ πμο απμηεθμφκηαζ απυ ηδκ ηαηάζηαζδ μζημκμιζηήξ εέζδξ 
ηδξ 31 Γεηειανίμο 2009, ηζξ ηαηαζηάζεζξ ζοκμθζημφ εζζμδήιαημξ, ιεηααμθχκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ 
ηαζ ηαιεζαηχκ νμχκ ηδξ πνήζεςξ πμο έθδλε ηδκ διενμιδκία αοηή, ηαεχξ ηαζ ηδκ πενίθδρδ 
ζδιακηζηχκ θμβζζηζηχκ ανπχκ ηαζ ιεευδςκ ηαζ ηζξ θμζπέξ επελδβδιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ.  

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 
Ζ δζμίηδζδ είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ εφθμβδ πανμοζίαζδ αοηχκ ηςκ μζημκμιζηχκ 
ηαηαζηάζεςκ ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ, υπςξ αοηά 
έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, υπςξ ηαζ βζα εηείκεξ ηζξ εζςηενζηέξ δζηθείδεξ πμο 
δ δζμίηδζδ ηαεμνίγεζ ςξ απαναίηδηεξ χζηε κα ηαείζηαηαζ δοκαηή δ ηαηάνηζζδ μζημκμιζηχκ 
ηαηαζηάζεςκ απαθθαβιέκςκ απυ μοζζχδδ ακαηνίαεζα, πμο μθείθεηαζ είηε ζε απάηδ είηε ζε 
θάεμξ. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

 
Ζ δζηή ιαξ εοεφκδ είκαζ κα εηθνάζμοιε βκχιδ επί αοηχκ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ιε 
αάζδ ημκ έθεβπυ ιαξ. Γζεκενβήζαιε ημκ έθεβπυ ιαξ ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Δθέβπμο. 
Σα πνυηοπα αοηά απαζημφκ κα ζοιιμνθςκυιαζηε ιε ηακυκεξ δεμκημθμβίαξ, ηαεχξ ηαζ κα 
ζπεδζάγμοιε ηαζ δζεκενβμφιε ημκ έθεβπμ ιε ζημπυ ηδκ απυηηδζδ εφθμβδξ δζαζθάθζζδξ βζα ημ 
εάκ μζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ είκαζ απαθθαβιέκεξ απυ μοζζχδδ ακαηνίαεζα. Ο έθεβπμξ 
πενζθαιαάκεζ ηδ δζεκένβεζα δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ απυηηδζδ εθεβηηζηχκ ηεηιδνίςκ, ζπεηζηά ιε ηα 
πμζά ηαζ ηζξ βκςζημπμζήζεζξ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Οζ επζθεβυιεκεξ δζαδζηαζίεξ 
ααζίγμκηαζ ζηδκ ηνίζδ ημο εθεβηηή πενζθαιαακμιέκδξ ηδξ εηηίιδζδξ ηςκ ηζκδφκςκ μοζζχδμοξ 
ακαηνίαεζαξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, πμο μθείθεηαζ είηε ζε απάηδ είηε ζε θάεμξ. Καηά ηδ 
δζεκένβεζα αοηχκ ηςκ εηηζιήζεςκ ηζκδφκμο, μ εθεβηηήξ ελεηάγεζ ηζξ εζςηενζηέξ δζηθείδεξ πμο 
ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ εφθμβδ πανμοζίαζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ 
εηαζνείαξ, ιε ζημπυ ημ ζπεδζαζιυ εθεβηηζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαηάθθδθςκ βζα ηζξ πενζζηάζεζξ ηαζ 
υπζ ιε ζημπυ ηδκ έηθναζδ βκχιδξ επί ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ εζςηενζηχκ δζηθείδςκ ηδξ 
εηαζνείαξ. Ο έθεβπμξ πενζθαιαάκεζ επίζδξ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ θμβζζηζηχκ 
ανπχκ ηαζ ιεευδςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ ημο εφθμβμο ηςκ εηηζιήζεςκ πμο έβζκακ απυ ηδ 
δζμίηδζδ, ηαεχξ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ πανμοζίαζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ. 
Πζζηεφμοιε υηζ ηα εθεβηηζηά ηεηιήνζα πμο έπμοιε ζοβηεκηνχζεζ είκαζ επανηή ηαζ ηαηάθθδθα βζα 
ηδ εειεθίςζδ ηδξ εθεβηηζηήξ ιαξ βκχιδξ. 

 

 

 

Γλώκε 

 



 

Καηά ηδ βκχιδ ιαξ, μζ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πανμοζζάγμοκ εφθμβα, απυ ηάεε 
μοζζχδδ άπμρδ, ηδκ μζημκμιζηή εέζδ ηδξ Δηαζνείαξ, ηαηά ηδκ 31 Γεηειανίμο 2009, ηδ 
πνδιαημμζημκμιζηή ηδξ επίδμζδ ηαζ ηζξ ηαιεζαηέξ ηδξ νμέξ βζα ηδ πνήζδ πμο έθδλε ηδκ 
διενμιδκία αοηή, ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ, υπςξ αοηά 
έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. 

 

 

Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

 

Δπαθδεεφζαιε ηδ ζοιθςκία ηαζ ηδκ ακηζζημίπδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ Έηεεζδξ ημο 
Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ιε ηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, ζηα πθαίζζα ηςκ 
μνζγμιέκςκ απυ ηα άνενα 43α ηαζ 37 ημο Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 
 

Αεήκα 15 Απνζθίμο 2010 
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

 

 
 

ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΜΠΑΣΟΤΛΖ 
Α.Μ. ΟΔΛ 14001 

BDO ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ Α.Δ. 
Παηδζίςκ 81, Αεήκα 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 111 
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ΔΔΣΣΖΖΗΗΔΔ  

ΟΟΗΗΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΚΚΔΔ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΔΔΗΗ  

 

 

 

 

 

ββζζαα  ηηδδκκ  μμζζηημμκκμμιιζζηηήή  ππννήήζζδδ  

  

ααππυυ  11
δδ
  ΗΗαακκμμοοααννίίμμοο  έέςςξξ  3311

δδ
  ΓΓεεηηεειιααννίίμμοο  22000099  

  

 

 

 

 

 

φιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημζημκμιζηήξ  

Ακαθμνάξ υπςξ αοηά έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ 
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NEUROSOFT Α.Δ. 
Δηήζια Οικονομική Έκθεζη τρήζεως από 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 Γεκεμβρίοσ 2009 
 (ποζά ζε Δσρώ, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 
 

 

 

ημ.

01.01-

31.12.2009

01.01-

31.12.2008

01.01-

31.12.2009

01.01-

31.12.2008

Κύκλξπ εογαριώμ 4         3.657.320       3.728.333    2.373.886       3.681.120 

Κόρςξπ πχληθέμςχμ 8       (1.985.737)      (1.131.971)  (1.243.555)      (1.268.892)

Μικςό κέοδξπ/(ζημία)      1.671.583      2.596.362  1.130.331      2.412.228 

Ένξδα διάθερηπ 8          (736.402)         (159.367)     (415.505)           (59.043)

Ένξδα διξικήρεχπ 8       (1.269.175)         (389.272)  (1.029.530)         (305.860)

Λξιπά έρξδα εκμεςάλλεσρηπ             15.537                     -        27.188            47.213 

Χοημαςξξικξμξμικά  έρξδα 7              56.539                   -          55.713                   -   

Χοημαςξξικξμξμικά  ένξδα 7            (45.680)           (31.505)       (32.960)           (29.520)

Κέοδη / (Εημίεπ)  ποξ τόοχμ        (307.598)      2.016.217    (264.761)      2.065.018 

Φόοξπ ειρξδήμαςξπ 9          (101.500)         (540.719)       (34.032)         (540.719)

Κέοδη / (Zημία) μεςά από τόοξσπ  (Α)        (409.096)      1.475.499    (298.793)      1.524.299 

Λξιπά ρσμξλικά έρξδα μεςά από τόοξσπ (Β)                     -                     -                 -                     - 

σγκεμςοχςικά ρσμξλικά έρξδα / ένξδα μεςά από 

τόοξσπ (Α)+(Β)
       (409.096)      1.475.499    (298.793)      1.524.299 

Σξ ρσγκεμςοχςικά ρσμξλικά έρξδα  πεοιόδξσ 

απξδίδξμςαι ρε :

Ιδιξκςήςεπ μηςοικήπ         (472.279)       1.475.499     (298.793)       1.524.299 

Δικαιώμαςα μειξφητίαπ             63.183                     -                 -                     - 

       (409.096)      1.475.499    (298.793)      1.524.299 

ΕΒΙΤDA (106.355)      2.089.099    (112.329)  2.135.914    

Zημίεπ αμά μεςξυή  (βαρικέπ) 24            (0,0418)            0,7377       (0,0306)            0,7621 

Μέρξπ Σςαθμικόπ Αοιθμόπ Μεςξυώμ (Βαρικόπ )        9.775.342       2.000.000    9.775.342       2.000.000 

Οι ρσμξδεσςικέπ ρημειώρειπ απξςελξύμ αμαπόρπαρςξ μέοξπ ςχμ  Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ

Ο Όμιλξπ Ζ Δςαιοεία

ΚΑΣΑΣΑΗ  ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ  ΠΟΤ  ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009

(Ποζά ζε Δσρώ, εκηός από ηα ζηοιτεία μεηοτών)
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NEUROSOFT Α.Δ. 
Δηήζια Οικονομική Έκθεζη τρήζεως από 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 Γεκεμβρίοσ 2009 
 (ποζά ζε Δσρώ, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 
 

 

ημ. 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ

Μη κσκλξτξοξύμςα πεοιξσριακά ρςξιυεία

Ιδιξυοηριμξπξιξύμεμα εμρώμαςα πάγια ρςξιυεία 11          232.929          120.652 159.526 120.652

Αρώμαςα πάγια ρςξιυεία 12       1.035.216                    -        915.216                   - 

Ποξρχοιμή  σπεοανία 10          269.899                    -                   -                   - 

Σσμμεςξυέπ  ρε θσγαςοικέπ επιυειοήρειπ                    -                    -     1.326.555            1.000 

Σσμμεςξυέπ ρε ρσγγεμείπ επιυειοήρειπ             5.000                    -                   -                   - 

Άλλεπ μακοξποόθερμεπ απαιςήρειπ            24.463             9.049 14.149 9.049

Αμαβαλλόμεμεπ  τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ 9          471.379            35.294 438.380 35.294

ύμξλξ μη κσκλξτξοξύμςχμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ     2.038.885        164.995 2.853.826 165.995

Κσκλξτξοξύμςα πεοιξσριακά ρςξιυεία

Απξθέμαςα 13          304.322                    - - -

Εμπξοικέπ απαιςήρειπ 14       3.995.656       1.828.134 2.158.198 1.825.633

Ποξκαςαβξλέπ  και λξιπέπ απαιςήρειπ 15       1.302.496          691.039 1.070.207 749.836

Εμδξξμιλικά σπόλξιπα  ειρποακςέα                    -                    - 126.000                   - 

Χοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία ρε εύλξγη ανία μέρχ απξςελερμάςχμ             6.650             3.800            6.650            3.800 

Χοημαςικά διαθέριμα 16       2.461.843          814.295 2.197.911 790.037

ύμξλξ Κσκλξτξοξύμςχμ  πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ     8.070.967     3.337.268 5.558.966 3.369.306

ΤΝΟΛΟ  ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ   10.109.853     3.502.263 8.412.791 3.535.301

ΙΔΙΑ ΚΔΥΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΔΩΔΙ

Ιδια κετάλαια 

Μεςξυικό κετάλαιξ 17       8.750.000          700.000 8.750.000 700.000

Διατξοά από έκδξρη μεςξυώμ σπέο ςξ άοςιξ          600.000                    - 600.000                   - 

Λξιπά απξθεμαςικά 18          163.330          156.193 156.193 156.193

Ζημιέπ ειπ μέξμ     (1.918.177)       1.210.347    (1.694.334)      1.259.148 

ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ     7.595.153     2.066.540 7.811.859 2.115.341

Δικαιώμαςα Μειξφητίαπ          273.678                    -                   -                   - 

ύμξλξ Ιδίχμ Κεταλαίχμ     7.868.831     2.066.540    7.811.859 2.115.341

Μακοξποόθερμεπ Τπξυοεώρειπ 

 Λξιπέπ μακοξποόθερμεπ σπξυοεώρειπ υοημαςξδξςικήπ μίρθχρηπ                    -             4.291                 -   4.291

Ποξβλέφειπ για απξζημίχρη ποξρχπικξύ 23          106.501            39.963          81.539 39.963

ύμξλξ Μακοξποόθερμχμ Τπξυοεώρεχμ        106.501          44.254 81.538 44.254

Βοαυσποόθερμεπ Τπξυοεώρειπ

Ποξμηθεσςέπ 21          926.612            23.847 46.786 21.654

Βοαυσποόθερμα δάμεια 20          387.185            52.730 0 52.730

Λξιπέπ βοαυσποόθερμεπ σπξυοεώρειπ υοημαςξδξςικήπ μίρθχρηπ             4.291            10.918 4.291 10.918

Φόοξι ειρξδήμαςξπ πληοχςέξι          211.093          907.818 44.336 907.447

Δεδξσλεσμέμεπ και λξιπέπ βοαυσποόθερμεπ σπξυοεώρειπ 22          605.339          396.156 423.981 382.957

ύμξλξ Βοαυσποόθερμχμ Τπξυοεώρεχμ     2.134.520     1.391.469 519.394 1.375.706

ύμξλξ Τπξυοεώρεχμ     2.241.022     1.435.723       600.932    1.419.960 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΔΥΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΝ   10.109.853     3.502.263 8.412.791 3.535.301

Οι ρσμξδεσςικέπ ρημειώρειπ απξςελξύμ αμαπόρπαρςξ μέοξπ ςχμ  Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ

Ο Όμιλξπ Ζ Δςαιοεία

ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΘΔΗ  

ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΠΟΤ  ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009

Ποζά ζε Δσρώ, εκηός από ηα ζηοιτεία μεηοτών)
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NEUROSOFT Α.Δ. 
Δηήζια Οικονομική Έκθεζη τρήζεως από 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 Γεκεμβρίοσ 2009 
 (ποζά ζε Δσρώ, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

Διακιώμαςα 

Μειξφητίαπ

ύμξλξ 

Ιδίχμ 

Κεταλαίχμ

Ο Όμιλξπ

Μεςξυικό 

κετάλαιξ         

Διατξοά από έκδξρη 

μεςξυώμ σπέο ςξ άοςιξ

Λξιπά 

απξθεμαςικά 

Kέοδη / (Εημίεπ) 

ειπ μέξ ύμξλξ

ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ έμαονηπ πεοιόδξσ 1 Ιαμξσαοίξσ 

2008
370.000 - 80.420 338.632  789.052 - 789.052

Σσγκεμςοχςικά ρσμξλικά έρξδα  μεςά από τόοξσπ                  -                                    -                    - 1.475.499  1.475.499                       - 1.475.499  

Μεοίρμαςα πληοχθέμςα                  -                                    -                    - (200.000) (200.000)                       - (200.000)

Aύνηρη μεςξυικξύ κεταλαίξσ       330.000                                    -                    - (328.011) 1.989                        - 1.989  

Μεςατξοά ρε απξθεμαςικά                  -                                    -           75.773 (75.773) 0  0  

ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ  λήνηπ πεοιόδξσ 31 Δεκεμβοίξσ  

2008
700.000 - 156.193         1.210.347 2.066.540 - 2.066.540

ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ έμαονηπ πεοιόδξσ 1 Ιαμξσαοίξσ 

2009
700.000                                    -        156.193         1.210.347 2.066.540 - 2.066.540

Σσγκεμςοχςικά ρσμξλικά ένξδα  μεςά από τόοξσπ                  -                                    -                    - (472.279) (472.279)              63.183 (409.096)

Μεοίρμαςα πληοχθέμςα                  -                                    -                    - (200.000) (200.000)                       - (200.000)

Aύνηρη μεςξυικξύ κεταλαίξσ    8.050.000                         600.000                    - (1.050.000) 7.600.000                        - 7.600.000  

Εναγξοά εςαιοείαπ                  -                                    -             7.137 (1.556) 5.581             210.495 216.076  

Ένξδα ειραγχγήπ ρε υοημαςιρςήοιξ (καθαοά από 

αμαβαλλόμεμξ τόοξ)
                 -                                    -                    - (1.404.688) (1.404.688)                       - (1.404.688)

ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ  λήνηπ πεοιόδξσ 31 Δεκεμβοίξσ  

2009
8.750.000 600.000 163.330       (1.918.177) 7.595.153 273.678   7.868.831 

Αμαλξγξύμςα ρςξσπ μεςόυξσπ ςηπ μηςοικήπ εςαιοείαπ

ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ  2009

(Ποζά ζε Δσρώ)

 



 

 
 
 

Ζ Δςαιοεία

Μεςξυικό 

κετάλαιξ         

Διατξοά από έκδξρη 

μεςξυώμ σπέο ςξ άοςιξ

Λξιπά 

απξθεμαςικά 

Κέοδη / (Εημίεπ) 

ειπ μέξ ύμξλξ

ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ έμαονηπ πεοιόδξσ 1 Ιαμξσαοίξσ 

2008
370.000 - 80.420            338.632 789.052

Σσγκεμςοχςικά ρσμξλικά έρξδα  μεςά από τόοξσπ                  -                                    -                    -          1.524.299    1.524.299 

Μεοίρμαςα πληοχθέμςα                  -                                    -                    -            (200.000)      (200.000)

Aύνηρη μεςξυικξύ κεταλαίξσ       330.000                                    -                    -            (328.011)           1.989 

Μεςατξοά ρε απξθεμαςικά                  -                                    -           75.773              (75.773)                  - 

ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ  λήνηπ πεοιόδξσ 31 Δεκεμβοίξσ  

2008
700.000 - 156.193         1.259.147 2.115.340

ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ έμαονηπ πεοιόδξσ 1 Ιαμξσαοίξσ 

2009
700.000 - 156.193         1.259.147 2.115.340

Σσγκεμςοχςικά ρσμξλικά ένξδα  μεςά από τόοξσπ                  -                                    -                    -            (298.793) (298.793)

Μεοίρμαςα πληοχθέμςα                  -                                    -                    -            (200.000) (200.000)

Aύνηρη μεςξυικξύ κεταλαίξσ    8.050.000                         600.000                    -         (1.050.000) 7.600.000  

Ένξδα ειραγχγήπ ρε υοημαςιρςήοιξ (καθαοά από 

αμαβαλλόμεμξ τόοξ)
                 -                                    -                    -         (1.404.688) (1.404.688)

ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ  λήνηπ πεοιόδξσ 31 Δεκεμβοίξσ  

2009
8.750.000 600.000 156.193       (1.694.334) 7.811.859

Οι ρσμξδεσςικέπ ρημειώρειπ απξςελξύμ αμαπόρπαρςξ μέοξπ ςχμ  Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ  
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NEUROSOFT Α.Δ. 
Δηήζια Οικονομική Έκθεζη τρήζεως από 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 Γεκεμβρίοσ 2009 
 (ποζά ζε Δσρώ, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

ημ.

01.01-

31.12.2009

01.01-

31.12.2008

01.01-

31.12.2009

01.01-

31.12.2008

Σαμειακέπ οξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ  

(Ζημίεπ)/Κέοδη ποό τόοχμ      (307.598)      2.016.217       (264.761) 2.065.018  

Ποξραομξγέπ για:

Απξρβέρειπ 6       212.102           41.376         175.186 41.376  

Χοημαςξξικξμξμικά  (έρξδα)/ένξδα 7        (10.860)           19.524         (22.753) 17.220  

Ποόβλεφη για επιρταλείπ απαιςήρειπ

Ποξβλέφειπ         27.476         (21.070)          27.476         (21.070)

Λειςξσογικέπ  κέοδη/(ζημίεπ) ποξ μεςαβξλώμ ςξσ κεταλαίξσ 

κίμηρηπ
(78.880) 2.056.048  (84.852) 2.102.544  

(Αύνηρη)/Μείχρη:   

Απξθέμαςα         31.926                    - 0  

Εμπξοικέπ απαιςήρειπ        (42.167)     (1.315.517)       (332.565) (1.315.517)

Ποξκαςαβξλέπ και λξιπέπ απαιςήρειπ      (471.188)        (575.404)       (446.371)       (631.701)

Εμδξεςαιοικά σπόλξιπα ειρποακςέα

Αύνηρη/(Μείχρη):

Ποξμηθεσςέπ       749.607           59.978          25.132 59.978  

Δεδξσλεσμέμεπ και λξιπέπ βοαυσποόθερμεπ σπξυοεώρειπ         28.393         568.035          41.024 552.270  

Τόκξι πληοχθέμςεπ        (14.319)         (19.524)         (13.520) (17.220)

Φόοξι πληοχθέμςεπ      (880.647)         (43.919)       (880.647)         (43.919)

Πληοχμέπ για απξζημίχρη ποξρχπικξύ        (13.505)                    -         (13.505)                   - 

Αύνηρη λξιπώμ μακοξποόθερμχμ απαιςήρεχμ         (8.581)           (3.300)           (5.100)           (3.300)

Σαμειακέπ ειροξέπ/(εκοξέπ) από (για) λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ (699.360) 726.396  (1.710.404) 703.136  

Σαμειακέπ οξέπ από επεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

Αγξοέπ εμρώμαςχμ και αρώμαςχμ παγίχμ ρςξιυείχμ   (1.286.878)        (119.789)    (1.106.171) (119.789)

Ειρποάνειπ από πχλήρειπ εμρώμαςχμ και άϋλχμ παγίχμ                  -           27.099                   -           27.099 

Τόκξι και ρσματή έρξδα ειρποαυθέμςα         48.667                    -          40.773                   - 

Χοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία ρε εύλξγη ανία μέρχ απξςελερμάςχμ         (2.850)                    -           (2.850)                   - 

Αύνηρη ρσμμεςξυήπ ρε ρσγγεμή εςαιοία         (5.000)                    -                   - 

Eναγξοά θσγαςοικήπ εςαιοίαπ 10      (761.055)                    -    (1.325.555)           (1.000)

Σαμειακέπ ειροξέπ/(εκοξέπ) από/(για) επεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ (2.007.116) (92.690) (2.393.803) (93.690)

Σαμειακέπ οξέπ από υοημαςξξικξμξμικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

Αύνηρη μεςξυικξύ κεταλαίξσ    7.600.000             1.989      7.600.000            1.989 

Ένξδα ειραγχγήπ ρςξ Χοημαςιρςήοιξ   (1.824.270)                    -    (1.824.270)                   - 

Μεοίρμαςα πληοχθέμςα      (200.000)        (200.000)       (200.000)       (200.000)

Καθαοή μεςαβξλή βοαυσποόθερμξσ δαμειρμξύ   (1.228.876)         (80.484)         (52.730)         (80.484)

Καθαοή μεςαβξλή υοημαςξδξςικήπ μίρθχρηπ        (10.918)         (10.101)         (10.918) (10.098)

Σαμειακέπ ειροξέπ από υοημαςξξικξμξμικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 4.335.936  (288.596) 5.512.082  (288.593)

Καθαοή  αύνηρη/(μείχρη) υοημαςικώμ διαθερίμχμ 1.629.460  345.111  1.407.875  320.853  

Φοημαςικά διαθέριμα ρςημ αουή ςηπ πεοιόδξσ 814.295  469.184       790.037 469.184

Φοημαςικά διαθέριμα εναγξοαρθείραπ  εςαιοίαπ        18.088                    -                   -                   - 

Φοημαςικά διαθέριμα ρςξ ςέλξπ ςηπ πεοιόδξσ 2.461.842 814.295 2.197.912 790.037

Οι ρσμξδεσςικέπ ρημειώρειπ απξςελξύμ αμαπόρπαρςξ μέοξπ ςχμ  Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ

Ο Όμιλξπ Ζ Δςαιοεία

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Δ.

ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ) 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2007

(Ποζά ζε Δσρώ, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά)

ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ΔΜΜΔΗ ΜΔΘΟΓΟ) 

ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΠΟΤ  ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009

(Ποζά ζε Δσρώ, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά)
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1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΣΖ: 

 
Ζ NEUROSOFT Ακχκοιδ Δηαζνεία Παναβςβήξ Λμβζζιζημφ (δ Δηαζνεία) είκαζ is a société anonyme 
Company incorporated and domiciled in Greece whose shares are publicly traded at the AIM MILANO 
market.  

 
Ζ «NEUROSOFT Ακχκοιδ Δηαζνεία Παναβςβήξ Λμβζζιζημφ» (εθελήξ ηαθμφιεκδ «Δηαζνεία» ή «Neurosoft») 
ζδνφεδηε ζηδκ Δθθάδα ημκ Γεηέιανζμ ημο 1998.  
 
 
Ζ έδνα ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ ζηoκ Γήιμ Αιανμοζίμο, Κδθζζίαξ 32, Σ.Κ. 15125. Ζ δζάνηεζα ηδξ Δηαζνείαξ, 
ζφιθςκα ιε ημ Καηαζηαηζηυ ηδξ, ακένπεηαζ ζε 100 πνυκζα απυ ηδκ διενμιδκία ίδνοζήξ ηδξ, ιε δοκαηυηδηα 
επέηηαζδξ ηδξ δζάνηεζαξ ιεηά απυ απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηςκ Μεηυπςκ ηδξ. 
 

Ζ Neurosoft είκαζ εηαζνεία παναβςβήξ θμβζζιζημφ, πμο εζδζηεφεηαζ ζημ ζπεδζαζιυ, παναβςβή, πνμζανιμβή 
ηαζ ζοκηήνδζδ μθμηθδνςιέκςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ βζα ημοξ ηνεζξ ηφνζμοξ επζπεζνδιαηζημφξ ημιείξ 
ζημοξ μπμίμοξ δναζηδνζμπμζείηαζ: Sports Betting & Gaming Analytics, Business Intelligence ηαζ Core 
Factoring, υπςξ ηαζ ζηδκ πανμπή ελεθζβιέκςκ οπδνεζζχκ πθδνμθμνζηήξ ζηδκ Δθθδκζηή ηαζ ηδ Γζεεκή 
αβμνά. 
 
Οζ ιεημπέξ ηδξ εηαζνείαξ δζαπναβιαηεφμκηαζ ζηδκ αβμνά AIM ημο πνδιαηζζηδνίμο ημο Μζθάκμο. 
 
Ο ανζειυξ πνμζςπζημφ ημο Οιίθμο ζηζξ 31 Γεηειανίμο 2009 ακένπεηαζ ζηα 55 άημια, εκχ ηδξ Δηαζνείαξ ζηα 
42 άημια. ηζξ 31 Γεηειανίμο 2008 μ ακηίζημζπμξ ανζειυξ ημο πνμζςπζημφ ήηακ 25 άημια βζα ημκ Όιζθμ ηαζ 
22 άημια βζα ηδκ Δηαζνεία.  
 
 
 
Kestrel Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα Α.Δ. 
 
ηζξ 30 Νμειανίμο 2009, δ Δηαζνεία ελαβυναζε ημ 70% ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Kestrel Πθδνμθμνζαηά 
οζηήιαηα Α.Δ. 
 
Ζ Kestrel Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα πανέπεζ μθμηθδνςιέκεξ ηδθεπζημζκςκζαηέξ θφζεζξ, 
δναζηδνζμπμζμφιεκδ ζε πμθθέξ πχνεξ ηδξ Νμηζμακαημθζηήξ Δονχπδξ, πενζθαιαακμιέκδξ ηδξ Κφπνμο, 
Ρμοιακίαξ, Βμοθβανίαξ, εναίαξ, Αθαακίαξ ηαζ θοζζηά Δθθάδαξ. Ζ Kestrel Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα 
δναζηδνζμπμζείηαζ ηονίςξ ζημκ ημιέα ηςκ πάνμπςκ ζηαεενήξ ηαζ ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε 
ημνοθαίμοξ παβημζιίςξ ηαηαζηεοαζηέξ ελμπθζζιμφ ηαζ software. Ζ εηαζνεία εζηζάγεζ ζηδκ πανμπή 
οπδνεζζχκ ορδθήξ πμζυηδηαξ ζημκ ζπεδζαζιυ, εθανιμβή ηαζ οπμζηήνζλδ πνμξ ημοξ πεθάηεξ ηδξ ιέζς ημο 
εζδζηεοιέκμο ηαζ πζζημπμζδιέκμο πνμζςπζημφ ηδξ. Ζ Kestrel Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα παναημθμοεεί 
ζοκεπχξ ηδκ ηάζδ ηδξ παβηυζιζαξ ηαζ ηςκ ημπζηχκ αβμνχκ, επζπεζνχκηαξ κα δζεονφκεζ ημ πανημθοθάηζμ 
ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ηδξ. 
 
 
Gaeknar Ventures Ltd 
 
ηζξ 7 Οηηςανίμο 2008, δ Δηαζνεία ελαβυναζε ημ 100% ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Gaeknar Ventures Ltd, 
δ μπμία έπεζ ζδνοεεί ζηδκ Κφπνμ. 
 
 
Neurosoft Romania 
 
ηζξ 23 Ημοκίμο 2008, δ Gaeknar Ventures Ltd ηαζ μ η. Παζπαθίδδξ (ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ 
Neurosoft), ίδνοζακ απυ ημζκμφ ηδκ Neurosoft Romania, ιία εηαζνεία θμβζζιζημφ ιε έδνα ημ Βμοημονέζηζ, δ 
μπμία ακαιέκεηαζ κα ελοπδνεηεί ηζξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ ηδξ Ακαημθζηήξ Δονχπδξ βζα ηα πνμσυκηα ηδξ 
Neurosoft. ηζξ 31 Γεηειανίμο 2009, δ Gaeknar Ventures Ltd ηαηείπε ημ 95% ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ 
Neurosoft Romania ηαζ μ η. Παζπαθίδδξ ημ οπυθμζπμ 5%. 
 
 



 

 

Rockberg Holdings Ltd 

 
ηζξ 2 Φεανμοανίμο 2009, δ Δηαζνεία ίδνοζε ηδκ Rockberg Holdings Ltd, ιε έδνα ηδκ Κφπνμ. Ζ Rockberg 
Holdings Ltd ηαηέπεζ ηα πκεοιαηζηά δζηαζχιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πνήζδ ηαζ ηδκ ειπμνζηή 
εηιεηάθθεοζδ ημο δζηηοαημφ ηυπμο www.betonews.com, μ μπμίμξ πανέπεζ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηαζ ζζημνζηά 
δεδμιέκα βζα αβχκεξ πμδμζθαίνμο ηαζ ιπάζηεη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.betonews.com/


 

 

2. ΒΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ:  

 
(α) Βάζε ύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ: 

 
Οζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ έπμοκ ηαηανηζζηεί ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα 
Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ (ΓΠΥΑ) υπςξ αοηά έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ 
(Δ.Δ.). 

 
Οζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ έπμοκ ζοκηαπεεί ζφιθςκα ιε ηδκ ανπή ημο ζζημνζημφ ηυζημοξ, εηηυξ 
απυ ηα πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία δζαεέζζια πνμξ πχθδζδ ηαζ ηα πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία 
ζε εφθμβδ αλία ιέζς απμηεθεζιάηςκ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ παναβχβςκ), ηα μπμία 
απμηζιχκηαζ ζηδκ εφθμβδ αλία. 
 
Ζ πνμεημζιαζία ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, ζφιθςκα ιε ηα ΓΠΥΑ, απαζηεί ηδ πνήζδ ηνίζζιςκ 
θμβζζηζηχκ εηηζιήζεςκ. Δπίζδξ απαζηείηαζ δ ηνίζδ ηδξ Γζμίηδζδξ ζηδκ εθανιμβή ηςκ θμβζζηζηχκ 
ανπχκ πμο έπμοκ οζμεεηδεεί. Οζ ημιείξ πμο απαζημφκ ορδθυηενμο ααειμφ ηνίζδ ή είκαζ ελαζνεηζηά 
πμθφπθμημζ ή μζ ημιείξ υπμο μζ οπμεέζεζξ ηαζ μζ εηηζιήζεζξ είκαζ ζδιακηζηέξ βζα ηζξ θμβζζηζηέξ 
ηαηαζηάζεζξ, ακαθένμκηαζ ηαηςηένς ζηδκ ζδιείςζδ 2(δ). 
 

Ο Όιζθμξ έπεζ οζμεεηήζεζ ηα παναηάης κέα ή ηνμπμπμζδιέκα πνυηοπα ηαζ δζενιδκείεξ ηαηά ηδκ 1 
Ηακμοανίμο 2009:  
 

 Γζενιδκεία 13 Πνμβνάιιαηα Δπζανάαεοζδξ Πεθαηχκ (εθανιυγεηαζ 1 Ημοθίμο 2008) 

 Γζενιδκεία 15 οιαυθαζα βζα ηδκ Καηαζηεοή Αηίκδηδξ Πενζμοζίαξ (εθανιυγεηαζ 1 Ηακμοανίμο 2009) 

 Γζενιδκεία 16 Ακηζζηαειίζεζξ ηαεανήξ επέκδοζδξ ζε εηιεηάθθεοζδ ζημ ελςηενζηυ (εθανιυγεηαζ 1 

Οηηςανίμο 2008) 

 Γζενιδκεία 9 Δπακεηηίιδζδ ηςκ εκζςιαηςιέκςκ παναβχβςκ (Σνμπμπμίδζδ) ηαζ ΓΛΠ 39 

Υνδιαημμζημκμιζηά ιέζα: Ακαβκχνζζδ ηαζ επζιέηνδζδ (Σνμπμπμίδζδ) (εθανιυγεηαζ 30 Ημοκίμο  

2009) 

 ΓΠΥΑ 1 Πνχηδ εθανιμβή ηςκ δζεεκχκ πνμηφπςκ πνδιαημμζημκμιζηήξ ακαθμνάξ (Σνμπμπμίδζδ) 
ηαζ ΓΛΠ 27 Δκμπμζδιέκεξ ηαζ Ηδζαίηενεξ Οζημκμιζηέξ Καηαζηάζεζξ (Σνμπμπμίδζδ) (εθανιυγεηαζ 1 
Ηακμοανίμο 2009) 

 ΓΠΥΑ 2 Πανμπέξ πμο Δλανηχκηαζ απυ ηδκ Αλία ηςκ Μεημπχκ (Σνμπμπμίδζδ) (εθανιυγεηαζ 1 

Ηακμοανίμο 2009) 

 ΓΠΥΑ 8 Λεζημονβζημί Σμιείξ (εθανιυγεηαζ 1 Ηακμοανίμο 2009) 

 ΓΠΥΑ 7 Υνδιαημμζημκμιζηά ιέζα: Γκςζημπμζήζεζξ (Σνμπμπμίδζδ) (εθανιυγεηαζ 1 Ηακμοανίμο 

2009) 

 ΓΛΠ 1 Πανμοζίαζδ ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ (Ακαεεχνδζδ) (εθανιυγεηαζ 1 Ηακμοανίμο 

2009) 

 ΓΛΠ 32 Υνδιαημμζημκμιζηά ιέζα: Πανμοζίαζδ (Σνμπμπμίδζδ) ηαζ ΓΛΠ 1 (Σνμπμπμίδζδ) υζμκ 

αθμνά ηα „Υνδιαημμζημκμιζηά Μέζα δζαεέζζια απυ ημκ ηάημπμ (ή “puttable” ιέζμ) (εθανιυγεηαζ 1 

Ηακμοανίμο 2009) 

 ΓΛΠ 23 Κυζημξ Γακεζζιμφ (Ακαεεχνδζδ) (εθανιυγεηαζ 1 Ηακμοανίμο 2009) 

 Δηήζζεξ Ακαααειίζεζξ ηςκ ΓΠΥΑ (Μάζμξ 2008) 

 Γζενιδκεία 18 Μεηαθμνέξ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ απυ πεθάηεξ (εθανιυγεηαζ 1 Ημοθίμο 2009)  

 

ε πενίπηςζδ πμο δ οζμεέηδζδ ηάπμζμο πνμηφπμο ή δζενιδκείαξ είπε επίπηςζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ 
ηαηαζηάζεζξ ή ηδ δναζηδνζυηδηα ημο Οιίθμο δ επίπηςζή αοηή πενζβνάθεηαζ παναηάης: 
 

 ΔΠΦΑ 8 Λεηηνπξγηθνί Τνκείο 
Σμ ΓΠΥΠ 8 ακηζηαεζζηά ημ ΓΛΠ 14, „Οζημκμιζηέξ Πθδνμθμνίεξ Καηά Σμιέα‟ ηαζ οζμεεηεί ηδκ πνμζέββζζδ 
ηδξ δζμίηδζδξ ακαθμνζηά ιε ηζξ μζημκμιζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο δίκμκηαζ ηαηά ημιέα. Ο Όιζθμξ ζοιπένακε 
υηζ μζ θεζημονβζημί ημιείξ υπςξ ηαεμνίγμκηαζ απυ ημ πνυηοπμ ΓΠΥΑ 8 είκαζ υιμζμζ ιε ημοξ 
επζπεζνδιαηζημφξ ημιείξ υπςξ αοημί είπακε ηαεμνζζηεί ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΓΛΠ 14.  

 

 Τξνπνπνίεζε ζην ΔΠΦΑ 7 Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο 
Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή απαζηεί επζπθέμκ βκςζημπμζήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ επζιέηνδζδ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ηαζ 
ημκ ηίκδοκμ νεοζηυηδηαξ. φιθςκα ιε αοηή ηδκ ηνμπμπμίδζδ απαζηείηαζ δ βκςζημπμίδζδ ηςκ 



 

επζιεηνήζεςκ εοθυβςκ αλζχκ αάζεζ ηςκ πδβχκ δεδμιέκςκ, πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ζενανπία ηνζχκ 
επζπέδςκ βζα υθα ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηα μπμία επζιεηνχκηαζ ζε εφθμβεξ αλίεξ. Δπζπθέμκ, απαζηείηαζ 
ζοιθςκία ιεηαλφ ημο ανπζημφ ηαζ ηεθζημφ οπμθμίπμο βζα ηδκ επζιέηνδζδ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ηςκ 
ζημζπείςκ ημο επζπέδμο 3, υπςξ επίζδξ ηαζ ζδιακηζηέξ ιεηαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ επζπέδςκ επζιέηνδζδξ 
ηδξ εφθμβδξ αλίαξ. Με ηδκ ηνμπμπμίδζδ αοηή δζεοηνζκίγμκηαζ επίζδξ μζ απαζηήζεζξ βζα ηζξ 
βκςζημπμζήζεζξ ημο ηίκδοκμο νεοζηυηδηαξ ακαθμνζηά ιε ηζξ ζοκαθθαβέξ παναβχβςκ ηαεχξ ηαζ 
πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα δζαπείνζζδ νεοζηυηδηαξ.  

 

 Τξνπνπνίεζε ζην ΔΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
Σμ ακαεεςνδιέκμ πνυηοπμ απαζηεί υπςξ δ ηαηάζηαζδ ιεηααμθχκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ πενζθαιαάκεζ ιυκμ 
ζοκαθθαβέξ ιε ιεηυπμοξ. Δζζαβάβεζ ιζα ηαζκμφνβζα ηαηάζηαζδ ζοκμθζημφ εζζμδήιαημξ (“comprehensive 
income”) πμο ζοκδοάγεζ υθα ηα ζημζπεία εζυδςκ ηαζ ελυδςκ πμο ακαβκςνίγμκηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ 
απμηεθεζιάηςκ ιε ηα «θμζπά ζοκμθζηά εζζμδήιαηα» (“comprehensive income”). Ζ πανμοζίαζδ ιπμνεί 
κα βίκεζ ζε ιία εκζαία ηαηάζηαζδ ή ζε δφμ ζοκδεδειέκεξ ηαηαζηάζεζξ. Δπίζδξ απαζηεί κα πανμοζζάγμκηαζ 
απυ ηδκ ανπή ηδξ εκςνίηενδξ ζοβηνζηζηήξ πενζυδμο, δδθ. ζε  ιζα ηνίηδ  ζηήθδ ζημκ ζζμθμβζζιυ, ηοπυκ 
επακαδζαηοπχζεζξ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ή ακαδνμιζηέξ εθανιμβέξ κέςκ θμβζζηζηχκ πμθζηζηχκ. 
Ο Όιζθμξ πναβιαημπμίδζε ηζξ απαναίηδηεξ αθθαβέξ ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ημο 
ηαηαζηάζεςκ βζα ημ 2009 ηαζ έπεζ επζθέλεζ ηδκ πανμοζίαζεζ ιίαξ εκζαίαξ ηαηάζηαζδξ ζοκμθζημφ 
εζζμδήιαημξ.  

 
Σνλ Μάην ηνπ 2008 ην ΓΛΠ εμέδσζε κηα ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ κε ζθνπό ηελ 
εμάιεηςε αζπλεπεηώλ θαζώο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 
εθαξκόδνληαη γηα ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009: 

 

o ΔΠΦΑ 5 Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη 
Δηαθνπείζεο Δξαζηεξηόηεηεο 
Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή δζεοηνζκίγεζ ημ βεβμκυξ υηζ υθα ηα ζημζπεία εκενβδηζημφ ηαζ παεδηζημφ ιίαξ 
εοβαηνζηήξ ηαηαηάζζμκηαζ ςξ ηαηεπυιεκα βζα πχθδζδ, ζφιθςκα ιε ημ ΓΠΥΠ 5, αηυιδ ηαζ ζηδκ 
πενίπηςζδ πμο δ εηαζνεία, ιεηά απυ πχθδζδ, δζαηδνήζεζ ιδ εθέβπμοζα ζοιιεημπή ζηδ 
εοβαηνζηή.  

 
o ΔΠΦΑ 7 Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο 

Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή ηαηανβεί ηδκ ακαθμνά ζηα «ζοκμθζηά έζμδα απυ ηυημοξ» ςξ ζοζηαηζηυ 
ζημζπείμ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ελυδςκ.  

 
o ΔΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή δζεοηνζκίγεζ υηζ ηα ζημζπεία εκενβδηζημφ ηαζ παεδηζημφ πμο έπμοκ 
ηαλζκμιδεεί ςξ ηαηεπυιεκα βζα ειπμνζηή εηιεηάθθεοζδ, ζφιθςκα ιε ημ ΓΛΠ 39, 
„Υνδιαημμζημκμιζηά ιέζα: Ακαβκχνζζδ ηαζ επζιέηνδζδ‟, δεκ ηαηαηάζζμκηαζ αοηυιαηα ςξ 
αναποπνυεεζια ζημζπεία ζημκ ζζμθμβζζιυ.  

 
o ΔΛΠ 8 Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε 

Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ ιυκμ μζ μδδβίεξ εθανιμβήξ, πμο εεςνμφκηαζ ακαπυζπαζημ 
ημιιάηζ εκυξ ΓΠΥΠ, εθανιυγμκηαζ οπμπνεςηζηά ηαηά ηδκ επζθμβή θμβζζηζηχκ πμθζηζηχκ.  

 
o ΔΛΠ 10 Γεγνλόηα κεηά ηελ Ζκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ 

Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ ηα ιενίζιαηα πμο εβηνίεδηακ ιεηά ηδκ διενμιδκία ζζμθμβζζιμφ 
δεκ εεςνμφκηαζ οπμπνεχζεζξ.  

 
o ΔΛΠ 16 Δλζώκαηα πάγηα  

Σα εκζχιαηα πάβζα πμο ηαηέπμκηαζ βζα εκμζηίαζδ ηαζ ηαηά ηδ ζοκήεδ πμνεία ηςκ 
δναζηδνζμηήηςκ πνμμνίγμκηαζ βζα πχθδζδ ιεηά ηδκ θήλδ ηδξ πενζυδμο εκμζηίαζδξ, 
ιεηαθένμκηαζ ζημ θμβανζαζιυ ηςκ απμεειάηςκ ηαηά ηδ θήλδ ηδξ πενζυδμο εκμζηίαζδξ μπυηε ηαζ 
δζαηναημφκηαζ πνμξ πχθδζδ. Οζ εζζπνάλεζξ απυ ηδκ ιεηαβεκέζηενδ πχθδζδ ειθακίγμκηαζ ςξ 
έζμδα. Σαοηυπνμκα, ηνμπμπμζείηαζ ηαζ ημ ΓΛΠ 7, „Καηαζηάζεζξ ηαιεζαηχκ νμχκ‟, υπμο 
απαζηείηαζ μζ ηαιζαηέξ εηνμέξ πνμηεζιέκμο βζα ηδκ ηαηαζηεοή ή απυηηδζδ ζπεηζηχκ παβίςκ κα 
ηαηαηάζζμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ θεζημονβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Δπίζδξ, ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ 
θεζημονβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ειθακίγμκηαζ ηαζ μζ ηαιζαηέξ εζζνμέξ απυ εκμίηζα ηαζ 
ιεηαβεκέζηενεξ πςθήζεζξ ζπεηζηχκ παβίςκ.  

 
o  ΔΛΠ 18 Έζνδα 



 

Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή ακηζηαεζζηά ημκ υνμ „Άιεζα ηυζηδ‟ ιε ημκ υνμ „ηυζημξ ζοκαθθαβχκ‟ υπςξ 
μνίγεηαζ ζημ ΓΛΠ 39.  

 
o  ΔΛΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

Ακαεεςνεί ημκ μνζζιυ ημο „ηυζημοξ πνμτπδνεζίαξ‟, ηδξ „απυδμζδξ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ημο 
πνμβνάιιαημξ‟ ηαζ ηςκ „αναποπνυεεζιςκ‟ ηαζ „άθθςκ ιαηνμπνυεεζιςκ‟ πανμπχκ ζε 
ενβαγμιέκμοξ πνμηεζιέκμο κα επζηεκηνςεεί ζηδ πνμκζηή ζηζβιή υπμο δ οπμπνέςζδ πνυηεζηαζ 
κα δζαηακμκζζηεί.  

 
o ΔΛΠ 20 Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθώλ Επηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο 

Υπνζηήξημεο 
Γάκεζα ηα μπμία επζπμνδβμφκηαζ ιε ιδδεκζηυ ή πμθφ παιδθυ επζηυηζμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ αβμνά 
δεκ εα ελαζνμφκηαζ απυ ηδκ απαίηδζδ ειθάκζζδξ ηεηιανημφ επζημηίμο. οκεπχξ ηεηιαίνεηαζ 
ηυημξ ηαζ ζε επζπμνδβμφιεκα δάκεζα, ηαζ ζοκεπχξ εκανιμκίγμκηαζ μζ απαζηήζεζξ ιε ημ ΓΛΠ 39. 
Ζ δζαθμνά ιεηαλφ ημο πμζμφ πμο εζζπνάηηεηαζ ηαζ ημο πνμελμθθδιέκμο πμζμφ θμβίγεηαζ ςξ 
ηναηζηή επζπμνήβδζδ. Ζ ηνμπμπμίδζδ έπεζ ιεθθμκηζηή εθανιμβή – βζα ηναηζηά δάκεζα πμο 
εζζπνάηημκηαζ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2009.  

 
o ΔΛΠ 23 Κόζηνο Δαλεηζκνύ 

Ζ ηνμπμπμίδζδ ακαεεςνεί ημκ μνζζιυ ημο „ηυζημοξ δακεζζιμφ‟ πνμηεζιέκμο κα εκχζεζ υθα ηα 
ζοζηαηζηά ζημζπεία ημο „ηυζημοξ δακεζζιμφ‟ ζε έκα – ημ έλμδμ ηυημο οπμθμβίγεηαζ ζφιθςκα ιε 
ηδ ιέεμδμ πναβιαηζημφ επζημηίμο υπςξ πενζβνάθεηαζ ζημ ΓΛΠ 39.  

 
o  ΔΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο  

ηδκ πενίπηςζδ πμο δ ιδηνζηή εηαζνεία απμηζιά ιζα εοβαηνζηή ηδξ ζε εφθμβδ αλία ζφιθςκα ιε 
ημ ΓΛΠ 39 ζηζξ αημιζηέξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ, μ πεζνζζιυξ αοηυξ ζοκεπίγεηαζ ηαζ ζηδκ 
πενίπηςζδ πμο ιεηαβεκέζηενα δ εοβαηνζηή ηαηαηάζζεηαζ ςξ ηαηεπυιεκδ πνμξ πχθδζδ.  

 
o ΔΛΠ 28 Επελδύζεηο ζε ζπγγελείο  

Ζ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ: (α) ηδκ πενίπηςζδ πμο ιζα ζοββεκήξ επζπείνδζδ απμηζιάηαζ ζε 
εφθμβδ αλία ζφιθςκα ιε ημ ΓΛΠ 39 ιυκμ μζ απαζηήζεζξ ημο ΓΛΠ 28 ακαθμνζηά ιε ηδ 
βκςζημπμίδζδ ηδξ θφζδξ ηαζ ηδκ έηηαζδ ζδιακηζηχκ πενζμνζζιχκ ζηδκ ζηακυηδηα ηδξ 
ζοββεκμφξ επζπείνδζδξ κα ιεηαθένεζ ηεθάθαζα ζηδκ εηαζνεία ζε ιμνθή ηαιεζαηχκ δζαεεζίιςκ ή 
απμπθδνςιήξ δακείςκ έπμοκ εθανιμβή ηαζ (α) Γζα ζημπμφξ δζελαβςβήξ εθέβπμο απμιείςζδξ 
(ζοιπενζθαιαακμιέκδξ μπμζαζδήπμηε ακαζηνμθήξ γδιζάξ απμιείςζδξ), δ επέκδοζδ ζε 
ζοββεκή επζπείνδζδ εεςνείηαζ έκα ιμκαδζηυ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ.–. οκεπχξ, ζε πενίπηςζδ 
απμιείςζδξ δεκ πνεζάγεηαζ πςνζζηή ηαηακμιή ηδξ απμιείςζδξ ζηδκ οπεναλία δ μπμία 
ειπενζέπεηαζ ζημ οπυθμζπμ ηδξ επέκδοζδξ. Ζ γδιία απμιείςζδξ ακαζηνέθεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ 
πμο δ ακαηηήζζιδ αλία ηδξ επέκδοζδξ ζηδ ζοββεκή επζπείνδζδ αολάκεηαζ.  

 
o ΔΛΠ 29 Παξνπζίαζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο  

Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή ακαεεςνεί ηδκ πενζμνζζηζηή θίζηα ηςκ ελαζνέζεςκ ακαθμνζηά ιε ηα 
ζημζπεία εκενβδηζημφ ηαζ παεδηζημφ πμο επζιεηνμφκηαζ ζε ζζημνζηυ ηυζημξ π.π. ηα εκζχιαηα 
πάβζα.  

 
o ΔΛΠ 31 πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο 

Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή δζεοηνζκίγεζ ημ βεβμκυξ υηζ εάκ ιία ημζκμπναλία απμηζιάηαζ ζε εφθμβδ αλία, 
ζφιθςκα ιε ημ ΓΛΠ 39, ιυκμ μζ απαζηήζεζξ ημο ΓΛΠ 31 ζπεηζηά ιε ηδκ βκςζημπμίδζδ ηςκ 
δεζιεφζεςκ ημο ιέθμοξ ηδξ ημζκμπναλίαξ ηαζ ηδξ ημζκμπναλίαξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζπεηζηά ιε 
ηδκ πενίθδρδ ηςκ μζημκμιζηχκ πθδνμθμνζχκ βζα ηα ζημζπεία ζζμθμβζζιμφ ηαζ απμηεθεζιάηςκ 
έπμοκ εθανιμβή.  

 
o ΔΛΠ 34 Ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά 

Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή δζεοηνζκίγεζ υηζ ηα ηένδδ ακά ιεημπή βκςζημπμζμφκηαζ ζηζξ εκδζάιεζεξ 
πνδιαημμζημκμιζηέξ ακαθμνέξ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ εηαζνεία ειπίπηεζ ζημ πεδίμ εθανιμβήξ 
ημο ΓΛΠ 33.  

 
o ΔΛΠ 36 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή δζεοηνζκίγεζ ημ βεβμκυξ υηζ υηακ πνδζζιμπμζείηαζ δ ιέεμδμξ ηςκ 
πνμελμθθδιέκςκ ηαιεζαηχκ νμχκ πνμηεζιέκμο βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ „εφθμβδξ αλίαξ ιείμκ 
ηυζημοξ πχθδζδξ‟, απαζημφκηαζ μζ ίδζεξ βκςζημπμζήζεζξ υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ πνδζζιμπμίδζδξ 
ηδξ ιεευδμο ηςκ πνμελμθθδιέκςκ ηαιεζαηχκ νμχκ πνμηεζιέκμο βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ „αλίαξ 
θυβς πνήζδξ‟.  



 

  
 

o ΔΛΠ 38 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 
- Έλμδα δναζηδνζμηήηςκ δζαθήιζζδξ ηαζ πνμχεδζδξ ακαβκςνίγμκηαζ ςξ έλμδα υηακ δ 

εηαζνεία απμηηά ημ δζηαίςια πνυζααζδξ ζηα αβαεά ή θαιαάκεζ ηζξ οπδνεζίεξ.  
 

- Καηανβεί ηδκ ακαθμνά ζε ζπάκζεξ πενζπηχζεζξ πεζζηζηχκ απμδείλεςκ πμο 
οπμζηδνίγμοκ ηδ ιέεμδμ απυζαεζδξ άοθςκ παβίςκ ιε πενζμνζζιέκδ ςθέθζιδ γςή δ 
μπμία έπεζ ςξ απμηέθεζια ημκ οπμθμβζζιυ θζβυηενςκ ζςνεοιέκςκ απμζαέζεςκ απυ 
αοηέξ πμο εα πνμέηοπηακ ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ ζηαεενήξ ιεευδμο, επζηνέπμκηαξ έηζζ 
ηδ πνήζδ ηδξ ιεευδμο απυζαεζδξ ιε αάζεζ ιμκάδςκ παναβςβήξ.  

 
- Μία πνμηαηααμθή ιπμνεί κα ακαβκςνζζηεί ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ πθδνςιή έπεζ 

πναβιαημπμζδεεί πνζκ ηδ θήρδ ημο δζηαζχιαημξ πνυζααζδξ ζηα αβαεά ή ηδκ 
παναθααή ηςκ οπδνεζζχκ. 

 
o  ΔΛΠ 39 Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε 

 
- Γζεοηνζκίγεζ υηζ αθθαβέξ ζε πενζζηάζεζξ ζπεηζηά ιε ηα πανάβςβα – ζοβηεηνζιέκα, ηα 

πανάβςβα πμο έπμοκ παναηηδνζζηεί ή απμπαναηηδνζζηεί ςξ ενβαθεία θμβζζηζηήξ 
ακηζζηάειζζδξ ιεηά ηδκ ανπζηή ακαβκχνζζή ημοξ – δεκ εεςνμφκηαζ επακαηαλζκμιήζεζξ. 
οκεπχξ, έκα πανάβςβμ ιπμνεί κα ιεηαθενεεί απυ ηδκ ηαηδβμνία, ή κα ζοιπενζθδθεεί 
ζηδκ ηαηδβμνία ηδξ „εφθμβδξ αλίαξ ιέζς απμηεθεζιάηςκ‟ ιεηά ηδκ ανπζηή ακαβκχνζζδ.  
Οιμίςξ, υηακ ηα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία έπμοκ οπμζηεί 
επακαηαλζκυιδζδ ςξ απμηέθεζια αθθαβήξ ηδξ θμβζζηζηήξ πμθζηζηήξ ιίαξ αζθαθζζηζηήξ 
εηαζνείαξ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 45 ημο ΓΠΥΠ 4, „Αζθαθζζηήνζα οιαυθαζα‟, αοηυ 
απμηεθεί αθθαβή ηςκ πενζζηάζεςκ ηαζ υπζ επακαηαλζκυιδζδ.  

 
- Απαζηεί ηδ πνήζδ ημο ακαεεςνδιέκμο πναβιαηζημφ επζημηίμο (ζε ακηίεεζδ ιε ημ ανπζηυ 

πναβιαηζηυ επζηυηζμ) ηαηά επζιέηνδζδ εκυξ πνεςζηζημφ ηίηθμο ιεηά ηδκ παφζδ 
θμβζζηζηήξ ακηζζηάειζζδξ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ.  
 

o ΔΛΠ 40 Επελδύζεηο ζε αθίλεηα 
 

- Ακαεεςνεί ημ πεδίμ εθανιμβήξ ημο (ηαεχξ ηαζ ημ πεδίμ εθανιμβήξ ημο ΓΛΠ 16) υζμκ 
αθμνά ηα αηίκδηα πμο ανίζημκηαζ οπυ ηαηαζηεοή ή αλζμπμζμφκηαζ βζα ιεθθμκηζηή πνήζδ 
ςξ επεκδοηζηά αηίκδηα κα ηαλζκμιμφκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ επεκδφζεςκ ζε αηίκδηα. 
ηδκ πενίπηςζδ πμο εηαζνεία δεκ είκαζ ζε εέζδ κα πνμζδζμνίζεζ ηδκ εφθμβδ αλία ημο 
οπυ ηαηαζηεοή επεκδοηζημφ αηζκήημο, αθθά ακαιέκεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα πνμζδζμνίζεζ 
ηδκ εφθμβδ αλία ηαηά ηδκ μθμηθήνςζή ημο, ημ οπυ ηαηαζηεοή επεκδοηζηυ αηίκδημ εα 
επζιεηνδεεί ζημ ηυζημξ έςξ ηδ ζηζβιή πμο εα ηαηαζηεί εθζηηυ κα πνμζδζμνζζηεί δ 
εφθμβδ αλία ή εα μθμηθδνςεεί δ ηαηαζηεοή ημο.  
 

- Γζεοηνζκίγεζ υηζ δ θμβζζηζηή αλία εκυξ επεκδοηζημφ αηζκήημο ημ μπμίμ ανίζηεηαζ οπυ 
ιίζεςζδ είκαζ ίζδ ιε ηδκ ηεθεοηαία απμηίιδζή ημο πνμζαολδιέκδ ηαηά μπμζμδήπμηε 
ακαβκςνζζιέκδ οπμπνέςζδ. 

 
o  ΔΛΠ 41 Γεσξγία 

 

- Ακηζηαεζζηά ημκ υνμ „ηυζημξ ζδιείμο πχθδζδξ‟ ιε ημκ υνμ „ηυζημξ πχθδζδξ‟.  
- Καηανβεί ηδκ ακαθμνά ζηδ πνήζδ πνμελμθθδηζημφ επζημηίμο πνμ-θυνμο πνμηεζιέκμο 

βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ, επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδ πνήζδ είηε ημο πνμ-
θυνμο είηε ημο ιεηά-θυνμο πνμελμθθδηζημφ επζημηίμο ακάθμβα ιε ηδκ ιέεμδμ 
απμηίιδζδξ πμο εθανιυγεηαζ. 

 
- Καηανβεί ηδκ απαβυνεοζδ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ ηαιεζαηέξ νμέξ πμο απμννέμοκ 

απυ πνυζεεηεξ ιεηαπμζήζεζξ ηαηά ηδκ εηηίιδζδ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ. Ακηζεέηςξ, 
θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ ηαιεζαηέξ νμέξ πμο ακαιέκμκηαζ κα δδιζμονβδεμφκ απυ ηδκ „πζμ 
ζπεηζηή αβμνά‟.  

Β) Πξόηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνύζα ινγηζηηθή 
πεξίνδν 



 

 
 Δηεξκελεία 17 Δηαλνκέο κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζε ηδηνθηήηεο 

Δθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ημοθίμο 2009. Ζ δζενιδκεία 
δζεοηνζκίγεζ ημκ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ ζε πενίπηςζδ δζακμιήξ ιδ-πνδιαηζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ζε 
ζδζμηηήηεξ. οβηεηνζιέκα δζεοηνζκίγεηαζ ημ πυηε εα πνέπεζ κα ακαβκςνίγεηαζ οπμπνέςζδ, μ ηνυπμξ 
επζιέηνδζδξ ηδξ οπμπνέςζδξ ηαζ ηςκ ζπεηζγυιεκςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαεχξ ηαζ ημ πυηε εα 
πνέπεζ κα απμακαβκςνίγεηαζ δ οπμπνέςζδ ηαζ ημ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ. Ζ δζενιδκεία έπεζ ιεθθμκηζηή 
εθανιμβή. Ο Όιζθμξ δεκ ακαιέκεζ επίδναζδ ηδξ δζενιδκείαξ αοηήξ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ εθυζμκ 
δεκ έπεζ πνμαεί ζε πανυιμζεξ δζακμιέξ ζε ζδζμηηήηεξ. 
 

 Δηεξκελεία 19 Δηαθαλνληζκόο ππνρξεώζεσλ κε ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο 
Δθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ημοθίμο 2010. Ζ δζενιδκεία 
αοηή δζεοηνζκίγεζ ημ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ πμο αημθμοεείηαζ ζε πενζπηχζεζξ επακαδζαπναβιάηεοζδξ ηςκ 
υνςκ ιζαξ οπμπνέςζδ ιεηαλφ εηαζνείαξ ηαζ πζζηςηή υπμο μ πζζηςηήξ απμδέπεηαζ ιεημπέξ ηδξ εηαζνείαξ 
ή άθθα ζημζπεία ηαεανήξ εέζδξ ηδξ εηαζνείαξ πνμηεζιέκμο βζα ημκ ιενζηυ ή μθζηυ δζαηακμκζζιυ ηδξ 
οπμπνέςζδξ. Με ηδκ δζενιδκεία αοηή απμζαθδκίγεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ αοηά ηα ζημζπεία ηδξ ηαεανήξ 
εέζδξ απμηεθμφκ ημ ηίιδια πμο πθδνχκεηαζ αάζεζ ημο ΓΛΠ 39, πανάβναθμξ 41 ηαζ ζοκεπχξ δ 
πνδιαημμζημκμιζηή οπμπνέςζδ απμακαβκςνίγεηαζ ηαζ ηα ζημζπεία ηδξ ηαεανήξ εέζδξ πμο εηδίδμκηαζ 
ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ ημ πθδνςηέμ ηίιδια πνμηεζιέκμο βζα ηδκ ελάθεζρδ ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ 
οπμπνέςζδξ. Ζ Δονςπασηή Έκςζδ δεκ έπεζ αηυιδ οζμεεηήζεζ ηδκ ηνμπμπμίδζδ αοηή.  Ο Όιζθμξ δεκ 
ακαιέκεζ υηζ αοηή δ δζενιδκεία δεκ εα έπεζ επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ημο ηαηαζηάζεζξ.  
 

 Δηεξκελεία 14 Πεξηπηώζεηο πξνπιεξσκώλ όηαλ ππάξρνπλ ππνρξεώζεηο ειάρηζησλ εηζθνξώλ 
(ηξνπνπνίεζε) 
Δθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2011. ημπυξ 
αοηήξ ηδξ ηνμπμπμίδζδξ είκαζ κα επζηνέρεζ ζηζξ εηαζνείεξ κα ακαβκςνίζμοκ μνζζιέκεξ εεεθμκηζηέξ 
πνμηαηααμθέξ βζα εθάπζζηεξ ηεθαθαζαηέξ οπμπνεχζεζξ ςξ πενζμοζζαηά ζημζπεία. Ζ ηνμπμπμίδζδ έπεζ 
ακαδνμιζηή ζζπφ εκχ επζηνέπεηαζ κςνίηενδ εθανιμβή ηδξ. Ζ Δονςπασηή Έκςζδ δεκ έπεζ αηυιδ 
οζμεεηήζεζ ηδκ ηνμπμπμίδζδ αοηή. Ο Όιζθμξ/ Ζ Δηαζνεία δεκ ακαιέκεζ υηζ αοηή δ ηνμπμπμίδζδ δεκ εα 
έπεζ επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ημο ηαηαζηάζεζξ 
  

 Αλαζεσξεκέλν ΔΠΦΑ 3 Σπλελώζεηο Επηρεηξήζεσλ θαη Τξνπνπνηεκέλν ΔΛΠ 27 Ελνπνηεκέλεο θαη 
Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Δθανιυγμκηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ημοθίμο 2009. Σμ 

ακαεεςνδιέκμ ΓΠΥΠ 3 εζζάβεζ ιζα ζεζνά αθθαβχκ ζημ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ ζοκεκχζεςκ επζπεζνήζεςκ μζ 

μπμίεξ εα επδνεάζμοκ ημ πμζυ ηδξ ακαβκςνζζεείζαξ οπεναλίαξ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πενζυδμο ζηδκ 

μπμία πναβιαημπμζείηαζ δ ζοκέκςζδ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηα ιεθθμκηζηά απμηεθέζιαηα. Αοηέξ μζ αθθαβέξ 

πενζθαιαάκμοκ ηδκ ελμδμπμίδζδ ηςκ δαπακχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ απυηηδζδ ηαζ ηδκ ακαβκχνζζδ 

ιεθθμκηζηχκ ιεηααμθχκ ζηδκ εφθμβδ αλία ημο εκδεπυιεκμο ηζιήιαημξ ζηα απμηεθέζιαηα (ακηί βζα 

πνμζανιμβή ηδξ οπεναλίαξ). Σμ ηνμπμπμζδιέκμ ΓΛΠ 27 απαζηεί υπςξ ζοκαθθαβέξ πμο μδδβμφκ ζε 

αθθαβέξ πμζμζηχκ ζοιιεημπήξ ζε εοβαηνζηή ηαηαπςνμφκηαζ ζηδκ ηαεανή εέζδ. οκεπχξ δεκ 

επδνεάγμοκ ηδκ οπεναλία μφηε δδιζμονβμφκ απμηέθεζια (ηένδμξ ή γδιία). Δπζπθέμκ ημ ηνμπμπμζδιέκμ 

πνυηοπμ αθθάγεζ ημκ ηνυπμ πμο θμβίγμκηαζ μζ γδιίεξ εοβαηνζηχκ ηαεχξ ηαζ ημ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ ζε 

πενίπηςζδ απχθεζαξ εθέβπμο εοβαηνζηήξ. Όθεξ μζ αθθαβέξ ηςκ ακςηένς πνμηφπςκ εα εθανιμζημφκ 

απυ ηδκ διενμιδκία εθανιμβήξ ημοξ ηαζ εα επδνεάζμοκ ιεθθμκηζηέξ απμηηήζεζξ ηαζ ζοκαθθαβέξ ιε 

ιεηυπμοξ ιεζμρδθίαξ απυ ηδκ διενμιδκία αοηή ηαζ ιεηά. 

 

 Τξνπνπνίεζε ζην ΔΛΠ 39 Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε - Αληηθείκελα 
θαηάιιεια πξνο αληηζηάζκηζε 
Δθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ημοθίμο 2009. Ζ 
ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεζ υηζ ιία εηαζνία επζηνέπεηαζ κα παναηηδνίζεζ ιένμξ ηςκ ιεηααμθχκ ζηδκ εφθμβδ 
αλία ή ηδξ δζαηφιακζδξ ηςκ πνδιαημνμχκ εκυξ πνδιαημμζημκμιζημφ ιέζμο ςξ ακηζζηαειζζιέκμ 
ακηζηείιεκμ. Δπίζδξ, δ δζενιδκεία αοηή ηαθφπηεζ ημκ παναηηδνζζιυ ημο πθδεςνζζιμφ ςξ ηίκδοκμ πνμξ 
ακηζζηάειζζδ ή ιένμξ εκυξ ηέημζμο ηζκδφκμο ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ. Ο Όιζθμξ δεκ ακαιέκεζ υηζ 
αοηή δ ηνμπμπμίδζδ εα έπεζ επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ημο ηαηαζηάζεζξ εθυζμκ δεκ έπεζ ζοκάρεζ 
ηέημζμο είδμοξ ακηζζηαειίζεζξ. 

 
 

 ΔΠΦΑ 9 Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Φάζε 1, ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 
ηαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε 



 

Δθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2013. Ζ Φάζδ 
1 ημο μ κέμο αοημφ πνμηφπμο εζζάβεζ κέεξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ ηαλζκυιδζδ ηαζ επζιέηνδζδ ηςκ 
πνδιαημμζημκμιζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ. Δπζηνέπεηαζ κςνίηενδ εθανιμβή ημο πνμηφπμο. Ζ 
Δονςπασηή Έκςζδ δεκ έπεζ αηυιδ οζμεεηήζεζ ηδκ ηνμπμπμίδζδ αοηή. Ο Όιζθμξ ανίζηεηαζ ζηδ 
δζαδζηαζία ελέηαζδξ ηδξ επίδναζδξ αοημφ ημο πνμηφπμο ζηζξ μζημκμιζηέξ ημο ηαηαζηάζεζξ.  

 

 Τξνπνπνίεζε ζην ΔΠΦΑ 2 Παξνρέο πνπ Εμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ 
Δθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2010. Ζ 
ηνμπμπμίδζδ αοηή δζεοηνζκίγεζ ημκ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ ηςκ ζοκαθθαβχκ πμο ελανηχκηαζ απυ ηδκ αλία 
ηςκ ιεημπχκ ιεηαλφ εηαζνζχκ ημο ζδίμο μιίθμο ηαζ ηαζ πςξ αοηέξ ακηζιεηςπίγμκηαζ ζηζξ αημιζηέξ 
μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηςκ εοβαηνζηχκ εηαζνζχκ. Ζ Δονςπασηή Έκςζδ δεκ έπεζ αηυιδ οζμεεηήζεζ ηδκ 
ηνμπμπμίδζδ αοηή. Ο Όιζθμξ δεκ ακαιέκεζ υηζ αοηή δ ηνμπμπμίδζδ εα έπεζ επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ 
ημο ηαηαζηάζεζξ εθυζμκ δεκ έπεζ ζοκάρεζ ηέημζμο είδμοξ ζοκαθθαβέξ. 

 

 Τξνπνπνίεζε ζην ΔΛΠ 32 Ταμηλόκεζε ησλ εθδόζεσλ δηθαησκάησλ 
Δθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Φεανμοανίμο 2010. Ζ 
ηνμπμπμίδζδ αοηή ακαθένεηαζ ζηδκ έηδμζδ δζηαζςιάηςκ πνμαίνεζδξ έκακηζ εκυξ ηαεμνζζιέκμο πμζμφ 
ζε λέκμ κυιζζια, ηα μπμία δζηαζχιαηα ακηζιεηςπίγμκηακ απυ ημ οθζζηάιεκμ πνυηοπμ ςξ πανάβςβα. 
Βάζεζ ηδξ ηνμπμπμίδζδξ αοηήξ, ζε πενίπηςζδ πμο ηα δζηαζχιαηα αοηά εηδίδμκηαζ ακαθμβζηά ζημοξ 
ιεηυπμοξ ιζαξ εηαζνείαξ, μζ μπμίμζ ηαηέπμοκ ίδζαξ ηαηδβμνίαξ ζοιιεημπζημφξ ηίηθμοξ ηδξ εηαζνείαξ, βζα 
έκα ηαεμνζζιέκμ πμζυ ζε λέκμ κυιζζια, εα πνέπεζ κα ηαλζκμιμφκηαζ ςξ ζημζπεία ηδξ ηαεανήξ εέζδξ 
ακελάνηδηα απυ ημ κυιζζια ζημ μπμίμ έπεζ μνζζηεί δ ηζιή ελάζηδζδξ ημο δζηαζχιαημξ. Ο Όιζθμξ δεκ 
ακαιέκεζ υηζ αοηή δ ηνμπμπμίδζδ εα έπεζ επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ημο ηαηαζηάζεζξ εθυζμκ δεκ έπεζ 
ζοκάρεζ ηέημζμο είδμοξ ζοκαθθαβέξ. 
 

 Αλαζεώξεζε ηνπ ΔΛΠ 24 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 
Δθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2011. Ζ 
ακαεεχνδζδ αοηή ακαθένεηαζ ζηδκ εηηίιδζδ πμο απαζηείηαζ πνμηεζιέκμο κα πνμζδζμνζζηεί εάκ ημ 
δδιυζζμ ηαζ εηαζνείεξ μζ μπμίεξ είκαζ βκςζηυ υηζ εθέβπμκηαζ απυ ημ δδιυζζμ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ 
έκαξ ηαζ ιμκαδζηυξ πεθάηδξ. Πνμηεζιέκμο βζ‟ αοηυκ ημκ πνμζδζμνζζιυ, δ εηαζνεία εα πνέπεζ κα 
ακαθμβζζηεί ημ ααειυ ζημκ μπμίμ οπάνπεζ μζημκμιζηή αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ εηαζνεζχκ. Ζ 
ηνμπμπμίδζδ έπεζ ακαδνμιζηή ζζπφ εκχ επζηνέπεηαζ κςνίηενδ εθανιμβή ηδξ. Ζ Δονςπασηή Έκςζδ δεκ 
έπεζ αηυιδ οζμεεηήζεζ ηδκ ηνμπμπμίδζδ αοηή. Ο Όιζθμξ δεκ ακαιέκεζ υηζ αοηή δ ακαεεχνδζδ δεκ εα έπεζ 
επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ημο ηαηαζηάζεζξ. 
 

 Τξνπνπνίεζε ζην ΔΠΦΑ 1 Πξόζζεηεο εμαηξέζεηο θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ησλ ΔΠΦΑ 
Ζ Δονςπασηή Έκςζδ δεκ έπεζ αηυιδ οζμεεηήζεζ ηδκ ηνμπμπμίδζδ αοηή. Ο Όιζθμξ δεκ ακαιέκεζ υηζ αοηή 
δ ηνμπμπμίδζδ εα έπεζ επίδναζδ ζηζξ μζημκμιζηέξ ημο ηαηαζηάζεζξ. 

 
Σνλ Απξίιην ηνπ 2009 ην ΓΛΠ ελέδςζε ιζα δεφηενδ ζεζνά ηνμπμπμζήζεςκ ηςκ ΓΠΥΑ ιε ζημπυ ηδκ 

ελάθεζρδ αζοκεπεζχκ ηαεχξ ηαζ ηδκ πανμπή δζεοηνζκίζεςκ. Οζ διενμιδκίεξ εθανιμβήξ είκαζ 
δζαθμνεηζηέξ βζα ηάεε ηνμπμπμίδζδ, δ κςνίηενδ εη ηςκ μπμίςκ είκαζ βζα θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο 
λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ημοθίμο 2009. Ζ Δονςπασηή Έκςζδ δεκ έπεζ αηυιδ οζμεεηήζεζ αοηέξ ηζξ 
ακαααειίζεζξ. 

 
o ΓΠΥΑ 2 Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ, εθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ 

θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ημοθίμο 2009. Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ δ εζζθμνά 
ιζαξ επζπείνδζδξ ηαηά ημ ζπδιαηζζιυ ιζαξ ημζκμπναλίαξ ηαεχξ ηαζ ζοκεκχζεζξ μκημηήηςκ οπυ 
ημζκυ έθεβπμ δεκ εκηάζζμκηαζ ζημ πεδίμ εθανιμβήξ ημο ΓΠΥΑ 2, πανυθμ ελαζνμφκηαζ απυ ημ 
πεδίμ εθανιμβήξ ημο ΓΠΥΑ 3 (ηνμπμπμζδιέκμ). ε πενίπηςζδ πμο ιζα εηαζνεία έπεζ οζμεεηήζεζ 
κςνίηενα ημ ΓΠΥΑ 3 (ηνμπμπμζδιέκμ), δ ηνμπμπμίδζδ ημο ΓΠΥΑ 2 πνέπεζ κα οζμεεηδεεί επίζδξ 
κςνίηενα. 

 

o ΔΠΦΑ 5 Με-Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη 
Δηαθνπείζεο Δξαζηεξηόηεηεο, εθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ 
ή ιεηά ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2010. Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ μζ βκςζημπμζήζεζξ πμο απαζημφκηαζ ακαθμνζηά 
ιε ηα ιδ-ηοηθμθμνμφκηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηαζ ηζξ μιάδεξ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πμο 
έπμοκ ηαλζκμιδεεί ςξ ηαηεπυιεκα πνμξ πχθδζδ ή δζαημπείζεξ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ ιυκμ 
εηείκεξ πμο μνίγμκηαζ απυ ημ ΓΠΥΑ 5. Οζ απαζηήζεζξ βζα βκςζημπμζήζεζξ πμο μνίγμκηαζ απυ 
άθθα πνυηοπα, εθανιυγμκηαζ ιυκμ εάκ οπάνπεζ εζδζηή απαίηδζδ βζα ακάθμβα ιδ-
ηοηθμθμνμφκηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ή δζαημπείζεξ δναζηδνζυηδηεξ.  

 



 

o ΔΠΦΑ 8 Λεηηνπξγηθνί Τνκείο, εθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή 
ιεηά ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2010. Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ ηα ηαηά θεζημονβζηυ ημιέα πενζμοζζαηά ζημζπεία 
ηαζ οπμπνεχζεζξ είκαζ οπμπνεςηζηυ κα δδιμζζεφμκηαζ ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ηα 
πενζμοζζαηά αοηά ζημζπεία ηαζ οπμπνεχζεζξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζε επζιεηνήζεζξ μζ μπμίεξ 
πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημκ Δπζηεθαθήξ Λήρδξ Δπζπεζνδιαηζηχκ Απμθάζεςκ.  

 

o ΔΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, εθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ 

πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2010. Οζ υνμζ ιζαξ οπμπνέςζδξ δ μπμία 
ιπμνεί κα ηαηαθήλεζ, μπμζαδήπμηε ζηζβιή, ζε δζεοεέηδζδ ιέζς ηδξ έηδμζδξ ζημζπείςκ ηδξ 
ηαεανήξ εέζδξ ηαηά ηδκ πνμαίνεζδ ημο ακηζζοιααθθμιέκμο, δεκ επδνεάγμοκ ηδκ ηαλζκυιδζή 

ημο. 

 

o ΓΛΠ 7 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ, εθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο 

λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2010. Ρδηά ακαθένεηαζ υηζ ιυκμ μζ δαπάκεξ πμο 
ηαηαθήβμοκ ζε ακαβκχνζζδ εκυξ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ςξ ηαιζαηέξ 
νμέξ απυ επεκδοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή εα επδνεάζεζ ηδκ πανμοζίαζδ, 
ζηδκ ηαηάζηαζδ ηαιεζαηχκ νμχκ, ημο εκδεπυιεκμο ηζιήιαημξ ζε ιζα ζοκέκςζδ επζπεζνήζεςκ δ 
μπμία μθμηθδνχεδηε εκηυξ ημο 2009 ιε ηαιεζαηή δζεοεέηδζδ.  

 
o ΓΛΠ 17 Μηζζώζεηο, εθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 

1 Ηακμοανίμο 2009. Ζ ηνμπμπμίδζδ ηαηανβεί ηζξ εζδζηέξ μδδβίεξ εθανιμβήξ ακαθμνζηά ιε ηδκ 

ηαλζκυιδζδ ηδξ βδξ ςξ ιίζεςζδ έηζζ χζηε κα παναιείκμοκ ιυκμ μζ βεκζηέξ μδδβίεξ εθανιμβήξ.  

 

o ΓΛΠ 18 Έζνδα. Σμ ΓΛΠ πνυζεεζε μδδβίεξ (μζ μπμίεξ ζοκμδεφμοκ ημ πνυηοπμ) πνμηεζιέκμο 

κα ηαεμνίζεζ εάκ ιζα εηαζνεία εκενβεί ςξ ηαη‟ μοζία ζοιααθθυιεκμξ ή ςξ ακηζπνυζςπμξ. Σα 

παναηηδνζζηζηά πμο θαιαάκμκηαζ οπυρδ είκαζ εάκ δ εηαζνεία: 

 
- Έπεζ πνςηανπζηή εοεφκδ βζα ηδκ πανμπή αβαεχκ ή οπδνεζζχκ 

- Δπςιίγεηαζ ημκ ηίκδοκμ ηςκ απμεειάηςκ 

- Έπεζ εοπένεζα ηαεμνζζιμφ ηςκ ηζιχκ 

- Δπςιίγεηαζ ημκ πζζηςηζηυ ηίκδοκμ  

 
o ΓΛΠ 36 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, εθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ 

πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2010. Με ηδκ ηνμπμπμίδζδ δζεοηνζκίγεηαζ 
υηζ δ ιεβαθφηενδ ιμκάδα πμο επζηνέπεηαζ κα ηαηακειδεεί δ οπεναλία, δ μπμία απμηηήεδηε ζε 
ιζα ζοκέκςζδ επζπεζνήζεςκ, είκαζ μ θεζημονβζηυξ ημιέαξ υπςξ μνίγεηαζ ζημ ΓΠΥΑ 8 πνζκ 
εθανιμζημφκ μζ ηακυκεξ ζοβηέκηνςζδξ βζα ζημπμφξ δδιμζίεοζδξ. 

 

 

o ΓΛΠ 38 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο 
λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ημοθίμο 2009.  Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ μζ ιέεμδμζ απμηίιδζδξ πμο 
πανμοζζάγμκηαζ πνμηεζιέκμο βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ εκυξ άοθμο πενζμοζζαημφ 
ζημζπείμο ημ μπμίμ απμηηάηαζ ζε ιζα ζοκέκςζδ επζπεζνήζεςκ ηαζ ημ μπμίμ δεκ δζαπναβιαηεφεηαζ 
ζε εκενβυ αβμνά είκαζ ιυκμ παναδείβιαηα ηαζ δεκ είκαζ πενζμνζζηζηέξ ακαθμνζηά ιε ηδ ιέεμδμ 
πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί. ε πενίπηςζδ πμο ιζα εηαζνεία έπεζ οζμεεηήζεζ κςνίηενα ημ 
ΓΠΥΑ 3 (ηνμπμπμζδιέκμ), δ ηνμπμπμίδζδ ημο ΓΛΠ 38 πνέπεζ κα οζμεεηδεεί επίζδξ κςνίηενα. 

 
o ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε, εθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ 

θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2010. Ζ ηνμπμπμίδζδ 
δζεοηνζκίγεζ υηζ: 

 
- Σμ δζηαίςια πνμπθδνςιήξ εεςνείηαζ ζηεκά ζοκδεδειέκμ ιε ημ ηφνζμ ζοιαυθαζμ υηακ δ 

ηζιή ελάζηδζδξ εκυξ δζηαζχιαημξ πνμπθδνςιήξ απμγδιζχκεζ ημκ δακεζγυιεκμ ιέπνζ 
ηαηά πνμζέββζζδ ηδκ πανμφζα αλία ημο παιέκμο ηυημο βζα ημ οπυθμζπμ δζάζηδια ημο 
ηφνζμο ζοιαμθαίμο. 

 

- Ζ ελαίνεζδ ζπεηζηά ιε ζοιαυθαζα ιεηαλφ εκυξ αβμναζηή ηαζ εκυξ πςθδηή ζε ιζα 
ζοκέκςζδ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ αβμνά ή πχθδζδ ημο απμηηχιεκμο ζε ιεθθμκηζηή 
διενμιδκία, εθανιυγεηαζ ιυκμ ζε δεζιεοηζηά ζοιαυθαζα ιεθθμκηζηήξ εηπθήνςζδξ, ηαζ 



 

υπζ ζε ζοιαυθαζα παναβχβςκ υπμο πενεηαίνς εκένβεζεξ απυ μπμζαδήπμηε πθεονά 
πνέπεζ κα θδθεμφκ (Δθανιυγεηαζ βζα υθα ηα ζοιαυθαζα πμο δεκ έπμοκ θήλεζ βζα 
θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ηακμοανίμο 2010) 

 

- Κένδδ ηαζ γδιίεξ ζε ακηζζηαειίζεζξ ηαιεζαηχκ νμχκ ιζαξ ιεθθμκηζηήξ ζοκαθθαβήξ δ 
μπμία ηεθζηχξ ηαηαθήβεζ ζηδκ ακαβκχνζζδ εκυξ πνδιαημμζημκμιζημφ ιέζμο ή ζε 
ακηζζηάειζζδ ηαιεζαηχκ νμχκ ήδδ ακαβκςνζζιέκςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ιέζςκ 
πνέπεζ κα επακαηαλζκμιμφκηαζ ζηδκ πενίμδμ υπμο μζ ακηζζηαειζζιέκεξ ιεθθμκηζηέξ 
ηαιεζαηέξ νμέξ επδνεάγμοκ ημ ηένδμξ ή ηδ γδιία (Δθανιυγεηαζ βζα υθα ηα ζοιαυθαζα 
πμο δεκ έπμοκ θήλεζ βζα θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ηακμοανίμο 
2010) 

 

o Γηεξκελεία 9 Δπαλεθηίκεζε ησλ ελζώκαησλ παξαγώγσλ, εθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ 
θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ημοθίμο 2009. Σμ ΓΛΠ ηνμπμπμίδζε ημ 
πεδίμ εθανιμβήξ ηδξ δζενιδκείαξ 9 πνμηεζιέκμο κα δζεοηνζκίζεζ υηζ δεκ εθανιυγεηαζ ζε πζεακέξ 
επακεηηζιήζεζξ, ηαηά ηδκ διενμιδκία ελαβμνάξ, ηςκ εκζςιαηςιέκςκ παναβχβςκ ζε 
ζοιαυθαζα πμο απμηηχκηαζ ηαηά ηδκ ζοκέκςζδ επζπεζνήζεςκ ιεηαλφ εηαζνεζχκ ή επζπεζνήζεςκ 
οπυ ημζκυ έθεβπμ ή ζπδιαηζζιυ ιζαξ ημζκμπναλίαξ. ε πενίπηςζδ πμο ιζα εηαζνεία έπεζ 
οζμεεηήζεζ κςνίηενα ημ ΓΠΥΑ 3 (ηνμπμπμζδιέκμ), δ ηνμπμπμίδζδ ημο ΓΛΠ 38 πνέπεζ κα 
οζμεεηδεεί επίζδξ κςνίηενα. 

 

o Γηεξκελεία 16 Αληηζηαζκίζεηο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό, 
εθανιυγεηαζ βζα εηήζζεξ θμβζζηζηέξ πενζυδμοξ πμο λεηζκμφκ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1 Ημοθίμο 2009. Ζ 
ηνμπμπμίδζδ ακαθένεζ υηζ ζε ιζα ακηζζηάειζζδ ηαεανήξ επέκδοζδξ ζε εηιεηάθθεοζδ ζημ 
ελςηενζηυ, ηα ιέζα ακηζζηάειζζδξ ιπμνμφκ κα δζαηδνδεμφκ απυ μπμζαδήπμηε εηαζνεία ή 
εηαζνείεξ εκηυξ ημο μιίθμο, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ζημ ελςηενζηυ, 
δεδμιέκμο υηζ ζηακμπμζμφκηαζ μζ απαζηήζεζξ ημ ΓΛΠ 39 ζπεηζηά ιε ημκ παναηηδνζζιυ, ηδκ 
ηεηιδνίςζδ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ακηζζηάειζζδ ζε ηαεανή 
επέκδοζδ. 

 

 
(γ) Έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ: 

 
Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ Neurosoft εκέηνζκε ηζξ εηαζνζηέξ ηαζ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ 
ηαηαζηάζεζξ βζα ηδκ πνήζδ πμο έθδλε ηδκ 31δ Γεηειανίμο 2009, ζηζξ ΝΑ ΜΠΔΗ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΜΔΣΑ ΣΗ 15 ΜΑΡΣΗΟΤ 2010 XX XXX 2010. Οζ ακαθενυιεκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ 
οπυηεζκηαζ ζε μνζζηζηή έβηνζζδ απυ ηδκ Δηήζζα Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ Μεηυπςκ. 

  
(δ)    εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Κξίζεηο: 

 
Ο Όιζθμξ πνμααίκεζ ζε εηηζιήζεζξ, παναδμπέξ ηαζ αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ πνμηεζιέκμο, είηε κα επζθέλεζ ηζξ 
ηαηαθθδθυηενεξ θμβζζηζηέξ ανπέξ είηε ζε ζπέζδ ιε ηδ ιεθθμκηζηή ελέθζλδ βεβμκυηςκ ηαζ ζοκαθθαβχκ. Οζ 
εκ θυβς εηηζιήζεζξ, παναδμπέξ ηαζ ηνίζεζξ επακελεηάγμκηαζ πενζμδζηά πνμηεζιέκμο κα ακηαπμηνίκμκηαζ 
ζηα ηνέπμκηα δεδμιέκα ηαζ κα ακηακαηθμφκ ημοξ εηάζημηε ηνέπμκηεξ ηζκδφκμοξ ηαζ ααζίγμκηαζ ζηδκ 
πνμβεκέζηενδ ειπεζνία ηδξ Γζμίηδζδξ ζε ζπέζδ ιε ημ επίπεδμ / υβημ ηςκ ζοκαθχκ ζοκαθθαβχκ ή 
βεβμκυηςκ. Οζ ααζζηέξ εηηζιήζεζξ ηαζ αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζε δεδμιέκα, δ ελέθζλδ 
ηςκ μπμίςκ εα ιπμνμφζε κα επδνεάζεζ ηα ημκδφθζα ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ημοξ επυιεκμοξ 12 
ιήκεξ, έπμοκ ςξ ηάηςεζ: 
 
(α) Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο: Ζ Γζμίηδζδ ημο Οιίθμο πνμααίκεζ ζε πενζμδζηή 
επακεηηίιδζδ ηδξ επάνηεζαξ ηδξ πνυαθερδξ ζπεηζηά ιε ηζξ επζζθαθείξ απαζηήζεζξ ζε ζοκάνηδζδ ηδξ 
πζζηςηζηήξ ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ζημζπεία ηδξ Νμιζηήξ Τπδνεζίαξ ημο Οιίθμο, ηα 
μπμία πνμηφπημοκ αάζεζ επελενβαζίαξ ζζημνζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ πνυζθαηςκ ελεθίλεςκ ηςκ 
οπμεέζεςκ πμο δζαπεζνίγεηαζ. 
 
(β) Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο: Ζ πνυαθερδ βζα θυνμ εζζμδήιαημξ ιε αάζδ ημ ΓΛΠ 12 
οπμθμβίγεηαζ ιε εηηίιδζδ ηςκ θυνςκ πμο εα ηαηααθδεμφκ ζηζξ θμνμθμβζηέξ ανπέξ ηαζ πενζθαιαάκεζ 
ημκ ηνέπμκηα θυνμ εζζμδήιαημξ βζα ηάεε πνήζδ, πνυαθερδ βζα ημοξ πνυζεεημοξ θυνμοξ πμο πζεακυκ 
κα πνμηφρμοκ απυ ιεθθμκηζημφξ θμνμθμβζημφξ εθέβπμοξ ηαζ ακαβκχνζζδ ιεθθμκηζηχκ θμνμθμβζηχκ 
ςθεθεζχκ. Ζ ηεθζηή εηηαεάνζζδ ηςκ θυνςκ εζζμδήιαημξ εκδέπεηαζ κα απμηθίκεζ απυ ηα ζπεηζηά πμζά 
ηα μπμία έπμοκ ηαηαπςνδεεί ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. 
 



 

(γ) Σπληειεζηέο απόζβεζεο: Σα πάβζα πενζμοζζαηά ζημζπεία ημο Οιίθμο απμζαέκμκηαζ ζφιθςκα ιε 
ηδκ οπμθεζπυιεκδ ςθέθζιδ γςή ημοξ. Αοηέξ μζ οπμθεζπυιεκεξ ςθέθζιεξ γςέξ επακεηηζιχκηαζ πενζμδζηά 
βζα κα ηαεμνίζμοκ ηαηά πυζμ ζοκεπίγμοκ κα είκαζ ηαηάθθδθεξ. Οζ πναβιαηζηέξ ςθέθζιεξ γςέξ ηςκ 
πάβζςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ εκδέπεηαζ κα δζαθμνμπμζδεμφκ απυ πανάβμκηεξ υπςξ δ ηεπκμθμβζηή 
ηαζκμημιία ηαζ ηα πνμβνάιιαηα ζοκηήνδζδξ. 
 
(δ) Απνκείσζε ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ: Σα εκζχιαηα πάβζα ζημζπεία εθέβπμκηαζ βζα ζημπμφξ 
απμιείςζδξ υηακ βεβμκυηα ή αθθαβέξ ζηζξ ζοκεήηεξ οπμδδθχκμοκ υηζ δ θμβζζηζηή αλία ιπμνεί κα ιδκ 
είκαζ ακαηηήζζιδ. Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ αλίαξ πνήζεςξ δ Γζμίηδζδ εηηζιά ηζξ ιεθθμκηζηέξ ηαιεζαηέξ 
νμέξ απυ ημ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ ή ηδκ ιμκάδα ηαιεζαηήξ νμήξ ηαζ κα επζθέλεζ ημκ ηαηάθθδθμ 
ζοκηεθεζηή πνμελυθθδζδξ βζα κα οπμθμβίζεζ ηδκ πανμφζα αλία ηςκ ιεθθμκηζηχκ ηαιεζαηχκ νμχκ 
(ζδιείςζδ 3ζ). 
 

(ε) Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: Οζ ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ 
ακαβκςνίγμκηαζ βζα υθεξ ηζξ απνδζζιμπμίδηεξ θμνμθμβζηέξ γδιίεξ ζημκ ααειυ πμο είκαζ 
πζεακυ υηζ εα οπάνλμοκ επανηή θμνμθμβζηά ηένδδ πμο εα ζοιρδθζζημφκ ιε αοηέξ ηζξ 
θμνμθμβζηέξ γδιίεξ. Γζα ημκ ηαεμνζζιυ ημο φρμοξ ηδξ ακαααθθυιεκδξ θμνμθμβζηήξ 
απαίηδζδξ πμο ιπμνεί κα ακαβκςνζζηεί απαζημφκηαζ ζδιακηζηέξ ηνίζεζξ ηαζ εηηζιήζεζξ ηδξ 
Γζμίηδζδξ ημο Οιίθμο, μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζηα ιεθθμκηζηά θμνμθμβζηά ηένδδ ζε 
ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ιεθθμκηζηέξ θμνμθμβζηέξ ζηναηδβζηέξ πμο εα αημθμοεδεμφκ.  

 
 

3. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ: 
 

Οζ ααζζηέξ θμβζζηζηέξ ανπέξ πμο έπμοκ οζμεεηδεεί απυ ημκ Όιζθμ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ 
ζοκδιιέκςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ έπμοκ ςξ ελήξ: 
 

(α) Βάζε Δλνπνίεζεο: Οζ ζοκδιιέκεξ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πενζέπμοκ ηζξ 

μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ ιδηνζηήξ εηαζνείαξ Neurosoft ηαζ υθςκ ηςκ εοβαηνζηχκ εηαζνεζχκ ζηζξ 
μπμίεξ δ Neurosoft έπεζ ηδ δοκαηυηδηα άζηδζδξ εθέβπμο. Οζ εοβαηνζηέξ (εηαζνείεξ ζηζξ μπμίεξ μ 
Όιζθμξ έιιεζα ή άιεζα ζοιιεηέπεζ ιε πενζζζυηενμ απυ ημ 50% ηςκ ρήθςκ ή ιε άθθμκ ηνυπμ 
εθέβπεζ ηδ δζμίηδζή ημοξ) έπμοκ εκμπμζδεεί. Οζ εοβαηνζηέξ εκμπμζμφκηαζ απυ ηδκ διενμιδκία ηαηά 
ηδκ μπμία μ μοζζαζηζηυξ έθεβπμξ ιεηαθένεηαζ ζημκ Όιζθμ, ηαζ παφμοκ κα εκμπμζμφκηαζ απυ ηδκ 
διενμιδκία ηαηά ηδκ μπμία μ έθεβπμξ παφεζ κα οθίζηαηαζ. 
 
Όθεξ μζ εκδμεηαζνζηέξ ζοκαθθαβέξ ηαζ οπυθμζπα έπμοκ απαθεζθεεί ζηζξ ζοκδιιέκεξ εκμπμζδιέκεξ 
μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Όπμο απαζηήεδηε, μζ θμβζζηζηέξ ανπέξ ηςκ εοβαηνζηχκ έπμοκ 
ηνμπμπμζδεεί έηζζ χζηε κα δζαζθαθζζηεί δ ζοκέπεζα ιε ηζξ θμβζζηζηέξ ανπέξ πμο οζμεεηήεδηακ απυ 
ημκ Όιζθμ. 

 
Ζ θμβζζηζηή ιέεμδμξ αβμνάξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ θμβζζιυ απυηηδζδξ εοβαηνζηχκ. Σμ ηυζημξ 
ιζαξ απυηηδζδξ οπμθμβίγεηαζ ςξ ημ άενμζζια ηςκ εφθμβςκ αλζχκ, ηαηά ηδκ διενμιδκία 
ζοκαθθαβήξ, ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πμο πνμζθένμκηαζ, ηςκ ιεημπχκ πμο εηδίδμκηαζ ηαζ 
ηςκ οπμπνεχζεςκ πμο οθίζηακηαζ ή ακαθαιαάκμκηαζ πθέμκ μπμζμοδήπμηε ηυζημοξ πμο 
ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ απυηηδζδ. Σα απμηηχιεκα ζημζπεία εκενβδηζημφ, μζ οπμπνεχζεζξ ηαζ 
εκδεπυιεκεξ οπμπνεχζεζξ οπμθμβίγμκηαζ ανπζηά ζηδκ εφθμβδ αλία ημοξ ηαηά ηδκ διενμιδκία 
ζοκαθθαβήξ, ακελάνηδηα απυ ημ φρμξ ημο πμζμζημφ ηδξ ιεζμρδθίαξ. Ζ δζαθμνά ιεηαλφ ημο 
ηυζημοξ απυηηδζδξ ηαζ ηδξ εφθμβδ αλίαξ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ ηδξ εοβαηνζηήξ πμο απμηηήεδηε, 
ακαβνάθεηαζ ςξ οπεναλία. Όηακ ημ ηυζημξ ηδξ απυηηδζδξ είκαζ ιζηνυηενμ απυ ηδκ εφθμβδ αλία 
ηδξ ηαεανήξ εέζδξ ηδξ εοβαηνζηήξ πμο απμηηήεδηε, δ δζαθμνά ακαβκςνίγεηαζ άιεζα ζηδκ 
ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ πνήζδξ. Ζ πανάβναθμξ (ζη) πενζβνάθεζ ηδ θμβζζηζηή ακηζιεηχπζζδ 
ηδξ οπεναλίαξ.  
 
Ζ διενμιδκία ηαηάνηζζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηςκ εοβαηνζηχκ εηαζνεζχκ ζοιπίπηεζ ιε 
αοηή ηδξ  Δηαζνείαξ. 
 
Σα δζηαζχιαηα ιεζμρδθίαξ οπμθμβίγμκηαζ ζημ πμζμζηυ ηδξ ιεζμρδθίαξ ζε υηζ αθμνά ηζξ εφθμβεξ 
αλίεξ ηςκ ακαβκςνίζζιςκ ζημζπείςκ εκενβδηζημφ ηαζ παεδηζημφ ηαηά ηδκ διενμιδκία απυηηδζδξ 
πθέμκ ηδκ ακαθμβία ιεζμρδθίαξ επί ηςκ ηζκήζεςκ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ ηδξ εοβαηνζηήξ ιέπνζ ηδκ 
διενμιδκία ζζμθμβζζιμφ. 
 
Οζ αβμνέξ δζηαζςιάηςκ ιεζμρδθίαξ, πμο μοζζαζηζηά απμηεθμφκ αβμνέξ πμο βίκμκηαζ ιεηά ηδκ 
απυηηδζδ ημο εθέβπμο ιζαξ επζπείνδζδξ, θμβίγμκηαζ ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ιείςζδξ δζηαζςιάηςκ 



 

ιεζμρδθίαξ ιε αάζδ ημ ιεηαθενυιεκμ πμζυ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηηήζδξ. 
Οπμζαδήπμηε οπένααζδ ζηα πμζά πμο ηαηααάθθμκηαζ πάκς απυ ημ πμζμζηυ ημο ιεηαθενυιεκμο 
πμζμφ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ πμο απμηηήεδηε ακαβκςνίγεηαζ ςξ οπεναλία. Οπμζμδήπμηε έθθεζιια 
ζηα πμζά πμο ηαηααάθθμκηαζ ζε ζπέζδ ιε ημ πμζμζηυ ημο ιεηαθενυιεκμο πμζμφ ηδξ ηαεανήξ 
εέζδξ πμο απμηηήεδηε ακαβκςνίγεηαζ άιεζα ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ πνήζδξ. 
 
Οζ ζοιιεημπέξ ζε εοβαηνζηέξ επζπεζνήζεζξ ζηζξ εηαζνζηέξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ απμηζιχκηαζ ζημ 
ηυζημξ ηηήζδξ ιείμκ ηοπυκ ζςνεοιέκεξ γδιίεξ απμιείςζδξ. 
 

(β) πκκεηνρέο ζε πγγελείο: Οζ ζοιιεημπέξ ημο Οιίθμο ζε επζπεζνήζεζξ ζηζξ μπμίεξ αζηεί 

ζδιακηζηή επζννμή ηαζ δεκ είκαζ εοβαηνζηέξ ή ημζκμπναλίεξ, θμβζζηζημπμζμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηδ 
ιέεμδμ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ. Με αάζδ αοηή ηδκ ιέεμδμ, δ ζοιιεημπή ζηδκ ζοκδεδειέκδ 
ηαηαπςνείηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζεςξ πθέμκ ηδξ ιεηααμθήξ ζημ πμζμζηυ ημο Οιίθμο ζηδκ ηαεανή 
ημοξ εέζδ ιεηά ηδκ ανπζηή διενμιδκία ηηήζεςξ, ιείμκ ηοπυκ πνμαθέρεζξ βζα απμιείςζδ αλίαξ. Ζ 
εκμπμζδιέκδ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ απεζημκίγεζ ηδκ ακαθμβία ημο Οιίθμο ζηα απμηεθέζιαηα 
ηδξ ζοκδεδειέκδξ επζπείνδζδξ. Οζ ζοιιεημπέξ ζε ζοββεκείξ επζπεζνήζεζξ ζηζξ εηαζνζηέξ μζημκμιζηέξ 
ηαηαζηάζεζξ απμηζιχκηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζδξ ιείμκ ηοπυκ ζςνεοιέκεξ γδιίεξ απμιείςζδξ.  

 
(γ) Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννκηζκάησλ: Σμ κυιζζια θεζημονβίαξ ηαζ πανμοζίαζδξ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ ημ 

Δονχ. Οζ ζοκαθθαβέξ ζε άθθα κμιίζιαηα ιεηαηνέπμκηαζ ζε Δονχ πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ 
ζοκαθθαβιαηζηέξ ζζμηζιίεξ πμο ήηακ ζε ζζπφ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηςκ ζοκαθθαβχκ. Καηά ηδκ 
διενμιδκία ζφκηαλδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηα κμιζζιαηζηά ζημζπεία ημο εκενβδηζημφ ηαζ 
παεδηζημφ πμο είκαζ εηθναζιέκα ζε άθθα κμιίζιαηα πνμζανιυγμκηαζ χζηε κα ακηακαηθμφκ ηζξ 
ηνέπμοζεξ ζοκαθθαβιαηζηέξ ζζμηζιίεξ. 

 
Σα ηένδδ ηαζ μζ γδιίεξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ απμηίιδζδ ηέθμοξ πνήζεςξ κμιζζιαηζηχκ 
ζημζπείςκ ζε λέκα κμιίζιαηα απεζημκίγμκηαζ ζηζξ επζζοκαπηυιεκεξ ηαηαζηάζεζξ απμηεθεζιάηςκ. 
Σα ηένδδ ή γδιίεξ πμο πνμηφπημοκ απυ ζοκαθθαβέξ απεζημκίγμκηαζ επίζδξ ζηζξ ηαηαζηάζεζξ 
απμηεθεζιάηςκ πνήζεςξ.  

 
(δ) Δλζώκαηα Πάγηα ηνηρεία: Tα εκζχιαηα πάβζα ζημζπεία απμηζιχκηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζδξ, ιείμκ 

ηζξ ζοζζςνεοιέκεξ απμζαέζεζξ ηαζ ηζξ ηοπυκ πνμαθέρεζξ απμιείςζήξ ημοξ. Οζ επζζηεοέξ ηαζ μζ 
ζοκηδνήζεζξ ηαηαπςνμφκηαζ ζηα έλμδα ηδξ πνήζδξ ζηδκ μπμία πναβιαημπμζμφκηαζ. διακηζηέξ 
αεθηζχζεζξ ηεθαθαζμπμζμφκηαζ ζημ ηυζημξ ηςκ ακηίζημζπςκ παβίςκ εθυζμκ αοηέξ πνμζαολάκμοκ 
ηδκ ςθέθζιδ γςή, αολάκμοκ ηδκ ζηακυηδηα παναβςβήξ ή αεθηζχκμοκ ηδκ απμδμηζηυηδηα ηςκ 
ακηίζημζπςκ παβίςκ. Σα ζημζπεία ηςκ παβίςκ δζαβνάθμκηαζ ηαηά ηδκ πχθδζή ή ηδκ απυζονζή 
ημοξ ή υηακ δεκ ακαιέκμκηαζ πεναζηένς μζημκμιζηά μθέθδ απυ ηδ ζοκεπζγυιεκδ πνήζδ ημοξ. 

 
Σα ηένδδ ή μζ γδιίεξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ δζαβναθή εκυξ παβίμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηα 
απμηεθέζιαηα πνήζδξ ηαηά ηδκ μπμία δζαβνάθεηαζ ημ εκ θυβς πάβζμ. 

 
(ε) Απνζβέζεηο Ελζώκαησλ Παγίσλ Σηνηρείσλ: Οζ απμζαέζεζξ οπμθμβίγμκηαζ ιε αάζδ ηδ ζηαεενή 

ιέεμδμ ιε ζοκηεθεζηέξ μζ μπμίμζ πνμζεββίγμοκ ηζξ ζπεηζηέξ ςθέθζιεξ δζάνηεζεξ γςήξ ηςκ ζπεηζηχκ 
παβίςκ. Οζ ςθέθζιεξ γςέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ μζ ελήξ: 

 
 

 
Δίδνο Παγίνπ 

 
Ωθέιηκε δσή 

Δβηαηαζηάζεζξ ηηζνίςκ  10-12 έηδ 
Μεηαθμνζηά ιέζα  6-7 έηδ 
Έπζπθα ηαζ θμζπυξ ελμπθζζιυξ  3-5 έηδ 

 
 

(ζη) Υπεξαμία: Ζ οπεναλία αθμνά ημ επζπθέμκ ηίιδια πμο ηαηααάθθεηαζ απυ ημκ Όιζθμ βζα ηδκ 
απυηηδζδ κέςκ εοβαηνζηχκ εηαζνεζχκ, ηαζ πνμηφπηεζ απυ ηδ ζφβηνζζδ ημο ηζιήιαημξ πμο 
ηαηααάθθεηαζ βζα ηδκ απυηηδζδ ιζαξ κέαξ εηαζνείαξ ιε ηδκ ακαθμβμφζα ζημκ Όιζθμ εφθμβδ αλία 
ηςκ ηαεανχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηδξ εοβαηνζηήξ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηδξ απυηηδζδξ. Ζ 
οπεναλία πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ απυηηδζδ κέςκ εοβαηνζηχκ εηαζνεζχκ απεζημκίγεηαζ πςνζζηά 
ζημκ ζζμθμβζζιυ. Κάεε πνυκμ δζεκενβείηαζ έθεβπμξ ηδξ οπεναλίαξ βζα ηοπυκ απμιείςζδ δ μπμία 
ιεζχκεζ ημ ανπζηυ πμζυ υπςξ αοηυ απεζημκίγεηαζ ζημκ ζζμθμβζζιυ. Καηά ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ 
ηενδχκ ή γδιζχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ πχθδζδ ζοιιεημπχκ, θαιαάκεηαζ οπυρδ δ ηοπυκ 
οπεναλία, ηδξ πνμξ πχθδζδ εηαζνείαξ. 



 

 
Γζα ηδκ εοπενέζηενδ δζεηπεναίςζδ ηςκ εθέβπςκ απμιείςζδξ (impairment test), ημ πμζυ ηδξ 
οπεναλίαξ ηαηακέιεηαζ ζε ιμκάδεξ δδιζμονβίαξ ηαιζαηχκ νμχκ. Κάεε ιία απυ ηζξ ιμκάδεξ 
δδιζμονβίαξ ηαιζαηχκ νμχκ απεζημκίγεζ ηζξ επεκδφζεζξ ημο Οιίθμο. 

 
ηδκ πενίπηςζδ πμο δ εφθμβδ αλία ηςκ ηαεανχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαηά ηδκ διενμιδκία 
απυηηδζδξ ιίαξ εηαζνείαξ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ημ ηίιδια πμο δυεδηε βζα ηδκ απυηηδζή ηδξ, ηυηε 
πνμηφπηεζ ανκδηζηή οπεναλία (έζμδμ) δ μπμία ηαηαπςνείηαζ απεοεείαξ ςξ έζμδμ ζηδκ ηαηάζηαζδ 
απμηεθεζιάηςκ. 

  
 
(δ) Αζώκαηα Πάγηα Σηνηρεία: Σα αζχιαηα πάβζα απμηεθμφκηαζ απυ ηα ηυζηδ θμβζζιζημφ πμο 

αβμνάγεηαζ ή πανάβεηαζ εζςηενζηά ηαζ απυ ημ ηυζημξ απυηηδζδξ, εονεζζηεπκίεξ ειπμνζηέξ 
μκμιαζίεξ, ζήιαηα, δζηαζχιαηα ηίηθςκ, εηπςνήζεζξ δζηαζςιάηςκ ηαζ αδεζχκ. Σα πνμενπυιεκα 
απυ ελςηενζηή αβμνά αζχιαηα πάβζα απεζημκίγμκηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζδξ, εκχ ηα πνμενπυιεκα 
απυ εκμπμίδζδ επζπεζνήζεςκ ζηδκ εφθμβδ αλία πμο είπακ ηαηά ηδκ απυηηδζδ. Σμ θμβζζιζηυ πμο 
πανάβεηαζ εζςηενζηά πενζθαιαάκεζ έλμδα υπςξ ιζζεμδμζία, οθζηά ηαζ οπδνεζίεξ πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ, ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθμ άιεζμ έλμδμ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ηαζ ηδκ 
πνμχεδζή ημο πνμξ πνήζδ. 

 
Αζχιαηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ιε μνζζιέκμο πνυκμο πνμζδυηζιμ μζημκμιζηήξ εηιεηάθθεοζδξ, 

απμζαέκμκηαζ ιε ηδκ ζζυπμζδ ηαηακμιή ημοξ ζε ηιήιαηα βζα υθα ηδκ δζάνηεζα ημο πνμζδυηζιμο 
μζημκμιζηήξ ημοξ εηιεηάθθεοζήξ ημοξ. Σμ ιεηαθενυιεκμ πμζυ ηάεε άτθμο πενζμοζζαημφ ζημζπείμο 
ακαεεςνείηαζ εηδζίςξ ηαζ ακαπνμζανιυγεηαζ βζα απμιείςζδ, υηακ ημ ιεηαθενυιεκμ πμζυ 
οπενααίκεζ ημ ακαηηήζζιμ πμζυ. Σα πνμζδυηζια μζημκμιζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ μζ οπμθμζπυιεκεξ 
αλίεξ ηςκ άζχιαηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ απμηζιχκηαζ ζε εηήζζα αάζδ. Οζ πενίμδμζ 
απυζαεζδξ βζα ηα άτθα πενζμοζζαηά ζημζπεία πμο έπμοκ μνζζιέκμο πνυκμο πνμζδυηζιμ 
μζημκμιζηήξ εηιεηάθθεοζδξ πμζηίθθμοκ ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ, υιςξ οπυηεζκηαζ 
ζηα ελήξ ιέβζζηα υνζα: 

 
  
 
 
 
 
(ε) Κόζηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο: Σμ ηυζημξ ένεοκαξ ελμδμπμζείηαζ ηαηά ηδκ πναβιαημπμίδζή 

ημο. Σα έλμδα ακάπηολδξ πναβιαημπμζμφκηαζ ηονίςξ βζα ηδκ ακάπηολδ θμβζζιζημφ. Σα ηυζηδ 
ακάπηολδξ εκυξ επζιένμοξ ένβμο ακαβκςνίγμκηαζ ςξ αζχιαηα πάβζα ζημζπεία ιυκμ ακ 
πθδνμφκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ ημο ΓΛΠ 38 «Αζχιαηα Πάβζα». Μεηά ηδκ ανπζηή ακαβκχνζζδ, ηα 
έλμδα ακάπηολδξ ιεηαθένμκηαζ ζημ ηυζημξ ημο παβίμο, ηαζ υηακ ημ ζημζπείμ είκαζ έημζιμ πνμξ 
πνήζδ λεηζκά δ απυζαεζή ημο ιε αάζδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ ςθέθζιδξ γςήξ ημο.  

 
(ζ) Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ: Με ηδκ ελαίνεζδ ηδξ οπεναλίαξ ηαζ ηςκ αζςιάηςκ 

παβίςκ ζημζπείςκ ιε απενζυνζζηδ δζάνηεζα γςήξ, ηα μπμία εθέβπμκηαζ βζα απμιείςζδ ημοθάπζζημκ 
ζε εηήζζα αάζδ, μζ θμβζζηζηέξ αλίεξ ηςκ θμζπχκ ιαηνμπνυεεζιςκ ζημζπείςκ ημο εκενβδηζημφ 
εθέβπμκηαζ βζα ζημπμφξ απμιείςζδξ υηακ βεβμκυηα ή αθθαβέξ ζηζξ ζοκεήηεξ οπμδδθχκμοκ υηζ δ 
θμβζζηζηή αλία ιπμνεί κα ιδκ είκαζ ακαηηήζζιδ. Όηακ δ θμβζζηζηή αλία ηάπμζμο πενζμοζζαημφ 
ζημζπείμο οπενααίκεζ ημ ακαηηήζζιμ πμζυ ημο, δ ακηίζημζπδ γδιία απμιείςζήξ ημο ηαηαπςνείηαζ 
ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ πνήζεςξ. Ζ ακαηηήζζιδ αλία πνμζδζμνίγεηαζ ςξ δ ιεβαθφηενδ 
αλία ιεηαλφ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ιείμκ έλμδα πχθδζδξ ηαζ ηδξ αλίαξ πνήζεςξ. Δφθμβδ αλία ιείμκ 
έλμδα πχθδζδξ είκαζ ημ πμζυ πμο ιπμνεί κα θδθεεί απυ ηδ πχθδζδ εκυξ πενζμοζζαημφ ζημζπείμο 
ζηα πθαίζζα ιζαξ αιθμηενμαανμφξ ζοκαθθαβήξ ζηδκ μπμία ηα ιένδ έπμοκ πθήνδ βκχζδ ηαζ 
πνμζπςνμφκ μζηεζμεεθχξ, ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ηάεε πνυζεεημο άιεζμο ηυζημοξ δζάεεζδξ ημο 
πενζμοζζαημφ ζημζπείμο, εκχ, αλία πνήζδξ είκαζ δ ηαεανή πανμφζα αλία ηςκ εηηζιχιεκςκ 
ιεθθμκηζηχκ ηαιεζαηχκ νμχκ πμο ακαιέκεηαζ κα πναβιαημπμζδεμφκ απυ ηδ ζοκεπή πνήζδ εκυξ 
πενζμοζζαημφ ζημζπείμο ηαζ απυ ηδκ πνυζμδμ πμο ακαιέκεηαζ κα πνμηφρεζ απυ ηδκ δζάεεζή ημο 
ζημ ηέθμξ ηδξ εηηζιχιεκδξ ςθέθζιδξ γςήξ ημο. 
Γζα ημοξ ζημπμφξ πνμζδζμνζζιμφ ηδξ απμιείςζδξ, ηα ζημζπεία ημο εκενβδηζημφ μιαδμπμζμφκηαζ 
ζημ παιδθυηενμ επίπεδμ βζα ημ μπμίμ μζ ηαιεζαηέξ νμέξ δφκαηαζ κα ακαβκςνζζημφκ λεπςνζζηά. 
Ακηζθμβζζιυξ γδιίαξ απμιείςζδξ ηδξ αλίαξ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πμο θμβίζηδηε ζε 
πνμδβμφιεκα έηδ, βίκεηαζ ιυκμ υηακ οπάνπμοκ ζηακέξ εκδείλεζξ υηζ μζ εηηζιήζεζξ πμο 
πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ ακαηηήζζιδξ αλίαξ έπμοκ αθθάλεζ. ηζξ πενζπηχζεζξ 

Δίδμξ Αζχιαημο Παβίμο  Έηδ 

Λμβζζιζηά  3.3 



 

αοηέξ μ ακςηένς ακηζθμβζζιυξ ακαβκςνίγεηαζ ςξ έζμδμ. Δκδεπυιεκδ γδιία απυ απμιείςζδ 
οπεναλίαξ δεκ ακηζθμβίγεηαζ. 

 
(ζ) Επελδύζεηο θαη Λνηπά (πξσηνγελή) Φξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά Σηνηρεία:  Σα 

(πνςημβεκή) πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία πμο ειπίπημοκ ηαζ νοειίγμκηαζ απυ ηζξ 
δζαηάλεζξ ημο ΓΛΠ 39, ηαλζκμιμφκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ θφζδ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ ζε ιία απυ 
ηζξ ηάηςεζ ηνείξ ηαηδβμνίεξ: 

 
- Υνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία ζε εφθμβδ αλία ιέζς απμηεθεζιάηςκ, 
- Απαζηήζεζξ ηαζ δάκεζα, 
- Γζαεέζζιεξ πνμξ πχθδζδ επεκδφζεζξ.  

 
Σα εκ θυβς πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία, ανπζηά ακαβκςνίγμκηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζεςξ 
πμο ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ εφθμβδ αλία, πθέμκ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηςκ άιεζςκ δαπακχκ 
απυηηδζδξ/ζοκαθθαβήξ. Οζ αβμνέξ ηαζ μζ πςθήζεζξ ηςκ επεκδφζεςκ ακαβκςνίγμκηαζ ηαηά ηδκ 
διενμιδκία ηδξ ζοκαθθαβήξ πμο είκαζ ηαζ δ διενμιδκία πμο μ Όιζθμξ δεζιεφεηαζ κα αβμνάζεζ ή 
κα πςθήζεζ ημ ζημζπείμ. 

 
Ζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ακςηένς πνδιαημμζημκμιζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ βίκεηαζ ιεηά ηδκ 
ανπζηή ακαβκχνζζδ ηαζ υπμο επζηνέπεηαζ, επακελεηάγεηαζ ηαζ πζεακυκ ακαεεςνείηαζ πενζμδζηά.  

 
(i) Υνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία ζε εφθμβδ αλία ιέζς απμηεθεζιάηςκ: 
 

Πνυηεζηαζ βζα ημ ειπμνζηυ πανημθοθάηζμ ημο Οιίθμο πμο πενζθαιαάκεζ επεκδφζεζξ πμο 
απμηηήεδηακ ιε ζημπυ ηδκ νεοζημπμίδζή ημοξ ζημ άιεζμ ιέθθμκ. Κένδδ ή γδιίεξ απυ ηδκ 
απμηίιδζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ζημζπείςκ ηαηαπςνμφκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα πνήζεςξ.  

 
(ii) Απαζηήζεζξ ηαζ δάκεζα: 
 

Οζ απαζηήζεζξ ηαζ ηα δάκεζα πμο δδιζμονβμφκηαζ, απμηζιχκηαζ ζημ ακαπυζαεζημ ηυζημξ ιε αάζδ 
ηδκ ιέεμδμ ημο πναβιαηζημφ επζημηίμο. Κένδδ ηαζ γδιίεξ ηαηαπςνμφκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ 
πνήζεςξ υηακ ηα ζπεηζηά ημκδφθζα δζαβνάθμκηαζ ή απμιεζχκμκηαζ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιέζς ηδξ 
δζαδζηαζίαξ απυζαεζδξ.  

 
(iii) Γζαεέζζιεξ πνμξ πχθδζδ επεκδφζεζξ: 
 

Σα πνδιαημμζημκμιζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία (πνςημβεκή) πμο δεκ ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε 
ηαιία απυ ηζξ ακςηένς ηαηδβμνίεξ παναηηδνίγμκηαζ ηαζ ηαλζκμιμφκηαζ ζακ δζαεέζζιεξ πνμξ 
πχθδζδ επεκδφζεζξ. Μεηά ηδκ ανπζηή ακαβκχνζζδ, μζ δζαεέζζιεξ πνμξ πχθδζδ επεκδφζεζξ 
απμηζιχκηαζ ζηδκ εφθμβδ αλία ηαζ ηα πνμηφπημκηα ηένδδ ηαζ γδιίεξ ηαηαπςνμφκηαζ απ‟ εοεείαξ ζε 
δζαηεηνζιέκμ ημκδφθζ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ ιέπνζ ηδκ πχθδζδ ή ηδκ δζαβναθή ή ηδκ απμιείςζδ ηδξ 
επέκδοζδξ, πνήζδ ηαηά ηδκ μπμία ηα ζςνεοιέκα ηένδδ ή γδιίεξ, πενζθαιαάκμκηαζ ζηα 
απμηεθέζιαηα πνήζεςξ. 

 
Ζ ηνέπμοζα αλία ηςκ εκ θυβς επεκδφζεςκ πμο ειπμνεφμκηαζ ζε μνβακςιέκδ πνδιαηζζηδνζαηή 
αβμνά πνμηφπηεζ απυ ηδκ ζπεηζηή πνδιαηζζηδνζαηή αλία ηδξ επέκδοζδξ ηαηά ηδκ διενμιδκία 
ηθεζζίιαημξ. Ακαθμνζηά ιε ηζξ επεκδφζεζξ πμο δεκ ειπμνεφμκηαζ ζε εκενβή αβμνά, δ εφθμβδ αλία 
οπμθμβίγεηαζ ιε αάζδ ζπεηζηέξ ηεπκζηέξ απμηίιδζδξ. Αοηέξ μζ ηεπκζηέξ ααζίγμκηαζ ζε πνυζθαηεξ 
αιθμηενμαανείξ ζοκαθθαβέξ πανυιμζςκ επεκδφζεςκ, ιε ακαθμνά ζηδκ πνδιαηζζηδνζαηή αλία 
ιίαξ άθθδξ επέκδοζδξ ιε πανειθενή παναηηδνζζηζηά ιε αοηά ηδξ απμηζιχιεκδξ, ή ιε ακάθοζδ 
πνμελμθθδιέκςκ πνδιαημνμχκ ηαζ ιμκηέθα απμηίιδζδξ επεκδφζεςκ.  

 
Σα πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία βζα ηα μπμία δε ιπμνεί κα επζιεηνδεεί αλζυπζζηα δ εφθμβδ αλία 
ημοξ, απμηζιχκηαζ ζημ ηυζημξ ηηήζδξ ημοξ ιείμκ ηοπυκ απμιείςζδ ζφιθςκα ιε υζα 
πνμαθέπμκηαζ απυ ημ ΓΛΠ 39. 

 
 
(θ) Απνζέκαηα: Σα απμεέιαηα απμηζιμφκηαζ ζηδκ παιδθυηενδ ηζιή ιεηαλφ ηυζημοξ ηαζ ηαεανήξ 

νεοζημπμζήζζιδξ αλίαξ. Σμ ηυζημξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ιέζδξ εηήζζαξ ζηαειζηήξ 
ηζιήξ βζα. Ζ ηαεανή νεοζημπμζήζζιδ αλία είκαζ δ εηηζιχιεκδ ηζιή πχθδζδξ ζηδκ ηακμκζηή 
θεζημονβία  ημο Οιίθμο ηαζ ηδξ Δηαζνείαξ ιείμκ ηα εηηζιχιεκα ακαβηαία ηυζηδ βζα ηδκ πχθδζή 
ημοξ. Πνυαθερδ βζα αναδέςξ ηζκμφιεκα ή απαλζςιέκα απμεέιαηα ζπδιαηίγεηαζ εθυζμκ ηνίκεηαζ 
απαναίηδημ. 



 

 
(ι) Εκπνξηθέο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο: Οζ θμβανζαζιμί απαζηήζεςκ ηαηά πεθαηχκ, ακαβκςνίγμκηαζ 

ζηδκ ηζιμθμβζαηή ημοξ αλία ηαζ ζοκήεςξ εζζπνάηημκηαζ ζε πνμκζηυ δζάζηδια ιεηαλφ 30 έςξ 90 
διενχκ. Γδιζμονβείηαζ πνυαθερδ βζα επζζθαθείξ απαζηήζεζξ υηακ δ είζπναλή ημοξ εεςνείηαζ 
πθέμκ ααέααζα. Ζ πνυαθερδ βζα επζζθαθείξ απαζηήζεζξ επζαανφκεζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πνήζδξ 
ηαζ ακαπνμζανιυγεηαζ ηάεε θμνά πμο απαζηείηαζ. Οζ απαζηήζεζξ μζ μπμίεξ έπμοκ ηαηαζηεί 
ακεπίδεηηεξ είζπναλδξ δζαβνάθμκηαζ ιε ιείςζδ ηδξ ήδδ ζπδιαηζζεείζαξ πνυαθερδξ. 

 
 (κ) Φξεκαηηθά Δηαζέζηκα: Ο Όιζθμξ εεςνεί ηζξ πνμεεζιζαηέξ ηαηαεέζεζξ ηαζ άθθεξ ορδθήξ 

νεοζηυηδηαξ επεκδφζεζξ ιε ανπζηή θήλδ ιζηνυηενδ ηςκ ηνζχκ ιδκχκ ςξ πνδιαηζηά δζαεέζζια. Γζα 
ηδ ζφκηαλδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηαιεζαηχκ νμχκ, ηα πνδιαηζηά δζαεέζζια απμηεθμφκηαζ απυ ιεηνδηά 
ηαζ ηαηαεέζεζξ ζε ηνάπεγεξ, ηαεχξ ηαζ πνδιαηζηά δζαεέζζια υπςξ πνμζδζμνίγμκηαζ ακςηένς. 

 
(λ) Κόζηνο δαλεηζκνύ: Σμ ηυζημξ δακεζζιμφ ακαβκςνίγεηαζ ςξ έλμδμ ηδκ πενίμδμ πμο 

πναβιαημπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ηδ ααζζηή ιέεμδμ ημο ΓΛΠ 23 «Κυζημξ Γακεζζιμφ». 
 
(μ) Δαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο: Σα δάκεζα ανπζηά ακαβκςνίγμκηαζ ζημ ηυζημξ, πμο είκαζ δ εφθμβδ αλία 

ημο δακείμο πμο θαιαάκεηαζ, ηαεανά απυ ηα έλμδα έηδμζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ δακεζζιυ. Μεηά 
ηδκ ανπζηή ακαβκχνζζδ, απμηζιχκηαζ ζημ ακαπυζαεζημ ηυζημξ ιε ηδ ιέεμδμ ημο πναβιαηζημφ 
επζημηίμο. Κένδδ ή γδιίεξ ακαβκςνίγμκηαζ ζηα απμηεθέζιαηα πνήζεςξ είηε ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ 
απυζαεζδξ είηε ηαηά ηδ δζαβναθή ηςκ ζπεηζηχκ οπμπνεχζεςκ.  

 
(ν) Μηζζώζεηο: Οζ πνδιαημδμηζηέξ ιζζεχζεζξ, πμο ιεηαθένμοκ ζημκ Όιζθμ μοζζςδχξ υθμοξ ημοξ 

ηζκδφκμοξ ηαζ ηα μθέθδ πμο απμννέμοκ απυ ηδκ ηονζυηδηα ημο ιζζεςιέκμο ζημζπείμο, 
ηεθαθαζμπμζμφκηαζ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ ιίζεςζδξ ζηδκ εφθμβδ αλία ημο ιζζείμο ή, εάκ είκαζ 
ιζηνυηενδ, ζηδκ πανμφζα αλία ηςκ εθάπζζηςκ ιζζεςιάηςκ. Οζ πθδνςιέξ βζα πνδιαημδμηζηέξ 
ιζζεχζεζξ επζιενίγμκηαζ ιεηαλφ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ελυδςκ ηαζ ηδξ ιείςζδξ ηδξ 
πνδιαημδμηζηήξ οπμπνέςζδξ χζηε κα επζηεοπεεί έκα ζηαεενυ επζηυηζμ ζημ εκαπμιείκακ οπυθμζπμ 
ηδξ οπμπνέςζδξ. 

 
 Σα πνδιαημμζημκμιζηά έλμδα πνεχκμκηαζ απ΄ εοεείαξ ζηα απμηεθέζιαηα. Σα ηεθαθαζμπμζδεέκηα 

ιζζεςιέκα πάβζα απμζαέκμκηαζ ιε αάζδ ηδκ εηηζιχιεκδ ςθέθζιδ γςή ημο παβίμο. 
 
 Οζ ιζζεχζεζξ υπμο μ εηιζζεςηήξ δζαηδνεί μοζζαζηζηά υθμοξ ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ ηα μθέθδ ηδξ 

ηονζυηδηαξ ημο ζημζπείμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ θεζημονβζηέξ ιζζεχζεζξ. Σα θεζημονβζηά ιζζεχιαηα 
ακαβκςνίγμκηαζ ςξ έλμδμ ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ ηδξ πνήζδξ. 

 
 (π) Πξνβιέςεηο θαη Ελδερόκελεο Υπνρξεώζεηο: Οζ πνμαθέρεζξ ακαβκςνίγμκηαζ υηακ μ Όιζθμξ έπεζ 

ηνέπμοζα κμιζηή ή εεζιζηή οπμπνέςζδ πμο απμννέεζ απυ βεβμκυηα ημο πανεθευκημξ, είκαζ 
πζεακυ κα απαζηδεεί εηνμή πυνςκ πμο εκζςιαηχκμοκ μζημκμιζηά μθέθδ βζα ηδκ ελυθθδζδ ηδξ 
οπμπνέςζδξ αοηήξ, ηαζ εθυζμκ ιπμνεί κα βίκεζ αλζυπζζηδ εηηίιδζδ ημο πμζμφ ηδξ οπμπνέςζδξ.  

 
 Οζ πνμαθέρεζξ ακαεεςνμφκηαζ ηαηά ηδκ διενμιδκία ηάεε ζζμθμβζζιμφ ηαζ πνμζανιυγμκηαζ χζηε 

κα ακηζπνμζςπεφμοκ ηδκ ηνέπμοζα αλία ημο ελυδμο πμο ακαιέκεηαζ κα απαζηδεεί βζα ηδκ 
ελυθθδζδ ηδξ οπμπνέςζδξ. Ακ δ επίδναζδ ηδξ πνμκζηήξ αλίαξ ημο πνήιαημξ είκαζ ζδιακηζηή, μζ 
πνμαθέρεζξ οπμθμβίγμκηαζ πνμελμθθχκηαξ ηζξ ακαιεκυιεκεξ ιεθθμκηζηέξ ηαιεζαηέξ νμέξ ιε έκα 
ζοκηεθεζηή πνμ θυνςκ μ μπμίμξ ακηζηαημπηνίγεζ ηζξ ηνέπμοζεξ εηηζιήζεζξ ηδξ αβμνάξ βζα ηδκ 
πνμκζηή αλία ημο πνήιαημξ, ηαζ υπμο ηνίκεηαζ απαναίηδημ, ημοξ ηζκδφκμοξ πμο ζπεηίγμκηαζ 
ζοβηεηνζιέκα ιε ηδκ οπμπνέςζδ. 

 
 Οζ εκδεπυιεκεξ οπμπνεχζεζξ δεκ ακαβκςνίγμκηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, αθθά 

βκςζημπμζμφκηαζ εηηυξ ακ δ πζεακυηδηα εηνμήξ πυνςκ πμο εκζςιαηχκμοκ μζημκμιζηά μθέθδ είκαζ 
εθάπζζηδ. Οζ εκδεπυιεκεξ απαζηήζεζξ δεκ ακαβκςνίγμκηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, αθθά 
βκςζημπμζμφκηαζ υηακ ιία εζζνμή μζημκμιζηχκ ςθεθεζχκ είκαζ πζεακή. 

 
(ξ) Φόξνη Εηζνδήκαηνο (Τξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο): Ο ηνέπςκ ηαζ ακαααθθυιεκμξ θυνμξ 

εζζμδήιαημξ οπμθμβίγμκηαζ ιε αάζδ ηζξ ακελάνηδηεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηάεε ιίαξ απυ ηζξ 
επζπεζνήζεζξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ εκμπμζδιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, ζφιθςκα ιε ηδκ 
ζζπφμοζα θμνμθμβζηή κμιμεεζία ηδξ Δθθάδαξ ή άθθςκ θμνμθμβζηχκ ανπχκ ηςκ πςνχκ ζηζξ 
μπμίεξ θεζημονβμφκ μζ επζπεζνήζεζξ. 

 
 Οζ θυνμζ εζζμδήιαημξ πενζθαιαάκμοκ ημοξ θυνμοξ εζζμδήιαημξ ηδξ ηνέπμοζα πνήζδξ ιε αάζδ ηα 

ηένδδ ηάεε επζπείνδζδξ, υπςξ πνμζανιυγμκηαζ ζηζξ δδθχζεζξ θμνμθμβίαξ εζζμδήιαημξ, 



 

πνυζεεημοξ θυνμοξ εζζμδήιαημξ πμο πνμηφπημοκ απυ ημοξ θμνμθμβζημφξ εθέβπμοξ ηςκ 
θμνμθμβζηχκ ανπχκ ηαζ ημοξ ακαααθθυιεκμοξ θυνμοξ εζζμδήιαημξ αάζεζ ηςκ εεζιμεεηδιέκςκ 
θμνμθμβζηχκ ζοκηεθεζηχκ. 

 
 Ο ακαααθθυιεκμξ θυνμξ εζζμδήιαημξ οπμθμβίγεηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ ιέεμδμ ηδξ οπμπνέςζδξ 

ζε υθεξ ηζξ πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ ηαηά ηδκ διενμιδκία ημο ζζμθμβζζιμφ ιεηαλφ ηδξ θμνμθμβζηήξ 
αάζδξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηςκ οπμπνεχζεςκ, ηαζ ηζξ θμβζζηζηέξ ημοξ αλίεξ βζα 
ζημπμφξ πνδιαημμζημκμιζηήξ πθδνμθυνδζδξ.  

 
 Οζ ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ οπμπνεχζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ βζα υθεξ ηζξ θμνμθμβδηέεξ 

πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ:  
 
 Δηηυξ εάκ δ οπμπνέςζδ βζα ακαααθθυιεκμοξ θυνμοξ εζζμδήιαημξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ απυζαεζδ 

ηδξ οπεναλίαξ ή ηδκ ανπζηή ακαβκχνζζδ εκυξ ζημζπείμο ημο εκενβδηζημφ ή παεδηζημφ ζε ιία 
ζοκαθθαβή δ μπμία δεκ είκαζ ζοκέκςζδ εηαζνεζχκ ηαζ ηαηά ηδκ ζηζβιή ηδξ ζοκαθθαβήξ δεκ 
επδνεάγεζ μφηε ημ θμβζζηζηυ ηένδμξ μφηε ημ θμνμθμβδηέμ ηένδμξ ή γδιία, ηαζ ακαθμνζηά ιε ηζξ 
πνμζςνζκέξ θμνμθμβζηέξ δζαθμνέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε επεκδφζεζξ ζε εοβαηνζηέξ, ζοββεκείξ 
εηαζνείεξ ηαζ ζοιιεημπέξ ζε ημζκμπναλίεξ εηηυξ υπμο μ πνυκμξ ακηζζηνμθήξ ηςκ πνμζςνζκχκ 
δζαθμνχκ ιπμνεί κα εθεβπεεί ηαζ είκαζ πζεακυ υηζ μζ πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ δεκ εα ακηζζηναθμφκ 
ζημ πνμαθεπυιεκμ ιέθθμκ. 

 
 Ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ βζα υθεξ ηζξ εηπζπηυιεκεξ πνμζςνζκέξ 

δζαθμνέξ ηαζ ιεηαθενυιεκεξ θμνμθμβζηέξ γδιίεξ, ζημ ααειυ πμο είκαζ πζεακυ υηζ εα οπάνπεζ 
δζαεέζζιμ θμνμθμβδηέμ ηένδμξ ημ μπμίμ εα πνδζζιμπμζδεεί έκακηζ ηςκ εηπζπηυιεκςκ 
πνμζςνζκχκ δζαθμνχκ ηαζ ηςκ ιεηαθενυιεκςκ απνδζζιμπμίδηςκ θμνμθμβζηχκ γδιζχκ.  

 
 Δηηυξ ηδξ πενίπηςζδξ υπμο δ απαίηδζδ βζα ακαααθθυιεκμ θυνμ εζζμδήιαημξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε 

ηζξ εηπζπηυιεκεξ πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ανπζηή ακαβκχνζζδ ζημζπείμο ημο 
εκενβδηζημφ ή ημο παεδηζημφ ζε ιζα ζοκαθθαβή πμο δεκ απμηεθεί ζοκέκςζδ εηαζνεζχκ ηαζ ηδ 
ζηζβιή ηδξ ζοκαθθαβήξ δεκ επδνεάγεζ μφηε ημ θμβζζηζηυ ηένδμξ μφηε ημ θμνμθμβδηέμ ηένδμξ ή 
γδιία, ηαζ 

 
 Ακαθμνζηά ιε ηζξ εηπζπηυιεκεξ πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε επεκδφζεζξ ζε 

εοβαηνζηέξ, ζοββεκείξ ηαζ ζοιιεημπέξ ζε ημζκμπναλίεξ, ακαβκςνίγεηαζ απαίηδζδ απυ 
ακαααθθυιεκμ θυνμ εζζμδήιαημξ ζημ ααειυ πμο είκαζ πζεακυ υηζ μζ πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ 
ακηζζηναθμφκ ζημ πνμαθεπυιεκμ ιέθθμκ ηαζ εα οπάνπεζ δζαεέζζιμ θμνμθμβδηέμ ηένδμξ ημ μπμίμ 
εα πνδζζιμπμζδεεί έκακηζ ηςκ πνμζςνζκχκ δζαθμνχκ. 

 
 Οζ ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ επακεηηζιχκηαζ ζε ηάεε διενμιδκία ημο ζζμθμβζζιμφ 

ηαζ ιεζχκμκηαζ ζημ ααειυ πμο δεκ εεςνείηαζ πζεακυ υηζ εα οπάνλμοκ ανηεηά θμνμθμβδηέα ηένδδ 
έκακηζ ηςκ μπμίςκ ιένμξ ή ημ ζφκμθμ ηςκ απαζηήζεςκ απυ ακαααθθυιεκμοξ θυνμοξ εζζμδήιαημξ 
ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί. 

 
 Οζ ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ ηαζ οπμπνεχζεζξ οπμθμβίγμκηαζ ιε αάζδ ημοξ 

θμνμθμβζημφξ ζοκηεθεζηέξ πμο ακαιέκεηαζ κα είκαζ ζε ζζπφ ηδκ πνήζδ πμο δ απαίηδζδ εα 
πναβιαημπμζδεεί ή δ οπμπνέςζδ εα ηαηημπμζδεεί, ηαζ ααζίγμκηαζ ζημοξ θμνμθμβζημφξ 
ζοκηεθεζηέξ (ηαζ θμνμθμβζημφξ κυιμοξ) πμο είκαζ ζε ζζπφ ή έπμοκ εεζιμεεηδεεί ή μοζζαζηζηά 
εεζιμεεηδεεί ηαηά ηδκ διενμιδκία ημο ηαηάζηαζδξ μζημκμιζηήξ εέζδξ.  

 
 Ο θυνμξ εζζμδήιαημξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ζημζπεία ηα μπμία έπμοκ ακαβκςνζζεεί απ‟ εοεείαξ ζηα ίδζα 

ηεθάθαζα ηαηαπςνείηαζ απ‟ εοεείαξ ζηα ίδζα ηεθάθαζα ηαζ υπζ ζηδκ ηαηάζηαζδ ζοκμθζημφ 
εζζμδήιαημξ. 

 
(ζ) Αλαγλώξηζε Εζόδσλ: Σα έζμδα ακαβκςνίγμκηαζ ιε αάζδ ηδκ ανπή ημο δεδμοθεοιέκμο ηαζ ιυκμ 

εθυζμκ ιπμνμφκ κα απμηζιδεμφκ αλζυπζζηα ηαζ είκαζ πζεακυ ηα μζημκμιζηά μθέθδ κα εζζνεφζμοκ 
ζημκ Όιζθμ.  

 
(η) Κέξδε/(Ζεκηέο) αλά Μεηνρή: Σα ααζζηά ηένδδ/(γδιίεξ) ακά ιεημπή οπμθμβίγμκηαζ ιε ηδ δζαίνεζδ 

ηςκ ηαεανχκ ηενδχκ/ (γδιζχκ) πμο απμδίδμκηαζ ζημοξ ιεηυπμοξ ηδξ ιδηνζηήξ ιε ημ ζηαειζζιέκμ 
ιέζμ ανζειυ ημζκχκ ιεημπχκ ζε ηοηθμθμνία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζπεηζηήξ πνήζδξ, ελαζνχκηαξ ημκ 
ιέζμ υνμ ηςκ ιεημπχκ πμο απμηηήεδηακ ςξ ίδζεξ ιεημπέξ. 

 



 

 Σα απμιεζμφιεκα ηένδδ/(γδιίεξ) ακά ιεημπή οπμθμβίγμκηαζ ιε ηδ δζαίνεζδ ηςκ ηαεανχκ ηενδχκ/ 
(γδιζχκ) πμο απμδίδμκηαζ ζημοξ ιεηυπμοξ ηδξ ιδηνζηήξ ιε ημ ζηαειζζιέκμ ιέζμ ανζειυ ημζκχκ 
ιεημπχκ ζε ηοηθμθμνία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ, υπςξ πνμζανιυγεηαζ βζα ηδκ επίδναζδ ηςκ 
δοκδηζηχκ ηίηθςκ ιεηαηνέρζιςκ ζε ιεημπέξ (υπςξ δζηαζςιάηςκ πνμαίνεζδξ αβμνάξ ιεημπχκ).  

 
(π) Πξνβιέςεηο γηα Απνδεκίσζε Πξνζσπηθνύ ιόγσ Σπληαμηνδόηεζεο: Οζ οπμπνεχζεζξ βζα 

απμγδιίςζδ ζοκηαλζμδυηδζδξ οπμθμβίγμκηαζ ζηδ πανμφζα αλία ηςκ ιεθθμκηζηχκ πανμπχκ πμο 
έπμοκ ζοζζςνεοηεί ηαηά ηδ θήλδ ημο έημοξ, ιε αάζδ ηδκ ακαβκχνζζδ δζηαζχιαημξ πανμπχκ ηςκ 
ενβαγμιέκςκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πανμπήξ ενβαζίαξ. Οζ ακςηένς οπμπνεχζεζξ οπμθμβίγμκηαζ 
ιε αάζδ ηζξ μζημκμιζηέξ ηαζ ακαθμβζζηζηέξ παναδμπέξ ηαζ ηαεμνίγμκηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ 
ακαθμβζζηζηή ιέεμδμ απμηίιδζδξ ηςκ εηηζιχιεκςκ ιμκάδςκ οπμπνέςζδξ (Projected Unit Credit 
Method). Σα ηαεανά ηυζηδ ζοκηαλζμδυηδζδξ ηδξ πενζυδμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ηυζημξ 
ιζζεμδμζίαξ ζηδκ επζζοκαπηυιεκδ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ ηαζ απμηεθμφκηαζ απυ ηδv 
πανμφζα αλία ηςκ πανμπχκ πμο έβζκακ δεδμοθεοιέκεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, ημοξ ηυημοξ 
επί ηδξ οπμπνέςζδξ πανμπχκ, ηοπυκ ηυζημξ πνμβεκέζηενδξ οπδνεζίαξ, ηα ακαθμβζζηζηά ηένδδ ή 
γδιίεξ πμο ακαβκςνίζεδηακ ζηδ πνήζδ ηαζ υπμζα άθθα πνυζεεηα ζοκηαλζμδμηζηά ηυζηδ. Σα ηυζηδ 
πνμβεκέζηενδξ οπδνεζίαξ ακαβκςνίγμκηαζ ζε ζηαεενή αάζδ ηαηά ηδ ιέζδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο 
έςξ υημο ηα μθέθδ ημο πνμβνάιιαημξ ηαημπονςεμφκ. Σα ακαθμβζζηζηά ηένδδ ηαζ γδιίεξ, 
ακαβκςνίγμκηαζ αάζεζ ηδξ ιεευδμο ημο πενζεςνίμο (corridor approach) ηαηά ηδ ιέζδ 
οπμθεζπυιεκδ πενίμδμ πανμπήξ οπδνεζζχκ ηςκ εκενβχκ οπαθθήθςκ ηαζ πενζθαιαάκμκηαζ ζακ 
ιένμξ ημο ηαεανμφ ηυζημοξ ζοκηαλζμδυηδζδξ ηάεε έημοξ εάκ, ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ πενζυδμο 
οπενααίκμοκ ημ 10% ηδξ εηηζιχιεκδξ ιεθθμκηζηήξ οπμπνέςζδξ βζα πανμπέξ. Οζ οπμπνεχζεζξ βζα 
πανμπέξ ζοκηαλζμδυηδζδξ δεκ πνδιαημδμημφκηαζ. 

 

(θ) Πιεξνθόξεζε θαηά Σνκέα: Ο Όιζθμξ πανμοζζάγεζ ηζξ απαζημφιεκεξ πθδνμθμνίεξ ηαηά ημιέα 
δναζηδνζυηδηαξ εεςνχκηαξ ςξ ηνζηήνζμ ημιεαημφ δζαπςνζζιμφ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ 
δναζηδνζυηδηεξ, δζυηζ μζ ηίκδοκμζ ηαζ δ ηενδμθμνία ημο Οιίθμο επδνεάγμκηαζ ηονίςξ απυ ημ είδμξ 
ημο πνμσυκημξ ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ πμο πανέπμκηαζ. Κάεε ημιέαξ ακηζπνμζςπεφεζ έκακ δζαθμνεηζηυ 
ημιέα δναζηδνζυηδηαξ: (i) Business Intelligence, (ii) Factoring, (iii) Sports Betting & Gaming 
Analytics ηαζ (iv) Σδθεπζημζκςκίεξ. 

 
Business Intelligence: Ωξ Business Intelligence μνίγεηαζ δ πανμπή «concepts, ιεευδςκ ηαζ ενβαθείςκ 

βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ θήρδξ επζπεζνδιαηζηχκ απμθάζεςκ». Με ζηυπμ κα οπμαμδεήζεζ 
ημοξ πεθάηεξ ηδξ κα ιε ηζξ ακάβηεξ ημοξ ζημ Business Intelligence, δ Neurosoft ακαπηφζζεζ, 
δζαεέηεζ ηαζ οπμζηδνίγεζ ιζα μθμηθδνςιέκδ βναιιή πνμσυκηςκ ζηαηζζηζημφ θμβζζιζημφ πμο δίκεζ ηδ 
δοκαηυηδηα ζημοξ πεθάηεξ ηδξ κα ζοβηεκηνχζμοκ δεδμιέκα ηδξ αβμνάξ ηαζ επζπεζνδιαηζηά 
δεδμιέκα ιαγί, βζα κα θδθεμφκ οπυρδ ηαηά ηδ θήρδ απμθάζεςκ. 

Factoring: Με ζηυπμ κα δζεζζδφζεζ ζηδκ ακαπηοζζυιεκδ αβμνά ημο Factoring, δ Neurosoft έπεζ 
ακαπηφλεζ ηαζ δζαεέηεζ ημ Proxima+, έκα ζζπονυ, εοέθζηημ ηαζ scalable θμβζζιζηυ βζα business 
factoring, πμο έπεζ ζημπυ κα αμδεήζεζ ηζξ εηαζνείεξ factoring κα πεηφπμοκ ημοξ ζηυπμοξ ημοξ 
έβηαζνα ηαζ απμδμηζηά. Ζ Δηαζνεία ιπήηε ζηδκ αβμνά ημο factoring ημ 2004 ιε ιία εθανιμβή πμο 
μκμιαγυηακ dynaFactor. Σμ Proxima+ ααζίγεηαζ εκ ιένεζ ζημ dynaFactor ηαζ έπεζ εκζςιαηχζεζ 
πμθθέξ απυ ηζξ πζμ πνυζθαηα δζαεέζζιεξ ηεπκμθμβζηέξ ηαζ επζπεζνδιαηζηέξ αεθηζχζεζξ.  

Sports Betting & Gaming Analytics: Με ζηυπμ κα πανέπεζ οπδνεζίεξ ζημκ ημιέα ημο Sports Betting 
Analytics, δ Neurosoft έπεζ ακαπηφλεζ ιία θφζδ business intelligence, πμο πανέπεζ παναημθμφεδζδ 
ηζκδφκςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ ζε πνάηημνεξ ζημζπδιάηςκ. Βαζζγυιεκμ ζε εζδζηά ζπεδζαζιέκδ 
ηεπκμθμβζηή ανπζηεηημκζηή ηαζ πμθφπθμημοξ αθβυνζειμοξ, ημ BOLT ελαζθαθίγεζ ιέηνδζδ ηςκ 
οπμπνεχζεςκ/ηζκδφκςκ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ηαζ μπηζηή ακάθοζδ. Ο πνςηανπζηυξ ζηυπμξ ηδξ 
ηεπκμθμβίαξ αοηήξ είκαζ κα ηαηαζηήζεζ δοκαηυ μ πνάηημναξ ζημζπδιάηςκ κα παναημθμοεεί 
ζοκεπχξ ηαζ ιε αηνίαεζα ηδκ οπμπνέςζδ ζε ιζα πνμζπάεεζα κα εθαπζζημπμζδεμφκ μζ πθδνςιέξ 
ηαζ ,ελ μνζζιμφ, κα ιεβζζημπμζδεμφκ ηα έζμδα. 

Σδθεπζημζκςκίεξ: Οζ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εοβαηνζηήξ Kestrel Information Systems, μζ μπμίεξ αθμνμφκ 
ζηδκ πχθδζδ ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ/επζζηεοή μθμηθδνςιέκμο ηδθεπζημζκςκζαημφ ελμπθζζιμφ, 
εεςνείηαζ λεπςνζζηυξ επζπεζνδιαηζηυξ ημιέαξ βζα ημκ Όιζθμ. 

 
 
(ρ) Δηαλνκή Μεξίζκαηνο: Ζ δζακμιή ιενίζιαημξ ζημοξ ιεηυπμοξ ηδξ Δηαζνείαξ πανμοζζάγεηαζ ζηζξ 

μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ςξ οπμπνέςζδ ηαηά ηδ πνήζδ πμο εβηνίκεηαζ δ δζακμιή ημο ιενίζιαημξ 
απυ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ Μεηυπςκ. 

 
(ς) Μεηνρηθό Κεθάιαην: Σμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ απεζημκίγεζ ηδκ αλία ηςκ ιεημπχκ ηδξ ιδηνζηήξ 

Δηαζνείαξ πμο έπμοκ εηδμεεί ηαζ είκαζ ζε ηοηθμθμνία. Σμ ηίιδια πμο ηαηααθήεδηε πθέμκ ηδξ 



 

μκμιαζηζηήξ αλίαξ ακά ιεημπή ηαηαπςνείηαζ ζημκ θμβανζαζιυ «Τπέν ημ άνηζμ» ζηα Ίδζα Κεθάθαζα. 
Άιεζεξ δαπάκεξ (ηαεανέξ απυ ακαααθθυιεκμ θυνμ) πμο δζεκενβμφκηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ έηδμζδ 
κέςκ ιεημπχκ ή δζηαζςιάηςκ ηαηαπςνμφκηαζ ζηδκ ηαεανή εέζδ αθαζνεηζηά απυ ηα έζμδα ηδξ 
έηδμζδξ. 

 
(σ) Από-αλαγλώξηζε Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Απαηηήζεσλ θαη Υπνρξεώζεσλ: 
 
 Υνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία εκενβδηζημφ: Σα πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία εκενβδηζημφ (ή ηαηά 

πενίπηςζδ ημ ιένμξ εκυξ πνδιαημμζημκμιζημφ ζημζπείμο εκενβδηζημφ ή ημ ιένμξ ιίαξ μιάδαξ 
πνδιαημμζημκμιζηχκ ζημζπείςκ εκενβδηζημφ) απυ-ακαβκςνίγμκηαζ υηακ: 

 
 Σα δζηαζχιαηα βζα ηδκ εζζνμή ηαιεζαηχκ πυνςκ έπμοκ εηπκεφζεζ. 
 
 Ζ Δηαζνεία δζαηδνεί ημ δζηαίςια ζηδκ εζζνμή ηαιεζαηχκ πυνςκ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζημζπείμ 

εκενβδηζημφ αθθά έπεζ ακαθάαεζ ηαοηυπνμκα ιία οπμπνέςζδ πνμξ ηνίημοξ κα ηα ελμθθήζεζ πθήνςξ 
πςνίξ ζδιακηζηή ηαεοζηένδζδ, οπυ ηδκ ιμνθή ιίαξ ζφιααζδξ ιεηααίααζδξ. 

 
 Ζ Δηαζνεία έπεζ ιεηααζαάζεζ ημ δζηαίςια εζζνμήξ ηαιεζαηχκ πυνςκ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζημζπείμ 

εκενβδηζημφ εκχ πανάθθδθα είηε (α) έπεζ ιεηααζαάζεζ μοζζαζηζηά υθμοξ ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ ηα 
μθέθδ ή (α) δεκ έπεζ ιεηααζαάζεζ μοζζαζηζηά υθμοξ ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ ηα μθέθδ, αθθά έπεζ 
ιεηααζαάζεζ ημκ έθεβπμ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζημζπείμο. Όπμο δ Δηαζνεία έπεζ ιεηααζαάζεζ ηα 
δζηαζχιαηα εζζνμήξ ηαιεζαηχκ πυνςκ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζημζπείμ εκενβδηζημφ αθθά πανάθθδθα 
δεκ έπεζ ιεηααζαάζεζ μοζζαζηζηά υθμοξ ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ ηα μθέθδ ή ημκ έθεβπμ ημο 
ζοβηεηνζιέκμο ζημζπείμο, ηυηε ημ ζημζπείμ ημο εκενβδηζημφ ακαβκςνίγεηαζ ζημ ααειυ ηδξ 
ζοκεπζγυιεκδξ ζοιιεημπήξ ηδξ Δηαζνείαξ ζημ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ αοηυ. Ζ ζοκεπζγυιεκδ 
ζοιιεημπή δ μπμία έπεζ ηδ ιμνθή εββφδζδξ επί ημο ιεηααζααγυιεκμο ζημζπείμο απμηζιάηαζ ζηδκ 
παιδθυηενδ αλία ιεηαλφ ημο ανπζημφ οπμθμίπμο ημο ζημζπείμο εκενβδηζημφ ηαζ ημο ιέβζζημο πμζμφ 
πμο ιπμνεί δ Δηαζνεία κα ηθδεεί κα ηαηααάθθεζ. 

 
 Όηακ δ ζοκεπζγυιεκδ ζοιιεημπή είκαζ οπυ ηδκ ιμνθή δζηαζςιάηςκ αβμνάξ ηαζ/ή πχθδζδξ επί ημο 

ζημζπείμο εκενβδηζημφ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ δζηαζςιάηςκ πμο δζαηακμκίγμκηαζ ηαιεζαηά), μ 
ααειυξ ζοκεπζγυιεκδξ ειπθμηήξ ηδξ Δηαζνείαξ είκαζ δ αλία ημο ιεηααζααγυιεκμο ζημζπείμο πμο 
δφκαηαζ δ Δηαζνεία κα επακαβμνάζεζ, ιε ελαίνεζδ ηδκ πενίπηςζδ εκυξ δζηαζχιαημξ πχθδζδξ ημο 
ζημζπείμο ημ μπμίμ απμηζιάηαζ ζε εφθμβεξ αλίεξ, υπμο δ ζοκεπζγυιεκδ ζοιιεημπή ηδξ Δηαζνείαξ 
πενζμνίγεηαζ ζηδκ παιδθυηενδ ιεηαλφ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ημο ιεηααζααγυιεκμο ζημζπείμο ηαζ ηδκ 
ηζιή άζηδζδξ ημο δζηαζχιαημξ.  

 
(ii) Υνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία παεδηζημφ: Σα πνδιαημμζημκμιζηά ζημζπεία παεδηζημφ απυ-

ακαβκςνίγμκηαζ υηακ δ οπμπνέςζδ, αηονχκεηαζ ή εηπκέεζ ή δεκ οθίζηαηαζ πθέμκ. ηδκ πενίπηςζδ 
υπμο ιία οθζζηάιεκδ οπμπνέςζδ ακηζηαείζηαηαζ απυ ιία άθθδ απυ ημκ ίδζμ δακεζζηή αθθά ιε 
μοζζαζηζηά δζαθμνεηζημφξ υνμοξ, ή ζηδκ πενίπηςζδ υπμο οπάνπμοκ μοζζαζηζηέξ αθθαβέξ ζημοξ 
υνμοξ ιίαξ οθζζηάιεκδξ οπμπνέςζδξ, ηυηε απυ-ακαβκςνίγεηαζ δ ανπζηή οπμπνέςζδ ηαζ 
ακαβκςνίγεηαζ ιία κέα οπμπνέςζδ ηαζ δ δζαθμνά πμο πνμηφπηεζ ζηα οπυθμζπα ακαβκςνίγεηαζ ζηα 
απμηεθέζιαηα πνήζδξ.  

 
 
 

 

 
4. ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 
Οζ δναζηδνζυηδηεξ ημο Οιίθμο πςνίγμκηαζ ζε 4 ημιείξ, υπςξ πενζβνάθεηαζ ακςηένς ζηδ ζδιείςζδ 
3(θ): 
 
1) Business Intelligence 
2)  Core factoring 
3) Sports betting & Gaming analytics 
4) Σδθεπζημζκςκίεξ 

 
Οζ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ επζπεζνδιαηζηχκ ημιέςκ δζεκενβμφκηαζ ζε υνμοξ αβμνάξ ιε ηνυπμ υιμζμ ιε 
ζοκαθθαβέξ ιε ηνίημοξ. 

 
 



 

Ζ πθδνμθυνδζδ ακά ημιέα βζα ηδ πνήζδ πμο έθδλε ζηζξ 31 Γεηειανίμο 2009, ακαθφεηαζ ςξ ελήξ: 
 

 

 

BUSINESS 

INTELLIGENCE 

 
FACTORING 

&  

FINANCIALS 

 

SPORT 
BETTING & 

GAMING  

ANALYTICS 

 

Σδθεπζημζκςκίεξ Λμζπά 

 

φκμθμ 

 
Πςθήζεζξ 

 

1.389.092 

 

849.794 

 

135.000 1.129.434 

 

154.000 

 

3.657.320 

 
(Εδιζέξ)/Κένδδ 
πνμ θυνςκ 

 
(241.226) 

 
(189.148) 

 
(23.444) 

 
292.342 

 
(146.122) 

 
(307.598) 

 
Απαζηήζεζξ 
απυ πεθάηεξ 696.038 

 

827.291 

 

634.870 

 

1.786.458 

 

51.000 

 

3.995.656 

 
 

 
5. ΚΟΣΟ ΜΗΘΟΓΟΗΑ: 
 

Σμ ηυζημξ ιζζεμδμζίαξ ζηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ακαθφεηαζ ςξ ελήξ : 
 
 
 

 31 Γεθεκβξίνπ 

 Ο ‘Οκηινο  Ζ Δηαηξεία 

 2009  2008  2009  2008 

        

Μζζεμί ηαζ διενμιίζεζα 1.704.280    538.525    1.570.302  527.668 

Αζθαθζζηζηέξ εζζθμνέξ (διείςζδ 23) 406.652    143.757    369.958  140.023 
Πνυαθερδ απμγδιίςζδξ πνμζςπζημφ θυβς 
ζοκηαλζμδυηδζδξ (διείςζδ 23) 

56.332  
 22.392  

 
41.576 

 
20.292 

Λμζπά έλμδα πνμζςπζημφ 28.986    2.367    23.964  1.587 

ύλνιν  2.196.250    707.041    2.019.295  689.570 

Μείμκ : Κεθαθαζμπμζήζεζξ (845.020)    -  (845.020)  - 
Κόζηνο Μηζζνδνζίαο (εκείσζε 8) 1.351.231    707.041    1.174.275  689.570 

 
 
 
6. ΑΠΟΒΔΔΗ: 
 

 
Οζ απμζαέζεζξ ζηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ακαθφμκηαζ αημθμφεςξ: 

 
 

 

 
 

 31 Γεθεκβξίνπ 

 Ο Όκηινο  Ζ Δηαηξεία 

 2009  2008  2009  2008 

        

Απμζαέζεζξ ηηζνίςκ 2.543  1.812  2.416  1.812 
Απμζαέζεζξ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ 22  -  -  - 
Απμζαέζεζξ επίπθςκ - θμζπμφ ελμπθζζιμφ 81.353  39.563  73.858  39.563 
ύλνιν Απνζβέζεσλ Δλζώκαησλ Παγίσλ 
ηνηρείσλ (εκείσζε 11) 83.918  41.376 

 
76.274  41.376 

        

Απμζαέζεζξ Λμβζζιζηχκ ηαζ θμζπχκ αΰθςκ ζημζπείςκ 128.184  -  98.912  - 
Απμζαέζεζξ αΰθςκ ζημζπείςκ (εκείσζε 12) 128.184  -  98.912  - 

ύλνιν Απνζβέζεσλ (εκείσζε 8) 212.102  41.376  175.18  41.376 



 

6 

 
7. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ / (ΔΞΟΓΑ):  
 

Σα πνδιαημμζημκμιζηά έζμδα/ (έλμδα) ζηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ: 
 

 
 31 Γεθεκβξίνπ 

 Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 2009  2008  2009  2008 

        

 
Συημζ αναποπνυεεζιςκ δακείςκ (διείςζδ 20) 

 
(7.541)  

 
(4.409)  

 
(2.255)  (15.674) 

Συημζ πνδιαημδμηζηχκ ιζζεχζεςκ 
 

(726)  
 

(1.546)  (726)  (1.546) 

Άθθα πνδιαημμζημκμιζηά έλμδα 
 

(37.413)  
 

25.550)  29.979  (12.300) 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ (45.680)  (31.505)  (32.960)  (29.520) 

        
 
Πζζηςηζημί ηυημζ ηαηαεέζεςκ (διείςζδ 16) 

 
41.060  -  40.773  - 

 
οκαθθαβιαηζηέξ δζαθμνέξ -  -  -  - 
 
Λμζπά πνδιαημμζημκμιζηά έζμδα 

 
15.479  -  14.940  - 

 
ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ 56.539  -  55.713  - 

 
ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ  / (εμόδσλ) 10.859  (31.505)  

 
(22.753)  (29.520) 

 
8. ΑΝΑΛΤΖ ΔΞΟΓΩΝ: 
 

Σα έλμδα (ηυζημξ πςθήζεςκ, έλμδα δζμίηδζδξ, έλμδα δζάεεζδξ, έλμδα ένεοκαξ ηαζ ακάπηολδξ) ακαθφμκηαζ 
ςξ ελήξ: 

 
 31 Γεθεκβξίνπ 

 Ο Όκηινο  Ζ Δηαηξεία 

 2009  2008  2009  2008 

        

Αιμζαέξ ηαζ έλμδα πνμζςπζημφ (διείςζδ 5) 1.351.231  707.041  1.174.275  692.450 
Αιμζαέξ ηαζ πανμπέξ ηνίηςκ 1.500.065  692.363  971.868  662.139 
Φυνμζ ηαζ ηέθδ 26.406  9.091  23.358  9.091 
Γζάθμνα έλμδα 400.848  230.740  343.902  230.740 
Απμζαέζεζξ (διείςζδ 6) 212.102  41.376  175.186  41.376 
Κυζημξ πςθδεέκηςκ ειπμνεοιάηςκ ηαζ 
ακαθςζίιςκ 500.662  - 

 
-  - 

ύλνιν Δμόδσλ 3.991.314  1.680.610  2.688.590  1.633.795 

 

 
Σα παναπάκς έλμδα ηαηακέιμκηαζ ςξ ελήξ: 
 

 31 Γεθεκβξίνπ 

 Ο Όκηινο  Ζ Δηαηξεία 

 2009  2008  2009  2008 

    
    

Κυζημξ πςθήζεςκ 1.985.737    1.131.971   
 

1.243.555 
 

1.268.892 

Έλμδα δζάεεζδξ 736.402    159.367   
 

415.505 
 

59.043 

Έλμδα δζμίηδζδξ 1.269.175    389.272   
 

1.029.530 
 

305.860 



 

ύλνιν 
3.991.314  1.680.610 

 
2.688.590 

 
1.633.795 

 
 
9. ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ: 
 

φιθςκα ιε ηδκ θμνμθμβζηή κμιμεεζία μ θμνμθμβζηυξ ζοκηεθεζηήξ πμο εθανιυγεηαζ ζηζξ Δθθδκζηέξ 
ακχκοιεξ εηαζνείεξ βζα ηζξ πνήζεζξ ιέπνζ ηδκ 31

δ
 Γεηειανίμο 2009 είκαζ 25%. φιθςκα ιε ημ κέμ 

θμνμθμβζηυ κυιμ Ν. 3697/2008 μ ζοκηεθεζηήξ θμνμθμβίαξ ηςκ ακςκφιςκ εηαζνεζχκ ιεζχκεηαζ ζηαδζαηά 
απυ 25% ζε 20%. οβηεηνζιέκα, μ θμνμθμβζηυξ ζοκηεθεζηήξ ιεζχκεηαζ ζημ 24% βζα ηδ πνήζδ 2010, 
23% βζα ηδ πνήζδ 2011, 22% βζα ηδ πνήζδ 2012, 21% βζα ηδ πνήζδ 2013 ηαζ 20% βζα ηδ πνήζδ 2014 ηαζ 
ιεηαβεκέζηενα. 
 
Ζ πνυαθερδ βζα ημοξ θυνμοξ εζζμδήιαημξ, πμο απεζημκίγεηαζ ζηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ 
ακαθφεηαζ ςξ ελήξ: 
 

 31 Γεθεκβξίνπ 

 Ο Όκηινο  Ζ Δηαηξεία 

 2009  2008  2009  2008 

    
 

 
  

 
Φυνμξ εζζμδήιαημξ - ηνέπςκ  

 
74.679  

 
531.952 

 
17.536 

 
531.952 

 
Φυνμξ εζζμδήιαημξ – ακαααθθυιεκμξ 

 
26.821  

 
8.767 

 
16.496 

  
8.767 

πλνιηθή (πίζησζε)/ρξέσζε γηα θόξνπο εηζνδήκαηνο πνπ 
απεηθνλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 101.500  540.719 

 
34.032 

 
540.719 

 
 

Ζ ζοιθςκία ημο θυνμο εζζμδήιαημξ πμο ειθακίγεηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ημο πμζμφ 
ηςκ θυνςκ εζζμδήιαημξ πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ εθανιμβή ημο εθθδκζημφ θμνμθμβζημφ ζοκηεθεζηή 
ζηζξ γδιζέξ πνμ θυνςκ ζοκμρίγεηαζ ζηα ελήξ:  

 
 31 Γεθεκβξίνπ 

 Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 2009  2008  2009  2008 

        

(Εεκίεο) / Κέξδε πξν θόξσλ εηζνδήκαηνο (307.598)  2.016.217  (264.761)  2.016.217 

Φυνμζ εζζμδήιαημξ οπμθμβζζιέκμζ ιε ημκ ζζπφμκηα 
θμνμθμβζηυ ζοκηεθεζηή (25%) (76.900)  504.054 

 
(66.190)  504.054 

Φμνμθμβζηή επίδναζδ ιδ θμνμθμβδεέκηςκ εζυδςκ ηαζ 
ελυδςκ πμο δεκ εηπίπημοκ βζα θμνμθμβζημφξ ζημπμφξ 54.091  9.865 

 
48.344  9.865 

Φυνμζ εζζμδήιαημξ πνμδβμοιέκςκ πνήζεςκ 27.536  26.800  17.536  26.800 
Δπίδναζδ ορδθυηενςκ θμνμθμβζηχκ ζοκηεθεζηχκ ζηδκ 
Δθθάδα 50.277  - 

 
-  - 

Φμνμθμβζηή επίδναζδ απυ ηδκ αθθαβή ηςκ 
θμνμθμβζηχκ ζοκηεθεζηχκ 46.496  - 

 
34.342  - 

Φόξνη εηζνδήκαηνο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 101.500  540.719 

 
34.032  540.719 

 
 
Ζ Δθθδκζηή θμνμθμβζηή κμιμεεζία ηαζ μζ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ οπυηεζκηαζ ζε ενιδκείεξ απυ ηζξ 
θμνμθμβζηέξ ανπέξ. Οζ δδθχζεζξ θυνμο εζζμδήιαημξ ηαηαηίεεκηαζ ζε εηήζζα αάζδ αθθά ηα ηένδδ ή μζ 
γδιίεξ πμο δδθχκμκηαζ βζα θμνμθμβζημφξ ζημπμφξ παναιέκμοκ πνμζςνζκά έςξ υημο μζ θμνμθμβζηέξ 
ανπέξ ελεηάζμοκ ηζξ θμνμθμβζηέξ δδθχζεζξ ηαζ ηα αζαθία ημο θμνμθμβμφιεκμο, ζηζβιή ηαηά ηδκ μπμία 
εα εηηαεανζζημφκ ηαζ μζ ζπεηζηέξ θμνμθμβζηέξ οπμπνεχζεζξ. Οζ θμνμθμβζηέξ γδιίεξ ζημ ααειυ πμο 
ακαβκςνίγμκηαζ απυ ηζξ θμνμθμβζηέξ ανπέξ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ημκ ζοιρδθζζιυ ηςκ 
ηενδχκ ηςκ πέκηε επυιεκςκ πνήζεςκ πμο αημθμοεμφκ ηδκ πνήζδ πμο αθμνμφκ.  

 
Ζ Neurosoft δεκ έπεζ εθεβπεεί απυ ηζξ θμνμθμβζηέξ ανπέξ βζα ηζξ πνήζεζξ 2008 ηαζ 2009. Όζμκ αθμνά ηζξ 
εοβαηνζηέξ ηδξ Neurosoft, δεκ έπμοκ εθεβπεεί βζα ηζξ πνήζεζξ υπςξ απεζημκίγμκηαζ ηαηςηένς: 
 

 



 

Θοβαηνζηέξ εηαζνείεξ Ακέθεβηηεξ πνήζεζξ 

  
 

Gaeknar Venture Ltd - 
 

Rockberg Holding Ltd - 
 

Neurosoft Romania Srl 23/6/2008-31/12/2009 

Kestrel Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα 
Α.Δ. 31/12/2007 – 31/12/2009 

 
 

 
ε ιεθθμκηζηυ θμνμθμβζηυ έθεβπμ ηςκ ζπεηζηχκ ακέθεβηηςκ πνήζεςκ είκαζ πζεακυ κα επζαθδεμφκ 
πνυζεεημζ θυνμζ ηαζ πνυζηζια ζηδκ Neurosoft ηαζ ηζξ εοβαηνζηέξ ηδξ. Ο Όιζθμξ εεςνεί υηζ έπεζ 
ζπδιαηίζεζ επανηείξ πνμαθέρεζξ € 70.336 βζα ημκ Όιζθμ ηαζ € 44.336 βζα ηδκ Δηαζνεία) έκακηζ ηςκ 
πνυζεεηςκ θυνςκ πμο πζεακυκ κα πνμηφρμοκ, αάζεζ ηδξ ζπεηζηήξ ειπεζνίαξ απυ παθαζυηενμοξ 
θμνμθμβζημφξ εθέβπμοξ ηαζ ενιδκείεξ ηςκ θμνμθμβζηχκ κυιςκ. Δπζπθέμκ, δεκ έπεζ ακαβκςνζζεεί 
ακαααθθυιεκδ θμνμθμβζηή απαίηδζδ ζε θμνμθμβζηή γδιζά πμζμφ € 342 πζθ. βζα ημκ Όιζθμ ηαζ ηδκ 
Δηαζνεία πνμηεζιέκμο κα ηαθοθεμφκ ηοπυκ ιεζχζεζξ ζηζξ θμνμθμβζηέξ γδιίεξ πμο πζεακυκ κα 
πνμηφρμοκ ζε ιεθθμκηζηυ θμνμθμβζηυ έθεβπμ. 

 
Οζ ακαααθθυιεκμζ θυνμζ πνμζδζμνίγμκηαζ ζηζξ πνμζςνζκέξ δζαθμνέξ πμο οπάνπμοκ ζηα ζημζπεία ημο 
εκενβδηζημφ ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ιε αάζδ ηζξ αλίεξ ηςκ θμβζζηζηχκ αζαθίςκ ηαζ ηδ θμνμθμβζηή αάζδ ηαζ 
οπμθμβίγμκηαζ ιε εθανιμβή ηςκ εεζπζζιέκςκ θμνμθμβζηχκ ζοκηεθεζηχκ. 
 
Ζ ηίκδζδ ηδξ ακαααθθυιεκδξ θμνμθμβζηήξ απαίηδζδξ (οπμπνέςζδξ) έπεζ ςξ ελήξ: 
 

 31 Γεθεκβξίνπ 

 Ο Όκηινο  Ζ Δηαηξεία 

 2009  2008  2009  2008 

        

Τπυθμζπμ έκανλδξ  35.294  44.061  35.294  44.061 
Φυνμξ εζζμδήιαημξ πνέςζδ/(πίζηςζδ) (27.749)  (8.767)  (16.496)  (8.767) 
Φυνμζ πμο πνεχεδηακ απεοεείαξ ζηδκ ηαεανή εέζδ (έλμδα 
εζζαβςβήξ ζε Υνδιαηζζηήνζμ) 419.582  -  419.582  - 
Φυνμξ ελαβμναζεεζζχκ εηαζνεζχκ 44.452  -  -  - 

Τπόινηπν ιήμεο 471.379  35.294  438.380  35.294 

 
 

 
H ηίκδζδ ηςκ ακαααθθυιεκςκ θμνμθμβζηχκ απαζηήζεςκ/οπμπνεχζεςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ 
έπεζ ςξ αημθμφεςξ: 
 
 
 
 

  

1 
Ηαλνπαξίνπ 

2009  

 

Υξέσζε / 
(Πίζησζε) 

από εμαγνξά  

 
Υξέσζε/ 

(Πίζησζε) 
ζηα 

απνηειέζκαη
α ρξήζεο  

Υξέσζε/ 

(Πίζησζε) 
ζηελ θαζαξή  

ζέζε  

 

31 
Γεθεκβξίνπ  

2009 

           

 

Αλαβαιιόκελεο 
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: 

 

 

 

       

 

Πνυαθερδ βζα επζζθαθείξ 
απαζηήζεζξ 

 

 
21.000  

 
15.000  

 
(7.200)  -  

 
28.800 

Απμγδιζχζεζξ πνμζςπζημφ 

 
 

4.918  

 

5.925  

 

2.542  -  

 

13.385 
 

Πνυαθερδ βζα απαλζςιέκα 
απμεέιαηα 

 

-  
 

21.572  
 

(21.700)  -  
 

800 



 

Μεηαθενυιεκεξ θμνμθμβζηέξ 
γδιίεξ 

 

-  -  256.612  -  
 

256.612 

Αζχιαηα πάβζα 

  

14.542  

 

827  

 

(242.479)  

 

419.582  

 

193.400 

 

ύλνιν 

 

40.460  

 

43.324  

 

(12.225)  

 

419.582  

 

492.997 

           

Αλαβαιιόκελεο 
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο: 

 

         

 
Έλμδα ελαβμνάξ 

 

-  -  
 

(14.653)  -  
 

(14.653) 

 
Υνδιαημδμηζηή ιίζεςζδ 

  
(5.166)  -  

 
57  -  

 
(5.109) 

ύλνιν  (5.166)  -  (14.596)  -  (19.762) 

Καζαξή αλαβαιιόκελε 

θνξνινγηθή 
απαίηεζε/(ππνρξέσζε) 

 

 
35.294  

 
43.324  

 
(26.821)  

 
419.582  

 
471.379 

 
 
 

 

Καηά ηδκ πανμφζα πνήζδ δ Neurosoft οπέζηδ θμνμθμβζηέξ γδιίεξ πμζμφ € 1.100.000 ( 31/12/2008 
ιδδέκ), βζα ηζξ μπμίεξ οπμθμβίζηδηε ακαααθθυιεκδ θμνμθμβζηή απαίηδζδ. Ζ Γζμίηδζδ ηδξ Δηαζνείαξ 
πζζηεφεζ υηζ ημ ακςηένς πμζυ εα ηαθοθεεί ιε ηένδδ ιέζα ζηδκ επυιεκδ πεκηαεηία. 



 

10. ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ - ΤΠΔΡΑΞΗΑ: 
 

α) Οζ εοβαηνζηέξ ηδξ Neurosoft πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ είκαζ μζ 
ελήξ: 

 

 
Θπγαηξηθή 

 

Υώξα 
Ίδξπζεο 

 

Μέζνδνο 
ελνπνίεζεο 

 

ρέζε 
πκκεηνρήο 

  
πκκεηνρή  

  
Τπόινηπν 

     31.12.2009  31.12.2008  31.12.2009  31.12.2008 

            
 

Gaeknar  

Venture Ltd 

 

Κφπνμξ 

 

Πθήνδξ 

 

Άιεζδ 

  

100%  

 

100%  

 

196.500  

 

1.000 

 
Rockberg Holding Ltd 

 

Κφπνμξ 

 

Πθήνδξ 

 

Άιεζδ 
  

100%  -  

 

369.000  - 
 

Neurosoft Romania Srl 

 

Ρμοιακία 

 

Πθήνδξ 

 

Έιιεζδ* 
 

 

95%  -  -  - 
 

Kestrel Information  
Systems S.A 

 
Δθθάδα 

 
Πθήνδξ 

 
Άιεζδ 

  
70%  -  

 
761.055  - 

 

  

  
 

    1.326.555  1.000 

 
*: Ζ Neurosoft Romania Srl είκαζ εοβαηνζηή ηδξ Gaeknar Venture Ltd. 
 
 
b) Δμαγνξά ηεο Kestrel Information Systems S.A. 

 
ηζξ 30 Νμειανίμο 2009, δ Neurosoft μθμηθήνςζε ηδκ ελαβμνά ημο 70% ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο 
ηδξ Kestrel Information Systems S.A, έκακηζ ζοκμθζημφ ηζιήιαημξ € 761,055. 
 
Ζ οπεναλία πμο πνμέηορε απυ ηδκ εκ θυβς ελαβμνά, πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ  ζοκδιιέκδ 
εκμπμζδιέκδ ηαηάζηαζδ μζημκμιζηήξ εέζδξ, ααζίζηδηε ζηζξ ηνέπμοζεξ εφθμβεξ αλίεξ ημο 
ζζμθμβζζιμφ ηδξ ελαβμναζεείζαξ εηαζνείαξ ηαζ εεςνείηαζ πνμζςνζκή. 
Ζ δζαδζηαζία οπμθμβζζιμφ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ηςκ ζημζπείςκ ημο εκενβδηζημφ, ηςκ οπμπνεχζεςκ ηαζ 
ηςκ εκδεπυιεκςκ οπμπνεχζεςκ ηδξ ελαβμναζεείζαξ εηαζνείαξ, μ επζιενζζιυξ ημο ηζιήιαημξ 
ελαβμνάξ (Purchase Price Allocation) ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο ΓΠΥΑ 3 «οκεκχζεζξ 
Δπζπεζνήζεςκ» ηαζ μ ζοκεπαηυθμοεμξ μνζζηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζπεηζηήξ οπεναλίαξ εα 
μθμηθδνςεεί ιεηαβεκέζηενα, ηαεχξ δ Neurosoft έηακε πνήζδ ηδξ επζθμβήξ πμο δίδεζ ημ 
πνμακαθενεέκ Πνυηοπμ. Με αάζδ αοηή ηδκ επζθμβή, δ Neurosoft εα ακαβκςνίζεζ ηοπυκ 
πνμζανιμβέξ ζε αοηέξ ηζξ πνμζςνζκέξ αλίεξ εκηυξ 12 ιδκχκ απυ ηδκ διενμιδκία ελαβμνάξ.  
  

 
Οζ πανμφζεξ εφθμβεξ αλίεξ ημο ζζμθμβζζιμφ ηδξ ελαβμναζεείζαξ εηαζνείαξ, ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ ηδξ 
ελαβμνάξ ηαζ δ πνμζςνζκή οπεναλία βζα ημκ Όιζθμξ ζηζξ 30 Νμειανίμο 2009, διενμιδκία ηδξ 
ελαβμνάξ, έπμοκ ςξ ελήξ:  

 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
ΛΟΓΗΣΗΚΔ 

ΑΞΗΔ  

ΔΤΛΟΓΔ 
ΑΞΗΔ ΚΑΣΑ 

ΣΖΝ ΔΞΑΓΟΡΑ 
Δκζχιαηα πάβζα πενζμοζζαηά ζημζπεία  49.064  49.064 
Ακαααθθυιεκεξ θμνμθμβζηέξ απαζηήζεζξ  43.324  43.324 
Απμεέιαηα  336.249  336.249 
Βναποπνυεεζιεξ απαζηήζεζξ  2.273.385  2.273.385 
Υνδιαηζηά δζαεέζζια  18.088  18.088 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  2.720.110  2.720.110 

     
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ     
Βναποπνυεεζια δάκεζα  (1.563.332)  (1.563.332) 
Λμζπέξ ιαηνμπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ  (122.324)  (122.324) 
Λμζπέξ αναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ  (332.803)  (332.803) 
ύλνιν ππνρξεώζεσλ  (2.018.459)  (2.018.459) 

Καζαξή αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  701.651  701.651 

Γζηαζχιαηα ιεζμρδθίαξ (30%)    (210.495) 
πλνιηθή θαζαξή αμία εμαγνξαζζέλησλ πεξηνπζηαθώλ 
ζηνηρείσλ    491.156 

Πνμζςνζκή οπεναλία ηαηά ηδκ ελαβμνά    269.899 



 

πλνιηθό θόζηνο εμαγνξάο    761.055 

     
Σν ζπλνιηθό θόζηνο εμαγνξάο αλαιύεηαη σο εμήο:     
Μεηνδηά    700.000 
Έλμδα ελαβμνάξ    61.055 
ύλνιν     761.055 

 
Απυ ηδκ διενμιδκία ελαβμνάξ, δ ελαβμναζεείζα εηαζνεία ζοκεζζέθενε εεηζηά πμζυ € 391,683 ζηα  
απμηεθέζιαηα ιεηά θυνςκ ηαζ δζηαζςιάηςκ ιεζμρδθίαξ ηδξ πνήζεςξ.  
 
Ακ δ πνμακαθενεείζα ελαβμνά είπε πναβιαημπμζδεεί ηδκ 1

δ
 Ηακμοανίμο 2009, ηα ζοκμθζηά έζμδα 

ηαζ ηα ζοκμθζηά ηένδδ πνμ θυνςκ βζα ημκ Όιζθμ βζα ηδ πνήζδ 2009 εα ακένπμκηακ ζε € 6,775,394 
ηαζ € 302,214 ακηίζημζπα. 

 
 

Ζ ηακεηαθή εθξνή θαηά ηελ εμαγνξά ήηαλ ε εμήο: 
 

Σαιεζαηά δζαεέζζια ηαζ ζζμδφκαια πμο 
απμηηήεδηακ 

 
18.088 

Καεανέξ ηαιεζαηέξ εηνμέξ ηαηά ηδκ ελαβμνά 
 

(761.055) 

ύλνιν ηακεηαθήο εθξνήο θαηά ηελ εμαγνξά  (742.967) 
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 11. ΔΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: 
 

Σα εκζχιαηα πάβζα ζημζπεία ζηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο Οιίθμο ηαζ ηδξ Δηαζνείαξ 
ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ: 
 

 

 
Ο Όκηινο  

Κηίξηα - 
Δγθ/ζεηο 
Κηηξίσλ  Μεηαθνξηθά Μέζα  

 
Έπηπια & Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο  

 

ύλνιν 
Δλζώκαησλ 

Παγίσλ 

ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ 
 

  
 

    

 
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 

 
-  -  

 
262.424  

 
262.424 

Αβμνέξ 
  

30.200  -  
 

89.589  
 

119.789 

Πςθήζεζξ  
/Γζαβναθέξ 

 
-  -  (142.399)  (142.399) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 

2008 

 

30.200  -  209.613  239.814 

Απυ ελαβμνά επζπεζνήζεςκ 
  

12.701  
 

1.550  
 

164.904  
 

179.155 

Αβμνέξ 
 

-  -  
 

124.155  
 

124.155 

Πςθήζεζξ  

/Γζαβναθέξ 

 

-  -  -  - 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 

2009 

 

42.901  1.550  498.672  543.123 

 
 

  
 

    

ΑΠΟΒΔΔΗ 
 

  
 

    

Απνζβέζεηο έσο 1 
Ηαλνπαξίνπ 2008 

 
-  -  

 
(195.086)  

 
(195.086) 

Απμζαέζεζξ  
  

(1.812)  -  
 

(39.563)  
 

(41.376) 

Πςθήζεζξ  

/Γζαβναθέξ 

 

-  -  

 

117.300  

 

117.300 

Απνζβέζεηο έσο 31 
Γεθεκβξίνπ 2008 

 
(1.812)  -  117.349  (119.161) 

Απμζαέζεζξ απυ  ελαβμνά 
επζπεζνήζεςκ 

  
(6.595)  

 
(927)  

 
(122.569)  

 
(130.091) 

Απμζαέζεζξ  

  

(2.543)  

 

(22)  

 

(81.483)  

 

(84.048) 
Πςθήζεζξ  

/Γζαβναθέξ 

 

-  -  

- 

23.106  

- 

23.106 

Απνζβέζεηο έσο 31 
Γεθεκβξίνπ 2009 

 
(10.950)  (949)  (298.294)  310.194 

 
 

  
 

    

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ 
 

  
 

    

Αλαπόζβεζηε Αμία 1 
Ηαλνπαξίνπ 2008 

 
-  -  

 
67.338  

 
67.388 

Αλαπόζβεζηε Αμία 31 

Γεθεκβξίνπ 2008 

  

28.388  -  

 

92.265  

 

120.653 
Αλαπόζβεζηε Αμία 

31Γεθεκβξίνπ 2009 

  

31.951  

 

601  

 

200.377  

 

232.929 

 

 



 

 

 

 
Ζ Δηαηξεία  

Κηίξηα - 
Δγθ/ζεηο 
Κηηξίσλ  Μεηαθνξηθά Μέζα  

 
Έπηπια & Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο  

 

ύλνιν 
Δλζώκαησλ 

Παγίσλ 

ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ 
 

  
 

    

 
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 

 
-  -  262.424  262.424 

Αβμνέξ 
  

30.200  -  89.589  119.789 

Πςθήζεζξ  
/Γζαβναθέξ 

 
-  -  (142.399)  (142.399) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 

2008 

 

30.200  -  209.613  239.814 

 
 

       

Αβμνέξ 

 

-  -  

 

92.043  92.043 
Πςθήζεζξ  

/Γζαβναθέξ 

 

-  -  -  - 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 
2009 

 
30.200  -  301.656  543.123 

 
 

  
 

    

ΑΠΟΒΔΔΗ 
 

  
 

    
Απνζβέζεηο έσο 1 

Ηαλνπαξίνπ 2008 

 

-  -  

 

(195.086)  (195.086) 

Απμζαέζεζξ  
 

(1.812)  -  (39.563)  (41.376) 

Πςθήζεζξ  
/Γζαβναθέξ 

 
-  -  117.300  117.300 

Απνζβέζεηο έσο 31 

Γεθεκβξίνπ 2008 

 

(1.812)  -  117.349  (119.161) 

 
 

       

Απμζαέζεζξ 
 

(2.416)    (73.858)  (76.274) 

Πςθήζεζξ  
/Γζαβναθέξ 

 
-  -  

- 
23.106  

- 
23.106 

Απνζβέζεηο έσο 31 

Γεθεκβξίνπ 2009 

 

(4.228)  -  (168.101)  172.329 

 
 

  
 

    

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ 
 

  
 

    

Αλαπόζβεζηε Αμία 1 
Ηαλνπαξίνπ 2008 

 
-  -  67.338  67.388 

Αλαπόζβεζηε Αμία 31 
Γεθεκβξίνπ 2008 

 
28.388  -  92.265  120.653 

Αλαπόζβεζηε Αμία 
31Γεθεκβξίνπ 2009 

 
25.972  -  133.555  159.527 

 
 
 

Γεκ οπάνπμοκ ειπνάβιαηα αάνδ επί ηςκ εκζχιαηςκ παβίςκ ζημζπείςκ. Γζα ηα πάβζα πμο έπμοκ 
αβμναζηεί ιε πνδιαημδμηζηή ιίζεςζδ δ ηονζυηδηα έπεζ παναηναηδεεί απυ ημοξ εηιζζεςηέξ. Ζ 
ακαπυζαεζηδ αλία ηςκ αβμναζεέκηςκ ιε πνδιαημδμηζηή ιίζεςζδ εκζχιαηςκ παβίςκ (επίπθςκ ηαζ 
δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ) ηαηά ηδκ 31

δ
 Γεηειανίμο 2009 ηαζ 2008 ακένπμκηαζ ζε € 25,580 ηαζ € 

29,594 ακηίζημζπα, βζα ημκ Όιζθμ ηαζ ηδκ Δηαζνεία. 
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12. ΑΩΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: 
 

Σα αζχιαηα πάβζα ζημζπεία ζηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημο Οιίθμο ηαζ ηδξ Δηαζνείαξ 
ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ: 
 
 
 

 
Ο Όκηινο  Λνγηζκηθό   

 
Άδεηεο & 

Λνηπά 

Αζώκαηα  
Λνγηζκηθά ππό 

εθηέιεζε  

 
ύλνιν 

Αζώκαησλ 

Παγίσλ 

ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ          

 
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 

2008 

  

-   

 

-  -  

 

- 

Αβμνέξ  -   -  -  - 

Πςθήζεζξ  

/Γζαβναθέξ 
 

-   -  -  

 

- 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 

2008 
 

-   -  -  - 

Αβμνέξ 
 

113.109   
 

150.000  901.020  1.164.128 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 

2009 
 

113.109   150.000  901.020  1.164.128 

          

ΑΠΟΒΔΔΗ          

Απνζβέζεηο έσο 1 
Ηαλνπαξίνπ 2008 

 
 

-   
 

-  -  
 

- 

Απμζαέζεζξ   -   -  -  - 
Πςθήζεζξ  

/Γζαβναθέξ 
 

-   -  -  - 

Απνζβέζεηο έσο 31 
Γεθεκβξίνπ 2008 

 
-   -  -  - 

Απμζαέζεζξ  (11.763)   (30.000)  (87.149)  (128.912) 

Απνζβέζεηο έσο 31 

Γεθεκβξίνπ 2009 
 

(11.763)   (30.000)  (87.149)  (128.912) 

          

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ          

Αλαπόζβεζηε Αμία 1 

Ηαλνπαξίνπ 2008 
  

-   -  -  - 
Αλαπόζβεζηε Αμία 31 

Γεθεκβξίνπ 2008 
 

-   -  -  - 

Αλαπόζβεζηε Αμία 
31Γεθεκβξίνπ 2009  

 
101.345   

 
120.000  

 
813.871  

 
1.035.216 

 



 

 

Ζ Δηαηξεία  Λνγηζκηθό   

 
Άδεηεο & 

Λνηπά 

Αζώκαηα  
Λνγηζκηθά ππό 

εθηέιεζε  

 
ύλνιν 

Αζώκαησλ 

Παγίσλ 

ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ          

 
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 

2008 

  

-   

 

-  -  

 

- 

Αβμνέξ  -   -  -  - 
Πςθήζεζξ  

/Γζαβναθέξ 
 

-   -  -  

 

- 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 
2008 

 
-   -  -  - 

Αβμνέξ  
113.109   -  901.020  1.014.128 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 

2009 
 

113.109   -  901.020  1.014.128 

          

ΑΠΟΒΔΔΗ          

Απνζβέζεηο έσο 1 
Ηαλνπαξίνπ 2008 

 
 

-   
 

-  -  
 

- 

Απμζαέζεζξ   -   -  -  - 
Πςθήζεζξ  

/Γζαβναθέξ 
 

-   -  -  - 

Απνζβέζεηο έσο 31 
Γεθεκβξίνπ 2008 

 
-   -  -  - 

Απμζαέζεζξ  (11.763)   -  (87.149)  (98.912) 

Απνζβέζεηο έσο 31 

Γεθεκβξίνπ 2009 
 

(11.763)   -  (87.149)  (98.912) 

          

ΑΝΑΠΟΒΔΣΖ ΑΞΗΑ          

Αλαπόζβεζηε Αμία 1 

Ηαλνπαξίνπ 2008 
  

-   -  -  - 
Αλαπόζβεζηε Αμία 31 

Γεθεκβξίνπ 2008 
 

-   -  -  - 

Αλαπόζβεζηε Αμία 
31Γεθεκβξίνπ 2009  101.345   -  813.871  915.216 



 

 
13. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ:  
 

Σα απμεέιαηα ζηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ: 
 

 31 Γεθεκβξίνπ 

 Ο Όκηινο  Ζ Δηαηξεία 

 2009  2008  2009  2008 

        

Διπμνεφιαηα  304.322  -  -  - 

Ακαθχζζια οθζηά -  -  -  - 

ύλνιν 304.322  -  -  - 

 
 
14. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ:  
 

Οζ ειπμνζηέξ απαζηήζεζξ ζηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ: 

 
 31 Γεθεκβξίνπ 

 Ο Όκηινο  Ζ Δηαηξεία 

 2009  2008  2009  2008 

Πεθάηεξ εζςηενζημφ  3.440.547  1.600.993  2.019.415  1.598.492 

Πεθάηεξ ελςηενζημφ 653.286  307.571  196.008  307.571 

Δπζηαβέξ ηαζ βναιιάηζα 38.323  3.570  26.775  3.570 

Μδ ηζιμθμβδεέκηα έζμδα 7.500  -  -  - 

         

Μείμκ: Πνυαθερδ βζα επζζθαθείξ απαζηήζεζξ (144.000)  (84.000)  (84.000)  (84.000) 

Τπόινηπν εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ 3.995.656  1.828.134  2.158.198  1.825.633 

 
 
 

Ζ ηίκδζδ ηδξ πνυαθερδξ βζα επζζθαθείξ απαζηήζεζξ ακαθφεηαζ ςξ ελήξ: 
 

 31 Γεθεκβξίνπ 

  Ο Όκηινο   Ζ Δηαηξεία 

 2009  2008  2009  2008 

        

Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο 84.000  84.000   84.000  84.000 

Απυ ελαβμνά  εοβαηνζηήξ  60.000  -  -  - 

Μείμκ: Υνδζζιμπμζδεείζα πνυαθερδ -   -   -  - 

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο 144.000   84.000   84.000  84.000 

 
 
 

Ζ πνμκζηή απεζηυκζζδ ηςκ απαζηήζεςκ έπεζ ςξ ελήξ: 
 

 31 Γεθεκβξίνπ 

 Ο Όκηινο   Ζ Δηαηξεία 

 2009  2008  2009  2008 

        

Γεκ είκαζ ζε ηαεοζηένδζδ ηαζ δεκ είκαζ απμιεζςιέκα 3.426.648  1.560.000  2.158.198  1.557.499 

Δίκαζ ζε ηαεοζηένδζδ αθθά υπζ απμιεζςιέκα (άκς 
ηςκ 90 διενχκ)    

    

90-150 διένεξ 108.127  -  -   

151-180 διένεξ -  268.134  -  268.134 

181-365 διένεξ 237.881  -  -   

>365 διένεξ 223.000  -  -   

ύλνιν 3.995.656  1.828.134  2.158.198  1.825.633 

 



 

Οζ απαζηήζεζξ απυ πεθάηεξ δεκ είκαζ ημημθυνεξ ηαζ ζοκήεςξ δζαηακμκίγμκηαζ ζε Όιζθμ ηαζ Δηαζνεία 30-
90 διένεξ. 
 

 
 
 
15. ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ: 
 

Οζ πνμηαηααμθέξ ηαζ θμζπέξ απαζηήζεζξ ζηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ: 
 

 31 Γεθεκβξίνπ 

 Ο Όκηινο   Ζ Δηαηξεία 

 2009  2008  2009  2008 

        

Πνμηαηααμθή θυνμο εζζμδήιαημξ 404.127  404.051  404.127  404.051 
Έλμδα επυιεκςκ πνήζεςκ 155.589  1.500  1.433  46 
Φυνμξ Πνμζηζεέιεκδξ Αλίαξ 20.705  -  -  - 
Πνμηαηααμθέξ ζε οπαθθήθμοξ ηαζ ηνίημοξ 509.212  77.739  508.893  77.739 
Πνμηαηααμθέξ βζα ηδκ ίδνοζδ/ελαβμνά εοβαηνζηχκ 

150.000  
 

185.000  150.000  185.000 
Πνμηαηααμθέξ ζε πνμιδεεοηέξ 38.643  16.030  -  16.030 
Λμζπμί πνεχζηεξ 24.220  6.719  5.753  66.971 
ύλνιν πξνθαηαβνιώλ θαη ινηπώλ απαηηήζεσλ 1.302.496  691.039  1.070.207  749.837 

 
 
 
 
16. ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ: 

 
Σα πνδιαηζηά δζαεέζζια ζηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ: 
 

 

 

 

Ο Όκηινο  Ζ Δηαηξεία 

31 Γεθεκβξίνπ  31 Γεθεκβξίνπ 

2009  2008  2009  2008 

        

Σαιείμ  73.608  268.949  71.954  268.002 

Καηαεέζεζξ υρεςξ 2.388.335  545.345  2.125.957  522.034 

ΤΝΟΛΟ 2.461.843  814.295  2.197.911  790.037 

 
 
 

Οζ ηαηαεέζεζξ ζε ηνάπεγεξ ημηίγμκηαζ ιε ηοιαζκυιεκα επζηυηζα πμο ααζίγμκηαζ ζηα ιδκζαία επζηυηζα 
ηναπεγχκ. Σα έζμδα απυ ηυημοξ απυ ηαηαεέζεζξ υρεςξ ηαζ πνμεεζιίαξ ζε ηνάπεγεξ 
θμβζζηζημπμζήεδηακ ιε ηδκ ιέεμδμ ημο δεδμοθεοιέκμο ηαζ ακήθεακ βζα ημκ Όιζθμ ηαζ ηδκ Δηαζνεία ηαηά 
ηδκ 31

δ
 Γεηειανίμο 2009 ζε € 40.773 ηαζ € 40.773 ακηίζημζπα (31

δ
 Γεηειανίμο 2008 € 0 ηαζ € 0 βζα ημκ 

Όιζθμ ηαζ ηδκ Δηαζνεία, ακηίζημζπα) ηαζ πενζθαιαάκμκηαζ ζηα πνδιαημμζημκμιζηά έζμδα ζηζξ ζοκδιιέκεξ 
ηαηαζηάζεζξ απμηεθεζιάηςκ. 

 
17. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: 

 
Σμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ Neurosoft ζηζξ 31 Γεηειανίμο 2008 ακενπυηακ ζε € 700.000, δζαζνμφιεκμ  ζε 
2.000.000 ημζκέξ ιεημπέξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ € 0,35 έηαζηδ. 
φιθςκα ιε απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ 1

δξ
 Απνζθίμο 2009, ημ ιεημπζηυ 

ηεθάθαζμ ηδξ Δηαζνείαξ αολήεδηε ζε € 2.100.000 δζαζνμφιεκμ  ζε 6,000,000 ημζκέξ ιεημπέξ μκμιαζηζηήξ 
αλίαξ € 0,35 έηαζηδ. 
 
Αφλδζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο πμζμφ € 6.650.000 απμθαζίζεδηε απυ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ 
ιεηυπςκ ηδξ Δηαζνείαξ ηδξ 28

δξ
 επηειανίμο 2009, ιε ηεθαθαζμπμίδζδ ιένμοξ ημο απμεειαηζημφ αλίαξ 

ιεημπχκ οπέν ημ άνηζμ, ημ μπμίμ πνμήθεε απυ ηδκ αφλδζδ ημο Μεημπζημφ ηεθαθαίμο πμο 



 

πναβιαημπμζήεδηε ηαηυπζκ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηδξ 1
δξ

 Απνζθίμο 2009, ιε ηδκ έηδμζδ 19.000.000 
κέςκ ημζκχκ ιεημπχκ ιε δζηαίςια ρήθμο, μκμιαζηζηήξ αλίαξ € 0,35 έηαζηδ ηαζ ηδκ δςνεάκ δζάεεζδ 
ιεημπχκ ζε ακαθμβία 19 κέςκ ιεημπχκ βζα ηάεε 6 παθαζέξ. 
Ύζηενα απυ ηδκ ςξ άκς αφλδζδ, ημ Μεημπζηυ Κεθάθαζμ ηδξ Δηαζνείαξ ακένπεηαζ ζε € 8.750.000, 
δζαζνμφιεκμ ζε 25.000.000 ημζκέξ ιεημπέξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ € 0,35 έηαζηδ. 
 
 

18. ΛΟΗΠΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ: 
 

Σα θμζπά απμεειαηζηά ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ: 
 
 

 

 
Ο Όκηινο  Ζ Δηαηξεία 

31 Γεθεκβξίνπ  31 Γεθεκβξίνπ 

 2009  2008  2009  2008 

        

Σαηηζηυ απμεειαηζηυ 158.489  151.348  151.348  151.348 

Δζδζηά απμεειαηζηά 4.841  4.845  4.845  4.845 

ύλνιν Απνζεκαηηθώλ 163.330  156.193  156.193  156.193 

 

 
 

Σαθηηθό Απνζεκαηηθό: φιθςκα ιε ηδκ εθθδκζηή εηαζνζηή κμιμεεζία, μζ επζπεζνήζεζξ οπμπνεμφκηαζ κα 

ιεηαθένμοκ ημοθάπζζημκ ημ 5% ημο εηήζζμο ηαεανμφ ηένδμοξ ημοξ, υπςξ αοηυ απεζημκίγεηαζ ζηα αζαθία 
ημοξ, ζε ηαηηζηυ απμεειαηζηυ, ιέπνζ ημ απμεειαηζηυ αοηυ κα ακέθεεζ ζημ έκα ηνίημ ημο ηαηααεαθδιέκμο 
ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. Σμ απμεειαηζηυ αοηυ δεκ δφκαηαζ κα δζακειδεεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θεζημονβίαξ 
ηδξ Δηαζνείαξ. 
 
 

Δηδηθά Απνζεκαηηθά: φιθςκα ιε ηδκ Δθθδκζηή Δηαζνζηή Νμιμεεζία, μζ επζπεζνήζεζξ ιπμνμφκ κα 

δζαηδνμφκ εζδζηά απμεειαηζηά δίπςξ ζδζαίηενμ ζημπυ, έπεζηα απυ απυθαζδ ηςκ ιεηυπςκ ημοξ ζηδκ 
εηήζζα βεκζηή ζοκέθεοζδ, ή εάκ απαζηείηαζ απυ ημ Καηαζηαηζηυ. Σμ εζδζηυ απμεειαηζηυ έπεζ δδιζμονβδεεί 
απυ ιδ δζακειδιέκα ηένδδ ιεηά θυνςκ ηςκ πνμδβμοιέκςκ πνήζεςκ.  
 

 
19. ΜΔΡΗΜΑΣΑ: 
 

φιθςκα ιε ηδκ Δθθδκζηή εηαζνζηή κμιμεεζία, μζ εηαζνίεξ οπμπνεμφκηαζ ηάεε πνήζδ κα δζακέιμοκ ζε 
ιεηνδηά, ηάεε έημξ ζημοξ ιεηυπμοξ πμζμζηυ ημοθάπζζημκ 35% επί ηςκ ηαεανχκ ηενδχκ, ιεηά ηδκ 
αθαίνεζδ ημο ηαηηζημφ απμεειαηζημφ ηαζ μνζζιέκςκ ηενδχκ απυ ηδκ εηπμίδζδ ιεημπχκ πμο 
πενζβνάθμκηαζ ζηδκ παν. 1, ημο άνενμο 3, ημο Α.Ν. 148/1967. Οζ άκς δζαηάλεζξ δεκ εθανιυγμκηαζ, ακ δ 
Γεκζηή οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ ιε πθεζμρδθία ημοθάπζζημκ 65% απμθαζίζεζ ζπεηζηά. ηδκ πενίπηςζδ 
αοηή, ημ ιδ δζακειυιεκμ ιένζζια ιεηαθένεηαζ ζηα αζαθία ηδξ ακχκοιδξ εηαζνείαξ ζε εζδζηυ θμβανζαζιυ 
απμεειαηζημφ πνμξ ηεθαθαζμπμίδζδ. Σμ απμεειαηζηυ αοηυ οπμπνεμφηαζ δ ακχκοιδ εηαζνεία, εκηυξ 
ηεηναεηίαξ απυ ημ πνυκμ ζπδιαηζζιμφ ημο κα ημ ηεθαθαζμπμζήζεζ, ιε έηδμζδ κέςκ ιεημπχκ πμο 
παναδίδεζ δςνεάκ ζημοξ δζηαζμφπμοξ. (παν. 2 άνενμο 3 Α.Ν. 148/1967). Οζ άκς δζαηάλεζξ ηςκ παν. 1 
ηαζ 2 δεκ εθανιυγμκηαζ, εθυζμκ ημ απμθαζίζεζ δ Γεκζηή οκέθεοζδ ιε πθεζμρδθία 70% ημοθάπζζημκ ημο 
ηαηααθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. Ζ Δθθδκζηή εηαζνζηή κμιμεεζία επίζδξ απαζηεί κα πθδνμφκηαζ 
ζοβηεηνζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ δζακμιή ιενίζιαημξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ςξ ελήξ: 

(α) Απαβμνεφεηαζ δ δζακμιή ιενίζιαημξ ζημοξ ιεηυπμοξ εάκ δ ηαεανή εέζδ ηδξ εηαζνείαξ, υπςξ 
ειθακίγεηαζ ζημκ ζζμθμβζζιυ ιεηά απυ αοηή ηδκ δζακμιή είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηα ίδζα ηεθάθαζα πθέμκ 
ηςκ ιδ δζακειμιέκςκ απμεειαηζηχκ. 

(α) Απαβμνεφεηαζ δ δζακμιή ιενίζιαημξ ζημοξ ιεηυπμοξ εάκ ημ ακαπυζαεζημ οπυθμζπμ ηςκ ελυδςκ 
πνχηδξ εβηαηάζηαζδξ είκαζ ιεβαθφηενμ απυ ηα έηηαηηα απμεειαηζηά ζοκ ημ οπυθμζπμ ηενδχκ εζξ 
κέμ. 

 
 
 
Γεκ πνμηάεδηε βζα έβηνζζδ πνμξ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηαηααμθή ιενίζιαημξ βζα ηδ πνήζδ 2009. (Υνήζδ 
2008: εβηνίεδηε ηαζ ηαηααθήεδηε ιένζζια € 200.000). 

 



 

20. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ: 

 
Ζ ελαβμναζεείζα εηαζνεία Kestrel Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα Α.Δ. δζαηδνεί αναποπνυεεζιμ 
δακεζζιυ ημ ζοκμθζηυ εηήζζμ ηοιαζκυιεκμ επζηυηζμ ημο μπμίμο ζζμφηαζ ιε ημ Euribor 3 ιδκχκ ζοκ 
πενζεχνζμ 1,5% -2,5%. ημκ παναηάης πίκαηα θαίκμκηαζ ηα εβηεηνζιέκα υνζα αναποπνυεεζιμο 
δακεζζιμφ ημο Οιίθμο ηαζ ηδξ Δηαζνείαξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ πνδζζιμπμζδεέκ πμζυ. 

 
 

 
Ο Όκηινο  Ζ Δηαηξεία 

31 Γεθεκβξίνπ  31 Γεθεκβξίνπ 

 2009  2008  2009  2008 

        

Όνζμ πνδιαημδυηδζδξ 3.100.000  300.000  900.000  300.000 

Μδ πνδζζιμπμζδεέκ υνζμ (2.712.815)  (247.270)  900.000  (247.270) 

Υξεζηκνπνηεζέλ όξην 387.185  52.730  -  52.730 

 
Σα ζοκμθζηά έλμδα ηυηςκ επί ηςκ αναποπνμεέζιςκ δακείςκ βζα ηζξ πνήζεζξ πμο έθδλακ ηδκ 31

δ
 

Γεηειανίμο 2009 ηαζ 2008 ακήθεακ βζα ημκ Όιζθμ ζε € 7.541 ηαζ € 4.409 ακηίζημζπα ηαζ βζα ηδκ 
Δηαζνεία ζε € 2.255 ηαζ € 15.674 ακηίζημζπα ηαζ πενζθαιαάκμκηαζ ζηα πνδιαημμζημκμιζηά έλμδα, 
(διείςζδ 7) ζηζξ ζοκδιιέκεξ ηαηαζηάζεζξ ζοκμθζημφ εζζμδήιαημξ. 

 
 
21. ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ: 
 

Οζ πνμιδεεοηέξ ζηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ: 
 

 
 

  
Ο Όκηινο   Ζ Δηαηξεία 

31 Γεθεκβξίνπ   31 Γεθεκβξίνπ 

 2009  2008  2009  2008 

        

Πνμιδεεοηέξ εζςηενζημφ 209.429  5.379  2.301  3.185 

Πνμιδεεοηέξ ελςηενζημφ 268.928  -  2.597  - 

Μεηαπνμκμθμβδιέκεξ επζηαβέξ πθδνςηέεξ  448.255  18.468  41.888  18.468 

 ΤΝΟΛΟ  926.612  23.847  46.786  21.653 

 
 
 

22. ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ: 

 
Οζ δεδμοθεοιέκεξ ηαζ θμζπέξ αναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ ζηζξ ζοκδιιέκεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ 
ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ: 
 

 
 

  
Ο Όκηινο   Ζ Δηαηξεία 

31 Γεθεκβξίνπ   31 Γεθεκβξίνπ 

 2009  2008  2009  2008 

        

Αζθαθζζηζημί μνβακζζιμί 113.820  50.040  91.034  47.121 
Φυνμξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ηαζ θμζπμί 
παναηναημφιεκμζ θυνμζ 258.962  269.870  121.330  268.782 

Αιμζαέξ ηνίηςκ πθδνςηέεξ 53.292  56.112  53.292  56.112 

Πνμηαηααμθέξ πεθαηχκ 14.823  3.144  3.144  3.144 

Γεδμοθεοιέκα έλμδα 120.590  9.462  117.547  - 

Λμζπέξ αναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ 43.852  7.528  37.633  7.797 

 605.339  396.156  423.981  382.957 

 
 
 



 

23. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΑΡΟΥΩΝ ΑΠΟΥΩΡΖΔΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ:  
 

 
α) ύληαμε: Οζ οπάθθδθμζ ηδξ επζπείνδζδξ ηαθφπημκηαζ ιε έκα απυ ηα δζάθμνα οπμζηδνζβιέκα απυ ημ 

εθθδκζηυ ηνάημξ ζοκηαλζμδμηζηά ηαιεία. Κάεε οπάθθδθμξ απαζηείηαζ κα ηαηααάθεζ έκα πμζυ ημο ιδκζαίμο 
ιζζεμφ ημο ζημ ηαιείμ, ιαγί ιε ηδκ επζπείνδζδ πμο ηαηααάθεζ επίζδξ έκα πμζυ. Καηά ηδκ ζοκηαλζμδυηδζδ, ημ 
ηαιείμ είκαζ ανιυδζμ βζα ηδκ πθδνςιή ηςκ ζοκηάλεςκ ηςκ οπαθθήθςκ. Έηζζ, δ επζπείνδζδ δεκ έπεζ ηαιία 
κμιζηή ή ηεηιαζνυιεκδ οπμπνέςζδ κα πθδνχζεζ ιεθθμκηζηέξ πανμπέξ ζημ πθαίζζμ αοημφ ημο ζπεδίμο. Οζ 
εζζθμνέξ πνμξ ηα αζθαθζζηζηά ηαιεία βζα ηζξ πνήζεζξ πμο έθδλακ ηδκ 31

δ
 Γεηειανίμο 2009 ηαζ 2008 ακήθεακ 

ζε € 406.652 ηαζ € 143.757 ακηίζημζπα, βζα ημκ Όιζθμ ηαζ ζε € 369.958 ηαζ € 140.023 ακηίζημζπα, βζα ηδκ 
Δηαζνεία. 
 
 
β) Απνδεκηώζεηο Απνρώξεζεο Πξνζσπηθνύ: Βάζεζ ημο Δθθδκζημφ ενβαηζημφ δζηαίμο, μζ οπάθθδθμζ 

ηαζ μζ ενβαγυιεκμζ έπμοκ δζηαίςια απμγδιίςζδξ ζε πενίπηςζδ απυθοζδξ ή απμπχνδζδξ ιε πμζυ 
πθδνςιήξ πμο οπμθμβίγεηαζ αάζεζ ηδκ αιμζαή ημο οπαθθήθμο ή ημο ενβαγμιέκμο, ηδκ πνμτπδνεζία ηαζ ημκ 
ηνυπμ ηδξ θφζδξ ηδξ ενβαζζαηήξ ζπέζδξ (απυθοζδ ή ζοκηαλζμδυηδζδ). Οζ οπάθθδθμζ ή μζ ενβαγυιεκμζ πμο 
παναζημφκηαζ ή απμθφμκηαζ ιε αζηία δεκ έπμοκ δζηαίςια απμγδιίςζδξ. Ζ πθδνςηέα απμγδιίςζδ ζε 
πενίπηςζδ ζοκηαλζμδυηδζδξ είκαζ ίζδ ιε ημ 40% ημο πμζμφ πμο εα ήηακ πθδνςηέμ βζα απυθοζδ πςνίξ 
αζηία. ηδκ Δθθάδα ζφιθςκα ιε ηδκ ημπζηή πναηηζηή, αοηά ηα πνμβνάιιαηα δεκ πνδιαημδμημφκηαζ. Ο 
Όιζθμξ πνεχκεζ ζηα απμηεθέζιαηα βζα δεδμοθεοιέκεξ πανμπέξ ζε ηάεε πενίμδμ ιε ακηίζημζπδ αφλδζδ ηδξ 
ζοκηαλζμδμηζηήξ οπμπνέςζδξ. Οζ πθδνςιέξ πανμπχκ πμο δζεκενβμφκηαζ ζημοξ ζοκηαλζμδμημφιεκμοξ ηάεε 
πενίμδμ πνεχκμκηαζ έκακηζ αοηήξ ηδξ οπμπνέςζδξ. 
 

Ακελάνηδημξ ακαθμβζζηήξ πναβιαημπμίδζε εηηίιδζδ βζα ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο Οιίθμο πμο απμννέμοκ απυ 
ηδκ οπμπνέςζή ημο κα ηαηααάθεζ απμγδιζχζεζξ θυβς ζοκηαλζμδυηδζδξ. Οζ θεπημιένεζεξ ηαζ μζ ααζζηέξ 
οπμεέζεζξ ηδξ ακαθμβζζηζηήξ ιεθέηδξ ηδκ 31

δ
 Γεηειανίμο 2009 ηαζ 2008 βζα ημκ Όιζθμ ηαζ ηδκ Δηαζνεία 

έπμοκ ςξ ελήξ: 
 

 

Ο Όκηινο  Ζ Δηαηξεία 

31 Γεθεκβξίνπ  31 Γεθεκβξίνπ 

 2009  2008  2009  2008 

        
Πανμφζα αλία ιδ πνδιαημδμημφιεκςκ 
οπμπνεχζεςκ 106.501  39.963  81.539  39.963 

Καζαξή ππνρξέσζε ζηνλ Ηζνινγηζκό 106.501  39.963  81.539  39.963 

        
πζηαηηθά ηνπ θαζαξνύ πεξηνδηθνύ 
θόζηνπο ζπληαμηνδόηεζεο         

        

Κυζημξ οπδνεζίαξ 53.088  17.191  49.095  17.191 

Υνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ 3.120  1.023  1.998  1.023 
Απυζαεζδ ιδ ακαβκςνζζιέκδξ ακαθμβζζηζηήξ 
γδιίαξ 14.006  4.178  3.998  4.178 

πλνιηθή ρξέσζε ζηα απνηειέζκαηα  56.332  22.392  55.081  22.392 

        

πκθσλία ππνρξεώζεσλ παξνρώλ        

        

Πανμφζα αλία οπμπνέςζδξ έκανλδξ πενζυδμο 39.963  20.451  39.963  20.451 

Απυ ελαβμνά εοβαηνζηήξ  22.447  -  -  - 

Κυζημξ οπδνεζίαξ 53.088  17.191  49.095  17.191 

Υνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ 3.121  1.023  1.998  1.023 

Πθδνςεείζεξ πανμπέξ (26.124)  -  (13.505)  - 

Ακαθμβζζηζηά ηένδδ/(γδιίεξ) 14.006  4.178  3.998  4.178 
Παξνύζα αμία ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο 
πεξηόδνπ 106.501  39.963  81.539  39.963 

        

Βαζηθέο Τπνζέζεηο :        

        

Πνμελμθθδηζηυ επζηυηζμ 5,0%  5,0%  5,0%  5,0% 

Πμζμζηυ αφλδζδξ αιμζαχκ 6,0%  6,0%  6,0%  6,0% 

Αφλδζδ ημο δείηηδ ηζιχκ ηαηακαθςηή 3,0%  3,0%  3,0%  3,0% 



 

24. (ΕΖΜΗΔ)/ΚΔΡΓΖ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ:  
 

 
Οζ ααζζηέξ (γδιίεξ) / ηένδδ ακά ιεημπή οπμθμβίγμκηαζ δζαζνχκηαξ ηδ (γδιία) /  ηένδμξ πμο ακαθμβεί 
ζημοξ ιεηυπμοξ ημζκχκ ιεημπχκ ημο Οιίθμο ιε ημ ιέζμ ζηαειζζιέκμ ανζειυ ημζκχκ ιεημπχκ ζε 
ηοηθμθμνία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνήζεςξ. 
 

Οζ απμιεζςιέκεξ (γδιίεξ)/ηένδδ ακά ιεημπή οπμθμβίγμκηαζ δζαζνχκηαξ ηδ γδιία πμο ακαθμβεί ζημοξ 
ηαηυπμοξ ημζκχκ ιεημπχκ ηδξ ιδηνζηήξ μζημκμιζηήξ μκηυηδηαξ ιε ημ ιέζμ ζηαειζζιέκμ ανζειυ ιεημπχκ 
ζε ηοηθμθμνία, πνμζανιμζιέκεξ ιε ηδκ επίδναζδ ηςκ δοκδηζηχκ ηίηθςκ ιεηαηνέρζιςκ ζε ιεημπέξ 
(υπςξ δζηαζςιάηςκ πνμαίνεζδξ αβμνάξ ιεημπχκ). 
 

Παναηάης απεζημκίγεηαζ δ ηαεανή (γδιζά)/ ηένδμξ ηαζ μ ανζειυξ ιεημπχκ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ημκ 
οπμθμβζζιυ ηςκ ααζζηχκ ηαζ απμιεζχιεκςκ (γδιζχκ) / ηενδχκ ακά ιεημπή ηαηά ηδκ 31

δ
 Γεηειανίμο 

2009 ηαζ 2008: 

 
 31 Γεθεκβξίνπ 

 2009  2008 

    
Καζαξέο (δεκίεο)/θέξδε απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο 
κεηξηθήο (420.125)  1.475.499 

    
ύλνιν κέζνπ ζηαζκηθνύ αξηζκνύ κεηνρώλ ζε 
θπθινθνξία 9.775.342  2.000.000 

Δπίδναζδ ηδξ απμιείςζδξ απυ ηα δζηαζχιαηα πνμαίνεζδξ -  - 
Πξνζαξκνζκέλνο ζηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκόο κεηνρώλ 
ζε θπθινθνξία γηα απνκεησκέλεο (δεκηέο)/θέξδε αλά 
κεηνρή 9.775.342  2.000.000 
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25. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ: 

 
Ζ Δηαζνεία ηαζ μ Όιζθμξ αβμνάγμοκ πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ ηαζ πανέπμοκ οπδνεζίεξ ηαηά ηδκ ζοκήεδ 
δναζηδνζυηδηα ημοξ ζε ζοκδεδειέκα ιένδ. Σα ζοκδεδειέκα ιένδ είκαζ εηαζνείεξ ιε ζδιακηζηή επζννμή 
ζημκ Όιζθμ (ιέημπμζ), εοβαηνζηέξ ή ζοββεκείξ εηαζνείεξ ημο Οιίθμο. 
 

 

Οζ ζοκαθθαβέξ ημο Οιίθμο ηαζ ηα οπυθμζπα ηςκ θμβανζαζιχκ ιε ηα ζοκδεδειέκα ιένδ ακαθένμκηαζ 
παναηάης: 

 
πλδεδεκέλν κέξνο 

 

 

ρέζε κε ηνλ 
Όκηιν 

 

 

Υξήζ
ε  

Πσιήζεηο 
πξνο 

ζπλδεδεκέλ
α κέξε  

Αγνξέο από 

ζπλδεδεκέλ
α κέξε  

Πνζά πνπ 

νθείινπλ 
ηα 

ζπλδεδεκέ
λα κέξε  

Πνζά πνπ 

νθείινληαη 
ζηα 

ζπλδεδεκέλα 
κέξε 

             

 

Μακζμοδάηδξ Γεχνβζμξ 

 
 

Μέημπμξ 

 
 

2008  -  
 

48.539  -  
 

1.856 

  
 

2009    
 

35.650  -  
 

1.856 

 
Βαζζθμκζημθζδάηδξ 

Νζηυθαμξ 

 
Μέημπμξ 

 
 

2008  -  -  -  - 

  
 

2009  -  

 

20.550  

 

3.564  - 

 
ηάκδαθμξ εναθείι  

 
Μέθδ Γ.  – 

Γζεοε/ηά ζηεθέπδ 

 
 

2008  -    -  - 

  
 

2009  -    

 

4.460  - 

 
Πεδζαδζηάηδξ Κχζηαξ  

 
Μέθδ Γ.  – 

Γζεοε/ηά ζηεθέπδ 

 
 

2008  -  -  -  - 

  
 

2009  -  

 

15.000  

 

852  - 

 

Αββεθυπμοθμξ 
Μαονμεζδήξ  

 
 

Μέημπμξ 

 
 

2008  -  -  -  - 

  
 

2009  -  
 

25.000  -  - 

 

Παζπαθίδδξ Νχκηαξ  

 
 

Μέημπμξ 

 
 

2008  -  -  -  - 

  
 

2009  -  
 

11.250  -  - 

 
Παγαΐηδξ Γδιήηνζμξ  

 
Μέθδ Γ.  – 

Γζεοε/ηά ζηεθέπδ 

 
 

2008  -  -  -  - 

  
 

2009  -  

 

20.625  -  - 

 
 
KALENA Α.Δ. 

 
οββεκήξ  
Δηαζνεία 

 
 

2008  -  

 

68.950  -  - 

  
 

2009  -  

 

77.000  -  - 

 

VERTICAL SOLUTIONS 
SA 

 
οββεκήξ  

Δηαζνεία 

 
 

2008  -  -  -  

 

6.000 

  
 

2009  -  -  -  
 

2.380 

  ύλνια  2008  -  117.489  -  7.856 

  
ύλνια  2009 

 -  

 

205.075  8.876  4.236 

 
Οζ αιμζαέξ ηςκ ιεθχκ ηςκ Γζμζηδηζηχκ οιαμοθίςκ ηαεχξ επίζδξ ηςκ Γζεοεοκηζηχκ ηεθεπχκ ημο 
Οιίθμο βζα ηζξ πνήζεζξ 2009 ηαζ 2008 ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ: 

 
 December 31. 

 2009  2008 

    
Αιμζαέξ βζα εηηεθεζηζηά ιέθδ ημο Γ.. 149.500  135.000 
Αιμζαέξ δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ 256.428  116.000 
Total 405.928  251.000 

 
 
 

 



 

26. ΓΔΜΔΤΔΗ ΚΑΗ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ: 

 
 

Γηθαζηηθέο δηαθνξέο – Γηαηηεζίεο: Ο Όιζθμξ ειπθέηεηαζ ζε δζάθμνεξ κμιζηέξ οπμεέζεζξ ηαζ 
κμιζηέξ δζαδζηαζίεξ ζηα πθαίζζα ηδξ ηακμκζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ. Ζ δζμίηδζδ ηαεχξ ηαζ μζ κμιζημί 
ζφιαμοθμζ ηδξ Δηαζνίαξ εηηζιμφκ υηζ υθεξ μζ εηηνειείξ οπμεέζεζξ ακαιέκμκηαζ κα δζεοεεηδεμφκ πςνίξ 
ζδιακηζηέξ ανκδηζηέξ επζδνάζεζξ ζηδκ πνδιαημμζημκμιζηή εέζδ ηδξ Δηαζνίαξ. 
 
 
Γεζκεύζεηο: 

 
Μηζζώζεηο: Ο Όιζθμξ έπεζ ζοκάρεζ ζοιθςκίεξ θεζημονβζηήξ ιίζεςζδξ βζα ηα βναθεία ηδξ έδναξ ηαζ βζα 

μπήιαηα. Οζ ζοιθςκίεξ αοηέξ έπμοκ ιέζδ δζάνηεζα 5 έςξ 10 εηχκ ιε δοκαηυηδηεξ ακακέςζδξ ζε 
μνζζιέκα απυ ηα ζοιαυθαζα. Οζ ιεθθμκηζηέξ οπμπνεχζεζξ ιε αάζδ ηζξ ήδδ οπμβεβναιιέκεξ ζοιαάζεζξ 
εκμζηίαζδξ ζηζξ 31 Γεηειανίμο 2009 ηαζ 2008 ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ:  
 
 Ο Όκηινο  Ζ Δηαηξεία 

 31 Γεθεκβξίνπ  31 Γεθεκβξίνπ 

 2009  2008  2009  2008 

        
Δκηυξ εκυξ έημοξ 141.795  129.897  132.064  129.897 
2-5 έηδ 587.523  539.432  548.599  539.432 
Άκς ηςκ 5 εηχκ 594.041  735.272  594.041  735.272 
ύλνιν 1.323.359  1.404.061  1.274.704  1.404.601 

 

 
 

Δγγπήζεηο: Οζ εββοδηζηέξ επζζημθέξ πμο μ Όιζθμξ ηαζ δ Δηαζνεία παναδίδμοκ πνμξ δζάθμνμοξ ηνίημοξ, 

ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ: 

 
 

 Ο Όκηινο  Ζ Δηαηξεία 

 31 Γεθεκβξίνπ  31 Γεθεκβξίνπ 

 2009  2008  2009  2008 

        

Καθή εηηέθεζδ ζοιαάζεςκ 444.349  286.104  235.192  590.019 

οιιεημπή ζε δζαβςκζζιμφξ 25.000  -  10.000  - 

Λήρδ πνμηαηααμθήξ πθδνςιήξ 11.040  175.022  11.040  - 

ύλνιν 480.389  461.126  256.232  590.019 

 

 
27. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ: 

 
Δύινγε αμία: Σα πμζά πμο πενζέπμκηαζ ζημοξ ζοκδιιέκμοξ ζζμθμβζζιμφξ βζα ηα δζαεέζζια, ημοξ 

πεθάηεξ ηαζ ηζξ θμζπέξ απαζηήζεζξ, ηζξ πνμηαηααμθέξ, ημοξ πνμιδεεοηέξ, ηαζ ηζξ θμζπέξ 
αναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ πνμζεββίγμοκ ηζξ ακηίζημζπεξ εφθμβεξ αλίεξ θυβς ηδξ αναποπνυεεζιδξ 
θήλδξ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ αοηχκ ιέζςκ. 
  
Ζ εφθμβδ αλία ηςκ δακείςκ ηοιαζκυιεκμο επζημηίμο πνμζεββίγμοκ ηα πμζά πμο ειθακίγμκηαζ ζημκ 
ζζμθμβζζιυ. 

 
Πηζησηηθόο Κίλδπλνο: Ζ ιέβζζηδ έηεεζδ ημο Οιίθμο ζε πζζηςηζηυ ηίκδοκμ, θυβς ηδξ ιδ εηηέθεζδξ ηςκ 

οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ ακηζζοιααθθυιεκμοξ ηαηά ηδκ ηνέπμοζα πνήζδ, είκαζ δ ηαηαπςνδιέκδ αλία 
ηςκ ζημζπείςκ αοηχκ υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ ζοκδιιέκμοξ ζζμθμβζζιμφξ. Ο Όιζθμξ δεκ έπεζ 
ζδιακηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ πζζηςηζημφ ηζκδφκμο ζε ιειμκςιέκμοξ ακηζζοιααθθυιεκμοξ.  
 
πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο: Ό Όιζθμξ δναζηδνζμπμζείηαζ ηονίςξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ δεκ είκαζ 
εηηεεεζιέκμξ ζε ηίκδοκμ ζοκαθθαβιαηζηχκ ζζμηζιζχκ.  
 
Κίλδπλνο Δπηηνθίνπ: Όζμκ αθμνά ηζξ αναποπνυεεζιεξ δακεζαηέξ οπμπνεχζεζξ, δ Γζμίηδζδ 

παναημθμοεεί, ζε ζοκεπή αάζδ, ηζξ δζαηοιάκζεζξ ηςκ επζημηίςκ ηαζ αλζμθμβεί ηδκ ακάβηδ θήρδξ 
ζπεηζηχκ εέζεςκ βζα ηδκ ακηζζηάειζζδ ηςκ ηζκδφκςκ πμο απμννέμοκ απυ αοηέξ. 



 

 
Ο παναηάης πίκαηαξ δείπκεζ ηζξ ιεηααμθέξ ζηα ηένδδ ημο Οιίθμο πνμ θυνςκ (ιέζς ηςκ επζπηχζεςκ 
πμο έπμοκ ηα οπυθμζπα ηςκ δακείςκ ζημ ηέθμξ πνήζδξ ιε ηοιαζκυιεκμ επζηυηζμ ζηα ηένδδ) ζε πζεακέξ 
αθθαβέξ επζημηίςκ, ηναηχκηαξ ηζξ άθθεξ ιεηααθδηέξ ζηαεενέξ. 
 
 
 

Ακάθοζδ εοαζζεδζίαξ ηςκ δακείςκ ημο Οιίθμο ζε ιεηααμθέξ επζημηίςκ: 

 

 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 Μεηαβιεηόηεηα επηηνθίσλ  Δπίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 

    

Eονχ 1,0%  (3.878) 

 -1,0%  3.878 

 
διείςζδ: Ο παναπάκς πίκαηαξ δεκ πενζθαιαάκεζ ηδκ εεηζηή επίπηςζδ ηςκ εζζπναπεέκηςκ ηυηςκ απυ 
ηζξ ηαηαεέζεζξ. 
 
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: Ο Όιζθμξ δζαπεζνίγεηαζ ημκ ηίκδοκμ νεοζηυηδηαξ παναημθμοεχκηαξ ηζξ 

πνμαθεπυιεκεξ ηαιεζαηέξ νμέξ ηαζ θνμκηίγμκηαξ κα οπάνπμοκ πάκηα ελαζθαθζζιέκεξ ηναπεγζηέξ 
πζζηχζεζξ πνμξ πνήζδ. Οζ οπάνπμοζεξ δζαεέζζιεξ απνδζζιμπμίδηεξ εβηεηνζιέκεξ ηναπεγζηέξ πζζηχζεζξ 
πνμξ ημκ Όιζθμ, είκαζ επανηείξ χζηε κα ακηζιεηςπζζηεί μπμζαδήπμηε πζεακή έθθεζρδ ηαιζαηχκ 
δζαεεζίιςκ. 
 
Ζ ζοκεηή δζαπείνζζδ ηδξ νεοζηυηδηαξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ φπανλδ δζαεέζζιςκ πζζηχζεςκ ιέζς 
εβηεηνζιέκςκ ηναπεγζηχκ πζζηχζεςκ ηαζ νεοζηχκ δζαεεζίιςκ. 
 

 

Ο παναηάης πίκαηαξ ζοκμρίγεζ ηζξ διενμιδκίεξ θήλεςξ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ οπμπνεχζεςκ ηδκ 
31

δ
 Γεηειανίμο 2009 ηαζ 2008 ακηίζημζπα πμο απμννέμοκ απυ ηζξ ζπεηζηέξ ζοιαάζεζξ ζε ιδ 

πνμελμθθδιέκεξ ηζιέξ. 
 
 
Όκηινο 
 

Πνζά ρξήζεο 2009 

 Άκεζα 

θαηαβιεηέ
α 

 
Ληγόηεξν από 

6 κήλεο 
 

 
6-12 κήλεο 

 
 

1 κε 5 έηε 
 

 
>5 έηε 

 
 

ύλνιν 

             

Γακεζζιυξ 
 

-  -  
 

406.544  -  -  
 

406.544 

Υνδιαημδμηζηή 
ιίζεςζδ  

 
-  

 
4.291  -  -  -  

 
4.291 

 
Πνμιδεεοηέξ ηαζ 

θμζπέξ οπμπνεχζεζξ 

 
 

215.310  

 

825.358  

 

825.358  -  -  

 

1.435.406 

ύλνιν 
 

215.310  829.649  1.231.902  -  -  1.435.406 

 

Πνζά ρξήζεο 2008 
 

Άκεζα 

θαηαβιεηέα 

 Ληγόηεξν από 

6 κήλεο 
 

 

6-12 κήλεο 
 

 

1 κε 5 έηε 
 

 

>5 έηε 
 

 

ύλνιν 

             

Γακεζζιυξ 
 

-  -  
 

55.367  -  -  
 

55.367 

Υνδιαημδμηζηή 
ιίζεςζδ  

 
-  

 
5.459  

 
5.459  

 
4.291  

 
-  

 
15.209 

 
Πνμιδεεοηέξ ηαζ 

θμζπέξ οπμπνεχζεζξ 

 

 

63.000  

 

178.501  

 

178.501  -  -  

 

420.003 

ύλνιν 
 

63.000  183.960  239.327  4.291  -  490.579 

 
 
Γηαρείξηζε Κεθαιαίνπ 

 

Ο πνςηανπζηυξ ζηυπμξ ηδξ δζαπείνζζδξ ηεθαθαίμο ημο Οιίθμο είκαζ κα ελαζθαθζζηεί δ δζαηήνδζδ ηδξ ορδθήξ 
πζζημθδπηζηήξ ημο δζααάειζζδξ ηαεχξ ηαζ ηςκ οβζχκ δεζηηχκ ηεθαθαίμο, χζηε κα οπμζηδνίγμκηαζ ηαζ κα 
επεηηείκμκηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ημο Οιίθμο ηαζ κα ιεβζζημπμζείηαζ δ αλία ηςκ ιεηυπςκ. 



 

 
 Ζ πμθζηζηή ημο Οιίθμο είκαζ κα δζαηδνήζεζ ημοξ ζηυπμοξ ιυπθεοζδξ ζφιθςκα ιε έκα πνμθίθ ορδθμφ 
επζπέδμο θενεββουηδηαξ. Ο Όιζθμξ εθέβπεζ ηδκ ηεθαθαζαηή επάνηεζα πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ δείηηδ ηαεανμφ 
δακεζζιμφ πνμξ ηδ θεζημονβζηή ηενδμθμνία (EBITDA). Ο Όιζθμξ , ζημκ ηαεανυ δακεζζιυ, πενζθαιαάκεζ 
ημημθυνα δάκεζα ιείμκ δζαεέζζια ηαζ ηαιζαηά ζζμδφκαια. ηδκ θεζημονβζηή ηενδμθμνία (EBITDA) 
πενζθαιαάκμκηαζ ηένδδ/(γδιίεξ) πνμ θυνςκ, πνδιαημμζημκμιζηχκ ελυδςκ ηαζ απμζαέζεςκ. 

 

 

 
 Ο Όκηινο  Ζ Δηαηξεία 

 31 Γεθεκβξίνπ  31 Γεθεκβξίνπ 

 2009  2008  2009  2008 

         

Βναποπνυεεζιεξ ηναπεγζηέξ 
οπμπνεχζεζξ  

 
387.185  52.730  -  52.730 

ύλνιν Γαλεηζκνύ  387.185  52.730  -  52.730 
Μείμκ : Γζαεέζζια ηαζ ηαιεζαηά 
ζζμδφκαια 

 
2.461.843  814.295  2.197.911  814.295 

Καζαξόο (δαλεηζκόο)/ 
κεηξεηά 

 

2.074.658  761.565  2.197.911  761.565 

-Πξνζαξκνζκέλν EBITDA  (106.355)  2.089.099    2.089.099 

 
 
 

28. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ: 

 
Γεκ οθίζηακηαζ ιεηαβεκέζηενα βεβμκυηα ηα μπμία εα έπνεπε ακ θδθεμφκ οπυρδ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ 
μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ βζα ηδ πνήζδ πμο έθδλε ζηζξ 31 Γεηειανίμο 2009. 

 
 
 
 

Αεήκα, 14 Απνζθίμο 2010 
 
 

Ο Πνυεδνμξ ημο Γ..  Ο Γζεοεφκςκ φιαμοθμξ Ζ Οζημκμιζηδ Γζεεφκηνζα 
Μαονμεζδήξ Αββεθυπμοθμξ  Νζηυθαμξ Βαζζθμκζημθζδάηδξ Δοαββεθία Κνδηζημφ 

    

    
    

 



 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΩΝ ΔΣΑΗΡΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

  

Οζ εηήζζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ Δηαζνίαξ, δ Έηεεζδ Δθέβπμο Ονηςημφ Δθεβηηή ηαζ δ Έηεεζδ 

Γζαπείνζζδξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο πνμξ ηδκ Δηήζζα Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ έπμοκ ακανηδεεί ζηδκ 

ζζημζεθίδα ηδξ Δηαζνείαξ www.neurosoft.gr

http://www.neurosoft./


 

ΣΟΗΥΔΗΑ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2009 ΔΩ  

31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 




