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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της  Ανώνυµης Εταιρείας <<ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> 
 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας << 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>, που 
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 και τις καταστάσεις 
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµιακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών 
πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 
απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή 
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι 
λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, 
µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα  µε τα Ελληνικά 
Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας, το 
σχεδιασµό και τη διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδη ανακρίβεια.   
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και 
περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο 
ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση 
και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 
που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
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Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2008, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµιακές της Ροές για τη 
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, 
εφιστούµε την προσοχή σας στο εξής γεγονός: Επειδή το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρείας είναι µικρότερο του ηµίσεως (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ. Ν. 
2190/1920 και επιβάλλεται η εν λόγω εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα ώστε να 
αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού.  
Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων. 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις στα πλαίσια των 
οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.2190/1920. 
 
 

Αθήνα , 3  Μαρτίου 2009 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 
 
 
 

 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541 
ΣΟΛ α.ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
 
 

Ποσά σε Ευρώ 
Σηµείωση 

1.1.2008 έως 
31.12.2008 

1.1.2007 έως 
31.12.2007 

 
 

  

Πωλήσεις  0 0  

Κόστος Πωληθέντων 10 0 0  

Μικτό Κέρδος /(ζηµία)   0 0  

Έξοδα διάθεσης 10 -9.346   0 

Έξοδα διοίκησης 10 -10.823   -48.621  

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  -20.168   -48.621 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /(έξοδα)- καθαρά 11 1.784   -151  

Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων  -18.384   -48.772  

 Φόρος εισοδήµατος 12 0 0  
Καθαρά Κέρδη /(ζηµίες) χρήσεως  από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες  -18.384   -48.772  

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

Βασικά και µειωµένα 14 -3,9115   -24,3009 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ισολογισµός 
 
Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 31.12.2008 31.12.2007 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Λοιπές απαιτήσεις 6 11.495   79.731  
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  181   0 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7 70.397  7.908  
  82.073  87.639  
Σύνολο ενεργητικού  82.073  87.639  
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους    
Μετοχικό κεφάλαιο 8 141.000   141.000  
 Αδιανέµητα κέρδη  -75.700   -56.726  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  65.300   84.274  
    
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Προµηθευτές 9 16.773   3.365  
  16.773   3.365  
Σύνολο υποχρεώσεων  16.773   3.365  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  82.073   87.639  

 
 
 
Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

  Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 

Ποσά σε Ευρώ 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αδιανέµητα 
κέρδη 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

1 Ιανουαρίου 2007  60.000 -6.773 53.227 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  79.819 0 79.819 
Καθαρό κέρδος/(ζηµία) που 
αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια  1.181  -1.181  0 
Καθαρό κέρδος/ (ζηµία) χρήσεως  0 -48.772  -48.772  
31 ∆εκεµβρίου 2007  141.000 -56.726 84.274 
     
1 Ιανουαρίου 2008  141.000 -56.726 84.274 
Καθαρό κέρδος/(ζηµία) που 
αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια   -590 -590 
Καθαρό κέρδος/ (ζηµία) χρήσεως  0 -18.384   -18384 
31 ∆εκεµβρίου 2008  141.000 -75.700 65.300  

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταµιακών Ροών  
 01/01-

31/12/2008 
01/01-

31/12/2007 
Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -18.384 -48.772 
Έσοδα τόκων -1.808 0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 24   151 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 68.236   -30.356 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 13.408  3.065 
   
(Μείον):   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -24 -151 
Καταβεβληµένοι φόροι -181 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 61.271 -76.063 
Επενδυτικές δραστηριότητες   
Τόκοι εισπραχθέντες 1.808 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.808 0 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Έκδοση κοινών µετοχών 0 81.000 
Λοιπά -590 -1181 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -590 79.819 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) 
+ (β) + (γ) 62.489 3.756 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 7.908 4.152 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 70.397 7.908 

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 

 8

1.    Πληροφορίες για την Εταιρεία  

      Γενικές πληροφορίες 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στον τοµέα της υλοποίησης και λειτουργίας έργων 
παραγωγής ενέργειας και  εµπορίας ενέργειας. 
 
Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, νοµό Αττικής , στο ∆ήµο Καλλιθέας και είναι µη εισηγµένη στο Χ.Α.. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε..» ,η οποία είναι 
θυγατρική της εταιρείας «Info-Quest Α.Ε.B.E.» και περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις που συντάσσει ο όµιλος της «Info-Quest Α.Ε.B.E.». 

Οι oικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί  προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας 
στις 26 Φεβρουαρίου 2009. 

2.     Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 

  2.1     Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» που καλύπτουν τη χρήση   2008 (1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 
2008), έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους , εκτός από την αποτίµηση συγκεκριµένων 
στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς 
της (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 
ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και 
τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται  παρακάτω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, απαιτεί 
τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και 
παθητικού και γνωστοποίηση των ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ηµεροµηνία 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό 
εξέταση περιόδους. Αν και οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις βέλτιστες γνώσεις της 
∆ιοίκησης (της εταιρείας), τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις 
αυτές. 

2.2  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 
 
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 
µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της  εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 

Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση  31 ∆εκεµβρίου 2008 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39  «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και 
∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών 
µέσων  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται µεταγενέστερα από την 1η Ιουλίου 2008 και επιτρέπει σε µια οικονοµική 
οντότητα να επαναταξινοµήσει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (µε εξαίρεση όσα 
κατηγοριοποιήθηκαν από την επιχείρηση στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική 
τους αναγνώριση) σε διαφορετική κατηγορία από την «εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων» σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να 
µεταφέρει από την κατηγορία «∆ιαθέσιµα προς πώληση» στην κατηγορία «∆άνεια και Απαιτήσεις» ένα 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο που θα µπορούσε να πληροί τον ορισµό «∆άνεια και Απαιτήσεις» (εάν δεν 
είχε καταταχθεί ως διαθέσιµο προς πώληση), εφόσον η οικονοµική οντότητα έχει την πρόθεση και την 
δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό στοιχείο στο εγγύς µέλλον. Η παραπάνω 
τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.  
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∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση  31 ∆εκεµβρίου 2008 

 - ∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει το χειρισµό σε περιπτώσεις 
που οι υπάλληλοι µιας θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης 
διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε 
συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει 
τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.  

- ∆ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που 
συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

- ∆ΕΕΧΠ 14 - Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο 
Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από 
την υπηρεσία και σε άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους.  Η 
διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων 
µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου 
απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη 
µορφή µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου 
κεφαλαίου θα δηµιουργούσε υποχρέωση.   Εφόσον η εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για 
τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008  

- ∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων  

Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο 
οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε 
το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η εταιρεία θα εφαρµόσει το 
∆ΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού 

Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική 
διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως 
εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται 
ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η 
εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1  «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

Το ∆ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται 
στις οικονοµικές καταστάσεις και εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2009. Οι πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης 
συνολικού εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» (“other comprehensive income”) 
και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων 
λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Η εταιρεία θα 
κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών της καταστάσεων για το έτος 2009. 
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- Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» και ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 1 εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες που 
εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ να χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο κόστος είτε την εύλογη αξία 
είτε την λογιστική αξία µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές πρακτικές για την επιµέτρηση του αρχικού 
κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες 
και σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισµό της µεθόδου κόστους 
από το ∆ΛΠ 27 και το αντικαθιστά µε την απαίτηση τα µερίσµατα να παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις 
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή. Καθώς η µητρική εταιρεία και όλες οι θυγατρικές της 
έχουν ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΠ, η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρείας. 

- Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 2  «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2009 και διευκρινίζει τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του όρου «µη-
προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης 
διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, 
πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση.  Η εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει 
επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

- Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες 
και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες 
και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιουλίου 2009.  Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό 
συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα 
αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά 
αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την 
απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα 
αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών 
συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση.  Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων 
θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και 
συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. 

- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή 
“puttable” µέσο)   

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο 
(«puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά τη ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν 
ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί 
γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι 
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2009. Η εταιρεία αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές της καταστάσεις. 

- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» – 
Αντισταθµισµένα στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης 

Η παρούσα τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιουλίου 2009 και αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των 
ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν 
εφαρµόζεται στην εταιρεία καθώς ο όµιλος δεν ακολουθεί  λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 39. 
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∆ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά από τη χρήση  31 ∆εκεµβρίου 2008 

- ∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει το χειρισµό των εταιρειών που 
χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες 
που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

- ∆ΕΕΧΠ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αναφέρεται στους υφιστάµενους 
διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς αναφορικά µε πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές 
οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι 
κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο  ανάλογα 
µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία 
διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση.  Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή 
στην εταιρεία. 

- ∆ΕΕΧΠ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Οκτωβρίου 2008 και εφαρµόζεται σε µια οικονοµική οντότητα 
που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε 
εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 
39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µια οικονοµική οντότητα πρέπει να 
καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο 
αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµισµένο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία, 
εφόσον ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί το λογιστικό χειρισµό της αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση 
σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό.     
 
2.3      Μετατροπή ξένων νοµισµάτων 
Η Εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε 
Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά  την 
ηµέρα του Ισολογισµού, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε 
βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή  οι ζηµίες 
από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων. 

 
2.4      Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως  µειωµένα µε τις σωρευµένες 
αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που 
πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος 
των σχετικών παγίων εφόσον  προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή ή και την παραγωγική δυναµικότητα του 
παγίου  ή  µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων υπολογίζονται µε τη 
σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, 
οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα. Κατά την απόσυρση ή πώληση 
κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους 
αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή  οι 
ζηµίες  αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
2.5     Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
         Λογισµικά  προγράµµατα 

- Κτίρια σε ακίνητα τρίτων  Με βάση τα έτη µίσθωσης 
- Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός 

εξοπλισµός   
 

5-20 έτη 
- Μεταφορικά µέσα 5-7   έτη 
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5-10  έτη 
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Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς λογισµικού, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη 
που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς 
λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από 
τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη που προστίθεται στο αρχικό 
κόστος του λογισµικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισµικού που αναγνωρίζεται ως άυλο 
περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται χρησιµοποιώντας  τη  σταθερή  µέθοδο  κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης 
ζωής του (4 έτη ). 

 
2.6      Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 
Οι    ενσώµατες  ακινητοποιήσεις και άλλα  µη  κυκλοφορούντα  στοιχεία  ενεργητικού  εξετάζονται για 
πιθανή ζηµία αποµειώσεως, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους 
µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει 
το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως. Η 
ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής 
τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος 
από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα 
µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου 
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού 
στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µια επιχείρηση δεν έχει 
τη δυνατότητα να εκτιµήσει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη 
αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµιακές ροές 
στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισµός ζηµίας αποµείωσης της αξίας περιουσιακών 
στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση 
αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως 
έσοδο. Η  ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης του πάγιου εξοπλισµού της εταιρείας και ως εκ 
τούτου δεν έχει πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων. 
 
2.7  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης 
της επένδυσης και επανεξετάζει την  ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης. 
α) ∆άνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.  
Συµπεριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12 µηνών από 
την ηµεροµηνία ισολογισµού τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό. Τα δάνεια και 
οι απαιτήσεις παρουσιάζονται στον Ισολογισµό στις κατηγορίες πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.  

(β) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων 

Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για 
εµπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα.  Περιουσιακά 
στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για 
εµπορία ή αν αναµένεται να πωληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Ο Όµιλος δεν 
κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα 
διακρατήσει ως τη λήξη τους.  Ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν ταξινοµούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στο 
µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες 
από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που 
είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. 
Οι επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης ταµιακών ροών από τις επενδύσεις λήγουν 
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ή µεταβιβάζονται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές που 
συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής.   
Τα διαθέσιµα προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσµάτων µετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.  
Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της 
εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων την περίοδο που προκύπτουν. 
Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που ταξινοµήθηκαν σαν διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζονται στα 
αποθεµατικά επανεκτίµησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή αποµείωσης των διαθέσιµων προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας µεταφέρονται 
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργείς 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές προσφοράς (bid price).  Εάν η αγορά για ένα 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία,  η 
εταιρεία προσδιορίζει τις εύλογες αξίες µε τη χρήση µεθόδων αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης 
περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία και µεθόδους 
προεξόφλησης ταµιακών ροών αναπροσαρµοσµένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριµένες συνθήκες 
του εκδότη. 
Η εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα  
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στη λογιστική του αξία.  Για µετοχές 
εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, σηµαντική ή 
παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας της µετοχής χαµηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη 
αποµείωσης της αξίας.  Αν στοιχειοθετείται αποµείωση της αξίας, η συσσωρευµένη ζηµία που υπολογίζεται 
σαν η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας µείον οποιαδήποτε ζηµία 
αποµείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουµένως στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, µεταφέρεται από το 
αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Οι ζηµίες αποµείωσης των 
συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων δεν αναστρέφονται µέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσµάτων. 
 
2.8      Εµπορικές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την 
ονοµαστική αξία και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης.  Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 
αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 
συµβατικούς όρους.  Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων 
και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφλούµενων µε τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 
 
2.9      Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τους 
τραπεζικούς λογαριασµούς  υπερανάληψης, καθώς και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τρεις µήνες επενδύσεις 
υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 
 
2.10      Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται 
αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρουµένου του σχετικού φορολογικού οφέλους . 
 
2.11     ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) 
και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το δικαίωµα να 
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
2.12     Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα 
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απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε µελλοντικές 
χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα Αποτελέσµατα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά 
συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή καταχωρείται 
απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου, 
βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής 
αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 
εκπεστέες φορολογικές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που είναι 
πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά 
την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, που θα καλύψει την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη το σηµαντικό σωρευµένο ύψος των φορολογικών ζηµιών, 
θεώρησε ως µη ανακτήσιµες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές και ως εκ τούτου δεν υπολόγισε 
αναβαλλόµενους φόρους. 
 
2.13      Παροχές σε εργαζόµενους 
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δουλευµένες. 
 
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Τα προγράµµατα συνταξιοδότησης στα οποία συµµετέχει η εταιρεία χρηµατοδοτούνται µέσω πληρωµών σε 
κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύµατα. Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν 
τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.   
Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών περιλαµβάνουν την καταβολή εισφορών σε Κρατικά Ταµεία (π.χ. 
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών 
εισφορών στα Ταµεία , µε αποτέλεσµα να µην ανακύπτει περαιτέρω υποχρέωση του Οµίλου σε περίπτωση 
που το Κρατικό Ταµείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη στους ασφαλιζόµενους. Το δεδουλευµένο κόστος των 
προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά και 
περιλαµβάνονται στα έξοδα προσωπικού. 
Τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι προγράµµατα συνταξιοδότησης µε βάση τα οποία 
καταβάλλεται στον εργαζόµενο σύνταξη ανάλογα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας, την ηλικία και το µισθό.  
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της ανειληµµένης υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον τις µεταβολές που 
προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος προϋπηρεσίας. Η 
καθορισµένη παροχή υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της 
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).  
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα 
και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της συσσωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα.  
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι 
µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην 
περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην 
περίοδο ωρίµανσης. 
 
(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την 
ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει 
την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει 
πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. 
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόµενη 
υποχρέωση. 
 
2.14     Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία της  παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 
και  εκπτώσεις.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
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(α) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το 
εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 
 
(β) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού 
επιτοκίου.  
 
(γ) Μερίσµατα 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους. 
 
2.15  Μισθώσεις  
Οι µισθώσεις ενσώµατων πάγιων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές 
της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των 
µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα 
κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 
επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το 
χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στα δάνεια. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό 
περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 
 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις 
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα κατά την πραγµατοποίησή τους. 
 
2.16     Κέρδη ανά µετοχή 
Τα βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο 
σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε χρήσεως. 
 
2.17      ∆ιανοµή µερισµάτων 
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγµή  κατά την 
οποία  εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
2.18  Συγκριτικά στοιχεία 
Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου  αναπροσαρµόζονται για να 
καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. ∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των 
ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 
 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Η εταιρεία ως µέλος του Οµίλου της «INFO QUEST A.E.B.E.» εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, 
όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό 
κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στη µη 
προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική 
τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου.   
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου, η οποία 
λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες 
για τη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο 
πιστωτικός κίνδυνος. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 
Ο Όµιλος και η εταιρεία ως µέλος του, δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος 
των συναλλαγών της εταιρείας  διεξάγεται σε Ευρώ. Ο Όµιλος κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει 
συνάλλαγµα και δεν συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε εξωτερικούς 
αντισυµβαλλόµενους. 
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(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο Όµιλος και η εταιρεία ως µέλος του έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο 
την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Κανένας 
πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των πωλήσεων και εποµένως ο εµπορικός κίνδυνος είναι κατανεµηµένος σε 
µεγάλο αριθµό πελατών. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό 
πιστώσεων. Από τη ∆ιεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρµόζονται 
συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εµπράγµατες ή άλλες 
εξασφαλίσεις. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµιακά διαθέσιµα καθώς και 
διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.  
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας ταξινοµηµένες σε σχετικές 
οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες λήξης , οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης σε µη προεξοφληµένες τιµές. 
 
Χρηµατοοικονοµικές  Υποχρεώσεις           

31/12/2008 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη 

Πάνω 
από 5 
έτη  Σύνολο 

Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 16.773 0 0 0 16.773 

 16.773 0 0 0 16.773 

1/12/2007 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη 

Πάνω 
από 5 
έτη  Σύνολο 

Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 3.365 0  0  0  3.365 
  3.365 0 0 0 3.365 

(δ) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης επιτοκίων 
Λόγω του ότι ο Όµιλος και η εταιρεία δεν έχουν στο ενεργητικό τους σηµαντικά έντοκα στοιχεία, τα 
λειτουργικά έσοδα και οι ταµιακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων. 
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία ανάλογα µε τις 
συνθήκες της αγοράς µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε σταθερά. Ο Όµιλος 
και η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.  
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια µε 
µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όµιλο και την εταιρεία σε κίνδυνο ταµιακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό 
επιτόκιο εκθέτουν τον Όµιλο και την εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. 

3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές 
(χρηµατιστήρια) (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις 
δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Για τα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού 
χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης . 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές 
προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει 
την πραγµατική τους αξία.  Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς 
εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση την παρούσα αξία των µελλοντικών 
ταµιακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο 
είναι διαθέσιµο για τον  Όµιλο και την εταιρεία,  για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων µε τα ∆.Π.Χ.Π., απαιτεί τη διενέργεια  εκτιµήσεων και την 
υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά 
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εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της 
διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για 
τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω 
εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών 
καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα 
ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα  
ισχύοντα. 
 
5. Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ανά κατηγορία 
 

31/12/2008   
  
      

  Λογιστικές Πρακτικές 
Απαιτήσεις           

  
∆άνεια & 

απαιτήσεις 

Απαιτήσεις σε 
δίκαιη αξία 
µέσω της ΚΑΧ 

Παράγωγα για 
hedging ∆ΠΠ Σύνολο 

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 11.495 0 0 0 11.495 
Μετρητά  και ισοδύναµα 70.397 0 0 0 70.397 
  81.892 0 0 0 81.892 
 

31/12/2007   
  
      

  Λογιστικές Πρακτικές 
Απαιτήσεις           

  
∆άνεια & 

απαιτήσεις 

Απαιτήσεις σε 
δίκαιη αξία 
µέσω της ΚΑΧ 

Παράγωγα για 
hedging ∆ΠΠ Σύνολο 

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 79.731  0 0 0 79.731  
Μετρητά  και ισοδύναµα 7.908 0 0 0 7.908 
  87.639 0 0 0 87.639 
 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
6. Πελάτες & Λοιπές απαιτήσεις 
 
Ποσά σε Ευρώ  31.12.2008 31.12.2007 
Πελάτες  0  0   
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης  0  0   
Καθαρές απαιτήσεις πελατών  0  0   
Προκαταβολές  11.495  16.831   
Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη (Σηµ. 13)  0 62.900   
Σύνολο  11.495 79.731 
    
Κυκλοφορούν ενεργητικό  11.495  79.731   
  11.495 79.731   
 
  
7. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Ποσά σε Ευρώ  31.12.2008 31.12.2007 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο   8 0   
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις  70.389  7.908   
Σύνολο  70.397  7.908  
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα για σκοπούς της κατάστασης ταµιακών ροών, περιλαµβάνουν τα εξής: 
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Ποσά σε Ευρώ  31.12.2008 31.12.2007 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  70.397 7.908   
Σύνολο  70.397 7.908   

8. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Ποσά σε Ευρώ 

Αριθµός 
µετοχών  

Κοινές 
µετοχές 

Έξοδα 
Αυξήσεως 
Κεφαλαίου Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2007 2.000  60.000 0 60.000 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2.700  81.000 -1.181 79.819 
Επαναταξινόµηση εξόδων καταβολής Κεφαλαίου    1.181 1.181 
31 ∆εκεµβρίου 2007 4.700  141.000 0 141.000 
      
1 Ιανουαρίου 2008 4.700  141.000 0 141.000 
31 ∆εκεµβρίου 2008 4.700  141.000 0 141.000 
 

 9.Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Ποσά σε Ευρώ  31.12.2008 31.12.2007 
Προµηθευτές  8.681  2.868   
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεµένα µέρη (Σηµ. 13)  8.092 497 
Σύνολο  16.773 3.365   

 
Ανάλυση υποχρεώσεων:    
Ποσά σε Ευρώ  31.12.2008 31.12.2007 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  16.773 3.365   
Σύνολο  16.773 3.365   
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10. Έξοδα ανά κατηγορία     
  1.1.2008 έως 31.12.2008  1.1.2007 έως 31.12.2007 

Ποσά σε Ευρώ Σηµ. 
Κόστος  

Πωληθέντων 
Έξοδα  
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο  

Κόστος  
Πωληθέντων 

Έξοδα  
∆ιάθεσης 

Έξοδα  
διοίκησης Σύνολο 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  0 0 840 840  0 0 1.281 1.281 
Λοιπά  0 9.346 9.982 19.328   0 0 47.340 47.340 
Σύνολο  0 9.346 10.822  20.168   0 0 48.621 48.621 

 
 
Ανάλυση λοιπών εξόδων 
 

  1.1.2008 έως 31.12.2008  1.1.2007 έως 31.12.2007 

Ποσά σε Ευρώ  
Κόστος  

Πωληθέντων 
Έξοδα  
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο  

Κόστος  
Πωληθέντων 

Έξοδα  
∆ιάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων-Προµήθειες & Λοιπές 
Αµοιβές τρίτων  0 6.000 7.400 13.400  0 0 43.250 43.250 
Φόροι-Τέλη  0 3.346 30 3.376  0 0 570 570 
∆ιάφορα Εξοδα   0 0 2.252 2.252  0 0 3.520 3.520 
  0 9.346  9.982 19.328  0  0  47.340   47.340   



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 

 20

11.  Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό 
 
Ποσά σε Ευρώ  1.1.2008 έως 

31.12.2008 
1.1.2007 έως 
31.12.2007 

Έξοδα τόκων    
 -Τραπεζικά δάνεια  -24 -151   

  -24 -151   
Έσοδα τόκων  1.808 0   

  1.808 0 
Σύνολο  1.784 -151  
 
 
12. Φόρος Εισοδήµατος 
 
Ποσά σε Ευρώ  1.1.2008 έως 

31.12.2008 
1.1.2007 έως  

31.12.2007 
Φόρος χρήσεως  0  0   
Σύνολο  0  0   
 
Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίστηκε προς 25%  επί του φορολογικού κέρδους της χρήσεως. Η φορολογική 
δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ  
1.1.2008 

 έως 31.12.2008 
1.1.2007 

 έως 31.12.2007 
Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων  -18.384  -48.772  
Φόρος υπολογισµένος µε βάση τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή για τα κέρδη της εταιρείας  

4.596  12.193  
Φορολογική ζηµία χρήσεως προς µεταφορά   -4.596 -12.193   
Φόροι  0 0 

 

13 . Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη. 
  1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007 
(α) Αγορές  αγαθών και υπηρεσιών 7.670 0 
(β) Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 0 62.900 
(γ) Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 8.092 497 

 
 
14. Κέρδη ανά µετοχή 
 
Ποσά σε Ευρώ  31.12.2008 31.12.2007 
Κέρδη /(ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους   -18.384  -48.772  
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών  4.700 2.007  
Βασικά Κέρδη /(ζηµίες) ανά µετοχή (Ευρώ ανά 
µετοχή) 

 
-3,9115   -24,3009  

 
15. Πρωτεύων τύπος απεικόνισης- επιχειρησιακοί τοµείς 
 
1.1.2007 έως 31.12.2007 τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα ήταν τα παρακάτω: 
 

Ποσά σε Ευρώ Μη κατανεµηµένο Σύνολο 
Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα 0   0  
Καθαρές πωλήσεις 0   0 
   
Λειτουργικά κέρδη -48.621   -48.621  
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -151   -151  
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Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων -48.772 -48.772 
Φόρος εισοδήµατος  0 
Καθαρό Κέρδος /(ζηµία)   -48.772 

 
1.1.2008 έως 31.12.2008 τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα ήταν τα παρακάτω: 
 

Ποσά σε Ευρώ Μη κατανεµηµένο Σύνολο 
Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα 0   0  
Καθαρές πωλήσεις 0   0 
   
Λειτουργικά κέρδη -20.168   -20.168  
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 1.784   1.784  
Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων -18.384 -18.384 
Φόρος εισοδήµατος  0 
Καθαρό Κέρδος /(ζηµία)   -18.384 
   

 
Το σύνολο ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και οι επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια ανά τοµέα στις 
31.12.2007 ήταν τα ακόλουθα: 
 

Ποσά σε Ευρώ Μη κατανεµηµένο Σύνολο 
Eνεργητικό 87.639 87.639 
   
Υποχρεώσεις 3.365 3.365 
   
Ίδια κεφάλαια 84.274 84.274 
 87.639 87.639 

 
Το σύνολο ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και οι επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια ανά τοµέα στις 
31.12.2008 ήταν τα ακόλουθα: 
 

Ποσά σε Ευρώ Μη κατανεµηµένο Σύνολο 
Eνεργητικό 82.073 82.073 
   
Υποχρεώσεις 16.773 16.773 
   
Ίδια κεφάλαια 65.300 65.300 
 82.073 82.073 

 
∆ευτερεύων τύπος απεικόνισης- γεωγραφικοί τοµείς 
 

 
Πωλήσεις Σύνολο 

ενεργητικού 

Επενδύσεις σε 
ενσώµατα και άϋλα 

πάγια 

Ποσά σε Ευρώ 
1.1.2007 έως 
31.12.2007 31.12.2007 

1.1.2007 έως 
31.12.2007 

Ελλάδα 0   87.639  0   
Σύνολο 0   87.639  0   
    

 
Πωλήσεις Σύνολο 

ενεργητικού 

Επενδύσεις σε 
ενσώµατα και άϋλα 

πάγια 

Ποσά σε Ευρώ 
1.1.2008 έως 
31.12.2008 31.12.2008 

1.1.2008 έως 
31.12.2008 

Ελλάδα 0   82.073 0   
Σύνολο 0   82.073 0   
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16. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 
 
- Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονοµική 
κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 
- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006-2008. 
- Η Εταιρεία δεν  απασχολούσε προσωπικό την 31/12/2008 και την 31/12/2007. 

17. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου  2008 τα οποία θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου  2009 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   
   

   

   
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ΦΕΣΣΑΣ ΜΑΛΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΙΑ  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Α.∆.Τ.   ΑE 106909/2008 Α.∆.Τ.  ΑΕ 581519/2007 Α.∆.Τ.  T 071699/1999 

  ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ  0002601-Α΄ ΤΑΞΗΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1- 31/12/2008 
Κύριοι Μέτοχοι, 

 Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-
31/12/2008 της εταιρείας µας και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 
 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η τρίτη και περιλαµβάνει τη χρονική περίοδο από 1/1/2008 έως και 

31/12/2008. 
            Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύµφωνες µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία  και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της . 
            Η Εταιρεία δεν πραγµατοποίησε Πωλήσεις κατά  τη χρήση αυτή όπως και στην προηγούµενη . Οι 
Ζηµίες της χρήσεως ανέρχονται  σε  € 18.384 έναντι  € 48.772 της προηγούµενης χρήσεως. 
 
            To µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των  εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 
60.000), το οποίο καταβλήθηκε στο σύνολό του σε µετρητά και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες (2.000) 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30) η κάθε µια.(ΦΕΚ 8597/3-8-2005).Με απόφαση 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/12/2007, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό 
Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα µία χιλιάδες Ευρώ (€ 81.000) και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες επτακόσιες 
(2.700) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας τριάντα  Ευρώ (€ 30) η κάθε µια.(ΦΕΚ 467/22-1-2008). Στις 
31/12/2008 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται  σε εκατόν σαράντα µία χιλιάδες Ευρώ (€ 
141.000) και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες (4.700) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
τριάντα Ευρώ (€ 30) η κάθε µια, τις οποίες κατέχει κατά ποσοστό 90% η εταιρεία «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΕΒΕ» το δε υπόλοιπο 10% κατέχει η εταιρεία «ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ». 
 

2. Οικονοµική θέση της εταιρείας  
 

Τα Ιδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2008 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 65.300 έναντι  €  84.274 της 
προηγούµενης χρήσεως. 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τη χρήση 2008 και 2007 έχουν ως εξής: 
 

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης 
 31/12/2008   31/12/2007  
Κυκλοφορούν ενεργητικό 82.073 100,00%  87.639 100,00% 
Σύνολο ενεργητικού 82.073   87.639  
      
Ίδια κεφάλαια 65.300 389,33%  84.274 2504,50%
Σύνολο υποχρεώσεων 16.773   3.365  
      
Κυκλοφορούν ενεργητικό 82.073 489,33%  87.639 2604,52%
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.773   3.365  
      
Κεφάλαιο κινήσεως 65.300 79,56%  84.274 96,16% 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 82.073   87.639  

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 
 31/12/2008  31/12/2007  
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων -18.384 -28,15%  -48.772 -57,87% 
Ίδια κεφάλαια 65.300   84.274  
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3. Ανάπτυξη της εταιρείας κατά τη χρήση 2008 (1/1/2008-31/12/2008) και προβλεπόµενη 
πορεία. 

 
 
H εταιρεία κατέχει 2 άδειες παραγωγής (στη θέση Άγιος Πέτρος του Ν. ∆ράµας και Μαύρο Βουνό του Ν. 
Σερρών) οι οποίες εκδόθηκαν πριν την ψήφιση του ν.3468/2006 και έχει υποβάλει αίτηση για µια ακόµη 
άδεια στη θέση Κάρκαρος του Ν. Φωκίδας . 
 
 
 

Εταιρεία Θέση έργου
Στοιχεία
αδειών 

παραγωγής

Αδειοδοτηµένη
 Ισχύς [MW]

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ
Κάρκαρος, 

∆ήµος ∆εσφίνας, Νοµός 
Φωκίδας

 Γ-03233/06.02.2008 38

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ
 Άγιος Πέτρος 

∆ήµος, Προσοτσάνης, Νοµός 
∆ράµας

Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α∆-01014 (Γ-
01098) 31/12/2007 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.ΥΠΑΝ:∆6/Φ17.1288/οι
κ.25830

5,95

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ
 Μαύρο Βουνό,

 ∆ήµος Άνω Βρόντου, Νοµός 
Σερρών

Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α∆-01013 (Γ-
01116) 31/12/2007 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.ΥΠΑΝ:∆6/Φ17.1302/οι
κ.25825

5,95

  
 
 
 
Η αναµενόµενη εξέλιξη της αδειοδοτικής κατάστασης των έργων εντός του 2009 αναλύεται παρακάτω: 
Για το αιολικό πάρκο στη θέση Κάρκαρος, ∆ήµου ∆εσφίνας, Νοµού Φωκίδας αναµένεται εντός του 3ου 
τριµήνου του 2009 να εκδοθεί η ΠΠΕΑ και εντός του 4ου τριµήνου του 2009 η άδεια παραγωγής.  
 
Αιολικό πάρκο στη θέση Μαύρο Βουνό, δήµου Προσοτσάνης, νοµού ∆ράµας αδειοδοτηµένης ισχύος 
5,95MW.Το έργο αυτό αναµένεται εντός του 3ου τριµήνου του 2009 να λάβει την ΠΠΕΑ και εντός του 4ου 
τριµήνου του 2009 την ΕΠΟ.  
 
Αιολικό πάρκο στη θέση Άγιος Πέτρος, δήµου Άνω Βροντούς, νοµού Σερρών αδειοδοτηµένης ισχύος 
5,95MW.Το έργο αυτό αναµένεται εντός του 3ου τριµήνου του 2009 να λάβει την ΠΠΕΑ και εντός του 4ου 
τριµήνου του 2009 την ΕΠΟ.  
 
Στις παραπάνω θέσεις εγκατάστασης συνεχίζουν να  πραγµατοποιούνται µετρήσεις για την καλύτερη 
αξιολόγηση του αιολικού δυναµικού των περιοχών.  
 

 
 
 
     
4. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία 

υποβολής της παρούσας έκθεσης. 
          ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου  2008 τα οποία θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσεως 2008 

Με τιµή, 
                                              ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Καλλιθέα,   26 Φεβρουαρίου 2009 
 
 
Ακριβές απόσπασµα από το Βιβλίο Πρακτικών 
Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
Θεόδωρος ∆. Φέσσας 
         Πρόεδρος 
 
 

                                                 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
Η παρούσα έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 
τρεις (3) σελίδες, είναι εκείνη που αναφέρεται  στην Έκθεση Ελέγχου ηµεροµηνίας 3 
Μαρτίου 2009. 

 
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

 
Στυλιανός Μ. Ξενάκης 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11541 

Σ.Ο.Λ.  α.ε. 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 




