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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας 

 «ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας «ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ » (η Εταιρία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 

2008, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως 

που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και 

λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 

 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών 

Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν 

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

διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. 

Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και μεθόδων 

και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 
Η δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό 

μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα 

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας 

και το σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης ότι οι 

Οικονομικές Καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.   

 Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με 

τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι διαδικασίες 

επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους 

ανακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, 

ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις 

περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

αρχών και μεθόδων που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, 

καθώς και την 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 προαναφερόμενες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 

ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008, την 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων. 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις προαναφερόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από το άρθρο 

43α παράγραφος 3 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2009 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Βασίλειος Ι. Λουμιώτης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11231 

ΣΟΛ α.ε.  

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
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Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-23) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.  

Σημείωση Από 20.12.2007

Έως 31.12.2008

Έσοδα

Έσοδα από τόκους 2. 88.503,81

Σύνολο εσόδων 88.503,81

Έξοδα

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. 98.286,09

Σύνολο εξόδων 98.286,09

Αποτέλεσμα προ φόρων (9.782,28)                   

Μείον: Φόρος εισοδήματος 4. (1.552,57)                   

Αποτέλεσμα μετά από φόρους (8.229,71)                   

Αποτέλεσμα μετά από φόρους ανά μετοχή 
βασικά και προσαρμοσμένα 5. (0,04)                          

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
(ποσά σε ευρώ)
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Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-23) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.  

Σημείωση 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6. 13.990,34

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7. 5.982.500,78
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 5.996.491,12

Σύνολο Ενεργητικού 5.996.491,12

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 8.

Μετοχικό κεφάλαιο 6.000.000,00

Αποτελέσματα είς νέον                     (8.229,71)

Σύνολο Καθαρής Θέσεως 5.991.770,29

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι 9. 4.720,83

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 4.720,83

Σύνολο υποχρεώσεων 4.720,83

Σύνολο Καθαρής Θέσεως και υποχρεώσεων 5.996.491,12

Ισολογισμός
(ποσά σε ευρώ)
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Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποτελέσματα είς 
νέον

Σύνολο Καθαρής 
Θέσεως

Υπόλοιπο την 20.12.2007 0,00 0,00 0,00

Μετοχικό Κεφάλαιο σύστασης της 
εταιρίας 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Υπόλοιπο την 31.12.2007 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Αποτέλεσμα χρήσεως 2007-2008 0,00                (8.229,71)              (8.229,71)

Σύνολο αποτέλεσματος 0,00                (8.229,71)              (8.229,71)

Υπόλοιπο την 31.12.2008 6.000.000,00                (8.229,71) 5.991.770,29

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως 
(ποσά σε ευρώ)

 
 
 
 
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-23) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-23) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από 20.12.2007

Έως 31.12.2008

Λειτουργικές δραστηριότητες  

Ζημιές πριν το φόρο εισοδήματος                           (9.782,28)

Πλέον/(μείον) προσαρμογές για :

Αποτελέσματα από  επενδυτική δραστηριότητα                         (88.503,81)

Λειτουργικό κέρδος προ 
μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης                         (98.286,09)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων                           (8.850,38)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)                            1.133,44 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)                       (106.003,03)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες 88.503,81
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)                          88.503,81 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καταβολή Κεφαλαίου σύστασης 6.000.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 6.000.000,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσεως (α) +(β)+(γ) 5.982.500,78

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 5.982.500,78

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
(ποσά σε ευρώ)
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Γενικές πληροφορίες για την Eταιρία: 
 
Η εταιρία λειτουργεί σήμερα με την επωνυμία «AlphaLife Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής», εδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Δραγατσανίου 6 και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 
64983/05/Β/07/15. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2007 και ανήκει σε ποσοστό 99,90% στην ALPHA BANK ΑΕ και 
σε ποσοστό 0,10% στην εταιρία Ιονική Συμμετοχών Α.Ε. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας 
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου εταιριών «ALPHA BANK» με την 
μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
Η διάρκειά της έχει ορισθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων. 
 
Σκοπός της Εταιρίας είναι: 

1. Η διενέργεια παντός κλάδου και πάσης φύσεως ασφαλίσεων Ζωής για ίδιο λογαριασμό ή για 
λογαριασμό τρίτων ή και σε σύμπραξη με τρίτους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς 
και κάθε άλλη πράξη ή επιχείρηση που συνδέεται την άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων. 

2. Η Διενέργεια κάθε είδους αντασφαλίσεων στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό καθώς και η 
εκχώρηση αντασφαλίσεων. 

3. Η άσκηση εργασιών τοποθέτησης ασφαλιστικώς ή αντασφαλιστικώς σε ελληνικές ή αλλοδαπές 
ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις απευθείας ή μέσω επιχειρήσεων διαμεσολάβησης 
στην ιδιωτική ασφάλιση, καθώς και η συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις διαμεσολάβησης στην 
ιδιωτική ασφάλιση.  

4. Η διενέργεια διακανονισμών ζημιών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό κάθε είδους ασφαλιστικής απαίτησης, καθώς και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις 
διακανονισμού ζημιών.  

5. Η άσκηση υπό το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών και σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το νόμο, ασφαλιστικής δραστηριότητας σε 
οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης. Επίσης στο μέτρο που επιτρέπεται από την αρμόδια 
αλλοδαπή νομοθεσία η εγκατάσταση με τη μορφή υποκαταστημάτων ή πρακτορείων σε 
οποιαδήποτε Τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης.  

6. Η διενέργεια με σκοπό το κέρδος κάθε άλλης εργασίας συναφούς με την ιδιωτική ασφάλιση, ιδίως 
την διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. 

7. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιασδήποτε επιχείρησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με 
όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.  

Για την εκπλήρωση των ως άνω εταιρικών σκοπών, η Εταιρία δύναται να προβαίνει στην χορήγηση 
εγγυήσεων και δανείων υπέρ τρίτων καθώς και στην ίδρυση συναφών ή μη επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό και τη συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 
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Η θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 15.02.2008 συνεδρίασή του, 
ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί μέσα στο 
πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης και έχει ως εξής : 
 

Γιαννόπουλος Σ. Μαρίνος   

 

Πρόεδρος Δ.Σ.  

Γεώργιος Κ. Αρώνης   Αντιπρόεδρος 

Ευστάθιος Α. Κακογιάννης  Μέλος   

Νικόλαος Χ. Γιαννούλας    Μέλος   
Γεώργιος Ν. Κόντος  Μέλος   

Εποπτεύουσα αρχή:   Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση 
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων  

Αριθμός φορολογικού μητρώου: 998280980 

Ορκωτός Eλεγκτής Λογιστής: 
Βασίλειος Ι. Λουμιώτης 
ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2008 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 20ης 
Φεβρουαρίου 2009. 
 
1. Βασικές λογιστικές αρχές 
 
1.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008, που καλύπτουν την 1η υπερδωδεκάμηνη εταιρική 

χρήση από την 20η Δεκεμβρίου 2007 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2008, έχουν συνταχθεί με βάση  

 
· την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες (κυρίως διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ),  

· την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern),  

· την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων, 

 

και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) τα οποία ισχύουν 

και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Συγκεκριμένα η Εταιρία κατήρτισε και δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 1, περί οικονομικών καταστάσεων όπως και το σύνολο των λογιστικών 

προτύπων και διερμηνειών που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι 

υποχρεωτική για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν μετά 

την 1.1.2008. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί όπως η Εταιρία προβαίνει  σε 

εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα  των λογαριασμών ενεργητικού, παθητικού, 

εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην διαθέσιμη 

πληροφόρηση  και ως εκ τούτου τα πραγματικά αποτελέσματα  ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις 

αυτές. 
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Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ.  

 
Στις λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία, για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 

31.12.2008 λήφθηκαν επίσης υπόψη τα Πρότυπα και οι Διερμηνείες που αναφέρονται κατωτέρω, τα οποία 

εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2008: 

 
· Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 

Επιμέτρηση» και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 7 « 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» όσον αφορά την αναταξινόμηση χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού (Κανονισμός 1004/15.10.2008)  

 
Η εν λόγω τροποποίηση, που εκδόθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2008, επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, 

την αναταξινόμηση ορισμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, σε κατηγορίες αποτίμησης, 

διαφορετικές από εκείνες που είχαν ταξινομηθεί κατά την αρχική αναγνώρισή τους. Η ανωτέρω 

δυνατότητα μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2008.  

Η Εταιρία δεν έκανε χρήση της ανωτέρω δυνατότητας. 

 
· Διερμηνεία 11 «Δ.Π.Χ.Π. 2 – Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ίδιας επιχείρησης ή 

επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου» (Κανονισμός 611/1.6.2007)  

 

Η υιοθέτησή της δεν είχε ουσιώδη επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

 
· Διερμηνεία 14 «ΔΛΠ 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών, οι 

ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους» (Κανονισμός 1263/16.12.2008) 

 
Με τη διερμηνεία αυτή διευκρινίζεται πότε το πλεόνασμα ενός προγράμματος καθορισμένων 

παροχών στους εργαζομένους δύναται να αναγνωριστεί ως στοιχείο του ενεργητικού και σε ποιο 

βαθμό περιορίζεται από τυχόν υποχρεώσεις για τη χρηματοδότηση παροχών που θα καταστούν 

δεδουλευμένες στο μέλλον. 

 
Η υιοθέτηση της διερμηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 
Εκτός των Προτύπων και Διερμηνειών που αναφέρονται ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τα 

παρακάτω πρότυπα και διερμηνείες των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις με έναρξη μετά 

την 1.1.2008 και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρία. 

 
· Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 8 «Λειτουργικοί Τομείς» (Κανονισμός 

1358/21.11.2007)- Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2009 

 
Το Πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα». Η υιοθέτηση του 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή του από την Εταιρία αναμένεται να επιφέρουν αλλαγές 

στον τρόπο παρουσίασης των δραστηριοτήτων της κατά τομέα λειτουργίας. 
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· Τροποποίηση Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 23 «Κόστος δανεισμού» (Κανονισμός 

1260/10.12.2008)- Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2009 

 
Την 29η Μαρτίου 2007, το Συμβούλιο εξέδωσε το αναθεωρημένο κείμενο του ΔΛΠ 23, σύμφωνα με 

το οποίο δεν επιτρέπεται η άμεση καταχώρηση στα αποτελέσματα, του κόστους δανεισμού που 

συνδέεται άμεσα με στοιχεία ενεργητικού για τα οποία απαιτείται σημαντικός χρόνος μέχρις ότου 

τεθούν σε παραγωγική λειτουργία ή είναι διαθέσιμα να πωληθούν. Το κόστος αυτό πλέον θα 

κεφαλαιοποιείται και θα αποτελεί μέρος του κόστους κτήσης του στοιχείου του ενεργητικού.  

 
Η Εταιρία θα εξετάσει τις επιπτώσεις που θα έχει η εν λόγω τροποποίηση.  

 
· Τροποποίηση Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 2 «Παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» (Κανονισμός 1261/16.12.2008)- Ισχύει για χρήσεις με 

έναρξη από 1.1.2009 

 
Με την τροποποίηση αυτή, που εκδόθηκε την 17η Ιανουαρίου 2008, διευκρινίζεται ότι οι 

προϋποθέσεις κατοχύρωσης των εν λόγω παροχών διακρίνονται σε: 

 
i. Προϋποθέσεις που καθορίζουν το αν η επιχείρηση είναι αποδέκτης των υπηρεσιών που 

παρέχονται και οι οποίες διακρίνονται περεταίρω σε: 

- προϋποθέσεις κατοχύρωσης που στηρίζονται αποκλειστικά στην παρέλευση του 

καθορισμένου χρόνου παροχής υπηρεσιών και 

- προϋποθέσεις που ταυτόχρονα επιβάλλουν την επίτευξη συγκεκριμένης απόδοσης. 

 
ii. Προϋποθέσεις που δεν σχετίζονται με τη λήψη υπηρεσιών από την επιχείρηση. 

 
Επιπλέον, για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, καθορίζονται διακριτοί κανόνες 

προσδιορισμού της εύλογης αξίας των παροχών κατά την ημερομηνία χορήγησής τους, καθώς και 

του λογιστικού χειρισμού στις περιπτώσεις μη επίτευξης των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί. Η 

υιοθέτηση της τροποποίησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή της από την Εταιρία, δεν 

αναμένεται να έχουν ουσιώδεις επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  

 
· Τροποποίηση Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

(Κανονισμός 1274/17.12.2008)- Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2009 

 
Την 6η Σεπτεμβρίου 2007, το Συμβούλιο εξέδωσε το αναθεωρημένο κείμενο του ΔΛΠ 1, του οποίου 

οι σημαντικότερες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής: 

 
i. Εισάγεται η έννοια του συνολικού αποτελέσματος (comprehensive income), το οποίο 

πρέπει να παρουσιάζεται ως μία ξεχωριστή κατάσταση που θα συγκεντρώνει τα κονδύλια 

που έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της περιόδου και εκείνα που έχουν 

καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση. Οι επιχειρήσεις δύνανται να απεικονίζουν 

ξεχωριστή κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, στην περίπτωση όμως αυτή, τα 
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αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση θα παρουσιάζονται σε 

πρόσθετη κατάσταση. 

ii. Η κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσης θα περιλαμβάνει τα κονδύλια που αφορούν 

αποκλειστικά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τους κατόχους στοιχείων της καθαρής 

τους θέσης. 

iii. Στις περιπτώσεις που μία νέα λογιστική αρχή εφαρμόζεται αναδρομικά, καθώς και στις 

περιπτώσεις αναμορφώσεως κονδυλίων, τα συγκριτικά στοιχεία θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τους ισολογισμούς του τέλους και της αρχής της προηγούμενης χρήσης.  

 
Η υιοθέτηση του Προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή του από την Εταιρία 

αναμένεται να επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

 
· Τροποποίηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 32 – «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» 

και 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (Κανονισμός 53/21.1.2009)- Ισχύει για 

χρήσεις με έναρξη από 1.1.2009 

 
Με την εφαρμογή της εν λόγω τροποποίησης, η οποία εκδόθηκε την 14η Φεβρουαρίου 2008, 

χρηματοοικονομικά μέσα, που περιέχουν για τον κάτοχό τους το δικαίωμα να ζητήσει από τον 

εκδότη την επαναγορά ή εξόφλησή τους, δύνανται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κατ’ 

εξαίρεση του ορισμού της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης να κατατάσσονται στην καθαρή θέση 

του εκδότη. Αντίστοιχη εξαίρεση υπό προϋποθέσεις παρέχεται και στην περίπτωση 

χρηματοοικονομικών μέσων που ο κάτοχός τους δικαιούται αναλογικό μερίδιο από την καθαρή 

θέση του εκδότη, μόνο σε περίπτωση ρευστοποίησης. 

Με την εν λόγω τροποποίηση, απαιτούνται επίσης πρόσθετες γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών 

καταστάσεων.  

 
Η Εταιρία εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση και η εφαρμογή της 

τροποποίησης στις οικονομικές καταστάσεις. 

 
· Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές 

Καταστάσεις» και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 1 «Πρώτη 

Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» όσον  αφορά το κόστος 

κτήσης συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίες, κοινοπραξίες ή συγγενείς εταιρίες. (Κανονισμός 

69/23.1.2009)- Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από την 1.1.2009. 

 
Με την παρούσα τροποποίηση που εκδόθηκε από το Συμβούλιο την 22η Μαΐου 2008, το κόστος 

κτήσεως συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε κοινοπραξίες, στις ιδιαίτερες 

οικονομικές καταστάσεις του επενδύοντος, δεν επηρεάζεται πλέον από διανομές κερδών που 

σχηματίστηκαν πριν την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχών. Οι εν λόγω διανομές θα 

καταχωρούνται πλέον στα αποτελέσματα ως έσοδα από μερίσματα. Με την τροποποίηση αυτή 

επήλθαν επίσης αλλαγές στο ΔΛΠ 36 – Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού, στο οποίο 

προστέθηκαν ενδείξεις για την απομείωση συμμετοχών, με βάση την επίπτωση στην καθαρή θέση 

των εταιριών λόγω της διανομής μερισμάτων στις επενδύουσες σε αυτές εταιρίες.  
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Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα 

με τα Δ.Π.Χ.Π., και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η διαδικασία συντάξεως των εν λόγω 

καταστάσεων, δίδονται εναλλακτικοί τρόποι προσδιορισμού του κόστους κτήσεως συμμετοχών σε 

θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε κοινοπραξίες, με βάση την εύλογη αξία των συμμετοχών ή 

τη λογιστική αξία που αυτές είχαν με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα.  

 
Η εφαρμογή της τροποποίησης  δεν θα επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές αρχές αναγνώρισης του 

εσόδου από μερίσματα και προσδιορισμού του κόστους κτήσεως των συμμετοχών της Εταιρίας. 

 
· Διερμηνεία 13 «Προγράμματα επιβράβευσης πελατών» (Κανονισμός 1262/16.12.2008)- Ισχύει για 

χρήσεις με έναρξη από 1.7.2008. 

 
Με τη διερμηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 28 Ιουνίου 2007, διευκρινίζεται ο λογιστικός 

χειρισμός των προγραμμάτων επιβραβεύσεως που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους πελάτες 

τους ως κίνητρο για την αύξηση των πωλήσεων ή του εσόδου παροχής υπηρεσιών.  Ειδικότερα, 

ορίζεται ότι η αξία των πόντων επιβράβευσης που χορηγούνται στους πελάτες πρέπει να 

διακρίνεται από το τίμημα της αρχικής πώλησης και να αναγνωρίζεται ως έσοδο όταν αυτοί 

εξαργυρώνονται. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση εισπράττει ποσά για λογαριασμό τρίτων οι 

οποίοι χορηγούν τους πόντους επιβράβευσης στους πελάτες της επιχείρησης, αυτά αναγνωρίζονται 

ως υποχρέωση της επιχείρησης προς τους τρίτους.  

 
Η υιοθέτησή της διερμηνείας αυτής δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρίας.  

 
· Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κανονισμός 70/23.1.2009). 

 
Στα πλαίσια του προγράμματος ετησίων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 

Συμβούλιο εξέδωσε την 22η Μαΐου 2008, μη επείγουσες, αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε 

επιμέρους πρότυπα. Η πλειοψηφία αυτών ισχύει για χρήσεις με έναρξη από την 1.1.2009, ενώ σε 

ελάχιστές περιπτώσεις, ορίζεται μεταγενέστερη ημερομηνία εφαρμογής. 

Η υιοθέτηση των βελτιώσεων δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρίας.   

 
Επίσης, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα παρακάτω πρότυπα και Διερμηνείες 

τα οποία όμως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα 

από την Εταιρία.   

 
· Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 – «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές 

Καταστάσεις» και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 «Συνενώσεις 

επιχειρήσεων»- Ισχύουν για χρήσεις με έναρξη από 1.7.2009. 

 
Οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρουν τα τροποποιημένα πρότυπα, τα οποία εκδόθηκαν την 

10η Ιανουαρίου 2008, συνοψίζονται στα εξής: 
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i. Στις περιπτώσεις μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής σε μια επιχείρηση, με την οποία 

είτε αποκτάται είτε χάνεται ο έλεγχος, η αξία της επένδυσης, που υπήρχε πριν τη μεταβολή 

του ποσοστού ή αυτής που τυχόν απέμεινε αντίστοιχα, πρέπει να αποτιμάται στην εύλογη 

αξία, με τη διαφορά να καταχωρείται στα αποτελέσματα. 

ii. Δίνεται η δυνατότητα αποτίμησης των δικαιωμάτων τρίτων, κατά την αρχική αναγνώριση 

στην εύλογη αξία τους. Επίσης, τα δικαιώματα τρίτων θα απορροφούν πλέον το σύνολο 

των ζημιών που τους αναλογεί.  

iii. Ενδεχόμενο τίμημα εξαγοράς μιας επιχείρησης αναγνωρίζεται ως υποχρέωση και 

αποτιμάται στην εύλογη αξία. 

iv. Τα έξοδα που σχετίζονται με τη διαδικασία εξαγοράς δεν αποτελούν πλέον συστατικό του 

συνολικού τιμήματος εξαγοράς, αλλά θα καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης.  

 
Επίσης, καθορίζεται, ρητά πλέον, ότι τυχόν διαφορά που προκύπτει κατά τη μεταβολή ποσοστών 

σε μια θυγατρική εταιρία, στην οποία εξακολουθεί να υπάρχει έλεγχος, μεταξύ του τιμήματος και της 

καθαρής θέσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό μεταβολής, καταχωρείται απευθείας στην καθαρή 

θέση. Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

 
· Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 1 «Πρώτη εφαρμογή 

των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης»- Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 

1.7.2009 

 
Στις 27 Νοεμβρίου 2008 δημοσιεύτηκε αναθεωρημένη έκδοση του εν λόγω προτύπου, με την οποία 

επήλθε αλλαγή στη δομή του. Σκοπός της αλλαγής αυτής ήταν η  βελτίωση της πληροφόρησης που 

παρέχει το εν λόγω πρότυπο καθώς και η  διευκόλυνση της εφαρμογής μελλοντικών 

τροποποιήσεων.  Η εν λόγω  αναθεώρηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρίας.  

 
· Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 « Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 

Επιμέτρηση»  όσον αφορά στοιχεία κατάλληλα προς αντιστάθμιση - Ισχύει για χρήσεις με έναρξη 

από 1.7.2009. 

 
Με την τροποποίηση αυτή, που εκδόθηκε την 31η Ιουλίου 2008, παρέχονται διευκρινήσεις όσον 

αφορά την εφαρμογή λογιστικής αντιστάθμισης. Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι ως 

αντισταθμιζόμενα στοιχεία σε μία αντιστάθμιση μεταβολών της εύλογης αξίας ή διακύμανσης των 

ταμειακών ροών, μπορούν να οριστούν:  

- Η μερική μεταβολή της εύλογης αξίας ή των ταμειακών ροών χρηματοοικονομικών μέσων,  

- Η μεταβολή των ταμειακών ροών που συμβατικά σχετίζονται με τον πληθωρισμό (υπό 

προϋποθέσεις) 

- Η αύξηση ή η μείωση των ταμειακών ροών ή της εύλογης αξίας σε σχέση  με μία συγκεκριμένη 

τιμή αναφοράς (one-sided risk).  
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Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις 

οικονομικές καταστάσεις.  

 
· Διερμηνεία 12 «Συμφωνίες παροχής δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως των υπηρεσιών που απορρέουν 

από την κατασκευή δημόσιων υποδομών»- Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2008 

 
Η διερμηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 30.11.2006, διευκρινίζει θέματα που αφορούν στην 

αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων που απορρέουν από τις συμφωνίες παροχής δικαιωμάτων 

εκμεταλλεύσεως της εξυπηρέτησης  των κατασκευών δημόσιων υποδομών. Η εν λόγω Διερμηνεία 

δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας.  

 
· Διερμηνεία 15 «Συμβάσεις κατασκευής ακίνητης περιουσίας»- Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 

1.1.2009 

 
Με τη διερμηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 3 Ιουλίου 2008, αποσαφηνίζεται το αν το έσοδο και 

τα σχετικά έξοδα επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή ακίνητης περιουσίας και 

συνάπτουν συμφωνίες με αγοραστές πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής, αναγνωρίζονται 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 11 (ως συμβάσεις κατασκευής έργων) ή σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 –Έσοδα (ως 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή ως πώληση αγαθών). 

Η υιοθέτησή της διερμηνείας αυτής δεν θα έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις, διότι δεν 

έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας.  

 
· Διερμηνεία 16 «Αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό» - Ισχύει για 

χρήσεις με έναρξη από 1.10.2008. 

 
Με τη διερμηνεία αυτή, που εκδόθηκε την 3η Ιουλίου 2008, παρέχονται διευκρινήσεις σε ότι αφορά 

την εφαρμογή λογιστικής αντιστάθμισης του κινδύνου από την καθαρή επένδυση σε μονάδες του 

εξωτερικού, οι οποίες χρησιμοποιούν λειτουργικό νόμισμα διαφορετικό από εκείνο της μητρικής. 

Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

 
· Διερμηνεία 17 «Διανομή μη ταμειακών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους»- Ισχύει για 

χρήσεις με έναρξη από 1.7.2009 

 
Με τη διερμηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2008, δίδονται οδηγίες για την 

αναγνώριση και τη μεταγενέστερη αποτίμηση της υποχρέωσης που προκύπτει από την απόφαση 

για διανομή στους μετόχους στοιχείων ενεργητικού άλλων από μετρητά. Η υιοθέτηση της εν λόγω 

διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

 
· Διερμηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες»- Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 

1.7.2009 

 

Με τη διερμηνεία αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2009, διευκρινίζεται η λογιστική 

αντιμετώπιση συμφωνιών βάσει των οποίων η επιχείρηση στα πλαίσια της παροχής αγαθών ή 

υπηρεσιών σε πελάτες της, λαμβάνει από αυτούς κάποιο στοιχείο ενσώματων ακινητοποιήσεων 
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που πρέπει να χρησιμοποιήσει προκειμένου να εξυπηρετήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις 

προς αυτούς. Επίσης η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση λαμβάνει 

μετρητά από τους πελάτες για να κατασκευάσει ή να αγοράσει κάποιο στοιχείο ενσώματων 

ακινητοποιήσεων που θα χρησιμοποιήσει όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω. Η εν λόγω Διερμηνεία 

δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας. 

 
1.2 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 
Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας καθώς και το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών της 
καταστάσεων  είναι το ευρώ. Συναλλαγές σε άλλα νομίσματα  δεν υπάρχουν. 
 
1.3 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιμάται όποτε 
υπάρχουν ενδείξεις για μόνιμη απομείωση. Η ζημία απομείωσης καταχωρείται όταν η λογιστική αξία 
υπερβαίνει την ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η υψηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας 
και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών εισροών, οι οποίες αναμένεται να 
προκύψουν από την συνεχιζόμενη χρησιμοποίησή του μέχρι την απόσυρση του στοιχείου αυτού στη λήξη 
της ωφέλιμης ζωής του. Η Εταιρία εξετάζει, σε περιοδική βάση (κάθε ημερομηνία συντάξεως οικονομικών 
καταστάσεων), τα περιουσιακά της στοιχεία για πιθανή απομείωση της αξίας τους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, όπου η λογιστική αξία είναι μεγαλύτερη της  ανακτήσιμης, απομειώνεται ώστε να συμπίπτει με 
την ανακτήσιμη. 
 
1.4 Φόρος εισοδήματος 
Ο φόρος εισοδήματος επί των αποτελεσμάτων  περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο και τον αναβαλλόμενο 
φόρο.  
Ο τρέχων  φόρος περιλαμβάνει τον αναμενόμενο να πληρωθεί φόρο επί του φορολογητέου εισοδήματος 
της χρήσεως, βάσει των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού με βάση τους  φορολογικούς συντελεστές 
που ισχύουν ή αναμένεται ότι θα ισχύσουν κατά το χρόνο διακανονισμού της υποχρέωσης ή απαίτησης. 
Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων, 
εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν κονδύλια που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση, 
οπότε και ο φόρος τους καταχωρείται στην καθαρή θέση. 
Μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση καταχωρείται μόνο κατά το βαθμό που είναι πιθανόν ότι θα 
υπάρχουν μελλοντικά φορολογικά διαθέσιμα κέρδη έναντι των οποίων η απαίτηση μπορεί να συμψηφιστεί. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μειώνονται κατά το βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανόν ότι το 
σχετικό φορολογικό όφελος θα πραγματοποιηθεί. 
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (τρέχουσες και αναβαλλόμενες) συμψηφίζονται όταν υπάρχει 
εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα και οι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
Στην κλειόμενη χρήση 2008 υπάρχει διαφορά μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης με αποτέλεσμα να 
προκύψει αναβαλλόμενος φόρος. 
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1.5  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα, οι καταθέσεις σε Τράπεζες και οι 
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (διάρκειας μικρότερης του τριμήνου) άμεσης ρευστοποιήσεως και μηδενικού 
κινδύνου.  
 
1.6  Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους  
Η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό. 
 
1.7 Προβλέψεις  
Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις καταχωρούνται όταν η Εταιρία έχει παρούσες υποχρεώσεις 
νομικά ή με άλλο τρόπο τεκμηριωμένες ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η 
εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του  ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. 
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ημερομηνίες συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων και 
προσαρμόζονται  προκειμένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις για τις οποίες δεν είναι πιθανή η εκροή πόρων γνωστοποιούνται εκτός εάν δεν είναι 
σημαντικές. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 
1.8  Έσοδα 
Τα έσοδα καταχωρούνται στο βαθμό που το οικονομικό όφελος αναμένεται να εισρεύσει στην Εταιρία και το 
ύψος τους μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. 
Οι τόκοι έσοδα λογίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου: 
 
1.9  Πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας 
Η Εταιρία θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ασφαλίσεων ζωής και ως εκ τούτου με 31.12.2008 δεν 
υφίσταται περαιτέρω ανάλυση κατά επιχειρηματικό και γεωγραφικό τομέα.  
 
1.10 Συγκριτικά στοιχεία 
Δεν υφίστανται συγκριτικά στοιχεία για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης χρήσης 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008. 
 
 
2. Έσοδα από τόκους  
 

Από 20.12.2007

Έως 31.12.2008

Τόκοι καταθέσεων στην Alpha Bank 88.503,81
Σύνολο 88.503,81
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3. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  
 

Από 20.12.2007
Έως 31.12.2008

Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 21.252,04

Αμοιβές και έξοδα λογιστών-ελεγκτών 6.366,50

Αμοιβές και έξοδα μη ελευθέρων επαγγελματιών 2.194,46

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων 60.000,00

Επιτροπή ανταγωνισμού έξοδα συστάσεως 6.000,00

Έξοδα δημοσιεύσεων 1.124,11

Συνδρομές - εισφορές 630,00

Λοιπά έξοδα 718,98
Σύνολο 98.286,09

 
 
 

4. Φόρος εισοδήματος 
Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, η Εταιρία φορολογείται με συντελεστή 25% για τις 
χρήσεις 2008 και 2009 ενώ για τις χρήσεις από 2010 μέχρι 2014 ο συντελεστής φορολόγησης θα μειώνεται 
κάθε έτος κατά μία μονάδα για να φθάσει τελικά από το έτος 2014 και μετά σε 20% . 
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που 
δηλώνονται παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία του 
φορολογούμενου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. 
Ο φόρος εισοδήματος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα χρήσης αναλύεται ως εξής: 
 

Από 20.12.2007
Έως 31.12.2008

Τρέχων φόρος 12.437,77

Αναβαλλόμενος φόρος (13.990,34)           
Σύνολο (1.552,57)             

 
 
Ο φόρος, επί των κερδών της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 

χρησιμοποιώντας τον συντελεστή φόρου, επί των κερδών της. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 
Από 20.12.2007
Έως 31.12.2008

Ζημία προ φόρων (9.782,28)             
Φορολογικός συντελεστής 25,00%

(2.445,57)             
Αύξηση/μείωση προερχόμενη από:
Διαφορά φορολογικών συντελεστών υπολογισμού 
αναβαλλόμενης φορολογίας 893,00                 

(1.552,57)             
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5. Αποτέλεσμα ανά μετοχή 
Βασικά  
Το αποτέλεσμα ανά μετοχή υπολογίζεται με διαίρεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως με τον σταθμισμένο 
μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσεως, εξαιρουμένων των τυχόν ιδίων κοινών 
μετοχών που αγοράζονται από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές).  
 
Προσαρμοσμένα 
Τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου 
μέσου όρου των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας  κατά τη διάρκεια της χρήσεως για δυνητικώς 
εκδοθησόμενες κοινές μετοχές. Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων. 

31.12.2008

Αποτελέσματα προ φόρων (9.782,28)       

 Φόροι 1.552,57        

(8.229,71)       

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 200.000

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 200.000

Βασικά & προσαρμοσμένα αποτελέσματα ανά μετοχή ευρώ (0,04)              

 
 
6. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αφορούν έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως τα οποία 

για φορολογικούς σκοπούς θα αποσβεσθούν εντός πέντε ετών . 

Η ανάλυση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ανά έτος συμψηφισμού των είναι η εξής :   

 

31.12.2008

Έτος 2009 3.720,84

Έτος 2010 3.572,00

Έτος 2011 3.423,17

Έτος 2012 3.274,33

Σύνολο 13.990,34

 
 
7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

31.12.2008

Ταμείο 48,12

Καταθέσεις όψεως 5.982.452,66

Σύνολο 5.982.500,78

 
Το επιτόκιο στους λογαριασμούς όψεως είναι κυμαινόμενο και εξαρτάται από το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο του 

λογαριασμού.  
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8. Καθαρή θέση 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι μετοχές της εταιρίας κατέχονται σε ποσοστό 99,90% από την ALPHA BANK ΑΕ και 0,10% από την 
εταιρία Ιονική Συμμετοχών Α.Ε.  
To μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 6.000.000,00 ευρώ αποτελούμενο από 200.000 
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη. 
Δεν υπήρξαν μεταβολές στο πλήθος των μετοχών και στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την διάρκεια 
της πρώτης εταιρικής χρήσεως. 
 
Αποθεματικά 
Σύμφωνα µε την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παρακρατεί από τα καθαρά 
λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεματικό. Η παρακράτηση παύει να είναι 
υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεματικού υπερβεί το εν τρίτο του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου. 
Το αποθεματικό αυτό το οποίο είναι φορολογημένο δεν μπορεί να διανεμηθεί καθόλη τη διάρκεια ζωής της 
εταιρίας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.  
 
Αποτελέσματα εις νέον  
 
Το αποτέλεσμα εις νέον  της χρήσεως είναι ζημιά 8.229,71 ευρώ. 

 
Διανομή Μερισμάτων 
Με βάση την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται στην ετήσια καταβολή μερίσματος. 
Συγκεκριμένα, διανέμεται ως μέρισμα το 35% των μετά φόρων κερδών, μετά την κράτηση του κατά νόμου 
τακτικού αποθεματικού. Ωστόσο, είναι δυνατή η παρέκκλιση από τα ως άνω ισχύοντα κατόπιν ειδικής 
εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία. 

 
 
9. Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι 
 

31.12.2008

Υποχρέωση για φόρο εισοδήματος 3.587,39

Φόροι -τέλη αμοιβών τρίτων 1.133,44

Σύνολο 4.720,83

 
 
10.  Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 
Οι εργασίες της Εταιρίας ενσωματώνουν διάφορους κινδύνους κυρίως από τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά  στοιχεία και τις λοιπές απαιτήσεις καθώς και από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
α) Πιστωτικός κίνδυνος  
 Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρία απορρέει από απαιτήσεις κατά πελατών της. 
 Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008, δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων κατά πελατών. 
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β) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 Το μοναδικό νόμισμα συναλλαγών και αναφοράς της Εταιρίας είναι το Ευρώ και συνεπώς δεν 

υπάρχουν μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών που να επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική της  θέση 
και τις ταμειακές ροές. 

γ) Επιτοκιακός κίνδυνος 
  Η Εταιρία δεν έχει δανεισμό και συνεπώς δεν αναλαμβάνει κινδύνους από την έκθεση σε  μεταβολές 

επιτοκίων κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 
δ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει της 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. 
 Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού 

των ταμειακών ροών και  στην εξασφάλιση επαρκών  ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των 
τρεχουσών συναλλαγών. 

 Η ταξινόμηση των χρηματοροών που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία Ενεργητικού  και Παθητικού της 
Εταιρίας σε  χρονικές περιόδους επικεντρώνεται κυρίως στο ταμείο και διαθέσιμα με λήξη μικρότερη του 
ενός (1) μηνός, στις απαιτήσεις από πελάτες, στις λοιπές απαιτήσεις, στους προμηθευτές και στις 
λοιπές υποχρεώσεις με λήξη έως τρεις (3) μήνες ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία Ενεργητικού και 
Παθητικού έχουν λήξη μεγαλύτερη του ενός (1) έτους. 

 
 
11.  Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών 

Η εταιρία ανήκει στον όμιλο της Alpha Bank. Οι συναλλαγές με τις εταιρίες του ομίλου αναλύονται  
στον κατωτέρω πίνακα : 
 

31.12.2008

Ενεργητικό 

Αlpha Βank - καταθέσεις όψεως 5.982.452,66
5.982.452,66

Από 20.12.2007

Έως 31.12.2008

Έξοδα

Alpha Bank - Ενοίκια 618,84

Alpha Bank - Έξοδα λογαριασμών 26,00

644,84

Έσοδα

Alpha Bank - τόκοι καταθέσεων 88.503,81
88.503,81
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12. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις: 
α) Νομικά Θέματα 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρίας δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις οι 
οποίες αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στα χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας. 
 
 
β) Φορολογικά  
Οι φορολογικές αρχές δεν έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας για την 1η υπερδωδεκάμηνη 

χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008.  

Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο οι φορολογικές αρχές μπορεί να μην αποδεχθούν συγκεκριμένες 

δαπάνες, ως εκπιπτόμενες για τη κλειόμενη χρήση και να επιβάλουν πρόσθετους φόρους εισοδήματος. Το 

ύψος των φόρων αυτών, κατά την εκτίμησή μας, δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς την χρηματοοικονομική θέση 

της Εταιρίας. 

 
13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία, 
και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική γνωστοποίηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). 

 
Αθήναι,  20 Φεβρουαρίου  2009 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Το Μέλος του Δ.Σ. Ο Οικονομικός Διευθυντής 

   
   
   

Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος  Γεώργιος Ν. Κόντος Χαράλαμπος Γ. Πυλαρινός 
Α.Δ.Τ.  ΑΗ 064139 Α.Δ.Τ.  ΑΒ 522299 Α.Δ.Τ.  ΑΗ  15845 

  Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε. Α΄ Τάξης 15254  
 

 
Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις (σελίδες 5 έως 23) είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση 
Ελέγχου μας με ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου 2009. 

 
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2009 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

 
Βασίλειος Ι. Λουμιώτης 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11231 

ΣΟΛ α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 


