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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΛΥ∆Α Α.Ε.» την 21 Νοεµβρίου 2005 και 
έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την καταχώρησή τους στον Τύπο την 30 Νοεµβρίου 2005 στην 
εφηµερίδα  ‘Χρηµατιστήριο’ και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση www. 
ilyda .com. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία 
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά 
δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της 
Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν 
απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει 
ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
 
 
Ανυφαντάκης Βασίλειος  
 
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
ΙΛΥ∆Α ΑΕ 
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως 
(ποσά σε ευρώ) 
 

  Υπόλοιπα Υπόλοιπα 
 Σηµ 01.01-30.09.05 01.01-30.09.04 01.07-30.09.05 01.07-30.09.04 
      
Πωλήσεις  4.262.534,28 3.924.955,53 1.497.453,02 1.461.980,53 
Κόστος πωλήσεων  2.142.988,80 1.900.885,07 772.655,92 625.796,99 
Μικτό κέρδος  2.119.545,48 2.024.070,46 724.797,10 836.183,54 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  56.057,73 9.235,31 51.436,05 79,23 
Έξοδα διαθέσεως  278.168,82 254.398,38 103.410,62 93.795,21 
Έξοδα διοικήσεως  196.875,97 180.052,27 36.409,73 30.312,53 
Eξοδα ερευνών και ανάπτυξης  458.815,96 419.608,62 108.435,25 197.200,82 
Άλλα λειτουργικά έξοδα  3.709,97 30,59 157,26 0,00 
Κέρδος λειτουργίας  1.238.032,49 1.179.215,90 527.820,29 514.954,20 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  20.303,19 6.220,05 2.741,38 5.593,14 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  907,35 7.836,99 449,78 1.020,32 
Κέρδη προ φόρων  1.257.428,33 1.177.598,96 530.111,89 519.527,02 
Φόρος εισοδήµατος  446.937,86 247.004,16 162.506,16 36.421,16 
Κέρδη µετά φόρων  810.490,47 930.594,80 367.605,74 483.105,86 
      
Κατανέµονται σε:      
Μετόχους Εταιρίας  810.490,47 930.594,80 367.605,74 483.105,86 
       
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)  0,169 0,194 0,077 0,101 
      

 
 
(Oι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος  των οικονοµικών καταστάσεων)
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Κατάσταση Ισολογισµού    
(ποσά σε ευρώ) 
 
 

  Υπόλοιπα  
Ενεργητικό  30.09.05  31.12.04  
Ακίνητα και λοιπός εξοπλισµός  2.061.946,17  1.242.813,52  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  1.412.882,54  1.685.797,69  
Xρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  116.535,61  120.937,66  
Άλλες µακροχρόνιες απαιτήσεις  6.530,18  6.530,18  
Αναβαλλόµενοι φόροι   0,00  117.303,84  
Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού  3.597.894,50  3.173.382,89  
      
Αποθέµατα  271.483,55  360.626,39  
Άλλοι λογαριασµοί εισπρακτέοι  4.819.259,39  4.104.633,38  
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  1.130.821,31  2.071.428,20  
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού  6.221.564,25  6.536.687,97   

Σύνολο  ενεργητικού  9.819.458,75  9.710.070,86   
      
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις      
Μετοχικό κεφάλαιο  2.400.000,00  2.400.000,00  
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο  2.439.011,84  2.439.011,84  
Αποθεµατικά  2.507.561,46  1.619.413,67  
Κέρδη εις νέο  796.820,64  1.186.477,96  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  8.143.393,94  7.644.903,47   
      
Παροχές προσωπικού  25.000,00  25.000,00  
Έσοδα εποµένων χρήσεων από επιχορηγήσεις  9.930,12  12.800,02  
Αναβαλλόµενοι φόροι   84.706,54  0,00  
Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων   119.636,66  37.800,02   
      
Βραχυπρόθεσµα δάνεια  150,04  150,04  
Άλλοι λογαριασµοί πληρωτέοι  1.556.278,12  2.027.217,33  
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων  1.556.428,16  2.027.367,37   
      
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  9.819.458,75  9.710.070,86   

 
 
 
 
 
 
 

 
(Oι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
(ποσά σε ευρώ) 

 
 Σηµ. Μετοχικό  Υπέρ το άρτιο Τακτικό Λοιπά  Υπόλοιπο  
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2004 σύµφωνα  Κεφάλαιο διαφορά αποθεµατικό αποθεµατικά εις νέον Σύνολο 
µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές  1.600.000,00  102.956,55 1.877.417,96 24.359,24 3.604.733,75 
Προσαρµογές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ 1  -32.162,18 -34.500,00 -590.000,00 603.425,15 -53.237,03 
Υπόλοιπα την 01.01.04 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  1.600.000,00 -32.162,18 68.456,55 1.287.417,96 627.784,39 3.551.496,72 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου        
01.01.04 έως 30.09.04        
Αύξηση κεφαλαίου  800.000,00 2.606.160,85  -400.000,00  3.006.160,85 
∆ιάθεση κερδών χρήσης 2003    34.500,00 590.000,00 -624.500,00 0,00 
Μέρισµα χρήσης 2003      -240.000,00 -240.000,00 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου      930.594,80 930.594,80 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.09.04  2.400.000,00 2.573.998,67 102.956,55 1.477.417,96 693.879,19 7.248.252,37 
        
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2005 σύµφωνα        
µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές  2.400.000,00 2.665.013,17 154.483,31 2.353.078,15 24.478,48 7.597.053,11 
Προσαρµογές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ 1  -226.001,33 -44.610,74 -843.537,05 1.161.999,48 47.850,36 
Υπόλοιπα την 01.01.05 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  2.400.000,00 2.439.011,84 109.872,57 1.509.541,10 1.186.477,96 7.644.903,47 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου        
01.01.05 έως 30.09.05        
∆ιάθεση κερδών χρήσης 2004    44.610,74 843.537,05 -888.147,79 0,00 
Μέρισµα χρήσης 2004      -312.000,00 -312.000,00 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου      810.490,47 810.490,47 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.09.05  2.400.000,00 2.439.011,84 154.483,31 2.353.078,15 796.820,64 8.143.393,94 



 
 

 6

Κατάσταση ταµιακών ροών 
(ποσά σε ευρώ) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
(Oι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) 

 
 

 1.01-30.09.2005  1.01-30.09.2004 
Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων 1.257.428,33  1.177.598,96 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:    
Αποσβέσεις 902.878,68  604.331,67 
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -2.869,90  0,00 
Πιστωτικοί τόκοι -20.303,19  -6.220,05 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 907,35  7.836,99 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

   

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 89.142,84  -149.477,38 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -714.626,01  -664.678,22 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -431.456,66  -492.400,05 
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -907,35  -7.836,99 
Καταβληµένοι φόροι -284.410,03  -384.561,42 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 795.784,05  84.593,51 
    
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.449.096,18  -875.546,65 
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρακτικών και 
λοιπών επενδύσεων 4.402,05  0,00 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων    
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρακτικών και λοιπών 
επενδύσεων 

0,00  -10.800,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 20.303,19  6.220,05 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.424.390,94  -880.126,60 
    
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00  -91.699,92 
Μερίσµατα πληρωτέα -312.000,00  -240.000,00 
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00  3.006.160,85 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -312.000,00  2.674.460,93 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 

-940.606,89  1.878.927,84 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2.071.428,20  363.294,44 
    
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.130.821,31  2.242.222,28 
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Γενικές πληροφορίες 
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις  10.7.1992 (ΦΕΚ 3532/13.07.1992) ως αµιγής Εταιρεία ανάπτυξης 
λογισµικού µε την επωνυµία «ΙΛΥ∆Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» από τον κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη και την κα. Μαρία Παπαδοκωστάκη. Ο αριθµός 
Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών, τον οποίο έλαβε η Εταιρεία κατά την ίδρυσή της είναι 
26939/01/Β/92/429. 
 
Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΙΛΥ∆Α Α.Ε.», ενώ η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 99 έτη. 
Η έδρα της Εταιρείας είναι στο ∆ήµο Χαλανδρίου, Λεωφόρος Κηφισίας 180, στον 3ο όροφο του 
Εµπορικού Κέντρου Domus Center, Χαλάνδρι 15231 όπου και στεγάζονται οι ∆ιοικητικές 
Υπηρεσίες, οι Αποθήκες, η ∆ιεύθυνση υποστήριξης πελατών και η ∆ιεύθυνση πωλήσεων. Η 
ανάπτυξη λογισµικού γίνεται στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Σεβαστουπόλεως 
152 στην Αθήνα. 
  
Σκοπός της Εταιρείας ΙΛΥ∆Α Α.Ε. είναι η ανάπτυξη λογισµικού και η παροχή ολοκληρωµένων 
υπηρεσιών προηγµένης τεχνολογίας στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, µε 
έµφαση στην ανάπτυξη λογισµικού, στις µελέτες εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης µε χρήση της 
πληροφορικής καθώς και την οργάνωση τµηµάτων επιχειρήσεων και υπηρεσιών που σχετίζονται µε 
την αξιοποίηση της επιστήµης της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών για την 
αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ακριβέστερη λειτουργία τους. 
 

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 

Οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις της ΙΛΥ∆Α Α.Ε της 30ης Σεπτεµβρίου 2005 (ηµεροµηνία 
µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004), έχουν συνταχθεί µε βάση  την αρχή του ιστορικού 
κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού 
και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (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. 
 
Σηµαντική σηµείωση: Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (ή IFRS) 
απαιτεί την χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά 
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά των 
εξόδων και εσόδων κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι 
υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη  δυνατή γνώση της ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση µε 
τις τρέχουσες συνθήκες  και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν 
από αυτούς τους υπολογισµούς.  

 

Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές 
 
Ενσώµατα πάγια 
 
Τα Οικόπεδα – Κτίρια αποτιµώνται στην εύλογη αξία των, η οποία διενεργείται κάθε τρία 
τουλάχιστον χρόνια και γίνεται από ανεξάρτητους εκτιµητές, τα λοιπά ενσώµατα πάγια 
αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος κτήσης. Αυξήσεις στην λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων 
που προκύπτουν από αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων 
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κεφαλαίων. Μειώσεις στη λογιστική αξία φέρονται σε µείωση του αποθεµατικού εφόσον στο 
παρελθόν είχε σχηµατισθεί τέτοιο αποθεµατικό για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μειώσεις της 
αξίας πέραν του αποθεµατικού καθώς και µειώσεις στην λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων 
για τα οποία δεν υπάρχει αποθεµατικό αναπροσαρµογής, καταχωρείται στ’ αποτελέσµατα ως 
έξοδο. 
Η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρµοσµένης αξίας των 
ενσωµάτων παγίων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται 
στο κόστος κτήσεως των ενσωµάτων παγίων, µεταφέρεται από το αποθεµατικό αναπροσαρµογής 
στα κέρδη εις νέο, µε την πλήρη απόσβεση ή την πώληση αυτών. 
Η αξία των γηπέδων-οικοπέδων δεν αποσβένεται, οι δε αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των 
ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της  ωφέλιµης ζωής 
τους που έχει ως εξής: 
 

Κτίρια 45 - 55 Έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισµός 3-4 Έτη 
Αυτοκίνητα 8-10 Έτη 
Λοιπός εξοπλισµός 3-6 Έτη 

  
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 
σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. 
Η καταχώρηση των προσθηκών, στα βιβλία της εταιρείας, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο 
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων 
παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία 
και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις, όταν 
γίνονται, καταχωρούνται σε βάρος των  αποτελεσµάτων χρήσης. 
 
  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Η εταιρεία δραστηριοποιούµενη κατά κύριο λόγο, στην παραγωγή και πώληση µηχανογραφικών 
εφαρµογών, υποβάλλεται στην διενέργεια διαφόρων επενδύσεων είτε για την δηµιουργία νέων 
εφαρµογών (software) είτε για την βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων. Τα 
στάδια τα οποία ακολουθούνται προκειµένου µία δαπάνη να χαρακτηρισθεί ως άυλο περιουσιακό 
στοιχείο  έχουν ως εξής. 

 
Στάδιο έρευνας 

 
Σηµειώνεται ότι ως έρευνα ορίζεται  «η πρωτότυπη και προγραµµατισµένη συστηµατική εξέταση 
που αναλαµβάνεται µε την προσµονή της αποκτήσεως νέας επιστηµονικής ή τεχνικής γνώσεως ή 
αντιλήψεως». Κατά το στάδιο αυτό, οποιεσδήποτε  δαπάνες και να πραγµατοποιηθούν, 
επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα.  

 
Στάδιο ανάπτυξης 

 
Σηµειώνεται ότι ως στάδιο ανάπτυξης ορίζεται  «η εφαρµογή των ευρηµάτων της έρευνας ή άλλης 
γνώσεως σε ένα πρόγραµµα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων, προϊόντων, 
διαδικασιών, συστηµάτων ή υπηρεσιών πριν από την έναρξη της εµπορικής παραγωγής ή 
χρήσεως».  Το στάδιο της ανάπτυξης ως µεταγενέστερο από το στάδιο της έρευνας παρέχει λογικά 
στην επιχείρηση την δυνατότητα να µπορεί βάσιµα να αποδείξει ότι θα δηµιουργηθεί τελικά ένα 
άυλο περιουσιακό στοιχείο, επίσης κατά την διαδικασία ανάπτυξης φαίνεται πιο καθαρά ότι το 
συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο δηµιουργείται προκειµένου να φέρει µελλοντικά οφέλη. 
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Επιπρόσθετα για να αναγνωριστούν, οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται κατά το στάδιο της 
ανάπτυξης, σαν άυλο περιουσιακό στοιχείο  θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις: 

 
• Να υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, να ολοκληρωθεί το άϋλο περιουσιακό στοιχείο ώστε 

τελικά αυτό να δύναται να διατεθεί για πώληση ή χρήση  
•  Να υπάρχει η πρόθεση και η δυνατότητα να ολοκληρωθεί το περιουσιακό στοιχείο 

προκειµένου να διατεθεί προς πώληση ή χρήση. 
• Να τεκµηριώνεται ο τρόπος µε τον οποίο θα προκύψουν µελλοντικά οφέλη από τη 

δηµιουργία του άυλου περιουσιακού στοιχείου.  
• Να υπάρχει η διαθεσιµότητα επαρκών, τεχνικών, οικονοµικών, ή άλλων πόρων οι οποίοι θα 

βοηθήσουν την εταιρεία να ολοκληρώσει και να διαθέσει ή να χρησιµοποιήσει το άυλο 
περιουσιακό στοιχείο 

• Ικανότητα να παρακολουθούνται αξιόπιστα οι δαπάνες που θα αποδοθούν στο άυλο 
περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.  

 
Έλεγχος αποµείωσης 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση της αξίας 
τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το 
απαιτούµενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία 
χρήσης προσδιορίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών ροών µε το κατάλληλο προεξοφλητικό 
επιτόκιο. 
Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία µειώνεται 
έως το ύψος της ανακτήσιµης. 
Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία 
προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε η ζηµία αποµείωσης 
µειώνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 
Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της ανακτήσιµης 
αξίας, στο βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε 
προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις. 
Η αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο 
έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης αυξάνει το αντίστοιχο 
αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 

 
Αποσβέσεις 
 
Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των 
στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 2 έως 4 χρόνια. 
 
Επενδύσεις 
 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  
 
α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 
µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα.  
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποκτώνται µε σκοπό την κερδοσκοπία συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων. 
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β) ∆άνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 
προσδιορισµένες πληρωµές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. 
∆ηµιουργούνται όταν ο όµιλος δίδει χρήµατα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν 
υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 
 
γ) ∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η 
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την 
πρόθεση και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 
 
δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν 
µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα 
ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία της 
εµπορικής συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει 
ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η 
οποία προσαυξάνεται µε τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, µε εξαίρεση όσον 
αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις 
διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµιακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή 
µεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες 
καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή 
χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως 
αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.  
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι 
διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές τους. Γα τα 
µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών 
αποτίµησης όπως προεξόφληση µελλοντικών ταµιακών ροών και µοντέλα αποτίµησης 
δικαιωµάτων προαίρεσης. 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις, µεταγενέστερα 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις 
που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι 
αποµειωµένα. Για τους συµµετοχικούς τίτλους που έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµα για 
πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική µείωση της 
εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η 
σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και 
εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών 
τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των 
αποτελεσµάτων. 
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Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού 
όρου. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια 
της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει 
περίπτωση.  
 

 
Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Οι ζηµιές αποµείωσης 
(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η 
εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς 
όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως 
και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού 
ρίσκου. 

 
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 
 
Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε ευρώ, βάση της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κατά την 
ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι 
υποχρεώσεις, που είναι  εκπεφρασµένες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε ευρώ, µε βάση τη 
συναλλαγµατική ισοτιµία η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές 
που προκύπτουν από την µετατροπή αυτή επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης. 

  
Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιµες προνοµιούχες 
µετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. 
Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση 
µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως 
που αποκτάται.  
 
Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει 
περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες 
µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από 
άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, 
εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  

   
Μερίσµατα 
 
Τα πληρωτέα µερίσµατα, απεικονίζονται ως υποχρέωση, κατά τον χρόνο έγκρισης αυτών από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
 
 
 



 
 

 12

Φόρος εισοδήµατος - Αναβαλλόµενοι φόροι   
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που 
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης 
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα 
υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 
δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
Ο φόρος εισοδήµατος της τρέχουσας περιόδου έχει υπολογισθεί µε βάση τον τρέχοντα  φορολογικό 
συντελεστή χωρίς να ληφθεί υπόψη το δικαίωµα της εταιρείας περί σχηµατισµού αφορολόγητης 
έκπτωσης. 
 
Παροχές στο προσωπικό 
 
Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που µισθοδοτούνται από αυτήν, για την µελλοντική 
καταβολή παροχών ανάλογα µε τον χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράτε και 
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε 
εργαζοµένου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.     
 
Προβλέψεις  
 
Οι προβλέψεις για αποζηµιώσεις, καταχωρούνται όταν: 
 

• Υπάρχει µία παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του 
παρελθόντος. 

• Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της δέσµευσης  
• Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

  
Κρατικές επιχορηγήσεις 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα 
έσοδα βάσει της αρχής της συσχέτισης των εσόδων µε τα έξοδα και απεικονίζονται στα 
αποτελέσµατα αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται 
στο παθητικό ως έσοδα επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα σύµφωνα µε την 
ωφέλιµη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

 
Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία 
 
Βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρείας, αποτελούν τα µετρητά οι τραπεζικές 
καταθέσεις και τέλος οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδοµένης της 
βραχυπρόθεσµης φύσης των στοιχείων αυτών, η ∆ιοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία 
αυτών ταυτίζεται µε την αξία που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία.   
 
Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά 
από τους ανακτώµενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 
εξής: 
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(α) Πωλήσεις αγαθών 
 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  
 
(β) Παροχή υπηρεσιών 
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 
υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

 

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης 
 
Λογισµικά προγράµµατα 
 
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισµικού 
όπως µισθοδοσία, 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 και 
προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης 
λογισµικού που αναγνωρίζεται ως ασώµατη ακινητοποίηση αποσβένεται χρησιµοποιώντας 
τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του (3 έτη). 
Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη των λογισµικών, καταχωρούνται ως 
άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 

 Η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου ώστε να 
καταστεί έτοιµο για χρήση ή πώληση, 

 Η πρόθεση της επιχείρησης να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο ώστε να 
το χρησιµοποιεί ή να το πωλεί, 

 Η ικανότητά της να το πωλεί ή να το χρησιµοποιεί, 
 Ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, 
 Την επάρκεια των τεχνικών οικονοµικών και άλλων πόρων για να ολοκληρωθεί η 
ανάπτυξη, και 

 Την ικανότητά της να αποτιµά αξιόπιστα την δαπάνη που επιρρίπτεται στο άυλο 
περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης. 

 
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα 
ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές που µπορούν να προκαλέσουν 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στα 
αµέσως επόµενα έτη αφορούν κυρίως τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
Οι υποχρεώσεις για αναµενόµενους φόρους από έλεγχο, αναγνωρίζονται βάση εκτιµήσεων 
που στηρίζονται σε προηγούµενους ελέγχους. Όταν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου 
είναι διαφορετικό από το αρχικό αναγνωρισθέν, η διαφορά βαρύνει  το φόρο εισοδήµατος 
της περιόδου καταλογισµού. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αφορούν µόνο την 
τρέχουσα περίοδο 2005 (έλεγχος έως και την χρήση 2004). Ο προσδιορισµός του φόρου 
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που ενδεχοµένως θα προκύψει από τον φορολογικό έλεγχο, αν και είναι αβέβαιος, 
εκτιµάται ότι θα είναι ασήµαντος για τα µεγέθη της εταιρείας.  
 
Απορρόφηση Θυγατρικής 
 
Στη χρήση 2004 η Εταιρεία απορρόφησε την κατά 100% θυγατρική της «∆ΙΟΣΚΟΥΡΙ∆ΗΣ 
Α.Ε», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/ 1993 και µε Ισολογισµό µετασχηµατισµού 
την  30.09.2004. Η διαδικασία της απορρόφησης ολοκληρώθηκε την 26.04.05 µε την 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών. Από την απορρόφηση της εταιρείας προέκυψε χρεωστική διαφορά (υπεραξία) 
ποσού €32.000,00 περίπου η οποία κατά την προσαρµογή στα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, µεταφέρθηκε στα αποτελέσµατα εις νέο. Στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων της εταιρείας για την περίοδο 01.01.2004 έως 30.09.04 δεν 
έχουν συµπεριληφθεί για συγκριτικούς σκοπούς τα αντίστοιχα αποτελέσµατα λόγω της µη 
σηµαντικότητας αυτών, µετά την απαλοιφή των διεταιρικών συναλλαγών. 

Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην παροχή υπηρεσιών λογισµικών 
προγραµµάτων. Οι βασικοί επιχειρηµατικοί τοµείς στους οποίους µπορεί να διαχωριστεί το 
αντικείµενο εργασιών της εταιρείας είναι δύο. Ο πρώτος αφορά την αγορά και µεταπώληση 
µηχανογραφικού εξοπλισµού (hard ware). Ο δεύτερος αφορά την παραγωγή λογισµικών 
προγραµµάτων και  την παροχή υπηρεσιών συντήρησης. ∆εδοµένου ότι οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι 
και οι αποδόσεις της επιχείρησης εξαρτώνται κυρίως από τα προϊόντα που παράγει, ως πρωτεύων 
τοµέας θεωρείται ο επιχειρηµατικός και ως δευτερεύων τοµέας ο γεωγραφικός.  Σε ότι αφορά τον 
γεωγραφικό τοµέα η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά. 
 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, και το µικτό κέρδος ανά επιχειρηµατικό τοµέα  την περίοδο από 
01.01.05 έως 30.09.05 και 01.01.04 έως 30.09.04 και αναλύεται ως εξής. 

 
 

Από 01.01.05 - 30.09.05 Εµπορεύµατα Προϊόντα Σύνολο 
    
Πωλήσεις 595.365,56 3.667.168,72 4.262.534,28 
Κόστος 480.026,78 1.662.962,02 2.142.988,80 
Μικτό κέρδος 115.338,78 2.004.206,70 2.119.545,48 
    
    
Από 01.01.04 - 30.09.04 Εµπορεύµατα Προϊόντα Σύνολο 
    
Πωλήσεις 578.772,78 3.346.182,75 3.924.955,53 
Κόστος 467.677,25 1.433.207,82 1.900.885,07 
Μικτό κέρδος 111.095,53 1.912.974,93 2.024.070,46 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

 

1.  Προσαρµογή  στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  
 

Η εταιρεία συντάσσει για πρώτη φορά Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, ως ηµεροµηνία µετάβασης από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα ορίσθηκε η 1η Ιανουαρίου 2004.    Οι µεταβολές οι οποίες προέκυψαν από την µετάβαση 
αυτή έχουν ως εξής. 

 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων όπως προγενέστερα είχαν   01.01.05  01.01.04 
απεικονισθεί σύµφωνα µε τα ΕΛΠ  7.597.053,11  3.604.733,75 
Επίδραση από την αποτίµηση ασώµατων ακινητοποιήσεων  -335.810,50  -298.134,59 
Επίδραση επιχορηγήσεων στην αποτίµηση των ασώµατων ακιν/σεων   86.901,86  82.998,80 
Μετάθεση µερισµάτων στον  χρόνo έγκρισης των οικονοµικών     
καταστάσεων.  312.000,00  240.000,00 
Αναγνώριση παροχών στο προσωπικό  -17.000,00  -17.000,00 
Προσαρµογή αξίας απαιτήσεων  0,00  -13.600,00 
Λοιπές προβλέψεις  0,00  -48.627,06 
Επίδραση επανυπολογισµού αποσβέσεων κτιρίων  6.520,20  5.887,02 
Λοιπές εγγραφές προσαρµογής  -4.761,20  -4.761,20 
Σύνολο προσαρµογών  47.850,36  -53.237,03 
Επενδυµένα κεφάλαια κατά ∆ΛΠ την 01.01.04 και 01.01.05  7.644.903,47  3.551.496,72 

 

 2. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα 
 

Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του 
ισολογισµού της 30 Σεπτεµβρίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία 
να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΠΧΠ). 

 

3. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 

∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις πέραν των προαναφεροµένων 
. 
 


