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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 
 (ποσά σε ευρώ) 
 

 
 Σημ. 01.01-30.09.08  01.01 - 30.09.07  01.07-30.09.08  01.07 - 30.09.07 
         
Πωλήσεις 15 5.703.899  5.221.400  1.849.377  1.721.605 
Κόστος πωλήσεων  2.661.469  2.487.437  714.663  691.782 
Μικτό κέρδος  3.042.429   2.733.963   1.134.715   1.029.824 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  69.775  43.050  3.598  24.399 
Έξοδα διαθέσεως  426.240  418.103  244.642  242.424 
Έξοδα διοικήσεως  277.962  278.735  48.221  56.498 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  808.341  766.522  251.324  226.559 
Άλλα λειτουργικά έξοδα  54.812  1.732  38.146  381 
Κέρδος λειτουργίας  1.544.849   1.311.920   555.979   528.360 
Χρηματοοικονομικά έσοδα  989  299  324  4 
Χρηματοοικονομικά έξοδα  43.011  14.076  13.152  7.756 
Κέρδη προ φόρων  1.502.827   1.298.143   543.151   520.607 
Φόρος εισοδήματος 14 446.684  315.286  150.445  120.901 
Κέρδη μετά από φόρους  1.056.143   982.858   392.705   399.706 
         
Κατανεμόμενα σε         
Μετόχους εταιρείας  1.056.143  982.858  392.705  399.706 
         
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή         
(βασικά σε € ) 16 0,073  0,068  0,027  0,028 
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Κατάσταση Ισολογισμού    
(ποσά σε ευρώ) 
 

  Υπόλοιπα  Υπόλοιπα  
Ενεργητικό Σημ. 30.09.08  31.12.07  
      
Ενσώματα πάγια  4 5.054.195  4.986.679  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 2.811.773  2.773.418  
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση 6 185.140  157.540  
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  6.629  6.629  
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού  8.057.737  7.924.266  
      
Αποθέματα  337.414  315.053  
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 7 4.413.035  3.730.445  
Λοιπές απαιτήσεις 8 1.468.908  1.516.225  
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  244.986  307.398  
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού  6.464.342  5.869.122  

Σύνολο  ενεργητικού  14.522.078  13.793.388  
      
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις      
Μετοχικό κεφάλαιο 9 7.200.000  7.200.000  
Διαφορά υπέρ το άρτιο  0  0  
Αποθεματικά αναπροσαρμογής 10 396.228  396.228  
Λοιπά αποθεματικά 10 1.695.425  1.529.918  
Υπόλοιπο κερδών  εις νέο  2.241.238  1.660.202  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  11.532.891  10.786.348  
      
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  44.000  40.000  
Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις 11 336.730  401.730  
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  429.503  455.527  
Λοιπές προβλέψεις  15.000  25.000  
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων   825.234  922.257  
      
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 12 450.000  201.629  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 1.713.954  1.883.153  
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων  2.163.954  2.084.783  
      
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  14.522.078  13.793.388  
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
(ποσά σε ευρώ) 

 
 

 Μετοχικό  Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Τακτικό Λοιπά  Υπόλοιπο  
 Κεφάλαιο διαφορά αναπ/ρμογής αποθεματικό αποθεματικά εις νέον Σύνολο 
Υπόλοιπα την 01.01.08 σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΠ 7.200.000 0 396.228 230.180 1.299.738 1.660.202 10.786.348 
Διάθεση κερδών χρήσης 07 0 0 0 25.402 140.105 -165.507 0 
Διαφορές αναπροσαρμογής 0 0 0 0 0 0 0 
Μέρισμα χρήσης 07 0 0 0 0 0 -309.600 -309.600 
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0 0 0 0 0 1.056.143 1.056.143 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.09.08 7.200.000 0 396.228 255.582 1.439.843 2.241.238 11.532.891 

        
        
Υπόλοιπα την 01.01.07 σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΠ 7.200.000 0 396.228 193.129 869.647 1.215.620 9.874.624 
Διάθεση κερδών χρήσης 2006 0 0 0 37.051 430.091 -467.143 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 0 
Μέρισμα χρήσης 2006 0 0 0 0 0 -309.600 -309.600 
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0 0 0 0 0 982.858 982.858 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.09.2007 7.200.000 0 396.228 230.180 1.299.738 1.421.735 10.547.881 
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Κατάσταση ταμιακών ροών 
(ποσά σε ευρώ) 

 
 01.01-30.09.08 01.01-30.09.07 
Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.502.827 1.298.143 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις 873.529 914.777 
Προβλέψεις 4.000 1.250 
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -65.000 -37.000 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας -65.989 -299 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 43.011 14.076 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -22.360 -90.714 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.234.445 -1.755.365 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -419.104 -421.288 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβλημένα -43.011 -14.076 
Καταβεβλημένοι φόροι -167.935 -215.940 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 405.523 -306.435 
Επενδυτικές δραστηριότητες   
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων -27.600 0 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -987.497 -554.401 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων 8.098 0 
Τόκοι εισπραχθέντες 989 299 
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 599.173 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -406.837 -554.102 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 780.000 500.841 
Εξοφλήσεις δανείων -531.629 -52.049 
Μερίσματα πληρωθέντα -309.468 -302.700 
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -61.097 146.092 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -62.412 -714.445 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 307.398 822.292 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 244.986 107.847 



 
 

 8

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις  10.7.1992 (ΦΕΚ 3532/13.07.1992) ως αμιγής Εταιρεία 

ανάπτυξης λογισμικού από τον κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη και την κα. Μαρία 

Παπαδοκωστάκη. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος εμπορική 

Κατασκευαστική Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών». Ο 

αριθμός της Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών είναι 26939/06/Β/92/7. 

Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ενώ η 

διάρκειά της έχει ορισθεί σε 99 έτη. Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Αθηναίων, 

οδός Αδριανείου 29, σε ιδιόκτητο κτήριο στο οποίο στεγάζεται το σύνολο των 

λειτουργιών της εταιρείας.  

Σκοπός της Εταιρείας ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 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 και των 

τηλεπικοινωνιών 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. 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί για τη σύνταξη των συνοπτικών 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για το εννιάμηνο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 

2008 είναι ίδιες με εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007.  

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 

ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη 

Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η 

χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων 
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απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια 

του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην 

καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και 

ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 

υπολογισμούς. Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας και 

είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σημείωση 3. 

2.2 Ενσώματα πάγια 
 
Τα Οικόπεδα – Κτίρια αποτιμώνται στην εύλογη αξία των, η οποία διενεργείται κάθε 

τρία περίπου χρόνια και γίνεται από ανεξάρτητους εκτιμητές, τα λοιπά ενσώματα 

πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσης. Αυξήσεις στην λογιστική αξία των 

ενσωμάτων παγίων που προκύπτουν από αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία 

καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων 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 στα 

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 40 – 50 Έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 3-4 Έτη 

- Αυτοκίνητα 5-8 Έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 5-8 Έτη 
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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. 

2.3 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. 
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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 3 έως 5 χρόνια. 

2.4 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. 

β) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή 

προσδιορισμένες πληρωμές και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. 

Δημιουργούνται όταν ο όμιλος δίδει χρήματα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν 

υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 

γ) Διακρατούμενες 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) Διαθέσιμα 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 Διοίκηση 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 
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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. 

2.5 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 
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δραστηριότητας, αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει 

περίπτωση.  

2.6 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. 

2.7 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. 

2.8 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. 

2.9 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.  
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Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν 

συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικώς 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.  

2.10 Μερίσματα 
 

Τα πληρωτέα μερίσματα, απεικονίζονται ως υποχρέωση, κατά τον χρόνο έγκρισης 

αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

2.11 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
 
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. 

2.12 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, προσμετρείται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί 

δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού.     

2.13 Προβλέψεις  
 
Οι προβλέψεις για αποζημιώσεις, καταχωρούνται όταν: 

 Υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα 

γεγονότων του παρελθόντος. 
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 Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της δέσμευσης  

 Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

2.14 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 ανάλογα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

2.15 Χρηματοοικονομικά Εργαλεία 
 
Βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρείας, αποτελούν τα μετρητά οι 

τραπεζικές καταθέσεις και τέλος οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσης των στοιχείων αυτών, η Διοίκηση της 

εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία αυτών ταυτίζεται με την αξία που απεικονίζονται 

στα λογιστικά βιβλία.   

2.16 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: 

 (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. 

3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές. 

Η εταιρεία  προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των 

μελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό 
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κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες αφορούν: 

 

(α) Φόρος εισοδήματος 
 
Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της 

πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για 

τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία 

αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει 

εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό 

αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά 

θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος της περιόδου καταλογισμού. 

 

(β) Εκτιμώμενη απομείωση λογισμικών προγραμμάτων 
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, 

λογισμικού όπως μισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει 

πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη 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 έως 5έτη). Ο έλεγχος απομείωσης της αξίας  γίνεται σε 

ετήσια βάση σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που περιγράφεται ανωτέρω στην 

Σημείωση 2.3 Οι ανακτήσιμες αξίες των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών 

προσδιορίζονται με βάση την αξία χρήσεως αυτών. Οι υπολογισμοί της αξίας χρήσης 

απαιτούν την χρήση εκτιμήσεων. 
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4. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία   
 
Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 

 Γήπεδα Κτίρια Μεταφ/κά Λοιπά   
Αξία κτήσεως οικόπεδα εγκατ/σεις μέσα Έπιπλα Ακιν/σεις Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2008 523.000 3.675.062 165.431 1.552.602 0 5.916.094 
Προσθήκες περιόδου 0 108.931 0 186.267 0 295.198 
Αναπροσαρμογές 0 0 0 0 0 0 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 -11.150 0 -11.150 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 30.09.2008 523.000 3.783.993 165.431 1.727.718 0 6.200.142 
       
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2008 0 190.418 93.795 645.201 0 929.415 
Αποσβέσεις περιόδου 0 69.946 12.390 139.548 0 221.884 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 -5.351 0 -5.351 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 30.09.2008 0 260.364 106.185 779.399 0 1.145.948 
       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2008 523.000 3.484.644 71.636 907.400 0 4.986.679 
Υπόλοιπο 30.09.2008 523.000 3.523.628 59.246 948.320 0 5.054.195 
       
Αξία κτήσεως        
Απογραφή 01.01.2007 523.000 3.564.377 123.295 1.088.044 0 5.298.716 
Προσθήκες περιόδου 0 110.685 42.136 464.557 0 617.378 
Αναπροσαρμογές 0 0 0 0 0 0 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2007 523.000 3.675.062 165.431 1.552.602 0 5.916.094 
       
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2007 0 99.948 81.080 508.601 0 689.629 
Αποσβέσεις περιόδου 0 90.471 12.715 136.601 0 239.787 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2007 0 190.418 93.795 645.201 0 929.415 
       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2007 523.000 3.464.429 42.215 579.444 0 4.609.088 
Κατά την 31.12.2007 523.000 3.484.644 71.636 907.400 0 4.986.679 

 
 
 
Σημειώνεται ότι επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν εμπράγματα βάρη το ύψος 

των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 2 εκατ. ευρώ.  



 
 

 19

5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων.  

 
 

  Λογισμικά  
Κόστος κτήσεως Δικαιώματα προγράμματα Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2007 84.000 5.358.467 5.442.467 
Προσθήκες περιόδου 0 1.315.581 1.315.581 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2007 84.000 6.674.048 6.758.048 
    
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις    
Απογραφή 01.01.2007 21.000 3.114.688 3.135.688 
Προσθήκες περιόδου 16.800 832.142 848.942 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2007 37.800 3.946.830 3.984.630 
    
Αναπόσβεστη αξία    
Κατά την 01.01.2007 63.000 2.243.779 2.306.779 
Κατά την 31.12.2007 46.200 2.727.218 2.773.418 
    

  Λογισμικά  
Κόστος κτήσεως Δικαιώματα προγράμματα Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2008 84.000 6.674.048 6.758.048 
Προσθήκες περιόδου 0 690.000 690.000 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 
Υπόλοιπο 30.09.2008 84.000 7.364.048 7.448.048 
    
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις   Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2008 37.800 3.946.830 3.984.630 
Προσθήκες περιόδου 12.600 639.045 651.645 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 
Υπόλοιπο 30.09.2008 50.400 4.585.875 4.636.275 
    
Αναπόσβεστη αξία    
Κατά την 01.01.2008 46.200 2.727.218 2.773.418 
Υπόλοιπο 30.09.2008 33.600 2.778.173 2.811.773 
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6. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση.  
 
 
Η κίνηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση αναλύεται 

ως εξής 

 
 Υπόλοιπα 
 30.09.08 31.12.07 
Υπόλοιπο έναρξης 157.540 157.540 
Προσθήκες 27.600 0 
Υπόλοιπο λήξης 185.140 157.540 

 
 

7. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις.  
 
Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής. 
 

 Υπόλοιπα 
 30.09.08 31.12.07 
Πελάτες 4.174.898 3.545.635 
Επιταγές εισπρακτέες 371.140 273.987 
Γραμμάτια εισπρακτέα 25.556 29.383 
Προβλέψεις απομείωσης -158.560 -118.560 
Σύνολο 4.413.035 3.730.445 

 
Οι προβλέψεις οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου 01.01 έως 

30.09.2008 ανήλθαν στο ποσό των € 40.000 

8. Λοιπές απαιτήσεις  

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής. 

 
 Υπόλοιπα 
 30.09.08 31.12.07 
Μεταβατικοί λογαριασμοί 72.153 10.564 
Ελληνικό δημόσιο προκαταβολή φόρου 138.473 101.021 
Λοιπές απαιτήσεις 260.556 43.724 
Ελληνικό δημόσιο απαίτηση επιχορήγησης 0 599.216 
Προκαταβολές προμηθευτών 997.726 761.701 
Σύνολα 1.468.908 1.516.225 
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9.  Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Την 30η Σεπτεμβρίου 2008 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήρχετο σε € 

7.200.000 διαιρούμενο σε 14.400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 50 λεπτών του € η 

κάθε μία.  

 

10.  Αποθεματικά. 

Τα αποθεματικά που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 Υπόλοιπα 
 30.09.08 31.12.07 
Τακτικό αποθεματικό 255.582 230.180 
Αφορολόγητα αποθεματικά 968.602 968.602 
Αποθεματικά αναπροσαρμογής 396.228 396.228 
Έκτακτα  αποθεματικά 471.241 331.136 
Σύνολο 2.091.653 1.926.146 

 

Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα 

κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό 

φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια 

της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.  

11. Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις. 
 

Η κίνηση του λογαριασμού επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως. 

 

 Υπόλοιπα 
 30.09.08 31.12.07 
Υπόλοιπο έναρξης 401.730 35.346 
Νέες επιχορηγήσεις 0 599.216 
Αποσβέσεις 65.000 232.831 
Υπόλοιπο τέλους 336.730 401.730 

 
 
Οι επιχορηγήσεις  αφορούν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο 

για επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αναπτυξιακών 

νόμων. Τα ποσά αυτά λογίζονται ως έσοδα ανάλογα με τον ρυθμό των αποσβέσεων 

των επιχορηγουμένων παγίων. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της χρήσης  2007 
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εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας σε τρία (3) αναπτυξιακά επενδυτικά 

προγράμματα με συνολικό επιχορηγούμενο ποσό € 599.216.  Η είσπραξη αυτών 

διενεργήθηκε εντός της χρήσης 2008  

12. Δανεισμός. 
 
Τα δάνεια τραπεζών που παρουσιάζονται στις  οικονομικές καταστάσεις αναλύονται 

ως εξής: 

 

 Υπόλοιπα 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 30.09.08 31.12.07 
Τραπεζικός  δανεισμός 0 0 
Υποχρεώσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης 0 0 
Ομολογιακά δάνεια 0 0 
Σύνολο μακροπροθέσμων δανείων 0 0 
   
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός   
Υποχρεώσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης 0 0 
Τραπεζικός δανεισμός 450.000 201.629 
Σύνολο βραχυπροθέσμων δανείων 450.000 201.629 
   
Σύνολο δανείων 450.000 201.629 

 

13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αναλύεται ως εξής: 
 

 Υπόλοιπα 
 30.09.08 31.12.07 
Προμηθευτές 229.076 408.275 
Μερίσματα πληρωτέα 7.040 6.908 
Οφειλόμενες αμοιβές 2.039 3.474 
Επιταγές πληρωτέες 277.135 545.568 
Προκαταβολές πελατών 460.441 570.131 
Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους τέλη 160.767 165.134 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 73.086 64.814 
Μεταβατικοί λογαριασμοί 103.000 32.251 
Φόρος εισοδήματος 401.370 86.598 
Σύνολα 1.713.954 1.883.154 
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14. Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος  της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

 Υπόλοιπα 
 30.09.08 30.09.07 
Φόρος περιόδου 401.370 297.910 
Αναβαλλόμενος φόρος -26.023 17.376 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 56.337 0 
Προβλέψεις για διαφορές φόρων  15.000 0 
Σύνολο 446.684 315.286 

 

Η εταιρεία κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου ελέγχτηκε φορολογικά για 

χρήσεις 2005 έως 2007. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψαν διαφορές συνολικού ποσού 

€ 81.337, οι οποίες  μετά τον συμψηφισμό τους με υφιστάμενες προβλέψεις ποσού € 

25.000 καταχωρήθηκαν εις βάρος των αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου.  

 

15.  Κύκλος εργασιών 

Ο Κύκλος εργασιών της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

 Υπόλοιπα 
 01.01-30.09.08 01.01-30.09.07 
Πωλήσεις εμπορευμάτων 874.209 664.824 
Πωλήσεις παροχής υπηρεσιών 4.829.690 4.556.576 
Σύνολο 5.703.899 5.221.400 

 

16. Κέρδη ανά μετοχή.  
 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση του αναλογούντος στους 

μετόχους της Εταιρείας κέρδους με τον σταθμισμένο μέσο όρο των σε κυκλοφορία 

μετοχών κατά την διάρκεια της περιόδου. 

 

 Υπόλοιπα 
 01.01-30.09.08 01.01-30.09.07 
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 1.056.143 982.858 
Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών 14.400.000 14.400.000 
Κέρδη ανά μετοχή 0,073 0,068 

 

 



 
 

 24

17. Μερίσματα.  
 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής εταιρίας αναγνωρίζεται ως 

υποχρέωση στις  οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή 

εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2008, 

αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 309.600,00 ευρώ, που 

αντιστοιχεί σε ποσό 0,0215 ευρώ ανά μετοχή 

18. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.  
 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. Σημειώνεται ότι κατά 

την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου η εταιρεία ελέγχθηκε, από τις φορολογικές 

αρχές για τις χρήσεις 2005 και 2007. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψαν πρόσθετοι 

φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 81 χιλ. περίπου οι οποίοι μετά τον 

συμψηφισμό τους με αντίστοιχες προβλέψεις ποσού € 25 χιλ. επιβάρυναν τα 

αποτελέσματα της περιόδου. 

19. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού. 
 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30.09.08  ανέρχεται σε 40 άτομα ενώ  

την 30.09.07 ανερχόταν σε 43 άτομα. 

20. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 
 
Η εταιρεία στα πλαίσια της ανάπτυξής της και κατά την διάρκεια της χρήσης 2007, 

αποφάσισε την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο τομέα της εκμετάλλευσης, 

μετάδοσης και διανομής του τηλεοπτικού προγράμματος του Alter Globe σε ΗΠΑ και 

ΚΑΝΑΔΑ. Στα πλαίσια της ανωτέρω συνεργασίας η εταιρεία έχει δεσμευθεί, μέσω 

εγγυητικών επιστολών καλής πληρωμής, την καταβολή ελάχιστων ετήσιων  αμοιβών  

προς τον  Alter, για τα πέντε πρώτα έτη ισχύος της σύμβασης συνεργασίας, 

συνολικού ποσού $ 4.500.000.  
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21. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
 
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς 

και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στην λήξη της 

τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα με αυτή 

μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής. 

 

 Υπόλοιπα 
 30.09.08 30.09.07 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0 0 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 0 
Απαιτήσεις 0 0 
Υποχρεώσεις 0 0 
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 
στελεχών και μελών διοίκησης 180.000 180.000 
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και μέλη  
της διοίκησης 78.833 0 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη  και 
μέλη  της διοίκησης 0 64.021 

22. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα 
 
Η διοίκηση της Εταιρείας ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ την 15η Οκτωβρίου 2008 

προχώρησε στην κατά 100% εξαγορά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«LOGI ACTIVE, Ανώνυμος Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και 

Αντιπροσωπεύσεως Εφαρμογών και Υλικών Υψηλής Τεχνολογίας», έναντι 

συνολικού τιμήματος εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €), το οποίο κατεβλήθη 

ολοσχερώς στους πρώην μετόχους της εξαγορασθείσας εταιρείας.  Μέσω της εν λόγω 

εταιρείας, η οποία θα μετονομασθεί σε «Ι ΤΒΑ TELECOM ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η διοίκηση της 

Εταιρείας στοχεύει στην βέλτιστη ανάπτυξη του κλάδου των τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών στον οποίο δραστηριοποιείται, στην καλύτερη εξυπηρέτηση της 

πελατειακής της βάσεως αναφορικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο και στην 

δημιουργία των αναγκαίων υποδομών για την εστίαση της συγκεκριμένης αγοράς.   

Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει άμεσα σε ευρύτερη 

εσωτερική της αναδιοργάνωση, προκειμένου να εξασφαλίσει την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της ως προς το κύριο αντικείμενο της 

δραστηριότητάς της , προς όφελος των μετόχων της Εταιρείας. 


