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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

  Όµιλος Εταιρεία 
Ενεργητικό Σηµ. 31.03.09 31.12.08 31.03.09 31.12.08 
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία  5.273.703 5.110.548 5.273.703 5.110.548 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  3.028.197 3.267.784 2.741.384 2.965.071 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 5 0 0 322.752 322.752 
Χρηµ/κά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  185.140 185.140 185.140 185.140 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  15.435 15.435 6.629 6.629 
Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 8.502.475 8.578.907 8.529.608 8.590.140 
      
Αποθέµατα  312.974 374.209 310.724 374.209 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  2.830.411 2.750.099 2.624.257 2.630.243 
Λοιπές απαιτήσεις  1.926.413 1.609.508 2.040.597 1.621.306 
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  324.309 762.335 264.524 696.322 
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 5.394.107 5.496.152 5.240.103 5.322.081 
Σύνολο  ενεργητικού  13.896.582 14.075.059 13.769.711 13.912.221 
      
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις      
Μετοχικό κεφάλαιο  7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής  422.643 422.643 422.643 422.643 
Λοιπά αποθεµατικά  1.695.425 1.695.425 1.695.425 1.695.425 
Υπόλοιπο κερδών  εις νέο  2.431.326 2.200.545 2.530.179 2.204.688 
Σύνολο   11.749.394 11.518.613 11.848.247 11.522.756 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 0 0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  11.749.394 11.518.613 11.848.247 11.522.756 
      
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  50.000 50.000 50.000 50.000 
Έσοδα εποµένων χρήσεων από επιχορηγήσεις  147.210 169.710 147.210 169.710 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  698.149 599.513 698.149 599.513 
Λοιπές προβλέψεις  10.000 10.000 10.000 10.000 
Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων   905.359 829.223 905.359 829.223 
      
Βραχυπρόθεσµα δάνεια  402.408 302.408 402.408 302.408 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  839.421 1.420.559 613.696 1.255.388 
Φόρος εισοδήµατος  0 4.256 0 2.446 
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων  1.241.829 1.727.223 1.016.104 1.560.242 
      

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  13.896.582 14.075.059 13.769.711 13.912.221 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων περιόδου 
 
 

 Όµιλος Εταιρεία 

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Σηµ 
01.01 - 

31.03.09 
01.01 - 

31.03.08 
01.01 – 

31.03.09 
01.01 - 

31.03.08 
Πωλήσεις  1.883.038 1.885.899 1.735.633 1.885.899 
Κόστος πωλήσεων  866.199 825.271 818.670 825.271 
Μικτό κέρδος  1.016.839 1.060.628 916.963 1.060.628 
      
Άλλα λειτουργικά έσοδα  23.367 45.437 23.367 45.437 
Έξοδα διάθεσης  131.944 59.738 67.955 59.738 
Έξοδα διοίκησης  229.910 91.364 101.932 91.364 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  305.795 247.737 305.795 247.737 
Άλλα λειτουργικά έξοδα  599 15.104 599 15.104 
Αποτέλεσµα προ φόρων χρηµ/κών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  371.957 692.121 464.049 692.121 
      
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  0 37 0 37 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  15.509 14.529 14.601 14.529 
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες)  356.448 677.630 449.449 677.630 
Φόρος εισοδήµατος 6 125.667 192.141 123.957 192.141 
Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες       (α)  230.781 485.489 325.492 485.489 
∆ιακοπείσες δραστηριότητες      
Κέρδος (ζηµιά) περιόδου µετά από φόρους από 
διακοπείσες δραστηριότητες          (β)  0 -72.047 0 -72.047 
Κέρδος (ζηµιά) µετά από φόρους 
συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες (α+β)  230.781 413.442 325.492 413.442 
Λοιπά συνολικά έσοδα      
Λοιπά συνολικά έσοδα  0 0 0 0 
Φόρος επί λοιπών συνολικών εσόδων  0 0 0 0 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά φόρων  0 0 0 0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  230.781 413.442 325.492 413.442 
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Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 

 Μετοχικό  Αποθεµατικά Τακτικό Λοιπά  Υπόλοιπο ∆ικαιώµατα  
 Κεφάλαιο αναπ/ρµογής αποθεµατικό αποθεµατικά εις νέον µειοψηφίας Σύνολο 
        
Υπόλοιπα την 01.01.08 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 7.200.000 396.228 230.180 1.299.738 1.660.202 0 10.786.348 
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0 0 0 0 0 0 0 
Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο την 01.01.08 7.200.000 396.228 230.180 1.299.738 1.660.202 0 10.786.348 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 01.01-31.03.08 0 0 0 0 413.442 0 413.442 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα 0 0 0 0 0 0 0 
Λοιπές προσαρµογές 0 0 0 0 0 0 0 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2008 0 0 0 0 413.442 0 413.442 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.03.08 7.200.000 396.228 230.180 1.299.738 2.073.645 0 11.199.791 

        
 Μετοχικό  Αποθεµατικά Τακτικό Λοιπά  Υπόλοιπο ∆ικαιώµατα  
 Κεφάλαιο αναπ/ρµογής αποθεµατικό αποθεµατικά εις νέον µειοψηφίας Σύνολο 
        
Υπόλοιπα την 01.01.09 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 2.200.545 0 11.518.613 
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0 0 0 0 0 0 0 
Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο την 01.01.09 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 2.200.545 0 11.518.613 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 01.01-31.03.09 0 0 0 0 230.781 0 230.781 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα 0 0 0 0 0 0 0 
Λοιπές προσαρµογές 0 0 0 0 0 0 0 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2009 0 0 0 0 230.781 0 230.781 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.03.09 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 2.431.326 0 11.749.394 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρίας 
 
 

 Μετοχικό  Αποθεµατικά Τακτικό Λοιπά  Υπόλοιπο  
 Κεφάλαιο αναπ/ρµογής αποθεµατικό αποθεµατικά εις νέον Σύνολο 
       
Υπόλοιπα την 01.01.08 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 7.200.000 396.228 230.180 1.299.738 1.660.202 10.786.348 
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0 0 0 0 0 0 
Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο την 01.01.08 7.200.000 396.228 230.180 1.299.738 1.660.202 10.786.348 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 01.01-31.03.08 0 0 0 0 413.442 413.442 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα 0 0 0 0 0 0 
Λοιπές προσαρµογές 0 0 0 0 0 0 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2008 0 0 0 0 413.442 413.442 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.03.08 7.200.000 396.228 230.180 1.299.738 2.073.645 11.199.791 

       
 Μετοχικό  Αποθεµατικά Τακτικό Λοιπά  Υπόλοιπο  
 Κεφάλαιο αναπ/ρµογής αποθεµατικό αποθεµατικά εις νέον Σύνολο 
       
Υπόλοιπα την 01.01.09 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 2.204.688 11.522.756 
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές 0 0 0 0 0 0 
Αναπροσαρµοσµένο υπόλοιπο την 01.01.09 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 2.204.688 11.522.756 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 01.01-31.03.09 0 0 0 0 325.492 325.492 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα 0 0 0 0 0 0 
Λοιπές προσαρµογές 0 0 0 0 0 0 
Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα για το 2009 0 0 0 0 325.492 325.492 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.03.09 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 2.530.179 11.848.247 
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Κατάσταση ταµιακών ροών  
 Όµιλος Εταιρεία 

 
01.01-

31.03.09 
01.01-

31.03.08 
01.01-

31.03.09 
01.01-

31.03.08 
Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 356.448 677.630 449.449 677.630 
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων διακοπείσες 
δραστηριότητες 0 -72.047 0 -72.047 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις 337.497 303.488 321.597 303.488 
Προβλέψεις 0 -10.000 0 -10.000 
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -22.500 -45.037 -22.500 -45.037 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15.509 14.529 14.601 14.529 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 61.235 -20.255 63.485 -20.255 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -397.216 155.198 -413.305 155.198 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -581.138 -368.285 -641.691 -368.285 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -15.509 -14.529 -14.601 -14.529 
Καταβληµένοι φόροι -31.287 -10.958 -27.767 -10.958 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -276.960 609.733 -270.733 609.733 
     
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων -261.065 -447.014 -261.065 -447.014 
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 0 0 0 0 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων 
παγίων 0 0 0 0 
(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση παγίων 0 0 0 0 
Τόκοι εισπραχθέντες 0 37 0 37 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -261.065 -446.977 -261.065 -446.977 
     
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 100.000 530.000 100.000 530.000 
Μερίσµατα πληρωτέα 0 0 0 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 100.000 530.000 100.000 530.000 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -438.025 692.756 -431.798 692.756 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 762.335 307.398 696.322 307.398 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 324.309 1.000.153 264.524 1.000.153 
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 Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 

1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η Ανώνυµη Εταιρεία «ΙΛΥ∆Α Ανώνυµος εµπορική Κατασκευαστική Εταιρεία Συστηµάτων 
Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών» (η εταιρεία) και οι θυγατρικές της (ο όµιλος) 
δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λογισµικού και στη παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών 
προηγµένης τεχνολογίας στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Ο Όµιλος 
δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα 
 
Η Εταιρία είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρία µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 26939/06/Β/92/7, µε έδρα 
στο ∆ήµο Αθηναίων, οδός Αδριανείου 29 ΤΚ 11525 και οι µετοχές της είναι εισηγµένες στην 
κατηγορία µικρής κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι 
ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας εγκρίθηκαν από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 27 Μαρτίου 2009. 
 
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις 
περιόδους που παρουσιάζονται.  
 

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 
 
2.1 Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2009 
(εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές 
Καταστάσεις». Επίσης, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την 
αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή γηπέδων και 
κτιρίων, χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση και χρηµατοοικονοµικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων) σε εύλογες αξίες µέσω του αποτελέσµατος, την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας 
(going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(I.A.S.B.) καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B. 
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν περιορισµένη πληροφόρηση 
σε σχέση µε αυτές των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνηµµένες 
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασµό µε τις τελευταίες 
δηµοσιευθείσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008. 
  
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της 
διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών του οµίλου. Σηµαντικές παραδοχές από 
την διοίκηση της εταιρείας για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων έχουν επισηµανθεί όπου 
κρίνονται κατάλληλα . 
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Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς 
µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 
χρήσης 2008 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται 
εκτός από τις παρακάτω αλλαγές. 
 
 
2.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις υφισταµένων προτύπων 
 

2.2.1 Ανασκόπηση µεταβολών 
 
Ο Όµιλος υιοθέτησε για πρώτη φορά το ∆.Π.Χ.Α. 8 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα (το 
∆.Π.Χ.Α. 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν από ή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009 ενώ είναι 
δυνατή η προγενέστερη υιοθέτηση του). Το πρότυπο έχει εφαρµοσθεί αναδροµικά µε 
προσαρµογή δηλαδή στους λογαριασµούς και την παρουσίαση των στοιχείων του 2008. Κατά 
συνέπεια τα συγκριτικά στοιχεία του 2008 που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
διαφέρουν από αυτά που είχαν δηµοσιευθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 
την 31.12.2008. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της περιόδου υιοθετήθηκε το ∆.Λ.Π.1 «Παρουσίαση 
των Οικονοµικών Καταστάσεων». ∆εν υιοθετήθηκαν άλλα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες κατά την 
διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. Οι επιδράσεις που προκύπτουν από την πρώτη εφαρµογή των 
προτύπων στην τρέχουσα, στις προηγούµενες και στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις 
των ανωτέρω προτύπων και αφορούν στην αναγνώριση, αποτίµηση και παρουσίαση αναλύονται 
στην συνέχεια στις σηµειώσεις 2.2.2.-2.2.3. 
 
Στην σηµείωση 2.2.4. παρουσιάζονται συνοπτικά τα Πρότυπα και οι ∆ιερµηνείες που πιθανόν να 
υιοθετήσει ο όµιλος σε µεταγενέστερες περιόδους. 
 

 
2.2.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης 
ισχύος 2009) 
 
 
Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: 
 
• Υιοθέτηση του ∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» 

 
Ο Όµιλος υιοθέτησε το ∆.Π.Χ.Α. 8 Λειτουργικοί Τοµείς, το οποίο αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14 
«Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα». Παρά το γεγονός ότι η υιοθέτηση του νέου Προτύπου 
δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο ο Όµιλος αναγνωρίζει τους λειτουργικούς του τοµείς 
για τον σκοπό της παροχής πληροφόρησης, τα αποτελέσµατα του εκάστοτε τοµέα 
παρουσιάζονται µε βάση τα στοιχεία που έχει και χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση για σκοπούς 
εσωτερικής πληροφόρησης. Οι κυριότερες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής: 
Τα αποτελέσµατα κάθε τοµέα βασίζονται στα λειτουργικά αποτελέσµατα κάθε ξεχωριστού 
τοµέα πληροφόρησης. Στα αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων δεν περιλαµβάνονται, το 
χρηµατοοικονοµικό κόστος και τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα, περιλαµβανοµένων των 
αποτελεσµάτων που προκύπτουν από επενδύσεις στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, καθώς και 
τα αποτελέσµατα από φόρους και από διακοπείσες δραστηριότητες. 
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• Υιοθέτηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 
 
Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των 
µεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες µε την 
ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες (π.χ. µερίσµατα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές µεταβολές της 
καθαρής θέσης (π.χ. αποθεµατικά µετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωµένη έκδοση του Προτύπου 
επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων. 
Οι νέοι ορισµοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, µέτρησης ή 
γνωστοποίησης συγκεκριµένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα 
υπόλοιπα Πρότυπα. 
Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρµογή και στο ∆.Λ.Π. 8 «Λογιστικές 
πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την 
τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 εφαρµόζονται αναδροµικά (∆.Λ.Π. 8.19 (β)).  
 
• Ετήσιες Βελτιώσεις 2008 

 
Η IASB προχώρησε µέσα στο 2008 στην έκδοση «Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 2008». Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές 
έχουν έναρξη ισχύος την 1 Ιανουαρίου 2009 ή µεταγενέστερα. Ο Όµιλος εκτιµά ότι οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν σηµαντικά τις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου. 
Μικρότερες τροποποιήσεις έχουν γίνει σε αρκετά Πρότυπα αλλά η επίδραση δεν είναι 
σηµαντική στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. 
 
2.2.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία έχουν 
τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο. 
 
Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2009 αλλά δεν 
έχουν εφαρµογή στον Όµιλο. 

 
• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13: Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών  

 
Τα προγράµµατα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα 
ή υπηρεσίες µιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση 
του χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτης µπορεί να εξαγοράσει στο µέλλον προς 
απόκτηση δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράµµατα αυτά δύνανται 
να εφαρµόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο µέρος. Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13 µπορεί να 
εφαρµοστεί σε όλα τα award credits προγραµµάτων πιστότητας πελατών που µία επιχείρηση 
µπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως µέρος µίας συναλλαγής πώλησης. Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13 
θα εφαρµόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008. Η 
αναδροµική εφαρµογή της ∆ιερµηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρµογή της ενθαρρύνεται 
αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνοδεύουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

 
• Τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών  
 
Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά µε τις συνθήκες 
επένδυσης του κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράµµατα 
πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις 
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αυτές. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις του ∆.Π.Χ.Α. 2 δε θα έχουν επίδραση στις 
λογιστικές πολιτικές του Οµίλου. 
 
• ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και ∆.Λ.Π. 1 
Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Τροποποιήσεις στα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο “puttable” Με βάση 
τη τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 απαιτείται, εφόσον εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια, 
ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο «puttable» και υποχρεώσεις που 
ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας επιχειρηµατικής οντότητας να καταταχθούν ως µέρος 
των Ιδίων Κεφαλαίων Η τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 1 αναφέρεται στη γνωστοποίηση 
πληροφοριών σχετικά µε τα ανωτέρω µέσα που έχουν καταταχθεί ως µέρος των Ιδίων 
Κεφαλαίων.  
Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του 
καταστάσεις. 
Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 32 εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009. Νωρίτερη εφαρµογή της ∆ιερµηνείας ενθαρρύνεται αρκεί 
το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών 
Καταστάσεων της επιχείρησης. 

 
• Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  

 
Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα: 
- Αν οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 ή του 

∆.Λ.Π. 18. 
- Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες κατασκευής 

ακινήτων. 
Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των 
σχετιζόµενων µε αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή ακινήτων 
είτε απευθείας είτε µέσω υπεργολάβων. 
Οι συµφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 είναι οι συµφωνίες 
κατασκευής ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συµφωνίες 
µπορεί να περιλαµβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15 «Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009. Νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται 
αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές θα πρέπει να αναγνωρίζονται σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 8. 
 
2.2.4 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα  τα οποία δεν 
έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί. 
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερµηνείες για 
τα υπάρχοντα πρότυπα έχουν δηµοσιευθεί, τα οποία όµως δεν είναι υποχρεωτικά για τις 
παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες ο όµιλος δεν έχει προγενέστερα 
υιοθετήσει: 

 
 
 
∆.Λ.Π. 39. Αναγνώριση και Αποτίµηση   
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Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής 
αντιστάθµισης.  Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. IAS 39 αποσαφηνίζει θέµατα λογιστικής 
αντιστάθµισης και πιο συγκεκριµένα τον πληθωρισµό και τον one-sided κίνδυνο ενός 
αντισταθµιζόµενου στοιχείου.  Οι τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 39 εφαρµόζονται από επιχειρήσεις 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009.  

 
 
Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16: Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα 
του Εξωτερικού 
 
Οι επενδύσεις σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες του εξωτερικού µπορεί να κατέχονται άµεσα 
από µία µητρική επιχείρηση ή έµµεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 
είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά µε τη φύση των αντισταθµιζόµενων κινδύνων και το ποσό 
που έχει αναγνωριστεί στο αντισταθµιζόµενο στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε µία 
σχέση αντιστάθµισης, και το ποια ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια στα 
αποτελέσµατα ως προσαρµογές ανακατάταξης, µε τη διάθεση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας του εξωτερικού. 
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 εφαρµόζεται από µία επιχείρηση, η οποία αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό 
κίνδυνο που προέρχεται από µία καθαρή επένδυση σε επιχειρηµατική δραστηριότητα του 
εξωτερικού και επιδιώκει να καλύψει τις προϋποθέσεις της λογιστικής αντιστάθµισης, σύµφωνα 
µε το ∆.Λ.Π. 39. Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται µόνο σε αντισταθµίσεις καθαρών 
επενδύσεων σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρµογή σε 
άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθµισης, όπως για παράδειγµα για αντισταθµίσεις εύλογης 
αξίας ή ταµειακών ροών. 
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα 
του Εξωτερικού» εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 01/10/2009. Νωρίτερη εφαρµογή της ∆ιερµηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να 
γνωστοποιείται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων της 
επιχείρησης. 

 
 
Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17. ∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 
 
Όταν µία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανοµής και έχει την υποχρέωση να διανείµει 
στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει µία 
υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα µερίσµατα. 
Σκοπός της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε το πότε θα πρέπει µία 
επιχείρηση να αναγνωρίζει τα µερίσµατα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα επιµετρά καθώς και 
το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του 
ενεργητικού που διανέµονται και της λογιστική αξία των πληρωτέων µερισµάτων όταν η 
επιχείρηση εξοφλεί τα µερίσµατα πληρωτέα. 
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17 «∆ιανοµές µη Ταµειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες» 
εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/07/2009. Νωρίτερη εφαρµογή της ∆ιερµηνείας επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να 
γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων 
και ταυτόχρονα να εφαρµόζει το ∆.Π.Χ.Α. 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το ∆.Λ.Π. 27 (όπως 
τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008) και το ∆.Π.Χ.Α. 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα 
∆ιερµηνεία). Η αναδροµική εφαρµογή της ∆ιερµηνείας δεν επιτρέπεται. 
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Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18. Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 
 
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός 
της Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18 είναι να αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Α. σχετικά µε τις 
συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση λαµβάνει από ένα πελάτη της µέρος ενσώµατων 
παγίων (οικόπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει µέρος ενός δικτύου ή µε σκοπό ο 
πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών όπως για παράδειγµα 
παροχή ηλεκτρισµού ή νερού). 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης µε σκοπό 
τη διασύνδεση του πελάτη µε το δίκτυο ή την παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο 
αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα).  
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισµός του 
ενσώµατου παγίου, την αναγνώριση και επιµέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον 
προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη 
παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών µε αντάλλαγµα το ενσώµατο πάγιο καθώς και τον τρόπο 
αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιµετώπιση τον µετρητών που λαµβάνονται από 
τους πελάτες.  
Η Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρµόζεται από τις 
επιχειρήσεις µελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009.  
Ο Όµιλος δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα. 
Με βάση την υπάρχουσα δοµή του Οµίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η 
∆ιοίκηση δεν αναµένει σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από 
την εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα. 
 
2.2.5 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις της διοίκησης. 
 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, 
εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι 
κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται 
λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την χρησιµοποίηση 
όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. 
 
2.3. Ενοποίηση - Αποτίµηση θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων 
 
Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος 
της απόκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, 
των συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την 
ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα 
εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 
συνιστούν µια επιχειρηµατική ενοποίηση αποτιµώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες 
τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους 
στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος 
απόκτησης είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η 
διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 
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∆ιεταιρικές συναλλαγές και διεταιρικά υπόλοιπα και απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές 
µεταξύ των εταιριών του οµίλου διαγράφονται. Οι απραγµατοποίητες ζηµίες, διαγράφονται 
εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι 
λογιστικές αρχές των θυγατρικών είναι ίδιες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όµιλο. 
Στις συγγενείς επιχειρήσεις ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή (όχι έλεγχο), µε τα ποσοστά 
συµµετοχής να κυµαίνονται από 20 – 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς 
λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Αρχικά καταχωρούνται στο κόστος 
κτήσεως. Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις µειώνεται µε τυχόν ζηµίες 
αποµείωσης. Το µερίδιο του οµίλου πάνω στα κέρδη ή τις ζηµίες των συγγενών επιχειρήσεων 
µετά την απόκτηση καταχωρείται στα αποτελέσµατα, ενώ αυτό επί των µεταβολών των 
αποθεµατικών µετά την απόκτηση, καταχωρείται στα αποθεµατικά. 
Όλες αυτές οι µεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων. Στην περίπτωση που 
το µερίδιο του οµίλου επί των ζηµιών µιας συγγενούς εξισωθεί µε το δικαίωµα συµµετοχής στην 
συγγενή, δεν αναγνωρίζονται ζηµιές, µε εξαίρεση την περίπτωση που έχουν αναληφθεί 
περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της συγγενούς. 
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της 
µητρικής εταιρίας, αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις ζηµίες αποµείωσης. 
 
2.4 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 ιστορικό 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 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 40 – 50 Έτη 
- Μηχανολογικός εξοπλισµός 3-4 Έτη 
- Αυτοκίνητα 5-8 Έτη 
- Λοιπός εξοπλισµός 5-8 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. 
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2.5 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. 
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. 
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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 3 έως 5 χρόνια. 
 
2.6 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) ∆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 



ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
 
 

 18

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. 
 
2.7 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.  
 
2.8 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. 
 
2.9 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. 
 
2.10 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. 
 
2.11 Μετοχικό κεφάλαιο  
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιµες 
προνοµιούχες µετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. 
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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 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.  
 
2.12 Μερίσµατα 
Τα πληρωτέα µερίσµατα, απεικονίζονται ως υποχρέωση, κατά τον χρόνο έγκρισης αυτών από 
την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
2.13 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. 
 
2.14 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.     
 
2.15 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. 

 
2.16 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. 
 
2.17 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.   
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2.18 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 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 στην σηµείωση 2.5. 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. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην παροχή υπηρεσιών λογισµικών 
προγραµµάτων.  
 
α) Επιχειρηµατικοί τοµείς 
∆εν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση δεδοµένου ότι τα έσοδα της µητρικής Εταιρίας προέρχονται 
κυρίως από ένα και µόνο τοµέα αυτόν της πώλησης λογισµικών προγραµµάτων.  
 
β) Γεωγραφικοί τοµείς 
∆εν απαιτείται ανάλυση δεδοµένου ότι ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας προέρχεται 
αποκλειστικά από πωλήσεις εσωτερικού. 

 

5. Επενδύσεις σε θυγατρικές 
 
Την 2 Οκτωβρίου 2008 η εταιρία απέκτησε το 100% των µετοχών της εταιρίας «Ι ΤΒΑ Telecom 
Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ (πρώην Logi Active AE) που λειτουργεί στην 
Αθήνα (Πραξιτέλους 29 ΤΚ 10.560). Η συγκεκριµένη αγορά πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την 
εισφορά σε αυτή  (απόσχιση)  του κλάδου «∆ιασύνδεση αποµακρυσµένων πληροφοριακών 
συστηµάτων και λοιπών µέσων µέσω της αξιοποίησης των τηλεπικοινωνιών» Η εισφορά και 
απορρόφηση του κλάδου έγινε  σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και 
του κ.ν. 2190/1920, και ως ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού ορίστηκε η 31η 
Οκτωβρίου 2008. Η απόσχιση αυτή ολοκληρώθηκε την 31η ∆εκεµβρίου 2008 
 
Η αξία κτήσης της θυγατρικής διαµορφώθηκε ως εξής: 
 

 Εταιρεία 
Κόστος κτήσης 60.000 
Εισφορά κλάδου 262.253 
Άµεσα κόστη απόκτησης 500 
Σύνολο 322.753 

 
 
Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία και η υπεραξία που αποκτήθηκαν έχουν ως εξής: 
 

Μετρητά 60.000 
Άµεσα κόστη απόκτησης 500 
Συνολικό τίµηµα  60.500 
Μείον: Εύλογη αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν  52.973 
Υπεραξία  7.527 

 
 
Η υπεραξία αυτή καταχωρήθηκε εις βάρος των ενοποιηµένων  αποτελεσµάτων του Οµίλου. Τα 
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που υπήρχαν κατά την απόκτηση έχουν ως εξής: 
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Εύλογη 
αξία  

Λογιστική 
αξία 

Ενσώµατα πάγια  0 0 
Πελάτες λοιπές απαιτήσεις 5.342 5.342 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  48.446 48.446 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  -815 -815 
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία  52.973 52.973 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν  52.973 52.973 
Τίµηµα αγοράς σε µετρητά   60.000 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα θυγατρικής που αποκτήθηκαν   48.446 
Ταµιακή εκροή από την απόκτηση  11.554 

 

6. Φόρος εισοδήµατος 
 
Ο φόρος εισοδήµατος  της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.09 31.03.08 31.03.09 31.03.08 
Τρέχων φόρος περιόδου 25.321 203.250 25.321 203.250 
Αναβαλλόµενος φόρος 98.636 -63.104 98.636 -63.104 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 1.710 39.495 0 39.495 
Προβλέψεις για διαφορές φόρων  0 12.500 0 12.500 
Σύνολο 125.667 192.141 123.957 192.141 

 

7. 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 χρήσης. 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.09 31.03.08 31.03.09 31.03.08 
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 230.781 413.442 325.492 413.442 
Σταθµισµένος µέσος όρος µετοχών 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 
Κέρδη ανά µετοχή 0,016 0,029 0,023 0,029 

 

8. ∆ιακοπείσες δραστηριότητες 
 
Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29 Νοεµβρίου 2008 εγκρίθηκε η απόσχιση του τµήµατος 
(∆ιασύνδεση αποµακρυσµένων πληροφοριακών συστηµάτων και λοιπών µέσων µέσω της 
αξιοποίησης των τηλεπικοινωνιών) και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία µε 
επωνυµία «I TBA Telecom Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ» σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 2166/1993. Η ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού είχε ορισθεί 
σύµφωνα µε τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των εταιρειών η 31η Οκτωβρίου 2008. Η 
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διαδικασία απόσχισης του εν λόγω κλάδου ολοκληρώθηκε στις 31.12.2008 µε την λήψη των εκ 
του νόµου αναγκαίων εγκρίσεων και τις σχετικές καταχωρήσεις στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών. Σηµειώνεται ότι ως  ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού είχε ορισθεί η 31η 
Οκτωβρίου 2008  Ως εκ τούτου, το αποτέλεσµά του τµήµατος, της προηγούµενης περιόδου, 
παρουσιάζεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ 5 «Στοιχεία µη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» ως διακοπείσα δραστηριότητα.  
 
Στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση του αποτελέσµατος από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες. 
 
 

 Εταιρεία 
 31.03.09 31.03.08 
Έσοδα (κύκλος εργασιών) 0 137.612 
Έξοδα (κόστος πωλήσεων) 0 209.659 
Κέρδη προ φόρων 0 -72.047 
Αναλογούν φόρος εισοδήµατος 0 0 
Κέρδος (ζηµία) κλάδου «υπό απόσχιση» 0 -72.047 

 

9. Μερίσµατα  
 
Με βάση την Ελληνική νοµοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέµουν στους 
µετόχους τους τουλάχιστον το 35% των κερδών, µετά από φόρους καθώς και µετά την κράτηση 
για τακτικό αποθεµατικό.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση ως 
µέρισµα ανά µετοχή για την χρήση 2008 το ποσό των 0,004 € ανά µετοχή (χρήση 2007  0,022 
του € ανά µετοχή). 

 

10. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Σηµειώνεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας  (χρήση 2008) και της  θυγατρικής 
της εταιρείας «I TBA Telecom Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ» (χρήσεις 2007 και 
2008) δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο 
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και 
οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατίσει η Εταιρεία  σε σχέση µε το θέµα 
αυτό ανέρχεται σε € 10.000.  
 

11. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31.03.09 
ανέρχεται σε 41 άτοµα ενώ  την 31.03.08 ανερχόταν σε 43 άτοµα. 
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12. 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 
∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής. 
 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.09 31.03.08 31.03.09 31.03.08 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0 0 16.461 0 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 0 0 0 
Απαιτήσεις 0 0 223.024 0 
Υποχρεώσεις 0 0 0 0 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών διοίκησης 60.000 60.000 60.000 60.000 
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  
και µέλη  της διοίκησης 31.727 122.007 31.727 122.007 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη  
και µέλη  της διοίκησης 0 0 0 0 

 

13. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 
διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των 
εταιριών του Οµίλου. 
 
Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 
θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να 
προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  
 
Σηµειώνεται όµως ότι 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 
ΚΑΝΑ∆Α δραστηριότητα η οποία µεταβιβάσθηκε στην θυγατρική εταιρεία «I TBA Telecom 
Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ». Στα πλαίσια της ανωτέρω συνεργασίας η 
εταιρεία έχει δεσµευθεί, µέσω εγγυητικών επιστολών καλής πληρωµής, την καταβολή 
ελάχιστων ετήσιων  αµοιβών  προς το  Alter, για τα πέντε πρώτα έτη ισχύος της σύµβασης 
συνεργασίας, συνολικού ποσού $ 4.500.000 
 

14. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα 
 
∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο µπορεί να επηρεάσει την οικονοµική διάρθρωση ή την 
επιχειρηµατική πορεία του Οµίλου από τις 31.03.2009 µέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων της παρούσης χρήσης. 
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Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου  
 
 
 

 


