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ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις  

(Περιόδου από 1η Ιανουαρίου  έως 30 Σεπτεµβρίου 2010) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 

εκτελεστικές Αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εννιαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 

1.1.2010-30.9.2010 είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

«ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» κατά την συνεδρίασή αυτού της 26ης Νοεµβρίου  

2010 και είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.ilyda.com, όπου και θα παραµείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για 

χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως 

και δηµοσιοποιήσεώς της. 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων - εταιρεία 
 
 

 Σηµ 01.01 - 30.09.10 01.01 - 30.09.09 01.07-30.09.10 01.07-30.09.09 
Πωλήσεις  3.320.676 3.992.555 1.283.608 1.035.376 
Κόστος πωλήσεων  1.563.764 1.824.788 611.903 729.861 
Μικτό κέρδος  1.756.912 2.167.767 671.705 305.514 
      
Άλλα λειτουργικά έσοδα 17 97.999 44.218 24.536 623 
Έξοδα διάθεσης  252.257 498.606 121.563 301.942 
Έξοδα διοίκησης  247.432 342.910 87.233 47.913 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  786.901 1.220.123 321.238 531.797 
Άλλα λειτουργικά έξοδα  110.617 27.819 254 64 
Αποτέλεσµα προ φόρων χρηµ/κών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  457.704 122.527 165.953 -575.578 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  28 22 0 0 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  129.178 58.913 53.709 34.152 
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων   328.554 63.635 112.244 -609.730 
Φόρος εισοδήµατος 15 76.049 -7.195 20.736 -189.086 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους         252.506 70.830 91.508 -420.644 
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  252.506 70.830 91.508 -420.644 
      
Κέρδη (ζηµίες) χρήσης αποδιδόµενα σε:      
Ιδιοκτήτες της µητρικής  252.506 70.830 91.508 -420.644 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές  0 0 0 0 
Βασικά κέρδη (ζηµίες) ανά µετοχή 16 0,0175 0,0049 0,0064 -0,0292 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων - όµιλος 
 

 Σηµ 01.01 - 30.09.10 01.01 - 30.09.09 01.07-30.09.10 01.07-30.09.09 
Πωλήσεις  4.265.023 4.273.173 1.907.598 1.012.124 
Κόστος πωλήσεων  1.687.605 2.119.410 299.043 848.176 
Μικτό κέρδος  2.577.418 2.153.762 1.608.555 163.948 
Άλλα λειτουργικά έσοδα 17 345.985 44.218 271.196 623 
Έξοδα διάθεσης  634.455 663.677 453.565 354.526 
Έξοδα διοίκησης  824.355 633.032 659.137 139.935 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  843.114 1.202.623 367.412 531.797 
Άλλα λειτουργικά έξοδα  338.731 46.339 48.401 137 
Αποτέλεσµα πρό φόρων χρηµ/κών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  282.748 -347.690 351.236 -861.824 
      
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  28 22 0 0 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  142.010 60.999 66.541 36.237 
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων   140.766 -408.667 284.695 -898.061 
Φόρος εισοδήµατος 15 83.759 -5.485 28.446 -189.086 
Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους   57.007 -403.183 256.249 -708.975 
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  57.007 -403.183 256.249 -708.975 
Κέρδη (ζηµίες) χρήσης αποδιδόµενα σε:      
Ιδιοκτήτες της µητρικής  31.460 -403.183 230.703 -708.975 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές  25.547 0 25.547 0 
Βασικά κέρδη (ζηµίες) ανά µετοχή 16 0,0022 -0,0280 0,0160 -0,0492 
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Κατάσταση Οικονοµικής θέσης    
 

 
  Όµιλος Εταιρεία 
Ενεργητικό Σηµ. 30.09.10 31.12.09 30.09.10 31.12.09 
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία  4.777.799 4.997.657 4.743.712 4.997.657 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4 5.648.478 3.275.850 3.993.486 3.236.200 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 5 0 0 1.249.601 1 
Υπεραξία 6 821.837 0 0 0 
Χρηµ/κά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 7 197.704 185.140 197.704 185.140 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  33.527 15.435 6.629 6.629 
Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού 11.479.346 8.474.082 10.191.132 8.425.626 
      
Αποθέµατα  548.590 251.950 230.406 251.950 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 8 3.614.354 2.852.853 3.274.657 2.727.965 
Λοιπές απαιτήσεις 9 1.168.098 1.283.094 1.362.048 1.137.009 
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  608.945 574.233 561.948 556.473 
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 5.939.987 4.962.130 5.429.060 4.673.396 
Σύνολο  ενεργητικού  17.419.333 13.436.212 15.620.192 13.099.022 
      
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις      
Μετοχικό κεφάλαιο 10 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 
Ιδιες µετοχές 11 0 -478.860 0 -478.860 
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής  422.643 422.643 422.643 422.643 
Λοιπά αποθεµατικά  1.837.489 1.837.489 1.837.489 1.837.489 
Υπόλοιπο κερδών  εις νέο  -65.990 -62.087 -5.176 -222.317 
Σύνολο   9.394.142 8.919.185 9.454.956 8.758.955 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  375.534 0 - - 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  9.769.676 8.919.185 9.454.956 8.758.955 
      
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  118.103 62.500 70.000 62.500 
∆άνεια τραπεζών 13 2.386.666 533.333 2.333.333 533.333 
Έσοδα εποµένων χρήσεων από 
επιχορηγήσεις  75.683 92.935 75.683 92.935 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 14 793.242 490.819 556.867 490.819 
Λοιπές προβλέψεις  95.000 50.000 60.000 50.000 
Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων   3.468.694 1.229.587 3.095.883 1.229.587 
      
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 13 2.329.869 1.800.000 1.955.605 1.800.000 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 1.735.458 1.420.773 1.047.080 1.243.814 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση 13 66.667 66.667 66.667 66.667 
Φόρος εισοδήµατος  48.969 0 0 0 
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων  4.180.963 3.287.440 3.069.353 3.110.481 
      
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων  17.419.333 13.436.212 15.620.192 13.099.022 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Εταιρεία 
 
 
  
 

 Μετοχικό  Αποθεµατικά Τακτικό Λοιπά  Ίδιες Υπόλοιπο 
 Κεφάλαιο αναπ/ρµογής αποθεµατικό αποθεµατικά µετοχές εις νέον Σύνολο 

        
Υπόλοιπα την 01.01.09 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 0 2.204.688 11.522.756 
∆ιάθεση κερδών χρήσης 2008 0 0 9.013 133.051 0 -142.064 0 
Αγορά ιδίων 0 0 0 0 -126.696 0 -126.696 
Μέρισµα χρήσης 2008 0 0 0 0 0 -62.672 -62.672 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 70.830 70.830 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.09.09 7.200.000 422.643 264.595 1.572.894 -126.696 2.070.782 11.404.218 
        
        
        
Υπόλοιπα την 01.01.10 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 -478.860 -222.317 8.758.955 
∆ιάθεση κερδών χρήσης 2009 0 0 0 0 0 0 0 
Αγορά ιδίων 0 0 0 0 -266.504 0 -266.504 
Ανταλλαγή ιδίων (απόκτηση θυγατρικής) 0 0 0 0 745.364 -35.364 710.000 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 252.506 252.506 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.09.10 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 0 -5.176 9.454.956 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων -  Όµιλος 
 
 
 
 Μετοχικό  Αποθεµατικά Τακτικό Λοιπά  Ίδιες Υπόλοιπο ∆ικαιώµατα 
 Κεφάλαιο αναπ/ρµογής αποθεµατικό αποθεµατικά µετοχές εις νέον µειοψηφίας Σύνολο 

         
Υπόλοιπα την 01.01.09 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 0 2.200.545 0 11.518.613 
∆ιάθεση κερδών χρήσης 2008 0 0 9.013 133.051 0 -142.064 0 0 
Αγορά ιδίων 0 0 0 0 -126.696 0 0 -126.696 
Μέρισµα χρήσης 2008 0 0 0 0 0 -62.672 0 -62.672 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 -403.183 0 -403.183 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.09.09 7.200.000 422.643 264.595 1.572.894 -126.696 1.592.626 0 10.926.063 
         
         
Υπόλοιπα την 01.01.10 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 -478.860 -62.086 0 8.919.185 
∆ιάθεση κερδών χρήσης 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 
Εξαγορά θυγατρικής  0 0 0 0 0  317.588 317.588 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 0 0 0 0 32.400 32.400 
Αγορά ιδίων 0 0 0 0 -266.504 0 0 -266.504 
Ανταλλαγή ιδίων (απόκτηση θυγατρικής) 0 0 0 0 745.364 -35.364 0 710.000 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 31.460 25.547 57.007 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.09.10 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 0 -65.990 375.534 9.769.676 
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Κατάσταση ταµιακών ροών 
 

 Όµιλος Εταιρεία 

Ποσά εκφρασµένα σε  €  01.01-30.09.10 01.01-30.09.09 01.01-30.09.10 01.01-30.09.09 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  140.766 -408.667 328.554 63.635 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις 1.349.589 997.107 1.205.675 949.406 

Προβλέψεις 107.500 12.500 107.500 62.500 

Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -45.000 -35.000 -45.000 -35.000 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -28 -22 -28 -22 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 142.010 60.999 129.178 58.913 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -878 89.969 21.544 92.219 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -286.819 -335.841 -871.732 -662.610 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -691.998 -130.323 -196.734 -299.106 

Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -142.010 -60.999 -129.178 -58.913 

Καταβεβληµένοι φόροι 0 -10.967 0 -7.447 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 573.130 178.755 549.778 163.574 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -513.253 0 -552.164 0 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -1.868.029 -1.299.665 -1.709.017 -1.299.665 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 0 0 0 0 

Τόκοι εισπραχθέντες 28 22 28 22 

Αναλογία µειοψηφίας από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 32.400 0 0 0 

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 0 0 

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 27.748 15.000 27.748 15.000 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -2.321.105 -1.284.642 -2.233.405 -1.284.642 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.028.713 715.750 1.955.605 715.750 

Εξοφλήσεις δανείων 0 0 0 0 

Αγορά ιδίων µετοχών -266.504 -126.696 -266.504 -126.696 

Μερίσµατα πληρωθέντα 0 -62.612 0 -62.612 

Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.762.210 526.442 1.689.101 526.442 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 14.234 -579.446 5.474 -594.627 
Ταµιακά διαθέσιµα από απόκτηση θυγατρικής 20.478 0 0 0 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 574.233 762.335 556.473 696.322 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 608.945 182.889 561.948 101.696 
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Επιλεγµένες σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων 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 «ΙΛΥ∆Α 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 «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ενώ η διάρκειά 
της έχει ορισθεί σε 99 έτη. Η έδρα της Εταιρείας είναι στο ∆ήµο Αθηναίων, οδός 
Αδριανείου 29, σε ιδιόκτητο κτήριο στο οποίο στεγάζεται το σύνολο των λειτουργιών της 
εταιρείας.  

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας καλύπτουν την εταιρία και τις 
θυγατρικές της (ο Όµιλος). Θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται 
έλεγχος από την µητρική. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την 
ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την 
ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 

 

∆οµή του Οµίλου 

Εταιρεία Έδρα ∆ραστηριότητα Ποσοστό Μέθοδος 
Ενοποίησης 

Ίλυδα Πληροφορική Αθήνα Ανάπτυξη λογισµικού Μητρική Μητρική 
Rrosvasis Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα Προϊόντα λογισµικού - Εκδόσεις 55% Ολική 
ITBA Αθήνα Ανάπτυξη λογισµικού 100% Ολική 
 

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η 
Σεπτεµβρίου 2010, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας την 26η  
Νοεµβρίου 2010. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»,  
µε ηµεροµηνία 30 Σεπτεµβρίου 2010, καλύπτουν την περίοδο, από 1η Ιανουαρίου έως την 
30η Σεπτεµβρίου της χρήσης 2010 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 
«Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις».  
 
Οι λογιστικές αρχές και οι µέθοδοι υπολογισµών πού χρησιµοποιήθηκαν για την 
προετοιµασία και την παρουσίαση των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι 
σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων, του Οµίλου και της εταιρίας, της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 
2009. Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται σε 
συνδυασµό µε τις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, 
που είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας www.ilyda.com. 
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Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού 
κόστους  Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την 
χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρµογής των 
λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχοµένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα ποσά εσόδων 
και εξόδων κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις βασίζονται 
στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης του Οµίλου, τα πραγµατικά αποτελέσµατα 
ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 

3. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Στη τρέχουσα περίοδο ο όµιλος εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Α. 8 
«Λειτουργικοί Τοµείς», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 01.01.2009 και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αυτές δεν συντρέχουν. Συγκεκριµένα 
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του Προτύπου, στις οποίες 
προβλέπεται ότι λειτουργικός τοµέας είναι ένα συστατικό της επιχείρησης του οποίου τα 
λειτουργικά αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τον «Επικεφαλής Λήψης 
Επιχειρηµατικών Αποφάσεων» που στη περίπτωση του οµίλου είναι το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της µητρικής εταιρίας, προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε την 
κατανοµή των πόρων σε αυτόν και να εκτιµηθεί η αποδοτικότητά του και για τον οποίο 
υπάρχουν διαθέσιµες χωριστές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. Συνεπώς οι 
δραστηριότητες του οµίλου παρουσιάζονται ως ένας τοµέας. 
 
Το σύνολο σχεδόν του κύκλου εργασιών του οµίλου αφορά χονδρικές πωλήσεις και δεν 
υπάρχει εποχικότητα στα είδη που εµπορεύεται ο όµιλος. Επιπλέον κανείς πελάτης του 
οµίλου ή της εταιρίας δεν απορροφά πάνω από το 10% των εσόδων. 
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4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι µεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής. 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
Αξία κτήσης 30.09.10 31.12.09 30.09.10 31.12.09 
Υπόλοιπο έναρξης 6.861.951 5.961.944 6.822.301 5.643.937 
Προσθήκες περιόδου 1.778.004 1.218.014 1.581.236 1.178.364 
Αποµειώσεις διαγραφές -39.650 -318.007 0 0 
Άυλα στοιχεία από απόκτηση θυγατρικής 2.610.124 0 0 0 
Υπόλοιπο λήξης 11.210.429 6.861.951 8.403.537 6.822.301 
     
     
Αποσβέσεις     
Υπόλοιπο έναρξης 3.586.101 2.669.956 3.586.101 2.654.662 
Προσθήκες περιόδου 962.572 1.023.201 823.949 931.439 
Αποµειώσεις διαγραφές 0 -107.056 0 0 
Άυλα στοιχεία από απόκτηση θυγατρικής 1.013.279 0 0 0 
Υπόλοιπο λήξης 5.561.951 3.586.101 4.410.050 3.586.101 
     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 5.648.477 3.275.850 3.993.486 3.236.200 

 
 

Στις προσθήκες των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01.2010 έως 30.09.2010 
συµπεριλαµβάνονται και εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία (αµοιβές 
προγραµµατιστών)  το κόστος κτήσης των οποίων ανήρχετο για µεν την εταιρεία στο ποσό 
των 702 χιλ € για δε τον όµιλο στο ποσό των 894 χιλ €  
 

 

5. Επενδύσεις σε θυγατρικές 
 
Η κίνηση των επενδύσεων σε θυγατρικές κατά την διάρκεια της περιόδου έχει ως εξής: 
 
 

 Εταιρεία 
 30.09.10 31.12.09 
Υπόλοιπο έναρξης 1 322.752 
Εξαγορές - αποκτήσεις 1.210.000 0 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 39.600 0 
Αποµειώσεις - διαγραφές 0 -322.751 
Υπόλοιπο λήξης 1.249.601 1 

 
Αναφορικά µε τις εξαγορές - αποκτήσεις  ποσού € 1.210.000 σηµειώνουµε ότι αφορούν το 
κόστος εξαγοράς της θυγατρικής εταιρείας «Prosvasis ΑΕΒΕ» (ποσοστό 55%).  
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Η εξαγορά ολοκληρώθηκε την 1η Ιουλίου 2010 και έκτοτε η εταιρεία αυτή ενοποιείται µε 
την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνονται 
και τα αντίστοιχα της θυγατρικής για το χρονικό διάστηµα από 01.07.2010 έως 30.09.2010.  
 
Η επίδραση, από την πρώτη αυτή ενοποίηση, στα αποτελέσµατα του οµίλου έχει ως εξής.   
   
 

Κύκλος εργασιών 623.971 
Μικτό κέρδος 500.129 
Κέρδη προ φόρων 91.394 
Κέρδη µετά φόρων 56.770 

 
 
Τέλος σηµειώνεται ότι η κατά 100% θυγατρική εταιρεία «I TBA Telecom Παροχής 
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ», η οποία είχε αποµειωθεί πλήρως στις οικονοµικές 
καταστάσεις της µητρικής εντός της προηγούµενης χρήσης,  τέθηκε σε καθεστώς παύσης 
πληρωµών σύµφωνα µε την υπό αριθµό 741/29.07.2010 Απόφαση του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 
 

6. Υπεραξία 
 
 

Εντός της τρέχουσας περιόδου (Ιούλιος 2010), ολοκληρώθηκε η εξαγορά ποσοστού 55% 
της θυγατρικής εταιρείας «Prosvasis ΑΕΒΕ»  έναντι συνολικού τιµήµατος ποσού 1.210 χιλ 
€. Η καταβολή του τιµήµατος διενεργήθηκε µε ανταλλαγή ιδίων µετοχών ποσού  710  χιλ € 
και το υπόλοιπο µε καταβολή µετρητών ποσού 500 χιλ € 
 
 Η «Prosvasis ΑΕΒΕ», έχει έδρα την Αθήνα  και αντικείµενο της δραστηριότητάς της είναι 
η ανάπτυξη και διάθεση εξειδικευµένου λογισµικού σε λογιστικά γραφεία καθώς επίσης 
και η έκδοση εβδοµαδιαίου περιοδικού που αναφέρεται σε Οικονοµικά και Νοµικά 
Θέµατα.  
  
Η υπεραξία που προέκυψε από την ανωτέρω εξαγορά προσδιορίστηκε µε βάση την 
λογιστική αξία της εξαγορασθείσας και είναι  προσωρινή. Ο  προσδιορισµός της εύλογης 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων 
της εξαγορασθείσας, ο επιµερισµός του τιµήµατος  εξαγοράς (Purchase Price Allocation) 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ο συνεπακόλουθος 
οριστικός προσδιορισµός της σχετικής υπεραξίας πρόκειται να ολοκληρωθούν 
µεταγενέστερα, καθώς ο Όµιλος έκανε χρήση της  δυνατότητας που παρέχεται από  το ως 
άνω Πρότυπο ως προς την οριστικοποίηση των ανωτέρω µεγεθών  εντός 12 µηνών από την 
ηµεροµηνία εξαγοράς.  
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Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το  συνολικό τίµηµα (κόστος) εξαγοράς και η προκύψασα 
προσωρινή υπεραξία για τον Όµιλο  κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς,  έχουν ως εξής: 

 
  Λογιστικές 
Περιουσιακά στοιχεία  αξίες 
Ενσώµατα πάγια  αξία κτήσεως  37.484 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  1.596.846 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  17.403 
Αποθέµατα  295.762 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  295.411 
Λοιπές απαιτήσεις  164.274 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  20.478 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   2.427.658 
   
Υποχρεώσεις   
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  235.666 
Λοιπές προβλέψεις  35.000 
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως  48.103 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  1.006.682 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια  354.489 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος  41.967 
Σύνολο υποχρεώσεων  1.721.907 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων  705.751 
   
Ποσοστό που εξαγοράσθηκε  55% 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   45% 
   
Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που εξαγοράστηκαν  388.163 
Συνολικό κόστος εξαγοράς   1.210.000 
Υπεραξία  821.837 
   
Τίµηµα που καταβλήθηκε  1.210.000 
Ταµειακά διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς 20.478 
Καθαρή ταµειακή εκροή   1.189.522 

 

7.  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς  πώληση  
 

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αναλύεται ως εξής 
. 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.09.10 31.12.09 30.09.10 31.12.09 
Υπόλοιπο έναρξης 185.140 185.140 185.140 185.140 
Προσθήκες 12.564 0 12.564 0 
Αποµειώσεις 0 0 0 0 
Υπόλοιπο λήξης 197.704 185.140 197.704 185.140 
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Τα διαθέσιµα για πώληση περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, αντιπροσωπεύουν την 
συµµετοχής της, στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρίας «Πάρκο Ακρόπολις ΑΕ». 
Το ποσοστό συµµετοχής στην εν λόγω εταιρία ανέρχεται σε 1,96 %. 

 

8. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
 

Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών εµπορικών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.09.10 31.12.09 30.09.10 31.12.09 
Πελάτες 3.828.969 2.917.563 3.304.602 2.768.446 
Επιταγές εισπρακτέες 918.082 470.477 438.129 374.718 
Γραµµάτια εισπρακτέα 7.056 7.056 7.056 7.056 
Προβλέψεις αποµείωσης -1.139.754 -542.243 -475.129 -422.256 
Σύνολο 3.614.354 2.852.853 3.274.657 2.727.965 

 

 

Η κίνηση των προβλέψεων έχει ως εξής. 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.09.10 31.12.09 30.09.10 31.12.09 
Υπόλοιπο έναρξης 542.243 29.040 422.256 29.040 
Προβλέψεις θυγατρικής Prosvasis 316.164 0 0 0 
Προβλέψεις νέων επισφαλειών 300.334 513.204 71.861 393.216 
∆ιαγραφές απαιτήσεων -18.988 0 -18.988 0 
Υπόλοιπο λήξης 1.139.754 542.243 475.129 422.256 

 

 

9. Λοιπές απαιτήσεις 
 

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.09.10 31.12.09 30.09.10 31.12.09 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 174.828 52.005 174.828 25.039 
Ελληνικό δηµόσιο  214.595 214.416 185.411 68.146 
Προσωπικό λογαριασµοί απόδοσης 38.149 58.209 38.149 58.209 
Προκαταβολές προµηθευτών 1.058.563 987.797 925.297 987.797 
Λοιποί χρεώστες 50.123 22.200 138.363 22.200 
Χρηµατικές διευκολύνσεις θυγατρικής 0 0 936.317 875.618 
Προβλέψεις αποµείωσης -368.161 -51.532 -1.036.317 -900.000 
Σύνολα 1.168.098 1.283.094 1.362.048 1.137.009 
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10. Μετοχικό κεφάλαιο  
 

Την 30η Σεπτεµβρίου 2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήρχετο σε € 7.200.000 
διαιρούµενο σε 18.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 40 λεπτών του € εκάστη. 
 
 Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως, έχουν δικαίωµα ψήφου και 
συµµετέχουν στη διανοµή των κερδών.  
 
Αναφορικά µε το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου σηµειώνουµε ότι η Τακτική Γενική 
Συνέλευση της 3.06.2010 αποφάσισε:   
 

• Την εκχώρηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας της εξουσίας για 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 13 § 1, εδάφιο β΄ και γ΄ του κ.ν. 2190/1920, µερικά ή ολικά για τα επόµενα 
τρία (3) έτη και 

 
• Την Έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, σύµφωνα µε τον ν. 3156/2003 

και τον κ.ν. 2190/1920 ύψους µέχρι 6.798.000 Ευρώ, µε ιδιωτική τοποθέτηση και 
κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ οικονοµικού 
επενδυτή και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας για τον καθορισµό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του 
Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου και για την διενέργεια των σχετικών 
πράξεων.  

 
Οι δύο ανωτέρω εγκρίσεις δόθηκαν στα πλαίσια της ανάπτυξης και διεύρυνσης των 
κάθετων αγορών. Η τυχόν αυτή διεύρυνση, καθίσταται δυνατή µέσω χρηµατοδότησης και 
για αυτό πραγµατοποιήθηκε σύναψη συµφωνίας – πλαισίου χρηµατοδότησης τριετούς 
διάρκειας. Με βάση τους όρους της σύµβασης αυτής, η χρηµατοδότηση µπορεί να ανέλθει 
συνολικά µέχρι το ποσό των 21,8 εκατοµµυρίων Ευρώ περίπου, µέσω αφενός αυξήσεων 
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφετέρου εκδόσεως µετατρέψιµου 
οµολογιακού δανείου, που θα υλοποιηθούν µε την είσοδο στο µετοχικό κεφάλαιο του 
οικονοµικού επενδυτή GEM GLOBAL YIELD FUND LIMITED, µέλους του Οµίλου 
Εταιρειών της Global Emerging Markets (GEM) Capital Management. 

11. Ίδιες µετοχές 
 
Οι µεταβολές στην κίνηση των ιδίων µετοχών κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου  
έχουν ως εξής.  
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.09.10 31.12.09 30.09.10 31.12.09 
Υπόλοιπο έναρξης 478.860 0 478.860 0 
Αγορά ιδίων 266.504 478.860 266.504 478.860 
Ανταλλαγή ιδίων - απόκτηση θυγατρικής -710.000 0 -710.000 0 
Αποµειώσεις - διαγραφές (µεταφορά στο 
υπόλοιπο εις νέον) -35.364 0 -35.364 0 
Υπόλοιπο λήξης 0 478.860 0 478.860 
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Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπήρχαν ίδιες µετοχές που να κατέχονται είτε από 
την µητρική εταιρεία είτε από θυγατρικές της. 

12. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Το υπόλοιπο του ανωτέρου λογαριασµού αναλύεται ως εξής: 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.09.10 31.12.09 30.09.10 31.12.09 
Προµηθευτές 385.496 299.243 115.771 160.219 
Μερίσµατα πληρωτέα 7.099 7.099 7.099 7.099 
Οφειλόµενες αµοιβές 6.647 1.138 3.055 1.138 
Λοιπές υποχρεώσεις 490.187 421.883 489.363 421.883 
Επιταγές πληρωτέες 281.928 397.528 243.926 396.338 
Προκαταβολές πελατών 59.708 52.625 58.006 52.625 
Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους τέλη 112.246 140.939 8.657 139.543 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς 298.921 68.097 27.977 64.969 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 93.226 32.222 93.226 0 
Σύνολα 1.735.458 1.420.773 1.047.080 1.243.814 

 

13. ∆ανεισµός 
Το υπόλοιπο του ανωτέρου λογαριασµού αναλύεται ως εξής: 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός 30.09.10 31.12.09 30.09.10 31.12.09 
Τραπεζικός  δανεισµός 2.386.666 533.333 2.333.333 533.333 
Υποχρεώσεις χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης 0 0 0 0 
Οµολογιακά δάνεια 0 0 0 0 
Σύνολο µακροπροθέσµων δανείων 2.386.666 533.333 2.333.333 533.333 
     
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός     
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση 66.667 66.667 66.667 66.667 
Τραπεζικός δανεισµός 2.329.869 1.800.000 1.955.605 1.800.000 
Σύνολο βραχυπροθέσµων δανείων 2.396.536 1.866.667 2.022.272 1.866.667 
     
Σύνολο δανείων 4.783.202 2.400.000 4.355.605 2.400.000 

 

Σηµειώνεται ότι κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου η µητρική εταιρεία σύναψε 
µακροπρόθεσµο δάνειο µε ιδιωτική τράπεζα, πενταετούς διάρκειας µε ετήσια περίοδο χάριτος 
συνολικού ποσού € 1,8 εκατ.  
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14. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  

Οι κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων έχει ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.09.10 31.12.09 30.09.10 31.12.09 
Υπόλοιπο έναρξης 490.819 599.512 490.819 599.512 
Μεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσης 66.757 -108.693 66.049 -108.693 
Μεταβολή από απόκτηση θυγατρικής 235.666 0 0 0 
Μεταβολές στην καθαρή θέση 0 0 0 0 
Υπόλοιπο λήξης 793.242 490.819 556.867 490.819 

 

15. Φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος αναλύεται ως εξής 
 
 Όµιλος Εταιρεία 
 30.09.10 30.09.09 30.09.10 30.09.09 
Τρέχων φόρος περιόδου 7.002 0 0 0 
Αναβαλλόµενος φόρος 66.757 -12.195 66.049 -12.195 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0 1.710 0 0 
Προβλέψεις για διαφορές φόρων  10.000 5.000 10.000 5.000 
Σύνολο 83.759 -5.485 76.049 -7.195 

 

16.  Κέρδη ανά µετοχή 
 

Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.09.10 30.09.09 30.09.10 30.09.09 
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 31.460 -403.183 252.506 70.830 
Σταθµισµένος µέσος όρος µετοχών 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 
Κέρδη ανά µετοχή 0,0022 -0,0280 0,0175 0,0049 

 
 

17.  Άλλα λειτουργικά έσοδα 
 

Τα άλλα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας και του οµίλου αναλύονται ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.09.10 30.09.09 30.09.10 30.09.09 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 45.000 35.000 45.000 35.000 
Επαναφορά αποµείωσης αύλων 210.950 0 0 0 
Λοιπά 90.035 9.218 52.999 9.218 
Σύνολο 345.985 44.218 97.999 44.218 
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18. Λοιπές µεταβολές  
 

Οι πτωτικές ποσοστιαίες µεταβολές που παρατηρούνται στα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας 
της τρέχουσας περιόδου, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα έξοδα της προηγούµενης χρήσης, 
οφείλονται κυρίως στην µείωση του κύκλου εργασιών αλλά και στον περιορισµό των 
δαπανών για αµοιβές προσωπικού.   

 

19. Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 
 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 
(α) ∆ικαστικές υποθέσεις 
Η Εταιρεία και η θυγατρική της εµπλέκονται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα 
πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας  κατά την παρούσα 
χρονική στιγµή και µε δεδοµένο ότι οι εν λόγω δικαστικές υποθέσεις δεν έχουν φθάσει σε 
σηµείο ωρίµανσης τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η οιαδήποτε εκτίµηση σχετικά µε την 
έκβασή τους,  εκτιµά ότι οι εκκρεµείς αυτές δικαστικές υποθέσεις αναµένεται να 
διευθετηθούν µεσοπρόθεσµα χωρίς ουσιώδεις αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιηµένη 
χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου ή της Εταιρείας, ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας 
τους.  
 
(β) Εγγυήσεις 
 
Η µητρική Εταιρεία στα πλαίσια της σύµβασης εκµετάλλευσης, µετάδοσης και διανοµής 
τηλεοπτικού προγράµµατος που αρχικώς είχε συναφθεί µεταξύ της ιδίας και του ALTER 
και συνεχίσθηκε , µετά την απόσχιση του ραδιοτηλεοπτικού κλάδου της Εταιρείας, µεταξύ 
της θυγατρικής της (ITBA Services AE)  και του ALTER , είχε δεσµευθεί, µέσω 
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης πληρωµής, για την καταβολή ελάχιστων ετήσιων 
αµοιβών που προβλέπονται από την εν λόγω σύµβαση συνεργασίας , εναποµείναντος 
ποσού (των ως άνω εγγυητικών)  την 30.9.2010  USD 1,2 εκατ. περίπου. 
Σε συνέχεια της πτώχευσης της θυγατρικής της εταιρείας, η εκδοχέας Τράπεζα  σε σχέση µε 
τις απαιτήσεις  του ALTER εκ της ως άνω συµβάσεως , ενήργησε και εισπράττει τα 
σχετικά ποσά από τις εν λόγω εγγυητικές, παρά τις σαφείς εναντιώσεις της Εταιρείας  . Το 
σύνολο των ποσών αυτών που εισπράχθησαν και εξακολουθούν να εισπράττονται µετά την   
πτώχευση της θυγατρικής , θα αναζητηθούν δια της δικαστικής οδού από την Εταιρεία .    
 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες απαιτήσεις που να χρήζουν αναφοράς στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρίας, εξαιρουµένων των ακολούθων :  
α) της απαίτησης που διατηρεί η Εταιρεία κατά της θυγατρικής της εταιρείας «I TBA 
Services AE », η εισπραξιµότητα της οποίας καθίσταται εξαιρετικά αµφίβολος, ενόψει της 
καταστάσεως (παύσεως πληρωµών) στην οποία περιήλθε η εν λόγω θυγατρική εταιρεία. 
(σηµ. 5) 
β) των απαιτήσεων που διατηρεί η Εταιρεία εκ της µη νοµίµου εισπράξεως των εγγυητικών 
επιστολών , οι οποίες  µη νόµιµες  εισπράξεις ανέρχονται την 30.9.2010 στο ποσό των USD  
235.750 
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20. Απασχολούµενο προσωπικό 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου ανέρχεται σε 81 άτοµα και  της 
Εταιρίας σε 35 άτοµα κατά την 30.09.2010 ενώ την 30.09.2009 για τον Όµιλο και για την 
Εταιρία ανερχόταν σε 37 άτοµα. 
 

21. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Σηµειώνεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της µητρικής (χρήσεις 2008 και 2009) της  
θυγατρικής της εταιρείας «I TBA Telecom Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ» 
(χρήσεις 2007 έως 2009)  και της « Prosvasis ΑΕΒΕ» (χρήσεις 2007 έως 2009) 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 ο όµιλος και η εταιρεία,  
στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, σε σχέση µε το θέµα αυτό, ανέρχεται σε  95.000 € και 
60.000 € αντίστοιχα.  

 

22. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρεία µέρη 
 
Οι συναλλαγές της εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24  έχουν 
ως εξής. 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
 30.09.10 30.09.09 30.09.10 30.09.09 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών     
Σε θυγατρική 0 0 0 68.036 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών     
Από θυγατρική 0 0 0 0 
Αγορές παγίων     
Από θυγατρική 0 0 455.656 0 
Απαιτήσεις     
Από θυγατρική 0 0 1.135.538 594.349 
Υποχρεώσεις     
Σε θυγατρική 0 0 0 0 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών 
και µελών διοίκησης 139.725 189.000 139.725 189.000 
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και µέλη  
της διοίκησης 0 38.413 0 38.413 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη  και µέλη  
της διοίκησης 0 0 0 0 

 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της 
Εταιρείας (και τις οικογένειές τους). 
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23. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. 

 
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της µητρικής εταιρείας, που έλαβε χώρα την ∆ευτέρα 11 
Οκτωβρίου 2010, αποφάσισε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής από 
0,40 Ευρώ σε 0,80 Ευρώ, µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των µετοχών της Εταιρείας 
(reverse split) µε αναλογία 2/1, ήτοι µε µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών της 
Εταιρείας από 18.000.000 µετοχές σε 9.000.000 µετοχές και παράλληλα ενέκρινε την 
σχετική, ενόψει της εν λόγω αποφάσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού 
της Εταιρείας. 

 
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο µπορεί 
να επηρεάσει την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία του Οµίλου από τις 
30.09.2010 µέχρι και την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της 
παρούσης περιόδου 
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Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1.01.2010-30.09.2010 
 

 


