
ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
  
 

Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2010 – 31.03.2010 1

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 

Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις 

(Περιόδου από 1η Ιανουαρίου  έως 31 Μαρτίου 2010) 

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

Αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1.1.2010-31.03.2010 εγκρίθηκαν 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» κατά την συνεδρίασή  αυτού της 

29ης Απριλίου 2010 και είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ilyda.com, όπου 

και θα παραµείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών  από 

την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς τους. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
  
 

Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2010 – 31.03.2010 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2010- 31.03.2010..............................................4 
Κατάσταση Οικονοµικής θέσης. ................................................................................................................4 
Κατάσταση συνολικών εσόδων. .................................................................................................................5 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Εταιρεία ..............................................................................6 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Όµιλος.................................................................................7 
Κατάσταση ταµιακών ροών .......................................................................................................................8 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων ........................................................................................9 

1. Γενικές πληροφορίες ........................................................................................................................9 
2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών .....................................................................................9 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. .................................................................9 
2.2. Ενοποίηση - Αποτίµηση θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων ............................................16 
2.3 Ενσώµατα πάγια .......................................................................................................................17 
2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία .......................................................................................................17 
2.5 Επενδύσεις ................................................................................................................................19 
2.6 Αποθέµατα ................................................................................................................................20 
2.7 Απαιτήσεις από πελάτες ............................................................................................................20 
2.8 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα............................................................................................20 
2.9 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα .....................................................................................................20 
2.10 Μετοχικό κεφάλαιο .................................................................................................................20 
2.11 Μερίσµατα ..............................................................................................................................20 
2.12 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος........................................................................................21 
2.13 Παροχές στο προσωπικό .........................................................................................................21 
2.14 Προβλέψεις .............................................................................................................................21 
2.15 Κρατικές επιχορηγήσεις ..........................................................................................................21 
2.16 Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία ................................................................................................21 
2.17 Αναγνώριση εσόδων ...............................................................................................................21 

3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές..........................................................................22 
4. Πληροφόρηση κατά τοµέα .............................................................................................................22 
5. Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία....................................................................................................23 
6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία............................................................................................................24 
7. Επενδύσεις σε θυγατρικές. .............................................................................................................25 
8. Αποθέµατα......................................................................................................................................25 
9. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις......................................................................................26 
10. Λοιπές απαιτήσεις ........................................................................................................................26 
11. Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών................................................................................27 



ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
  
 

Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2010 – 31.03.2010 3

12.  Μετοχικό κεφάλαιο .....................................................................................................................27 
13.  Αποθεµατικά................................................................................................................................27 
14. Ίδιες µετοχές.................................................................................................................................27 
15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού.............................................................................................28 
16. Έσοδα εποµένων χρήσεων από επιχορηγήσεις. ...........................................................................28 
17. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις..................................................................................28 
18. ∆ανεισµός. ....................................................................................................................................29 
19. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις..........................................................................................29 
20. Φόρος εισοδήµατος ......................................................................................................................29 
21. Κέρδη ανά µετοχή. .......................................................................................................................30 
22. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. .................................................................................................30 
23. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού .......................................................................................30 
24. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη ...................................................................................................30 
25. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις....................................................................................31 
26. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα .................................................................................31 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01.01.10 έως 31.03.10...........................................................33 
 

 
 
 
 
 
 



ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
  
 

Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2010 – 31.03.2010 4

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2010- 31.03.2010 

Κατάσταση Οικονοµικής θέσης.  
  Όµιλος Εταιρεία 
Ενεργητικό Σηµ. 31.03.10 31.12.09 31.03.10 31.12.09 
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 5 5.044.929 4.997.657 5.044.929 4.997.657 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 3.344.538 3.275.850 3.308.853 3.236.200 
Επενδύσεις σε θυγατρικές  0 0 1 1 
Χρηµ/κα στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 7 185.140 185.140 185.140 185.140 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  15.435 15.435 6.629 6.629 
Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 8.590.043 8.474.082 8.545.552 8.425.626 
      
Αποθέµατα 8 244.342 251.950 244.342 251.950 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 9 2.606.900 2.852.853 2.534.676 2.727.965 
Λοιπές απαιτήσεις 10 2.506.973 1.283.094 2.429.818 1.137.009 
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 11 1.334.783 574.233 1.306.597 556.473 
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού  6.692.999 4.962.130 6.515.433 4.673.396 
Σύνολο  ενεργητικού  15.283.041 13.436.212 15.060.985 13.099.022 
      
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις      
Μετοχικό κεφάλαιο 12 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 
Ίδιες µετοχές 14 -683.046 -478.860 -683.046 -478.860 
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής  422.643 422.643 422.643 422.643 
Λοιπά αποθεµατικά 13 1.837.489 1.837.489 1.837.489 1.837.489 
Υπόλοιπο κερδών  εις νέο  -34.962 -62.087 -28.673 -222.317 
Σύνολο   8.742.124 8.919.185 8.748.413 8.758.955 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  8.742.124 8.919.185 8.748.413 8.758.955 
      
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 15 65.000 62.500 65.000 62.500 
∆άνεια τραπεζών 18 2.283.333 533.333 2.283.333 533.333 
Έσοδα εποµένων χρήσεων από επιχορηγήσεις 16 66.369 92.935 66.369 92.935 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 17 586.319 490.819 586.319 490.819 
Λοιπές προβλέψεις  53.000 50.000 53.000 50.000 
Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων   3.054.020 1.229.587 3.054.020 1.229.587 
      
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 18 2.000.000 1.800.000 2.000.000 1.800.000 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19 1.420.230 1.420.773 1.191.885 1.243.814 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση 18 66.667 66.667 66.667 66.667 
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων  3.486.897 3.287.440 3.258.551 3.110.481 
      

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  15.283.041 13.436.212 15.060.985 13.099.022 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 

  Όµιλος Εταιρεία 
 Σηµ 01.01 - 31.03.10 01.01 - 31.03.09 01.01 - 31.03.10 01.01 - 31.03.09 
Πωλήσεις  1.258.385 1.883.038 1.187.892 1.735.633 
Κόστος πωλήσεων  719.359 866.199 503.947 818.670 
Μικτό κέρδος  539.026 1.016.839 683.945 916.963 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  34.866 23.367 34.866 23.367 
Έξοδα διάθεσης  81.759 131.944 66.909 67.955 
Έξοδα διοίκησης  81.094 229.910 74.344 101.932 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  218.065 305.795 218.065 305.795 
Άλλα λειτουργικά έξοδα  40.722 599 40.722 599 
Λειτουργικό αποτέλεσµα  152.251 371.957 318.770 464.049 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  0 0 0 0 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  26.626 15.509 26.626 14.601 
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες)  125.624 356.448 292.144 449.449 
Φόρος εισοδήµατος 20 98.500 125.667 98.500 123.957 
Καθαρό κέρδος (ζηµιά) περιόδου  27.124 230.781 193.644 325.492 
      
Λοιπά συνολικά έσοδα      
Μεταβολή αποθεµατικών από αλλαγή συντελεστή      
αναβαλλόµενης φορολογίας  0 0 0 0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  27.124 230.781 193.644 325.492 
Κατανεµηµένα σε:      
Μετόχους µητρικής  27.124 230.781 193.644 325.492 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 0 0 
Κέρδη ανά µετοχή ( σε € ανά µετοχή) 21 0,002 0,016 0,013 0,023 
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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 08 0 0 0 0 0 0 0 
Αγορά ιδίων 0 0 0 0 0 0 0 
Μέρισµα χρήσης 08 0 0 0 0 0 0 0 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 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 0 2.530.180 11.848.247 

        
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 -204.186 0 -204.186 
Μέρισµα χρήσης 2009 0 0 0 0 0 0 0 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 193.644 193.644 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.03.10 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 -683.046 -28.673 8.748.413 
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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 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 0 2.200.545 0 11.660.678 
∆ιάθεση κερδών χρήσης 08 0 0 0 0 0 0 0 0 
Αγορά ιδίων 0 0 0 0 0 0 0 0 
Μέρισµα χρήσης 08 0 0 0 0 0 0 0 0 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 230.781 0 230.781 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.03.09 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 0 2.431.326 0 11.891.459 

         
         
Υπόλοιπα την 01.01.10 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 -478.860 -62.086 0 8.919.187 
∆ιάθεση κερδών χρήσης 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 
Αγορά ιδίων 0 0 0 0 -204.186 0 0 -204.186 
Μέρισµα χρήσης 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 27.124 0 27.124 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.03.10 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 -683.046 -34.962 0 8.742.125 



 
ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

 
 

Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2010 – 31.03.2010 8

Κατάσταση ταµιακών ροών  
 Όµιλος Εταιρεία 
Λειτουργικές δραστηριότητες 01.01-31.03.10 01.01-31.03.09 01.01-31.03.10 01.01-31.03.09 
Κέρδη προ φόρων 125.624 356.448 292.144 449.449 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις 385.518 337.497 381.553 321.597 
Προβλέψεις 42.500 0 42.500 0 
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -26.566 -22.500 -26.566 -22.500 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 26.626 15.509 26.626 14.601 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης      
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 7.608 61.235 7.608 63.485 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.017.926 -397.216 -1.139.521 -413.305 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) -543 -581.138 -51.929 -641.691 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα -26.626 -15.509 -26.626 -14.601 
Καταβληµένοι φόροι 0 -31.287 0 -27.767 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -483.785 -276.960 -494.211 -270.733 
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων -501.479 -261.065 -501.479 -261.065 
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 0 0 0 0 
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων 0 0 0 0 
Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων 0 0 0 0 
(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση παγίων 0 0 0 0 
Τόκοι εισπραχθέντες 0 0 0 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -501.479 -261.065 -501.479 -261.065 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.950.000 100.000 1.950.000 100.000 
Μερίσµατα πληρωτέα 0 0 0 0 
Αγορά ιδίων µετοχών -204.186 0 -204.186 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.745.814 100.000 1.745.814 100.000 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + 
(γ) 760.550 -438.025 750.125 -431.798 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης  574.233 762.335 556.473 696.322 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 1.334.783 324.309 1.306.597 264.524 
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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 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 στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι 
ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας της περιόδου 
01.01.2010 – 31.03.2010 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 29 Απριλίου 
2010. 
 
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους 
που παρουσιάζονται.  
 

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 
 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» αφορούν τη 
περίοδο από 01.01.2010 έως 31.03.2010. Έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχούς 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, την αρχή του δουλευµένου και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις ∆ιερµηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
∆ιερµηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρούσες οικονοµικές 
καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους και είναι εκπεφρασµένες σε Ευρώ. 
 
2.1.1. Χρήση εκτιµήσεων. 
 
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 χρήσεις. 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. 
 
2.1.2. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων. 
 
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC), 
έχουν ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάµενα 
πρότυπα, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η εκτίµηση της διοίκησης της εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από 
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την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου 
και της εταιρίας, παρατίθεται παρακάτω. 
 
2.1.2.1. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ εντός της χρήσης 2009 
 
Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε ισχύ, για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Το αναθεωρηµένο πρότυπο απαιτεί την παρουσίαση αναδιατύπωσης του ισολογισµού έναρξης της 
συγκριτικής περιόδου σε περιπτώσεις επαναταξινόµησης συγκριτικής πληροφόρησης και εισάγει την 
κατάσταση συνολικού εισοδήµατος η οποία µπορεί να είναι µία ενιαία κατάσταση ή δύο ξεχωριστές 
καταστάσεις και στην οποία θα αναγνωρίζονται όλες οι µεταβολές της καθαρής θέσης που δεν 
προέρχονται από συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες. Επίσης το πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε τον Μάιο 
του 2008 για να διευκρινίσει ότι µερικά και όχι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 
οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορική εκµετάλλευση 
είναι παραδείγµατα κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων. 
Το πρότυπο αυτό εφαρµόσθηκε από 01.01.2009 και πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δεν είχε 
ουσιώδη επίπτωση για τον Όµιλο και την Εταιρία. 
 
Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. 
 
Το εν λόγω τροποποιηµένο πρότυπο απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που 
σχετίζεται άµεσα µε την κατασκευή ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πληρούν συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις. Η επιλογή για άµεση εξοδοποίηση του συνολικού κόστους δανεισµού απαλείφθηκε. 
Τον Μάιο του 2008 το ∆.Λ.Π. 23 τροποποιήθηκε επίσης, για να ορίσει ότι ο τόκοι υπολογίζονται µε 
την χρήση της µεθόδου του αποτελεσµατικού επιτοκίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ∆.Λ.Π.39. 
Το πρότυπο αυτό δεν είχε ουσιώδη επίπτωση, γιατί ό Όµιλος και η Εταιρία επί του παρόντος είχαν 
ολοκληρώσει τα επενδυτικά τους σχέδια. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Οι τροποποιήσεις απαιτούν, την αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια, εξαγοράσιµων χρηµατοοικονοµικών 
µέσων που επιβάλλουν στην οντότητα την δέσµευση να παραδώσει σε ένα τρίτο µέρος, ένα αναλογικό 
µερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της κατά την λύση της, όταν πληρούνται 
συγκεκριµένες συνθήκες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 
∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή 
µετά την 01/01/2009. 
 
Το ∆.Π.Χ.Α. 8 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά Τοµέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που 
επιφέρει το πρότυπο, είναι, η βάση διαχωρισµού των λειτουργικών τοµέων και η δυνατότητα 
επιµέτρησης των στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των 
εσωτερικών αναφορών προς τον λαµβάνοντα τις αποφάσεις, προκειµένου να κατανεµηθούν οι πόροι 
και να εκτιµηθεί η απόδοση. 
Στη τρέχουσα χρήση ο όµιλος εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρµογής του και κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι αυτές δεν συντρέχουν. 
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Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Με βάση την τροποποίηση αυτή, επιτρέπεται κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α., στις ατοµικές 
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας, να γίνει χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους για 
επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
εφαρµογή για την Εταιρία. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που Βασίζονται στην Αξία Μετοχών», µε ισχύ από 
01.01.2009. 
 
Οι τροποποιήσεις πραγµατεύονται θέµατα συνθηκών ωρίµανσης και ακυρώσεων δικαιωµάτων. 
Συγκεκριµένα ορίζει ότι οι συνθήκες ωρίµανσης είναι συνθήκες υπηρεσίας και αποδοτικότητας και 
συνεπώς λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία της 
παραχώρησης. Επίσης καθορίζει ότι όλες οι ακυρώσεις δικαιωµάτων, ανεξάρτητα αν προέρχονται από 
την οντότητα ή από τα άλλα µέρη πρέπει να έχουν τον ίδιο λογιστικό χειρισµό. Οι τροποποιήσεις 
αυτές δεν έχουν εφαρµογή από τον Όµιλο και την Εταιρία. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Με βάση τις τροποποιήσεις µία επένδυση σε συγγενή είναι ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο για 
σκοπούς ελέγχου της αποµείωσης. Συνεπώς τυχόν ζηµίες αποµείωσης δεν κατανέµονται σε υπεραξία 
και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης και τυχόν αναστροφή ζηµιών αποµείωσης αφορά το 
σύνολο της επένδυσης. Επίσης όταν µια επένδυση σε συγγενή εταιρία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε 
το ∆.Λ.Π. 39, δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 28. Ο Όµιλος έχει ήδη εφαρµόσει 
αυτή την αρχή. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η εύλογη αξία µείον το κόστος της πώλησης προσδιορίζονται µε 
την χρήση τεχνικών προεξόφλησης των χρηµατοροών, παρέχονται ισοδύναµες γνωστοποιήσεις µε 
αυτές που προβλέπονται για τον προσδιορισµό της αξίας χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν 
εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρία. 
 
Τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π.38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι προκαταβολές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν 
γίνονται προκαταβολικά για την απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή για την λήψη 
υπηρεσιών. Επίσης έγινε τροποποίηση του λεκτικού σχετικά µε την διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα 
στοιχεία, που στην ουσία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και των άλλων, εκτός της σταθερής µεθόδου 
απόσβεσης, επί των αΰλων στοιχείων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρµογή στον όµιλο και την 
εταιρία. 
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Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, µία τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που έχει ως συνέπεια, η 
µεταβολή των υπεσχηµένων παροχών να επηρεάζεται από µελλοντικές αυξήσεις µισθών, να θεωρείται 
περικοπή, ενώ τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που µεταβάλει τα οφέλη που αποδίδονται σε 
παρελθούσα υπηρεσία, θεωρείται αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας, αν καταλήγει σε µείωση της 
παρούσας αξίας της δέσµευσης καθορισµένης παροχής. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρµογή 
στον όµιλο και την εταιρία. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», µε ισχύ 
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε θέµατα αναταξινόµησης παραγώγων από την κατηγορία των 
επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, στην περίπτωση παύσης ή έναρξης σχέσης 
αντιστάθµισης, σε τροποποιήσεις του ορισµού των στοιχείων που επιµετρώνται σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων και σε τροποποιήσεις σχετικά µε τον καθορισµό του αποτελεσµατικού επιτοκίου σε 
περίπτωση που ένα χρεωστικό µέσο παύει να είναι αντισταθµισµένο στοιχείο. Οι τροποποιήσεις αυτές 
δεν είχαν εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρία. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 
µετά την 01.01.2009. 
 
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι οντότητες που αποκτούν ενσώµατα πάγια µε σκοπό την 
ενοικίαση και στην συνέχεια την πώλησή τους, παρουσιάζουν το αντίτιµο από την πώληση ως έσοδο 
και µεταφέρουν τα στοιχεία αυτά από τα ενσώµατα πάγια στα αποθέµατα όταν καθίστανται 
προοριζόµενα για πώληση. Αντίστοιχη τροποποίηση έγινε και στο ∆.Λ.Π. 7 «Κατάσταση ταµιακών 
ροών» βάσει της οποίας οι ταµιακές ροές από την αγορά ενοικίαση και πώληση τέτοιων στοιχείων 
αναγνωρίζονται στις ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν 
εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρία. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.29 «Χρηµατοοικονοµική Αναφορά σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες», µε 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Οι τροποποιήσεις έγιναν για να δώσουν έµφαση στο γεγονός ότι ένας αριθµός περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων επιµετρώνται σε εύλογη αξία και όχι στο κόστος. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 31 «Συµφέροντα σε Κοινοπραξίες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν ένα συµφέρον σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π. 39 δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 31. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 
εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.20 «Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις Κρατικής 
Βοήθειας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. 
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Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, η λήψη δανείου από το κράτος µε επιτόκιο µικρότερο αυτού της 
αγοράς λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20 και όχι το ∆.Λ.Π. 39. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία.  
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, ακίνητα που είναι στο κατασκευαστικό στάδιο και προορίζονται 
για επενδύσεις σε ακίνητα µε την ολοκλήρωση τους, είναι εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 40 
και συνεπώς µπορούν να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρµογή 
στον όµιλο και την εταιρία. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 
01.01.2009. 
 
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, αίρεται η απαγόρευση της λήψης του βιολογικού µετασχηµατισµού 
ως παραµέτρου για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και 
απαιτείται ή χρήση του αγοραίου επιτοκίου, όταν για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας 
χρησιµοποιείται η προεξόφληση των µελλοντικών ταµιακών ροών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 
εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», µε ισχύ, για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2008. 
 
Η διερµηνεία αυτή, περιγράφει τον λογιστικό χειρισµό της ανταµοιβής της εµπιστοσύνης, που µια 
οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια µιας συναλλαγής πώλησης αγαθών, παροχής 
υπηρεσιών, ή χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και η οποία (ανταµοιβή 
της εµπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί στο µέλλον, µε 
την λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση, αγαθών ή υπηρεσιών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στον 
όµιλο και την εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 15 «Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Η ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες για το αν εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 18 ή το ∆.Λ.Π. 11 σε περιπτώσεις 
κατασκευής ακινήτων. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκµεταλλεύσεις Εξωτερικού», µε ισχύ για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.10.2008. 
 
Η διερµηνεία ορίζει, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, λογιστική αντιστάθµισης µπορεί να εφαρµοσθεί, 
µόνον για συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του λειτουργικού νοµίσµατος της 
εκµετάλλευσης του εξωτερικού και του λειτουργικού νοµίσµατος της µητρικής εταιρίας. Η διερµηνεία 
αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 
 
∆.Π.Χ.Α. 7 «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για τα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία», µε ισχύ για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. 
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Οι βελτιώσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, αφορούν την 
ένταξη και παρουσίαση των επιµετρήσεων σε εύλογη αξία, σε τρία επίπεδα ιεράρχησης (Επίπεδο 1, 
όπου γίνεται χρήση δηµοσιευµένων τιµών, Επίπεδο 2 όπου γίνεται χρήση δεδοµένων που προκύπτουν 
από παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά και Επίπεδο 3, όπου χρησιµοποιούνται δεδοµένα που δεν 
βασίζονται σε παρατηρήσιµες στην αγορά τιµές) και κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά µε 
τον κίνδυνο ρευστότητας. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν θα έχουν κάποια επίπτωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις µε δεδοµένο ότι αφορούν γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν 
χρησιµοποιούνται ευρέως από την εταιρία και το όµιλο. 
 
∆ιερµηνεία 9 και ∆.Λ.Π. 39 «Τροποποιήσεις για Ενσωµατωµένα Παράγωγα», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που λήγουν την ή µετά την 30.06.2009. 
 
Βάσει αυτών των τροποποιήσεων, σε περίπτωση επαναταξινόµησης χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων έξω από την κατηγορία των «επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων», πρέπει να γίνεται επανεκτίµηση των ενσωµατωµένων σε κύρια σύµβαση 
παραγώγων. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρία διότι δεν 
γίνεται χρήση τέτοιων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 
 
2.1.2.2. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ µετά την χρήση 2009 
 
Αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. 
 
Με σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο ∆.Π.Χ.Π. 3, που αφορούν την επιµέτρηση των 
δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να επιµετρώνται στην εύλογη αξία 
κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του κόστους που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση, και την 
αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσµάτων, του αποτελέσµατος από την επανεπιµέτρηση του 
ενδεχόµενου ανταλλάγµατος που ταξινοµήθηκε ως υποχρέωση. Το πρότυπο αυτό θα εφαρµοσθεί από 
τον όµιλο και την εταιρία από την 01.01.2010 αν συντρέξει περίπτωση. 
 
Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», µε ισχύ για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. 
 
Με Βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο 
αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. 
Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης επιµετράται σε εύλογη 
αξία και το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Τον Μάιο του 2008 το ∆.Λ.Π 27 
τροποποιήθηκε επίσης, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009, για να 
διευκρινίσει ότι όταν µία επένδυση σε θυγατρική λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 και 
ταξινοµηθεί ως κατεχόµενη για πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5, το ∆.Λ.Π. 39 συνεχίζει να 
εφαρµόζεται. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρµοσθεί από τον όµιλο και την εταιρία από την 01.01.2010 
αν συντρέξει περίπτωση. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για 
Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 
µετά την 01.07.2009. 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 
µιας θυγατρικής στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για πώληση. Ο 
Όµιλος και η Εταιρία, θα εφαρµόσουν την τροποποίηση άµεσα, αν συντρέξει περίπτωση. 
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∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», µε ισχύ για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. 
 
Η διερµηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανοµή µη ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε 
ιδιοκτήτες, επιµετράται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία που η διανοµή εγκρίνεται από το 
αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, τυχόν 
διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και της υποχρέωσης για 
διανοµή, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον 
Όµιλο και την Εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2009. 
 
Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα λήψης ενσωµάτων παγίων από πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή 
τους µε δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες, ή για 
αµφότερα. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 
 
Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2011. 
 
Το νέο πρότυπο απλοποίησε τον ορισµό των συνδεδεµένων µερών και έδωσε κάποιες εξαιρέσεις 
γνωστοποιήσεων για τις οντότητες που συνδέονται µε το κράτος. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας και του οµίλου. 
 
«∆.Π.Χ.Α. 9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά 
την 01.01.2013. 
 
Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήµα για την αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 39 και προβλέπει ότι τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου για την 
διαχείριση τους και επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. ∆εν 
αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και την εταιρία. 
 
«Τροποποίηση της ∆ιερµηνείας 14 Προπληρωµή της Ελάχιστης Απαίτησης Χρηµατοδότησης» µε 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2011. 
 
Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 19 «Αντικατάσταση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε Συµµετοχικούς Τίτλους», 
µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την η µετά την 01.07.2010. 
 
Η διερµηνεία καθορίζει το λογιστικό χειρισµό κατά την αντικατάσταση υποχρεώσεων µιας οντότητας 
µε συµµετοχικούς τίτλους της. Βάσει της εν λόγω διερµηνείας, η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας 
της υποχρέωσης και εύλογης αξίας των συµµετοχικών τίτλων, αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. Η εν λόγω διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή για τον όµιλο και 
την εταιρία. 
 
Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 «Κατάταξη ∆ικαιωµάτων», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.02.2010. 
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Βάσει της εν λόγω τροποποίησης, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης, ή δικαιώµατα αγοράς 
µετοχών, για απόκτηση ενός σταθερού αριθµού ιδίων µετοχών µιας οντότητας έναντι ενός σταθερού 
ποσού οποιουδήποτε νοµίσµατος, είναι συµµετοχικός τίτλος αν η οντότητα τα προσφέρει αναλογικά 
σε όλους του υπάρχοντες ιδιοκτήτες της ίδιας κατηγορίας των µη παράγωγων συµµετοχικών τίτλων 
της. Η εν λόγω τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρία. 
 
Τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρόσθετες Τροποποιήσεις για τους Εφαρµόζοντες για Πρώτη Φορά 
τα ∆.Π.Χ.Α.», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010. 
 
Η εν λόγω τροποποίηση εισάγει πρόσθετες εξαιρέσεις (χρήση τεκµαιρόµενου κόστους) για 
περιουσιακά στοιχεία που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη οντοτήτων που εξάγουν πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο και εφαρµόζουν τα ∆.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή 
στον όµιλο και την εταιρία. 
 
Τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Α. 2 «Πληρωµή βάσει αξίας των µετοχών του οµίλου που διακανονίζεται 
σε µετρητά», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010. 
 
Αντικείµενο της τροποποίησης είναι ο χειρισµός τέτοιων συναλλαγών στις ατοµικές ή ξεχωριστές 
οικονοµικές καταστάσεις της οντότητας που λαµβάνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες και η οποία δεν έχει 
δέσµευση να διακανονίσει την συναλλαγή. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν 
εφαρµογή από τον όµιλο και την εταιρία. 
 
«∆ιάφορες Βελτιώσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες». 
 
Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν διάφορες ηµεροµηνίες ισχύος, κυρίως για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010 και δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις 
 
 
2.2. 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. 
∆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 
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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. 
 
2.3 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. 
 
2.4 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. 
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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. 
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 
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Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των 
στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. 
 
2.5 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 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 
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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. 
 
2.6 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.  
 
2.7 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. 
 
2.8 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. 
 
2.9 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. 
 
2.10 Μετοχικό κεφάλαιο  
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιµες προνοµιούχες 
µετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. 
Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση 
µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται.  
Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) 
εµφανίζεται 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.  
 
2.11 Μερίσµατα 
Τα πληρωτέα µερίσµατα, απεικονίζονται ως υποχρέωση, κατά τον χρόνο έγκρισης αυτών από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 



 
ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

 
 

Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2010 – 31.03.2010 21

 
2.12 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. 
 
2.13 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.     
 
2.14 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. 

 
2.15 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. 
 
2.16 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.   
 
2.17 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 
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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 
2.4. Οι ανακτήσιµες αξίες των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών προσδιορίζονται µε βάση την 
αξία χρήσεως αυτών. Οι υπολογισµοί της αξίας χρήσης απαιτούν την χρήση εκτιµήσεων. 

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 της πώλησης λογισµικών προγραµµάτων.  
 
β) Γεωγραφικοί τοµείς 
∆εν απαιτείται ανάλυση δεδοµένου ότι ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας προέρχεται αποκλειστικά από 
πωλήσεις εσωτερικού. 
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5. Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία   
 
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 
 
Εταιρεία - Όµιλος Γήπεδα Κτίρια Μεταφ/κά Λοιπά   
Αξία κτήσεως οικόπεδα εγκατ/σεις µέσα Έπιπλα Ακιν/σεις Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2010 523.000 4.012.424 138.331 1.964.704 0 6.638.459 
Προσθήκες περιόδου 0 0 0 752 150.000 150.752 
Αναπροσαρµογές 0 0 0 0 0 0 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.03.2010 523.000 4.012.424 138.331 1.965.456 150.000 6.789.211 
       
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2010 0 418.619 97.120 1.125.063 0 1.640.802 
Αποσβέσεις περιόδου 0 24.649 3.286 75.545 0 103.479 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.03.2010 0 443.268 100.405 1.200.608 0 1.744.282 
       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2010 523.000 3.593.805 41.211 839.641 0 4.997.657 
Κατά την 31.03.2010 523.000 3.569.155 37.925 764.849 150.000 5.044.929 
       
Αξία κτήσεως        
Απογραφή 01.01.2009 523.000 3.915.057 165.431 1.736.862 0 6.340.350 
Προσθήκες περιόδου 0 97.367 -27.100 227.842 0 298.109 
Αναπροσαρµογές 0 0 0 0 0 0 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2009 523.000 4.012.424 138.331 1.964.704 0 6.638.459 
       
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2009 0 283.806 110.315 835.682 0 1.229.803 
Αποσβέσεις περιόδου 0 134.813 13.905 289.381 0 438.100 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 -27.100 0 0 -27.100 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2009 0 418.619 97.120 1.125.063 0 1.640.802 
       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2009 523.000 3.631.251 55.116 901.180 0 5.110.548 
Κατά την 31.12.2009 523.000 3.593.805 41.211 839.641 0 4.997.657 

 
 
Σηµειώνεται ότι επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν εµπράγµατα βάρη για εξασφάλιση 
τραπεζικών υποχρεώσεων του ύψους των οποίων την 31.03.2010 ανήρχοντο στο ποσό των 2 εκατ. 
Ευρώ περίπου.  
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων.  
 

 Εταιρεία   Οµιλος 
  Λογισµικά    Λογισµικά  
Κόστος κτήσεως ∆ικαιώµατα προγράµµατα Σύνολο  ∆ικαιώµατα προγράµµατα Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2009 0 5.643.937 5.643.937  0 5.961.944 5.961.944 
Προσθήκες περιόδου 0 1.178.364 1.178.364  0 1.218.014 1.218.014 
Αποµειώσεις / διαγραφές  0 0   -318.007 -318.007 
Υπόλοιπο 31.12.2009 0 6.822.301 6.822.301  0 6.861.952 6.861.952 
        
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις        
Απογραφή 01.01.2009 0 2.654.662 2.654.662  0 2.669.956 2.669.956 
Προσθήκες περιόδου 0 931.439 931.439  0 1.023.201 1.023.201 
Αποµειώσεις / διαγραφές 0 0 0  0 -107.056 -107.056 
Υπόλοιπο 31.12.2009 0 3.586.102 3.586.102  0 3.586.102 3.586.102 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 01.01.2009 0 2.989.275 2.989.275  0 3.291.988 3.291.988 
Κατά την 31.12.2009 0 3.236.200 3.236.200  0 3.275.850 3.275.850 
        

  Λογισµικά    Λογισµικά  
Κόστος κτήσεως ∆ικαιώµατα προγράµµατα Σύνολο  ∆ικαιώµατα προγράµµατα Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2010 0 6.822.301 6.822.301  0 6.861.952 6.861.952 
Προσθήκες περιόδου 0 350.727 350.727  0 350.727 350.727 
Αποµειώσεις / διαγραφές 0 0 0  0 0 0 
Απόσχιση κλάδου 0 0 0  0 0 0 
Υπόλοιπο 31.03.2010 0 7.173.028 7.173.028  0 7.212.678 7.212.678 
        
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις   Σύνολο    Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2010 0 3.586.102 3.586.102  0 3.586.102 3.586.102 
Προσθήκες περιόδου 0 278.073 278.073  0 282.038 282.038 
Αποµειώσεις / διαγραφές 0 0 0  0 0 0 
Απόσχιση κλάδου 0 0 0  0 0 0 
Υπόλοιπο 31.03.2010 0 3.864.175 3.864.175  0 3.868.140 3.868.140 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 01.01.2010 0 3.236.200 3.236.200  0 3.275.850 3.275.850 
Κατά την 31.03.2010 0 3.308.853 3.308.853  0 3.344.538 3.344.538 
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7. Επενδύσεις σε θυγατρικές.  
 
H εταιρία την 2 Οκτωβρίου 2008 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 

 
Στην  χρήση 2009 η εταιρεία αποµείωσε πλήρως την αξία αυτή η δε κίνηση των επενδύσεων σε 
θυγατρικές έχει ως εξής.  
 

 Εταιρεία 
 31.03.10 31.12.09 
Υπόλοιπο έναρξης 322.752 322.752 
Εξαγορές αποκτήσεις 0 0 
Αποµειώσεις διαγραφές -322.752 -322.752 
Υπόλοιπο λήξης 1 1 

 
 

8. Αποθέµατα 
 
Κατωτέρω παρατίθενται τα υπόλοιπα των αποθεµάτων.  
  

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.10 31.12.09 31.03.10 31.12.09 
Εµπορεύµατα 216.319 223.647 216.319 223.647 
Πρώτες ύλες 28.022 28.303 28.022 28.303 
Σύνολο 244.342 251.950 244.342 251.950 
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9. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις.  
 
Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών εµπορικών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής. 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.10 31.12.09 31.03.10 31.12.09 
Πελάτες 2.415.788 2.917.563 2.279.336 2.768.446 
Επιταγές εισπρακτέες 707.312 470.477 651.552 374.718 
Γραµµάτια εισπρακτέα 7.056 7.056 7.056 7.056 
Προβλέψεις αποµείωσης -523.256 -542.243 -403.268 -422.256 
Σύνολο 2.606.900 2.852.853 2.534.676 2.727.965 

 
 
Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.10 31.12.09 31.03.10 31.12.09 
Υπόλοιπο έναρξης 542.243 29.040 422.256 29.040 
Προβλέψεις νέων επισφαλειών 0 513.204 0 393.216 
∆ιαγραφές απαιτήσεων -18.988  -18.988 0 
Υπόλοιπο λήξης 523.256 542.243 403.268 422.256 

 
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις καλύπτουν το σύνολο των εξατοµικευµένων απαιτήσεων 
που βρίσκονται σε καθυστέρηση µεγαλύτερη του ενός έτους, έναντι των συµβατικών ηµεροµηνιών 
λήξης και που σε κάθε περίπτωση δεν αναµένεται εύλογα η είσπραξή τους, επειδή δεν καλύπτονται 
ασφαλιστικά και δεν κρίνεται συµφέρουσα η επιδίωξη της είσπραξή τους µέσω δικαστικής οδού. Οι 
απαιτήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση µικρότερη του έτους, έναντι των συµβατικών 
ηµεροµηνιών λήξης και για τις οποίες δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων, 
είναι ασήµαντες. 

10. Λοιπές απαιτήσεις  
 
Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής. 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.10 31.12.09 31.03.10 31.12.09 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 656.956 52.005 505.321 25.039 
Ελληνικό δηµόσιο  264.385 214.416 99.156 68.146 
Προσωπικό λογαριασµοί απόδοσης 61.456 58.209 61.456 58.209 
Προκαταβολές προµ/των 1.397.976 987.797 1.363.569 987.797 
Λοιποί χρεώστες 207.766 22.200 207.766 22.200 
Χρηµατικές διευκολύνσεις 
θυγατρικής 0 0 1.132.549 875.618 
Προβλέψεις αποµείωσης -81.565 -51.532 -940.000 -900.000 
Σύνολα 2.506.973 1.283.094 2.429.818 1.137.009 

 
 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων (Πελάτες, Λοιπές απαιτήσεις) συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές 
αξίες. Οµοίως η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη εγγυήσεις και 
πιστωτικές ενισχύσεις, ταυτίζεται µε τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων. 
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11. Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  
 
Τα υπόλοιπα των Ταµιακών  διαθεσίµων και ισοδύναµων αυτών αναλύονται ως εξής. 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.10 31.12.09 31.03.10 31.12.09 
Ταµείο 52.074 49.657 42.224 46.450 
Καταθέσεις όψεως 1.282.710 524.575 1.264.373 510.023 
 1.334.783 574.233 1.306.597 556.473 

 
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών, αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της Εταιρείας και 
τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

12.  Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Την 31η  Μαρτίου 2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήρχετο σε € 7.200.000 διαιρούµενο σε 
18.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 40 λεπτών του € η κάθε µία. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν 
εξοφληθεί πλήρως, έχουν δικαίωµα ψήφου και συµµετέχουν στη διανοµή των κερδών. Σηµειώνεται 
ότι στην χρήση 2009 αποφασίσθηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από 
0,50 Ευρώ σε 0,40 Ευρώ δι΄ εκάστη µετοχή και συνακόλουθα η αύξηση  του αριθµού των µετοχών 
της Εταιρείας από 14.400.000 σε 18.000.000.   
 

13.  Αποθεµατικά. 
 
Τα αποθεµατικά που παρουσιάζονται στις  οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.10 31.12.09 31.03.10 31.12.09 
Τακτικό αποθεµατικό 264.596 264.596 264.596 264.596 
Αφορολόγητα αποθεµατικά 968.602 968.602 968.602 968.602 
Αποθεµατικά 
αναπροσαρµογής 422.643 422.643 422.643 422.643 
Έκτακτα  αποθεµατικά 604.291 604.291 604.291 604.291 
Σύνολο 2.260.132 2.260.132 2.260.132 2.260.132 

 
 
 

14. Ίδιες µετοχές 
 
Η εταιρεία κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, µετά από απόφαση των αρµοδίων οργάνων, 
προέβη σε αγορές ιδίων µετοχών. Ο αριθµός των µετοχών που κατείχε η εταιρεία την 31.03.2010 
ανήρχοντο σε 743.253 και το αντίστοιχο κόστος κτήσης αυτών σε € 683.046. 
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15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού. 
 
Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης σε 
περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές των 
εργαζοµένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι 
εργαζόµενοι που παραιτούνται ή απολύονται µε αιτία δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η οφειλόµενη 
αποζηµίωση, σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση µε 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε 
περίπτωση απόλυσης. Η πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία όπως 
παρουσιάζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, δεν βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική 
µελέτη αλλά αποτελεί εκτίµηση της διοίκησης της εταιρείας και εκτιµάται ότι αυτή δεν διαφέρει 
ουσιωδώς της πραγµατικότητας. Η κίνηση της πρόβλεψης κατά την διάρκεια των έχει ως εξής:  
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.10 31.12.09 31.03.10 31.12.09 
Υπόλοιπο έναρξης 62.500 50.000 62.500 50.000 
Κόστος τρέχουσας 
υποχρέωσης 2.500 12.500 2.500 12.500 
Υπόλοιπο λήξης 65.000 62.500 65.000 62.500 

 

16. Έσοδα εποµένων χρήσεων από επιχορηγήσεις. 
 
Η κίνηση του λογαριασµού επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως: 
 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.10 31.12.09 31.03.10 31.12.09 
Υπόλοιπο έναρξης 92.935 169.710 92.935 169.710 
Νέες επιχορηγήσεις 0 15.000 0 15.000 
Τακτοποιήσεις 0 0 0 0 
Αποσβέσεις 26.566 91.776 26.566 91.776 
Υπόλοιπο τέλους 66.369 92.935 66.369 92.935 

 

17. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει 
εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην 
ίδια φορολογική αρχή. Οι µεταβολές των αναβαλλόµενων φόρων έχουν ως εξής. 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.10 31.12.09 31.03.10 31.12.09 
Υπόλοιπο έναρξης 490.818 599.512 490.818 599.512 
Μεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσης 95.501 -108.693 95.501 -108.693 
Μεταβολές στην καθαρή θέση 0 0 0 0 
Υπόλοιπο λήξης 586.319 490.819 586.319 490.819 

 



 
ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

 
 

Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2010 – 31.03.2010 29

18. ∆ανεισµός. 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής  
 

 Όµιλος Εταιρεία 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός 31.03.10 31.12.09 31.03.10 31.12.09 
Τραπεζικός  δανεισµός 2.283.333 533.333 2.283.333 533.333 
Υποχρεώσεις χρηµατοοικονοµικής 
µίσθωσης 0 0 0 0 
Οµολογιακά δάνεια 0 0 0 0 
Σύνολο µακροπροθέσµων δανείων 2.283.333 533.333 2.283.333 533.333 
     
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός     
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση 66.667 66.667 66.667 66.667 
Τραπεζικός δανεισµός 2.000.000 1.800.000 2.000.000 1.800.000 
Σύνολο βραχυπροθέσµων δανείων 2.066.667 1.866.667 2.066.667 1.866.667 
     
Σύνολο δανείων 4.350.000 2.400.000 4.350.000 2.400.000 

 

19. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 
Το υπόλοιπο των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.10 31.12.09 31.03.10 31.12.09 
Προµηθευτές 317.787 299.243 148.215 160.219 
Μερίσµατα πληρωτέα 7.099 7.099 7.099 7.099 
Οφειλόµενες αµοιβές 556 1.138 556 1.138 
Λοιπές υποχρεώσεις 281.818 421.883 316.818 421.883 
Επιταγές πληρωτέες 633.789 397.528 555.713 396.338 
Προκαταβολές πελατών 59.610 52.625 59.410 52.625 
Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους τέλη 26.730 140.939 13.113 139.543 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς 34.613 68.097 32.734 64.969 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 58.226 32.222 58.226 0 
Σύνολα 1.420.230 1.420.773 1.191.885 1.243.814 

 

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

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.10 31.03.09 31.03.10 31.03.09 
Τρέχων φόρος περιόδου 0 25.321 0 25.321 
Αναβαλλόµενος φόρος 95.500 98.636 95.500 98.636 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0 1.710 0 0 
Προβλέψεις για διαφορές φόρων  3.000 0 3.000 0 
Σύνολο 98.500 125.667 98.500 123.957 
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21. 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 
 31.03.10 31.03.09 31.03.10 31.03.09 
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 27.124 230.781 193.644 325.492 
Σταθµισµένος µέσος όρος µετοχών 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 
Κέρδη ανά µετοχή 0,002 0,016 0,013 0,023 

22. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.  
 
Σηµειώνεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας  (χρήσεις 2008 έως 2009) και της  
θυγατρικής της εταιρείας (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 σωρευτικά η 
Εταιρεία,  σε σχέση µε το θέµα αυτό, ανέρχεται σε € 53.000.  

23. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31.03.10 
ανέρχεται σε 36 άτοµα ενώ  την 31.03.09 ανερχόταν σε 41 άτοµα. 
 

24. 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 
 31.03.10 31.03.09 31.03.10 31.03.09 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών     
Σε θυγατρική 0 16.461 0 16.461 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών     
Από θυγατρική 0 0 0 0 
Απαιτήσεις     
Από θυγατρική 1.132.549 223.024 1.132.549 223.024 
Υποχρεώσεις     
Σε θυγατρική 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 21.325 31.727 21.325 31.727 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη  και µέλη  
της διοίκησης 0 0 0 0 
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25. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών 
του Οµίλου. 
 
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, τοµέας που 
σήµερα ασκείται από την θυγατρική εταιρεία «I TBA Telecom». Στα πλαίσια της ανωτέρω 
συνεργασίας η εταιρεία έχει δεσµευθεί, µέσω εγγυητικών επιστολών καλής πληρωµής, την καταβολή 
ελάχιστων ετήσιων  αµοιβών προς τον προµηθευτή, για την σύµβαση συνεργασίας µέχρι και το έτος 
2011, συνολικού ποσού $ 4.500.000.  
 
Η δραστηριότητα αυτή κατά την διάρκεια της χρήσης 2008 µεταβιβάσθηκε στην θυγατρική εταιρεία 
µε την επωνυµία «I TBA Telecom Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ» η δε εκµετάλλευση 
του κλάδου αυτού από την θυγατρική εταιρεία είναι ζηµιογόνος.  
 
Ενόψει του ζηµιογόνου αποτελέσµατος της θυγατρικής εταιρείας, το οποίο είχε ως συνέπεια την 
εµφάνιση αρνητικών ιδίων κεφαλαίων αυτής, έλαβε χώρα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων 
της, µε σκοπό την υιοθέτηση πρόσφορων µέτρων για την ενίσχυση  της κεφαλαιακής επάρκειας της 
θυγατρικής εταιρείας, πλην όµως δεδοµένου ότι λόγω της διάρκειας και έντασης της ύφεσης, είναι 
αµφίβολη η επάρκεια οιουδήποτε µέτρου, ευρίσκεται σε  εξέλιξη η διαδικασία συντάξεως ενός 
σχεδίου αναδιοργάνωσης της θυγατρικής εταιρείας, προκειµένου να εξετασθεί κατά πόσο είναι εφικτή 
η µεσοπρόθεσµη βιωσιµότητά της.    
 

26. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα 
 
α) Την 1η Απριλίου 2010 συνεκλήθη εκτάκτως η Γενική Συνέλευση των µετόχων της θυγατρικής 
εταιρείας, µε θέµατα την ενηµέρωση για την αρνητική οικονοµική πορεία και κατάσταση της εν λόγω 
εταιρείας και τη υιοθέτηση τυχόν πρόσφορων µέτρων που είναι ικανά ν΄ αναστρέψουν την εν λόγω 
αρνητική πορεία.  
Κατά την εν λόγω Γενική δεν ελήφθη απόφαση για την υιοθέτηση συγκεκριµένου µέτρου, ει µη µόνον 
αποφασίσθηκε να συνταγεί επιχειρηµατικό πλάνο προκειµένου να διαπιστωθεί η βιωσιµότητα της 
εταιρείας και για τον σκοπό αυτό διευρύνθηκε η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την 
συµµετοχή και εξειδικευµένων στην σύνταξη τέτοιων  µελετών προσώπων .  
Εφόσον από το εν λόγω πλάνο δεν προκύψουν επαρκείς ενδείξεις για την ουσιαστική δυνατότητα της 
θυγατρικής εταιρείας ν΄αντιστρέψει την αρνητική πορεία και αποτέλεσµά της, τίθεται εν αµφιβόλω η  
επιχειρηµατική συνέχεια της εν λόγω εταιρείας, πολύ δε περισσότερο καθώς η λειτουργία της µε 
αυτές τις επιδόσεις επιβαρύνει την πορεία της µητρικής εταιρείας   
 
β) Η διοίκηση της Εταιρίας την 23 Απριλίου 2010 υπέγραψε συµφωνία - πλαίσιο χρηµατοδότησης 
τριετούς διάρκειας. Mε βάση τους όρους της Συµφωνίας κατά τη διάρκεια ισχύος της, η 
χρηµατοδότηση στην Εταιρία µπορεί ν' ανέλθει συνολικά µέχρι το ποσό περίπου των 21,8 
εκατοµµυρίων ευρώ και θα υλοποιηθεί µε την είσοδο στο µετοχικό της κεφάλαιο του οικονοµικού 
επενδυτή GEM GLOBAL YIELD FUND LIMITED µέλος του Οµίλου εταιρειών της Global 
Emerging Markets (GEM) Capital management. 
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Με βάση τους όρους της Συµφωνίας, η Εταιρία έχει δικαίωµα να προχωρήσει στην λήψη της εν λόγω 
χρηµατοδοτήσεως µέσω έκδοσης µετοχών και οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές της Εταιρίας που 
θα διατίθενται κάθε φορά µε ιδιωτική τοποθέτηση στον οικονοµικό Επενδυτή. Η συνολική συµµετοχή 
του οικονοµικού Επενδυτή στο µετοχικό κεφάλαιο της δεν δύναται κατά οποιαδήποτε στιγµή στην 
διάρκεια της Συµφωνίας να ανέλθει σε ποσοστό ανώτερο του 32,5% του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας.  
Προς διευκόλυνση της άντλησης της εν λόγω χρηµατοδότησης και της εν γένει υλοποιήσεως της 
Συµφωνίας, η Συµφωνία συνυπεγράφη και από τον Κύριο Μέτοχο της Εταιρίας, κ. Βασίλειο 
Ανυφαντάκη (ο Κύριος Μέτοχος). Σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της Συµφωνίας σε περίπτωση 
έκδοσης µετοχών ή µετατροπής των µετατρέψιµων σε µετοχών οµολογιών της Εταιρίας και µέχρι την 
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών έκδοσης των µετοχών ή µετατροπής των οµολογιών, ο 
Κύριος Μέτοχος θα συνάπτει συµβάσεις δανεισµού αντίστοιχου αριθµού µετοχών της κυριότητάς του 
µε τον οικονοµικό Επενδυτή. 
  
Τα κεφάλαια που η Εταιρία σκοπεύει να αντλήσει µέσω της εφαρµογής της Συµφωνίας, θα τα 
χρησιµοποιήσει για να προχωρήσει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων πληροφορικής και στην 
αξιολόγηση κάθε δυνατότητας ουσιαστικής ενίσχυσης του µεριδίου της στους κλάδους στους οποίους 
δραστηριοποιείται.  
 
Η διοίκηση της Εταιρίας θα προχωρήσει άµεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για 
την εφαρµογή και υλοποίηση της συµφωνίας, µε την σύγκληση καταρχάς των αρµοδίων προς τούτο 
εταιρικών της οργάνων. ∆ιαρκούσης της Συµφωνίας η Εταιρία θα ενηµερώνει χωρίς υπαίτια 
βραδύτητα και µε ακρίβεια, όπως ορίζει ο νόµος, το επενδυτικό κοινό για οιαδήποτε εξέλιξη 
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Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01.01.10 έως 31.03.10  
 

 


