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Κεφαλαιαγοράς 

 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση που αφορά την περίοδο από 
01.01.2012 έως 30.06.2012, είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
«ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» κατά την συνεδρίαση της 29ης Αυγούστου 2012 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 σύνταξης και δηµοσιοποίησης της.  
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∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβούλιου 
 
Οι κάτωθι Εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ AE»,  και 
ειδικότερα:  
 
1. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας.  
 

2. Τσιατούρας Γεώργιος του Βασιλείου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, Αντιπρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

3. Κυριαζής Χριστάκης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, Μέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 
υπό την ως άνω ιδιότητά µας αλλά και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ AE»,    
δηλώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε :  
 
(α) Οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της 
περιόδου 1.1.2012-30.6.2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά 
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την 
καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση  εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.  
 
(β) H εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει  κατά τρόπο 
αληθή τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της οικονοµικής 
χρήσης 2012 και την επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, τους 
κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες για το 2ο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης, 
τις σηµαντικές συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε 
αυτήν προσώπων, καθώς και την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση  της Εταιρείας, όπως επίσης 
και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο.  
 
 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 
 
 

Οι δηλούντες   
 
 

  

Βασίλειος Ανυφαντάκης Γεώργιος Τσιατούρας Κυριαζής Χριστάκης 
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Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
για την περίοδο 1.1.2012 - 30.6.2012 

 
 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής 
καλουµένη για λόγους συντοµίας και ως «Έκθεση» ή «Εξαµηνιαία Έκθεση»), αφορά στην 
χρονική περίοδο του Α΄ εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 2012 (1.1.2012-30.6.2012), 
συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 
91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και ιδίως  τις  Αποφάσεις  του ∆.Σ. της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµούς 
7/448/2007 και 1/434/2007. 
 
Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο συνοπτικό, πλην όµως ουσιαστικό και 
εµπεριστατωµένο όλες τις σηµαντικές επιµέρους θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι 
απαραίτητες, µε βάση το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο  και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις 
σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική, 
εµπεριστατωµένη και περιεκτική  ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική 
περίοδο (Α΄ εξάµηνο 2012) της Εταιρείας «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ», (εφεξής καλούµενη 
για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «ΙΛΥ∆Α») καθώς και του Οµίλου ΙΛΥ∆Α. 

 
Η παρούσα Έκθεση δεδοµένου ότι η Εταιρεία συντάσσει ενοποιηµένες και µη ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις, είναι ενιαία, πλην όµως έχει ως κύριο και πρωτεύον σηµείο αναφοράς 
τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών. 
Η αναφορά σε µη ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα στην παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του 
∆.Σ., λαµβάνει χώρα στα συγκεκριµένα εκείνα σηµεία που τούτο έχει κριθεί ως σκόπιµο ή 
αναγκαίο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, για την καλύτερη κατανόηση του 
περιεχοµένου της εν λόγω Εκθέσεως .  

 
Οι συνδεδεµένες εταιρείες οι οποίες και περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις είναι οι ακόλουθες :  
 
 

Εταιρεία Έδρα ∆ραστηριότητα Ποσοστό 
Μέθοδος 

Ενοποίησης 

ΙΛΥ∆Α Πληροφορική Αθήνα Ανάπτυξη λογισµικού Μητρική - 

Prosvasis Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα Προϊόντα λογισµικού - Εκδόσεις 55% Καθαρή θέση 

ITBA Αθήνα Αδρανής- υπό πτώχευση 100% Μη ενοποίηση 
 
 
Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο των ενοτήτων αυτών, έχουν ειδικότερα 
ως ακολούθως:   
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ENOTHTA A ΄ 
 
Σηµαντικά γεγονότα Α΄ Εξαµήνου 2012 

 
Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 
2012 καθώς και η επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας  
 
Την 27η Απριλίου του 2012 πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας (Αδριανείου αριθ. 29, 
Αθήνα) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση παρευρέθησαν µέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 74,49% του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας (6.704.179 µετοχές σε σύνολο 9.000.000 µετοχών) και εγκρίθηκαν 
οµόφωνα και παµψηφεί τα ακόλουθα:  
 
α. Η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο 
Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας της 28ης Μαρτίου 2012, καθώς και η από 
30 Μαρτίου 2012 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείµ 
∆. Μακρή. 
 
β. Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες) που αφορούν στην 
εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011- 31.12.2011) και συνολικά η ετήσια Οικονοµική Έκθεση για 
την εν λόγω χρήση. 
 

γ. Η διάθεση αποτελεσµάτων της εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και 
ειδικότερα εγκρίθηκε η µη διανοµή οιουδήποτε µερίσµατος προς τους µετόχους της Εταιρείας 
από τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011). 
 

δ. Η απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από 
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και για την διαχείριση εν γένει της δέκατης ενάτης 
(19ης) εταιρικής χρήσεως (0.1.01.2011-31.12.2011), καθώς και για τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσεως 2011 
 
ε. Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της 
χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, συνολικού 
ύψους 3.750 Ευρώ (µικτές αποδοχές) και προεγκρίθηκαν οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και µέχρι την επόµενη ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση. 
 
στ. Η εκλογή ως ελεγκτών της χρήσεως 2012 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαµηνιαίων 
(εταιρικών και ενοποιηµένων) Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρείας, των ακολούθων µελών 
της εγγεγραµµένης στο Μητρώο Ορκωτών  Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και 
συγκεκριµένα: α) ως τακτικό Ελεγκτή της Εταιρείας τον Ορκωτό Ελεγκτή–Λογιστή της ΣΟΛ 
αεοε κ. Σεραφείµ Μακρή του ∆ηµητρίου, µε αριθµό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 και β) ως 
αναπληρωµατικό Ελεγκτή της Εταιρείας τον επίσης Ορκωτό Ελεγκτή–Λογιστή της ΣΟΛ αεοε κ. 
Χρήστο Μενελάου του Αποστόλου, µε αριθµό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13911 και ο καθορισµός της 
αµοιβής τους. 
 
ζ. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 720.000,00 Ευρώ µε 
κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών χρήσεων 2004 και 2005 και µε αύξηση της 
ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ (από 0,80 Ευρώ σε 0,88 Ευρώ). 



ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
  
 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου  2012 6 

 
η. Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί µετοχικού κεφαλαίου. 
 
θ. Την δεκαετή σύµβαση µισθώσεως, αρχόµενη την 01-08-2011 και λήγουσα την 31-07-2021, 
της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, καθώς και το µηνιαίο µίσθωµα για 
την χρονική περίοδο µέχρι την 31-12-2012. 
 
2. Υλοποίηση νέου επιχειρηµατικού σχεδίου της εταιρείας 
 
Η εταιρεία στα πλαίσια του εν γένει εκσυγχρονισµού της, έχει σχεδιάσει την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων λογισµικού και την αναβάθµιση ορισµένων από τα υφιστάµενα προϊόντα της, έτσι 
ώστε να ικανοποιεί διαρκώς τις µεταβαλλόµενες ανάγκες των τελικών πελατών, να δηµιουργεί 
ισχυρές υποδοµές και να διεισδύει σε νέες αγορές, ώστε να είναι διαρκώς ανταγωνιστική. Στα 
πλαίσια αυτά αποφασίσθηκε η υλοποίηση τριετούς επιχειρηµατικού σχεδίου συνολικού κόστους 
της τάξης των 4,85 εκατ €.  
 
Σηµειώνουµε ότι το νέο αυτό επιχειρηµατικό σχέδιο εντάχθηκε στις διατάξεις του αναπτυξιακού 
νόµου 3299/2004 για συνολικό ποσό επένδυσης 3.310.340 € και θα επιχορηγηθεί µε το ποσό των 
1.324.136 € ή ποσοστού 40% (ΦΕΚ έγκρισης 2971 /23.12.2011) 
 
Το επιχειρηµατικό αυτό σχέδιο αποφασίσθηκε να υλοποιηθεί κάτω από την πίεση: α) της 
µεγάλης πτώσης της ζήτησης, ως αποτέλεσµα της αβεβαιότητας που επικράτησε και επικρατεί 
στην εγχώρια αγορά και της σηµαντικής έλλειψης ρευστότητας, παράγοντες οι οποίοι είχαν σαν 
αποτέλεσµα την πτώση του τζίρου του οµίλου και της εταιρίας και β) της διατήρησης από 
µέρους της εταιρείας των θέσεων εργασίας και του απασχολούµενου ειδικευµένου ανθρώπινου 
δυναµικού. Ήδη µέχρι σήµερα έχει υλοποιηθεί σηµαντικό µέρος του όλου έργου και βρίσκεται 
σε εξέλιξη. 
 
Το σχέδιο αυτό, περιλαµβάνει συνοπτικά τις παρακάτω αναφερόµενες ενέργειες : 
� Την ανάπτυξη τεσσάρων προϊόντων λογισµικού, τα οποία αφ’ ενός αφορούν νέες αγορές 

στις οποίες η εταιρεία προτίθεται να διεισδύσει (απευθυνθεί) και αφ’ ετέρου επεκτάσεις των 
υφιστάµενων εφαρµογών λογισµικού µε νέα υποσυστήµατα µέσω των οποίων 
διαµορφώνονται πληρέστερα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις τάσεις της νέας 
διαµορφωµένης αγοράς. Η εταιρεία πιστεύει ότι µέσω αυτών των νέων προϊόντων 
λογισµικού (SIS, LIS Bio_Diagnosis, MegaTron® BI, και PSIS) θα µπορέσει να συνεχίσει 
την αναπτυξιακή της πορεία αναπληρώνοντας την µείωση εσόδων που εκ των πραγµάτων 
είναι ορατή αφενός ένεκα του κορεσµού της αγοράς και αφετέρου ένεκα της τάσης µείωσης 
των τιµών. 

� Αγορά της απαιτούµενης τεχνογνωσίας, από εξειδικευµένες εταιρείες µε ειδικότητα στα 
συγκεκριµένα θεµατικά αντικείµενα, για την ανάπτυξη των παραπάνω αναφερόµενων 
συστηµάτων λογισµικού.  

� Την αναβάθµιση των υποδοµών της εταιρείας (προµήθεια εξοπλισµού) καθώς και τον 
εκσυγχρονισµό των ιδιόκτητων κτηριακών εγκαταστάσεων επί της οδού Αδριανείου 29 στο 
Νέο Ψυχικό µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της εταιρείας και την 
βελτιστοποίηση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της.  

 
Με την προτεινόµενη επένδυση η εταιρεία στοχεύει : 

� Να δηµιουργήσει ένα σύγχρονο και λειτουργικό εργαστήριο ανάπτυξης λογισµικού. 
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� Να ενισχύσει την κυρίαρχη θέση της στις κάθετες αγορές που δραστηριοποιείται καθώς και 
στις νέες που προτίθεται να επενδύσει. 

� Να διεισδύσει στην γενικότερη αγορά των εµπορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών και παραγωγικών επιχειρήσεων. 

� Να µειώσει το κόστος ανάπτυξης λογισµικού και το κόστος λειτουργίας της µε την 
αξιοποίηση νέας τεχνολογίας επαναχρησιµοποιήσιµου κώδικα. 

 
Χρηµατοδότηση επένδυσης 

Για την χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής του ανωτέρω 
επενδυτικού προγράµµατος στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04, και συγκεκριµένα 
στην κατηγορία των επιχειρηµατικών σχεδίων αυτού, µε σκοπό την δηµόσια επιχορήγηση της 
επένδυσης σε ποσοστό 40% επί του συνολικού ύψους του επενδυτικού σχεδίου. Τελικά µε την 
απόφαση 18701/ ∆ΒΕ 2086 /19.12.2011 (ΦΕΚ 2971 /23.12.2011), το νέο αυτό επιχειρηµατικό 
σχέδιο υπάχθηκε στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου 3299/2004 για συνολικό ποσό επένδυσης 
3.310.340 € και θα επιχορηγηθεί µε το ποσό των 1.324.136 €. 
  
Η συνολική επένδυση καθώς και το µέρος αυτής που υπήχθη στον αναπτυξιακό νόµο, όπως 
αναλυτικά παρατέθηκε στις προηγούµενες παραγράφους, έχει ως εξής 
 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Συνολική Επένδυση 

Προϋπολογισµός 
  (χιλ €) 

Υπαχθείσα στην 
Επιχορήγηση 
Επένδυση  

(χιλ €) 

Ανάπτυξη νέων εφαρµογών λογισµικού     3.068 2.590 

Αγορά Τεχνογνωσίας 880 0 

Αναβάθµιση Υποδοµών  904 720 

ΣΥΝΟΛO ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 4.852 3.310 
 
Το χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης αυτής έχει ως εξής: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ (για το σύνολο της επένδυσης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  € 

Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   2.327.000 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ  1.200.000 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  1.325.000 

ΣΥΝΟΛO ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 4.852.000 
  
Το ποσοστό της δηµόσιας επιχορήγησης προκύπτει ως εξής : 

� Χαρακτηρισµός επένδυσης :  
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Eπιχειρηµατικό σχέδιο εταιρείας ανάπτυξης λογισµικού - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η : Αρθρο 3, 
παράγραφος 1, περίπτωση (ε), υποπερίπτωση (xi). 

� Βασικό ποσοστό Α’ Ζώνης Κινήτρων (Ν. Αττικής) :  20%  (1η κατηγορία επενδύσεων). 
� Μικρή Επιχείρηση : παρέχεται επιπρόσθετο ποσοστό 20%. 
 
Η δηµόσια επιχορήγηση θα ανέλθει στο ποσό 1.325.000 ευρώ (ποσοστό 40% στο σύνολο της 
εγκεκριµένης επένδυσης που ανέρχεται στο ποσό των 3.310.340 ευρώ). Η ίδια συµµετοχή που 
απαιτείται, θα ανέλθει στο ποσό των 827.585 ευρώ και θα καλυφθεί µε φορολογηµένα 
αποθεµατικά, ενώ, το υπόλοιπο ποσό των 1.499.415 ευρώ θα καλυφθεί από τα διαθέσιµα της 
εταιρείας. 
 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες     
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 
από την ύπαρξη αρκετών µικροµεσαίων σχηµάτων και ελαχίστων φορέων µε ισχυρή 
κεφαλαιακή διάρθρωση.  
 
Η εξειδικευµένη τεχνογνωσία της και η έντονη δραστηριοποίηση του συνόλου των διευθυντικών 
στελεχών της, σε συνδυασµό µε την µελέτη, ανάπτυξη και εµπορία νέων προϊόντων και στην 
αναβάθµιση – βελτίωση των υφισταµένων προϊόντων, µε έµφαση στην ποιότητα των προϊόντων 
και στην δυνατότητα άµεσης ικανοποίησης της ζήτησης αλλά και των µεταβαλλόµενων 
αναγκών των τελικών πελατών, καθώς και η δηµιουργία ισχυρών υποδοµών και η διείσδυση σε 
νέες αγορές, βοηθούν την Εταιρεία να είναι διαρκώς ανταγωνιστική και να προωθεί την 
ανάπτυξή της, αλλά και την περαιτέρω είσοδό της σε νέους τοµείς µε υψηλά περιθώρια 
κερδοφορίας.  
 
Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος, είναι κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας 
και κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων. Ειδικότερα:  
 
 
α. Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου ενώ παράλληλα έχει σε 
εφαρµογή σύστηµα Credit Control για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση του σχετικού 
κινδύνου και την κατάταξη των πελατών σε διαφορετικά επίπεδα κινδύνου (rating). Τα 
πιστωτικά όρια των πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων και άλλων 
πληροφοριών σύµφωνα µε τα όρια τα οποία έχουν καθορισθεί από την ∆ιοίκηση. Η χρήση των 
πιστωτικών ορίων παρακολουθείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.  
 
Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι η δυσµενής οικονοµική κατάσταση της εγχώριας αγοράς µετά 
την επέλευση της οικονοµικής κρίσης, εγκυµονεί σηµαντικούς κινδύνους για τυχόν επισφάλειες 
και την δηµιουργία εκ του λόγου αυτού αρνητικών ταµιακών ροών. Έναντι των συγκεκριµένων 
κινδύνων η διοίκηση εφαρµόζει µια σειρά µέτρων, όπως ο αποκλεισµός πελατών µε εµφανή 
δείγµατα επισφάλειας, η αυστηρή διατήρηση του συµφωνηµένου χρόνου πίστωσης, εκτιµώντας 
ότι τα ευεργετικά αποτελέσµατα (αποκλεισµός τυχόν επισφαλών πελατών, µείωση τραπεζικού 
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δανεισµού) θα αντισταθµίσουν τις τυχόν απώλειες εσόδων από ενδεχόµενη συρρίκνωση της 
πελατειακής της βάσης. 
 
Στην ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού η διοίκηση της εταιρείας, εκτιµώντας και 
εξετάζοντας εκτενώς κάθε σχετική πληροφορία ή ένδειξη, προχώρησε στο σχηµατισµό ικανών 
προβλέψεων για τυχόν επισφάλειες που ενδέχεται να προκύψουν µελλοντικά από τις συνολικές 
απαιτήσεις που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρίας. 
 
Παρά ταύτα, ένεκα της συνεχιζόµενης οικονοµικής ύφεσης που επικρατεί στην αγορά, η 
διοίκηση της εταιρίας εκτιµά ότι οι συνολικές επισφάλειες στους επόµενους µήνες ενδέχεται να 
αυξηθούν και ως εκ τούτου ο συγκεκριµένος κίνδυνος για την εταιρεία αξιολογείται κατά την 
παρούσα χρονική στιγµή ως σηµαντικός. 
 
 
β. Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συµπεριλαµβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών 
διαθεσίµων και ισοδύναµων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας µέσω 
εγκεκριµένων ορίων χρηµατοδότησης. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και 
αναπροσαρµόζει το ταµειακό πρόγραµµα ρευστότητας µε βάση τις αναµενόµενες ταµειακές 
εισροές και εκροές. Υπό τις παρούσες συνθήκες και συνυπολογιζοµένης της σηµαντικής 
µειώσεως του λειτουργικού κόστους που έχει επιτύχει η εταιρεία δεν διαφαίνεται άµεσος 
κίνδυνος ρευστότητας, εφόσον όµως η διάρκεια της οικονοµικής κρίσης συνεχισθεί, η εταιρεία 
θα πρέπει να λάβει άµεσα µέτρα περαιτέρω περιορισµού του λειτουργικού  κόστους καθώς και 
οιαδήποτε άλλα µέτρα κριθούν ως αναγκαία (ενδεικτικά επιλογή ευέλικτων µορφών εργασίας, 
περαιτέρω µείωση προσωπικού κλπ) ώστε να διασφαλίσει την αναγκαία και επαρκή ρευστότητα 
για την αντιµετώπιση των δυσµενών συνεπειών της οικονοµικής κρίσης. Επιπλέον οι επιπλοκές 
που έχουν δηµιουργηθεί για την Εταιρεία σε συνέχεια της κήρυξης της πτωχεύσεως της 
θυγατρικής της εταιρείας (I-TBA) και της συνακόλουθης λύσεως της σύµβασης που είχε 
υπογραφεί µε την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ,  έχει υποχρεώσει την Εταιρεία να προβεί 
στις αναγκαίες ενέργειες  για την ακύρωση των εγγυητικών επιστολών που είχαν παρασχεθεί 
από την Εθνική Τράπεζα για την καλή εκτέλεση της εν λόγω λυθείσας συµβάσεως, µέχρι δε την 
έκδοση των σχετικών αποφάσεων, η Εταιρεία επιβαρύνεται έναντι της Τραπέζης µε τα εν λόγω 
ποσά, γεγονός το οποίο επηρεάζει αρνητικά την ρευστότητά της, ως εκ τούτου και για τον λόγο 
αυτό ο συγκεκριµένος κίνδυνος αξιολογείται ως σηµαντικός για την εταιρεία. 
 
 
γ. Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων  
 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν στη δραστηριότητα των εταιρειών του κλάδου της 
Πληροφορικής, ενδέχεται να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητά τους, έχοντας ως αποτέλεσµα 
την ύπαρξη συνεχούς ανάγκης ανανέωσης και ενηµέρωσης. Ενδεχοµένως, κάποιες σηµαντικές 
και αναγκαίες διαφοροποιήσεις στην υπάρχουσα τεχνολογία να απαιτήσουν σηµαντικές 
επενδύσεις στο µέλλον. Σε κάθε περίπτωση σηµειώνεται ότι ο όµιλος καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια προκειµένου να είναι επαρκώς καλυµµένος έναντι του κινδύνου της µειωµένης 
τεχνολογικής εξέλιξης µε τους ακόλουθους τρόπους:  
 

� Αναπτύσσοντας τα προϊόντα σε ευρέως διαδεδοµένες διεθνώς πλατφόρµες που έχουν 
σηµαντικό χρόνο ζωής και επιπλέον απαιτούν σηµαντικούς πόρους για την αλλαγή τους 
από την πελατειακή βάση της Εταιρείας,  
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� Λαµβάνοντας µέρος σε διάφορα προγράµµατα, µε µοναδικό στόχο την ενηµέρωση και 

την αναγνώριση των πλέον καινοτόµων τεχνολογιών για την πιθανή ένταξή τους στη 
διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων της  

 
Ενόψει της ως άνω συστηµατικής και µεθοδευµένης προσπάθειας του Οµίλου και ο 
συγκεκριµένος αξιολογείται ως ελεγχόµενος. 
 
 
δ. Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα η εταιρεία συνεργάζεται µε Ελληνικές και ξένες τράπεζες που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα εγκεκριµένα όρια χρηµατοδοτήσεων διασφαλίζουν την 
εταιρία µε τα απαιτούµενα κεφάλαια κίνησης και οι ικανοποιητικοί όροι συνεργασίας και 
τιµολόγησης των διαφόρων τραπεζικών εργασιών βοηθούν στο περιορισµό του 
χρηµατοοικονοµικού κόστους των εταιριών του οµίλου. Επίσης η εταιρία µε συνέπεια, διατηρεί 
µακροχρόνια και εποικοδοµητική συνεργασία µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες. 
 
Πολιτική της εταιρίας είναι να διατηρεί το σύνολο των δανείων της σε ευρώ µε µεταβλητό 
επιτόκιο. Η πολιτική αυτή την ωφελεί σε περιπτώσεις πτώσης των επιτοκίων αντιθέτως εκτίθεται 
σε κίνδυνο ταµειακών εκροών, σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων. 
 
Η µικρή κερδοφορία του οµίλου σε συνδυασµό µε την πραγµατοποίηση των επενδύσεων, τις 
συνέπειες ένεκα της πτώχευσης της θυγατρικής εταιρείας και της διαδικασίας που απαιτείται για 
την ακύρωση των εκδοθεισών εγγυητικών επιστολών, και το αρνητικό κλίµα που επικρατεί στην 
Ελληνική οικονοµία είχαν ως αποτέλεσµα την µικρή αύξηση του τραπεζικού δανεισµού ενώ τα 
πιστωτικά ιδρύµατα προβαίνουν καθηµερινά σε αυξητικές αναπροσαρµογές των περιθωρίων 
δανεισµού. Εξυπακούεται ότι το ποσοστό του περιορισµού ή της ανόδου του 
χρηµατοοικονοµικού κόστους των εταιριών του οµίλου στη νέα χρήση, θα εξαρτηθεί άµεσα από 
το ύψος των αναπροσαρµογών αυτών. 
 
Γενικά στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα και σύµφωνα µε τις υπάρχουσες συνεργασίες µε τα 
πιστωτικά ιδρύµατα, τα τρέχοντα εγκεκριµένα πιστωτικά όρια και τους υπόλοιπους όρους 
συνεργασίας, εκτιµούµε ότι στο βραχυπρόθεσµο µέλλον αν και υφίστανται κίνδυνοι που 
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσµενώς την οµαλή λειτουργία των εταιριών του οµίλου, αυτοί δεν 
είναι σηµαντικοί.  
 
Αντιθέτως, εκτιµάται ότι µια περαιτέρω επιδείνωση του ήδη αρνητικού οικονοµικού κλίµατος 
στην Ελληνική οικονοµία, µε επιπλέον µετατόπιση σηµαντικών επιτοκιακών επιβαρύνσεων από 
τα πιστωτικά ιδρύµατα στις επιχειρήσεις, ίσως να επιβαρύνει την εταιρία µε πρόσθετο δανειακό 
κόστος και να την εκθέσει σε κίνδυνο ταµιακών εκροών, κίνδυνος ο οποίος πάντως κατά την 
παρούσα χρονική στιγµή αξιολογείται ως σχετικά ελεγχόµενος. 
 
 
 
ε. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος  
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο 
µέσω των συναλλαγών που πραγµατοποιεί µε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε χώρες εκτός της 
ζώνης του Ευρώ.  
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Η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως εξαιρετικά χαµηλή για τον Όµιλο 
αφενός µεν διότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών του διενεργούνται σε Ευρώ, 
αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα. 
Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι παρακολουθούνται διαρκώς οι τυχόν συναλλαγµατικοί κίνδυνοι 
που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογείται η ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων, πάντως σε 
κάθε περίπτωση και αναφορικά µε την χρήση 2012 τέτοιος κίνδυνος δεν είναι ορατός ∆εν 
ακολουθείται πολιτική αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού κινδύνου.  
 
Πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι η γενικότερη παγκόσµια ύφεση, η οποία έχει πλήξει ιδιαίτερα τον 
κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνταν η θυγατρική εταιρεία, (η οποία πλέον έχει πτωχεύσει), 
έχει επηρεάσει αρνητικά  και σε πολύ µεγάλο βαθµό τα αποτελέσµατα του οµίλου. 
 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ 
 
Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  
 
Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας 
και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων, (συνδεδεµένα µέρη) όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 24 και ειδικότερα στην εν λόγω ενότητα περιλαµβάνονται: 
(α) Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2012 και οι οποίες 
επηρέασαν ουσιαστικά την χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά την εν 
λόγω περίοδο. 
 
(β) Οι τυχόν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεµένου 
προσώπου που περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν 
ουσιαστικές συνέπειες για την χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά το 
πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2012. 
 
Σηµειώνουµε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές η οποία ακολουθεί περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
(α) Το ποσό αυτών των συναλλαγών για το 1ο εξάµηνο του 2012, 
(β) Το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της περιόδου (30.6.2012), 
(γ) Τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την 
κατανόηση της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, µόνον όµως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι 
ουσιώδεις και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί  υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 
 
Σηµειώνουµε εν προκειµένω ότι στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται όλες ανεξαιρέτως οι 
συναλλαγές, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισµού των ως «σηµαντικών» ή όχι (όπως η έννοια αυτή 
αποσαφηνίσθηκε και µε την µε αριθµό 45 από 21.7.2011 σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς).  
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Πλέον των ανωτέρω σηµειώνεται ότι: 
 

� Τα συνδεδεµένα προς την Εταιρεία νοµικά πρόσωπα είναι η κατά 100% πρώην 
Θυγατρική της  Εταιρεία µε την επωνυµία «I TBA TELECOM ΑΕ», η οποία είναι υπό 
πτώχευση και δεν ενοποιείται και η κατά ποσοστό 55%  πρώην θυγατρική της  Εταιρεία 
µε την επωνυµία «PROSVASIS ΑΕΒΕ» (απώλεια ελέγχου εντός της προηγούµενης 
χρήσης), η οποία ενοποιείται πλέον από 1.1.2012 µε την µέθοδο της Καθαρής Θέσης. 

 
� ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της 

Εταιρείας (και τις οικογένειές τους). 
 

� Τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω αφορούν αµοιβές, για τις προσωπικές υπηρεσίες-
εργασία που παρέχουν στην Εταιρεία, και συναλλαγές των µελών της διοίκησης της 
Εταιρείας και των διευθυντικών στελεχών αυτής κατά την εν λόγω χρονική περίοδο. 
 

� ∆εν υπήρξαν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων 
µε αυτή προσώπων που θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη 
χρηµατοοικονοµική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρείας για την χρήση 2012. 

 
� Oι συναλλαγές που περιγράφονται παραπάνω έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις 

όρους της αγοράς και δεν περιέχουν κανένα εξαιρετικό ή εξατοµικευµένο γνώρισµα το 
οποίο θα καθιστούσε επιβεβληµένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεµένο πρόσωπο 
ανάλυση αυτών. 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄ 
 
Εξέλιξη, επιδόσεις και χρηµατοοικονοµική θέση  

 
Παρατίθεται κατωτέρω η εξέλιξη των µεγεθών και επιδόσεων της Εταιρείας και του Οµίλου 
κατά το Α΄ εξάµηνο του 2012 σε σύγκριση µε το  αντίστοιχο εξάµηνο του 2011. 
 

30.06.12 30.06.11 30.06.12 30.06.11
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική 0 0 0 0
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 5.950 0 5.950 0
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική 0 0 0 0
Απο λοιπά συνδεδεµένα µέρη 260.090 0 260.090 0
Απαιτήσεις

Από θυγατρική 0 0 0 956.317
Απο λοιπά συνδεδεµένα µέρη 996.076 0 996.076 0
Υποχρεώσεις

Σε θυγατρική 0 0 0 0
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 84.062 0 84.062 0
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών διοίκησης 0 50.000 0 50.000
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και 
µέλη  της διοίκησης 48.218 9.229 48.218 9.229

Όµιλος Εταιρεία
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Α. Τα κυριότερα µεγέθη της κατάστασης αποτελεσµάτων το Α΄εξάµηνο του 2012 σε σύγκριση 
µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2011, έχουν ως εξής: 

 
 
 
Β. Η χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου και της Εταιρίας την 30/6/2012 και 31/12/2011 
παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄ 
 
Σηµαντικά γεγονότα µετά την 30η Ιουνίου 2012 και µέχρι την σύνταξη της παρούσης 
Έκθεσης 
 
∆εν υπάρχουν άλλα πλην των ανωτέρω εκτεθέντων, σηµαντικά γεγονότα τα οποία να έλαβαν 
χώρα µετά την λήξη της περιόδου αναφοράς (1.1.-30.6.2012) και µέχρι την ηµεροµηνία 
σύνταξης της παρούσας έκθεσης και τα οποία να είναι άξια µνείας στην παρούσα Έκθεση. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄ 
 
Στοιχεία και εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το Β’ εξάµηνο του 2012 

 
Οι προοπτικές και η πορεία του Οµίλου για το Β’ εξάµηνο του 2012, συναρτώνται άµεσα, µε την 
κατάσταση που επικρατεί  στην παγκόσµια οικονοµία και αγορά, η οποία την παρούσα χρονική 

Όµιλος 1/1-30/06/2012 1/1-30/06/2011
ποσοστιαία 
µεταβολή

Κύκλος εργασιών 2.010.598 3.406.438 -40,98%
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 932.120 1.370.074 -31,97%
Κέρδη προ φόρων 82.559 126.479 -34,72%
Κέρδη µετά από φόρους 20.699 101.951 -79,70%
Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 20.699 75.837 -72,71%

Εταιρία

Κύκλος εργασιών 2.010.598 1.896.153 6,04%
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 961.028 912.443 5,32%
Κέρδη προ φόρων 111.467 53.054 110,10%
Κέρδη µετά από φόρους 49.607 43.919 12,95%

30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011
Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 2.493.015 2.728.056 2.493.015 2.728.056
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 1.673.556 1.698.453 1.673.556 1.698.453
Σύνολο τραπεζικού δανεισµού 4.166.571 4.426.509 4.166.571 4.426.509
Μείον: ∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 115.161 286.662 115.161 286.662
Καθαρός τραπεζικός δανεισµός 4.051.410 4.139.847 4.051.410 4.139.847
ΕΒΙΤDΑ 932.120 2.751.699 961.028 2.107.624
Καθαρός τραπεζικός δανεισµός / ΕΒΙΤDΑ 2,17 1,50 2,11 1,96
Ίδια κεφάλαια 8.937.541 8.916.842 8.966.449 8.916.842
Καθαρός τραπεζικός δανεισµός / Ίδια κεφάλαια 0,45 0,46 0,45 0,46
Σύνολο υποχρεώσεων 6.540.419 6.774.426 6.540.419 6.774.426
Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια 0,73 0,76 0,73 0,76

Όµιλος Εταιρία
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περίοδο χαρακτηρίζεται από επιδείνωση του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος και 
αβεβαιότητα, ενώ η εγχώρια αγορά πλήττεται από έντονη ύφεση. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω η διοίκηση του Οµίλου διατυπώνει την σαφή επιφύλαξή της για κάθε 
είδους πρόβλεψη σχετικά µε την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Οµίλου κατά  το Β’ εξάµηνο 
του 2012, καθόσον δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί η ένταση και το βάθος της κρίσης στο 
ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον, και κατά συνέπεια στο ειδικότερο περιβάλλον που 
δραστηριοποιείται ο Όµιλος και ως εκ τούτου οιαδήποτε σχετική πρόβλεψη και εκτίµηση κατά 
την παρούσα χρονική στιγµή αξιολογείται ως όλως αβέβαιη και ιδιαίτερα  επισφαλής. 
 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται 
από 11 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Επισκόπησης που χορήγησα µε 
ηµεροµηνία 30.08.2012. 
 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
Σεραφείµ ∆. Μακρής   
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 

Σ.Ο.Λ. α ε ο ε 
 
 

 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 

 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας  

«ΙΛΥ∆Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 

Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση 

χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας «ΙΛΥ∆Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», της 30ης Ιουνίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες 

καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της 

εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η 

∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην 

Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας 

ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 
Εύρος Επισκόπησης 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα 

που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή 

αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς 

µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 

συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 

αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. 

Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 
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Συµπέρασµα 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας 

οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων 

της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης µε τη 

συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 
 

 
 

Αθήνα 30 Αυγούστου 2012 
Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

Μακρής ∆. Σεραφείµ 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 16311 

 
 
 
 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ 125 
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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Κατάσταση Οικονοµικής θέσης 
  

 
 

  

Ενεργητικό Σηµ. 30.06.12 31.12.11 30.06.12 31.12.11
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 5 4.233.126 4.174.361 4.233.126 4.174.361
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 5.192.780 5.437.460 5.192.780 5.437.460
Επενδύσεις σε θυγατρικές 7 0 0 0 0
Επενδύσεις σε Συγγενείς 7 1.070.693 1.099.601 1.099.601 1.099.601
Χρηµ/κα στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 197.704 197.704 197.704 197.704
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 17.629 15.629 17.629 15.629
Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 10.711.932 10.924.755 10.740.840 10.924.755

Αποθέµατα 304.895 214.851 304.895 214.851
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 8 2.855.429 2.614.673 2.855.429 2.614.673
Λοιπές απαιτήσεις 9 1.490.543 1.650.327 1.490.543 1.650.327
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 115.161 286.662 115.161 286.662
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 4.766.029 4.766.513 4.766.029 4.766.513
Σύνολο  ενεργητικού 15.477.961 15.691.268 15.506.869 15.691.268

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο 10 7.920.000 7.200.000 7.920.000 7.200.000
Ίδιες µετοχές -5.915 -5.915 -5.915 -5.915
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής 0 0 0 0
Λοιπά αποθεµατικά 1.117.489 1.837.489 1.117.489 1.837.489
Υπόλοιπο κερδών  εις νέο -94.033 -114.732 -65.125 -114.732
Σύνολο 8.937.541 8.916.842 8.966.449 8.916.842
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.937.541 8.916.842 8.966.449 8.916.842

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 78.520 75.520 78.520 75.520
∆άνεια τραπεζών 11 2.493.015 2.728.056 2.493.015 2.728.056
Έσοδα εποµένων χρήσεων από επιχορηγήσεις 121.073 159.231 121.073 159.231
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 538.842 514.877 538.842 514.877
Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 117.180 117.180 117.180 117.180
Λοιπές προβλέψεις 25.000 25.000 25.000 25.000
Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων 3.373.631 3.619.864 3.373.631 3.619.864

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 11 840.528 865.425 840.528 865.425
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 1.439.644 1.440.416 1.439.644 1.440.416
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση 11 833.028 833.028 833.028 833.028
Φόρος εισοδήµατος 53.589 15.694 53.589 15.694
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 3.166.789 3.154.562 3.166.789 3.154.562

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 15.477.961 15.691.268 15.506.869 15.691.268

ΕταιρείαΌµιλος
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Κατάσταση συνολικών εσόδων

 

Σηµ 01.01 - 30.06.12 01.01 - 30.06.11 01.01 - 30.06.12 01.01 - 30.06.11 01.04 - 30.06.12 01.04 - 30.06.11 01.04 - 30.06.12 01.04 - 30.06.11

Πωλήσεις 4 2.010.598 3.406.438 2.010.598 1.896.153 875.861 1.630.154 875.861 1.036.049
Κόστος πωλήσεων 1.254.758 1.454.333 1.254.758 1.167.021 540.933 711.502 540.933 589.124
Μικτό κέρδος 755.840 1.952.105 755.840 729.131 334.928 918.653 334.928 446.925
Άλλα λειτουργικά έσοδα 39.003 52.757 39.003 52.757 11.787 29.761 11.787 29.761
Έξοδα διάθεσης 141.775 757.276 141.775 153.363 67.386 378.214 67.386 89.821
Έξοδα διοίκησης 150.026 655.876 150.026 149.878 61.247 259.102 61.247 76.264
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 255.790 271.871 255.790 271.871 87.011 113.927 87.011 113.927
Άλλα λειτουργικά έξοδα 7.552 26.810 7.552 18.258 725 5.796 725 2.630
Mερικό σύνολο 239.700 293.027 239.700 188.518 130.346 191.375 130.346 194.044
Ζηµίες από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 7 28.908 0 0 0 28.908 0 0 0
Λειτουργικό αποτέλεσµα 210.792 293.027 239.700 188.518 101.438 191.375 130.346 194.044
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.226 60 1.226 60 1.226 60 1.226 60
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 129.459 166.608 129.459 135.523 89.827 108.134 89.827 93.696
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες) 82.559 126.479 111.467 53.054 12.838 83.301 41.746 100.408
Φόρος εισοδήµατος 13 61.860 24.528 61.860 9.135 54.429 16.267 54.429 10.785
Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες 20.699 101.951 49.607 43.919 -41.591 67.033 -12.683 89.623
Λοιπά συνολικά έσοδα
Μεταβολή από αποτίµηση ακινήτων 0 0 0 0 0 0 0 0
Αναβαλλόµενος φόρος 0 0 0 0 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 20.699 101.951 49.607 43.919 -41.591 67.033 -12.683 89.623

Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους µητρικής 20.699 75.837 49.607 43.919 -41.591 77.199 -12.683 89.623
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 26.114 0 0 0 -10.165 0 0

Κέρδη ανά µετοχή (σε € ανά µετοχή) 14 0,0023 0,0084 0,0055 0,0049 -0,0046 0,0086 -0,0014 0,0100

Όµιλος Εταιρεία Όµιλος Εταιρεία
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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 01.01.12 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 7.200.000 0 264.596 1.572.894 -5.915 -114.732 8.916.842
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 49.607 49.607
Καθαρή µεταβολή από αποτίµηση ακινήτων 0 0 0 0 0 0 0
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 720.000 0 0 -720.000 0 0 0
Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 0
Ανταλλαγή ιδίων µετοχών (απόκτηση θυγατρικής) 0 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.12 7.920.000 0 264.596 852.894 -5.915 -65.125 8.966.449

Υπόλοιπα την 01.01.11 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 7.200.000 0 264.596 1.572.894 -5.302 -342.930 8.689.256

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 43.919 43.919
Καθαρή µεταβολή από αποτίµηση ακινήτων 0 0 0 0 0 0 0

Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0 -614 0 -614
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.11 7.200.000 0 264.596 1.572.894 -5.915 -299.011 8.732.561
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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 01.01.12 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 7.200.000 0 264.596 1.572.894 -5.915 -114.732 0 8.916.842
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 20.699 0 20.699
Εξαγορά θυγατρικής 0 0 0 0 0 0 0 0
Αυξηση µετοχικού κεφαλαίου 720.000 0 0 -720.000 0 0 0 0
Καθαρή µεταβολή από αποτίµηση ακινήτων 0 0 0 0 0 0 0 0
Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0 0 0 0 0
Ανταλλαγή ιδίων ( απόκτηση θυγατρικής) 0 0 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.12 7.920.000 0 264.596 852.894 -5.915 -94.033 0 8.937.541

Υπόλοιπα την 01.01.11 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 7.200.000 0 264.596 1.572.894 -5.302 -375.963 398.265 9.054.489
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 75.837 26.114 101.951
Καθαρή µεταβολή από αποτίµηση ακινήτων 0 0 0 0 0 0 0 0
Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0 -614 0 0 -614
Μεταβολές λόγω µη ενοποίησης θυγατρικών 0 0 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.11 7.200.000 0 264.596 1.572.894 -5.916 -300.126 424.379 9.155.825
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Κατάσταση ταµιακών ροών 
 

 

Λειτουργικές δραστηριότητες 01.01-30.06.12 01.01-30.06.11 01.01-30.06.12 01.01-30.06.11

Κέρδη προ φόρων 82.559 126.479 111.467 53.054
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 759.485 1.103.414 759.485 750.293
Προβλέψεις 31.908 15.000 3.000 15.000
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -38.158 -26.368 -38.158 -26.368
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -1.226 -60 -1.226 -60
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 129.459 166.608 129.459 135.523
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -90.044 23.253 -90.044 44.178
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -82.972 83.363 -82.972 -346.904
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) -772 46.470 -772 -53.097
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα -129.459 -166.608 -129.459 -135.523
Καταβληµένοι φόροι 0 -10.056 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 660.780 1.361.496 660.780 436.096
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων -573.570 -1.396.949 -573.570 -704.668
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 1.226 60 1.226 60
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -572.344 -1.396.889 -572.344 -704.607
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

-259.938 -49.707 -259.938 194.369
Μερίσµατα πληρωτέα 0 0 0 0
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0
Αγορά ιδίων µετοχών 0 -614 0 -614
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -259.938 -50.320 -259.938 193.755
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + 
(γ) -171.501 -85.713 -171.501 -74.756
Ταµιακά διαθέσιµα από απόκτηση θυγατρικής 0 0 0 0
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 286.662 599.015 286.662 531.592

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 115.161 513.302 115.161 456.836

ΕταιρείαΌµιλος
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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 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, και οι  µετοχές της είναι 
εισηγµένες στην κατηγορία µικρής και µεσαίας κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», της 
30ης Ιουνίου 2012 που καλύπτουν την περίοδο από 1η  Ιανουαρίου έως και 30η Ιουνίου 2012, 
έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα έχουν καταρτιστεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά». Επίσης οι 
οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί  µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την 
αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητάς (going concern).  

 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι εν λόγω συνοπτικές οικονοµικές 
καταστάσεις  είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2011. 
H λεπτοµερής περιγραφή του πλαισίου καθώς και οι βασικές λογιστικές αρχές κατάρτισης των 
οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου έχουν παρατεθεί στις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2011 οι οποίες καταρτίστηκαν µε βάση τα προβλεπόµενα από τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 
Kατά συνέπεια η ανάγνωση των οικονοµικών καταστάσεων της παρουσιαζόµενης περιόδου (Α’ 
Εξάµηνο χρήσεως 2012), θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασµό  µε τις  ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2011, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωµένη 
πληροφόρηση. 

 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και 
κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Σηµαντικές παραδοχές από την 
διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρίας επισηµαίνονται όπου κρίνεται 
κατάλληλο. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η ∆ιοίκηση αξιολογούνται 
συνεχώς και βασίζονται σε εµπειρικά δεδοµένα και άλλους παράγοντες συµπεριλαµβανοµένων 
των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναµενόµενα υπό εύλογες συνθήκες. 
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3. ∆οµή του Οµίλου 
Οι εταιρείες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος 
συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης τους στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω. 
 
 

 
 
Αναφορικά µε την σύνθεση του Οµίλου σηµειώνονται τα εξής: 
 
3.1. Συµφωνία πώλησης της θυγατρικής Prosvasis AE  
 
Η µητρική εταιρεία την 22α ∆εκεµβρίου του 2011 προέβη σε συµφωνία πώλησης υπό αίρεση, 
του ποσοστού που κατείχε στην πρώην θυγατρική εταιρεία PROSVASIS ΑΕΒΕ σύµφωνα µε 
όρους και προϋποθέσεις. Η µεταβίβαση αυτή πραγµατοποιείται σε δύο φάσεις, οι οποίες τελούν 
υπό συγκεκριµένες αιρέσεις.  

• Στην πρώτη φάση µεταβιβάζεται άµεσα το 31% των µετοχών και των δικαιωµάτων 
ψήφου έναντι τιµήµατος (προκαταβολής) ποσού € 117 χιλ €  

• Στην δεύτερη φάση µεταβιβάζεται το 24% των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου 
έναντι τιµήµατος ποσού € 1.179 χιλ €.  

Σύµφωνα µε την υπογραφείσα σύµβαση, η ολοκλήρωση της πρώτης Φάσης συναλλαγής, και η 
υλοποίηση της δεύτερης φάσης συναλλαγής εξαρτάται από την πλήρωση δύο προϋποθέσεων. 
Συγκεκριµένα, κατά την χρήση 2013 ή/και την χρήση 2014 ο ετήσιος κύκλος εργασιών της 
Prosvasis θα πρέπει ν’ ανέλθει στο ποσό των 4.500 χιλ € και τα ετήσια προ φόρων κέρδη στο 
ποσό των 350 χιλ €. Και οι δύο προϋποθέσεις - αιρέσεις θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά 
και η συνδροµή αυτών αποτελεί αφενός µεν προϋπόθεση ολοκλήρωσης της Συναλλαγής της 
πρώτης Φάσης και αφετέρου υλοποίησης της  Συναλλαγής της δεύτερης Φάσης.  
 
Σηµειώνουµε ότι  

• Η µητρική εταιρεία για την περίοδο που ισχύουν οι αιρέσεις, αν και δεν έχει τον έλεγχο 
της Prosvasis, θα πρέπει να χορηγεί ειδική έγκριση για κάποιου είδους ή µεγέθους 
συναλλαγές που θα πραγµατοποιεί η νέα διοίκηση της πρώην Θυγατρικής. 

• Η µητρική εταιρεία κατά την παρούσα χρονική στιγµή, προτίθεται να προχωρήσει (αν 
εκπληρωθούν οι αιρέσεις) στη δεύτερη φάση της συναλλαγής και να µεταβιβάσει και το 
υπόλοιπο ποσοστό συµµετοχής έναντι του προκαθορισµένου τιµήµατος.  

• Η δεύτερη φάση της συναλλαγής, είτε ολοκληρωθεί είτε όχι (στη περίπτωση της µη 
πλήρωσης των αιρέσεων), δεν  θα προκαλέσει ζηµιά.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω γεγονότων, από 31.12.2011 και εντεύθεν δεν ασκείται έλεγχος στην 
συγκεκριµένη εταιρία και ως εκ τούτου, θεωρείται συγγενής και ενοποιείται πλέον µε την 
µέθοδο της Καθαρής Θέσης. 
 
Τέλος σηµειώνεται ότι στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της προηγούµενης περιόδου  
συµπεριλαµβάνονται και τα αντίστοιχα της Prosvasis, ενώ για την τρέχουσα περίοδο 
περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα µόνο της µητρικής.  

Εταιρεία Έδρα ∆ραστηριότητα Ποσοστό Μέθοδος Ενοποίησης 
Ίλυδα Πληροφορική Αθήνα Ανάπτυξη λογισµικού Μητρική -
Prosvasis Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα Προϊόντα λογισµικού – Εκδόσεις 55%  Καθαρή θέση
I TBA Αθήνα Ανάπτυξη λογισµικού 100% Μη ενοποίηση
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3.2. Πτώχευση και απώλεια ελέγχου της θυγατρικής Ι ΤΒΑ  
 
Η θυγατρική εταιρεία «I TBA Telecom Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ» έχει τεθεί 
σε καθεστώς παύσης πληρωµών σύµφωνα µε την υπό αριθµό 741/29.07.2010 Απόφαση του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει διορισθεί Σύνδικος Πτώχευσης. Η εταιρεία 
αδρανεί, δεν ασκείται πλέον έλεγχος από την µητρική εταιρεία και έχουν σχηµατισθεί 
προβλέψεις που να καλύπτουν τόσο το 100% των απαιτήσεων κατά της Ι ΤΒΑ όσο και το 
κόστος κτήσης αυτής.  
 

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. 
 
Ανάλυση των πωλήσεων κατά πωλήσεις εµπορευµάτων (που συνδέονται άµεσα µε τα 
λογισµικά) και τα έσοδα παροχής υπηρεσιών έχουν ως εξής: 
 
 

 

30.06.12 30.06.11 30.06.12 30.06.11
Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 325.431 694.947 325.431 326.903
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.685.167 2.711.491 1.685.167 1.569.250

Σύνολο 2.010.598 3.406.438 2.010.598 1.896.153

Όµιλος Εταιρεία
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5. Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 
 
 
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων: 
 
 

 
 
 
 

Εταιρεία Γήπεδα Κτίρια Μεταφ/κά Λοιπά 
Αξία κτήσεως οικόπεδα εγκατ/σεις µέσα Έπιπλα Σύνολο

Απογραφή 01.01.2012 523.000 3.957.548 138.331 2.052.833 6.671.712
∆ιαφορές εκτίµησης εύλογης 
αξίας 0 0 0 0 0
Προσθήκες 0 61.324 625 205.420 267.370
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο 30.06.2012 523.000 4.018.872 138.956 2.258.254 6.939.082

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2012 0 680.586 122.165 1.694.601 2.497.353
Αποσβέσεις περιόδου 0 71.261 5.996 131.347 208.604
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο 30.06.2012 0 751.847 128.161 1.825.949 2.705.956

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2012 523.000 3.276.962 16.166 358.232 4.174.361
Κατά την 30.06.2012 523.000 3.267.025 10.795 432.305 4.233.126

Αξία κτήσεως 
Απογραφή 01.01.2011 523.000 3.669.334 138.331 1.976.194 6.306.859
∆ιαφορές εκτίµησης εύλογης 
αξίας 0 0 0 0 0
Προσθήκες 0 222.263 0 135.651 357.914
Πωλήσεις / διαγραφές 0 -205 0 0 -205
Μεταφορές 0 66.156 0 -59.012 7.144
Υπόλοιπο 31.12.2011 523.000 3.957.548 138.331 2.052.833 6.671.712

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2011 0 519.068 110.167 1.423.469 2.052.704
Αποσβέσεις περιόδου 0 139.962 11.998 291.463 443.423
Πωλήσεις / διαγραφές 0 -205 0 0 -205
Μεταφορές 0 21.761 0 -20.331 1.430
Υπόλοιπο 31.12.2011 0 680.586 122.165 1.694.601 2.497.353

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2011 523.000 3.150.266 28.164 552.725 4.254.155
Κατά την 31.12.2011 523.000 3.276.962 16.166 358.232 4.174.361
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Σηµειώνεται ότι επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν εµπράγµατα βάρη που έχουν 
παρασχεθεί για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων, το ύψος των οποίων την 30.06.12 
ανήρχετο στο ποσό των 3,44 εκατ. ευρώ.  

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

 
 

7. Επενδύσεις σε θυγατρικές-συγγενείς 
 

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

 
 
 
Αναφορικά µε την σύνθεση του Οµίλου σηµειώνουµε ότι η πρώην θυγατρική εταιρία «Prosvasis 
AEBΕ» έπαψε να ενοποιείται πλήρως από 01.01.2012 λόγω απώλειας του ελέγχου αυτής και 
έκτοτε ενοποιείται µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης. Ως εκ τούτου στην Κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων του Οµίλου δεν υπάρχει συγκρισιµότητα των υπολοίπων. 
 

Αξία κτήσης 30.06.12 31.12.11 30.06.12 31.12.11
Υπόλοιπο έναρξης 11.299.706 12.414.102 11.299.706 9.238.350
Προσθήκες περιόδου 306.200 3.152.431 306.200 2.061.356
Μη ενοποίηση Θυγατρικών 0 -4.336.847 0 0
Αυλα στοιχεία από απόκτηση / 
απαλοιφή θυγατρικής 0 0 0 0

Υπόλοιπο λήξης 11.605.906 11.229.685 11.605.906 11.299.706

Αποσβέσεις 30.06.12 31.12.11 30.06.12 31.12.11
Υπόλοιπο έναρξης 5.862.245 6.090.745 5.862.245 4.759.950
Προσθήκες περιόδου 550.880 1.904.284 550.880 1.102.296
Μη ενοποίηση Θυγατρικών 0 -2.202.804 0 0
Αυλα στοιχεία από απόκτηση / 
απαλοιφή θυγατρικής 0 0 0 0

Υπόλοιπο λήξης 6.413.125 5.792.225 6.413.125 5.862.245

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 5.192.780 5.437.460 5.192.780 5.437.460

Όµιλος Εταιρεία

Όµιλος Εταιρεία

30.06.12 31.12.11 30.06.12 31.12.11
Υπόλοιπο έναρξης 1.099.601 0 0 1.249.601
Εξαγορές αποκτήσεις 0 0 0 0
Ζηµίες από συνδεµένες επιχειρήσεις -28.908 0 0 0
Μεταφορά σε συγγενείς επιχ/σεις 0 0 0 0
Μεταφορά σε άλλη κατηγορία 0 1.249.601 0 -1.249.601
Αποµειώσεις διαγραφές 0 -150.000 0 0
Υπόλοιπο λήξης 1.070.693 1.099.601 0 0

Συγγενείς Θυγατρικές
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Τα υπόλοιπα της κατάστασης των συνολικών εσόδων του Οµίλου της συγκριτικής περιόδου 
(1.1-30.06.2011) της πρώην θυγατρικής εταιρίας Prosvasis AEBE που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση έχουν ως εξής:  
 

 
 

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

 
 
 
 

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 
είσπραξής τους µέσω της 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. 

 
  

01.01 -30.06.11

Κύκλος εργασιών 1.510.285

Κόστος πωληθέντων 287.312

Μικτό κέρδος 1.222.973
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 0

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 505.998

Εξοδα λειτουργίας πωλήσεων 603.913

Αλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως 8.552

Αποτελέσµατα προ φόρων 
χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 113.062
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 31.085

Κέρδη προ φόρων 81.977
Φόρος εισοδήµατος 15.393

Κέρδη µετά από φόρους 58.032

30.06.12 31.12.11 30.06.12 31.12.11
Πελάτες 2.319.163 2.566.058 2.319.163 2.566.058
Επιταγές εισπρακτέες 353.126 315.164 353.126 315.164
Γραµµάτια εισπρακτέα 8.270 8.581 8.270 8.581
Εργα υπό εκτέλεση µη τιµολογηµένα 450.000 0 450.000 0
Προβλέψεις αποµείωσης -275.130 -275.130 -275.130 -275.130
Σύνολο 2.855.429 2.614.673 2.855.429 2.614.673

ΕταιρείαΌµιλος
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9. Λοιπές απαιτήσεις 
Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 

 
 
Οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβολές Ε/Ε αφορούν ποσό € 1.048 χιλ. από αχρεώστητη 
καταβολή εγγυητικών επιστολών, στα πλαίσια υπογραφείσας συµβάσεως  εκµετάλλευσης, 
µετάδοσης και διανοµής τηλεοπτικού προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα,  η εταιρεία, είχε 
δεσµευθεί, µέσω εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης πληρωµής, για την καταβολή 
ελάχιστων ετήσιων αµοιβών που προβλέπονται από σύµβαση συνεργασίας. Από τα τέλη του 
2008 είχε υποκατασταθεί από την θυγατρική της εταιρεία «ITBA AE» και µετά από την 
πτώχευση της ως άνω θυγατρικής εταιρείας και την συνακόλουθη λύση της ως άνω 
συµβάσεως η Εταιρεία είχε ξεκινήσει την διαδικασία ακύρωσης των Εγγυητικών Επιστολών, 
η οποία όµως δεν απέδωσε. Έτσι, η Εταιρεία επιβαρύνθηκε µε την καταβολή των ποσών που 
αξιώθηκαν από τις εγγυητικές, την συνολική επιστροφή των οποίων θα αξιώσει δικαστικώς. 
Με βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα, αµφισβητείται η εγκυρότητα και νοµιµότητα των 
καταπτώσεων αυτών και θεωρείται λίαν πιθανή η υπέρ της εταιρείας έκβαση.  
 
Οι Χρηµατικές διευκολύνσεις στη θυγατρική ποσού 956 χιλ € αφορά την συγγενή εταιρεία 
ΙΤΒΑ ΑΕ, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η απαίτηση αυτή έχει αποµειωθεί 
ολοσχερώς.  
 
Οι εύλογες αξίες των λοιπών απαιτήσεων 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. 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 
Στην τρέχουσα χρήση µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διενεργήθηκε αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών ποσού € 720.000. Ο 
αναλογούν φόρος επί των κεφαλαιοποιηθέντων αυτών αποθεµατικών ποσού € 37.895 
καταχωρήθηκε εις βάρος της κατάστασης συνολικών εσόδων (Σηµείωση 13). Μετά την 
ανωτέρω αύξηση το µετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας διαµορφώθηκε στο ποσό των € 7.920.000 
διαιρούµενο σε 9.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,88 έκαστη. 

11. ∆ανεισµός 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής. 
 

30.06.12 31.12.11 30.06.12 31.12.11
Απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβολές Ε/Ε 1.048.898 1.048.898 1.048.898 1.048.898
Ελληνικό δηµόσιο 46.733 31.342 46.733 31.342
Προσωπικό λογαριασµοί απόδοσης 37.565 3.493 37.565 3.493
Προκαταβολές προµ/των 539.708 748.955 539.708 748.955
Λοιποί χρεώστες 123.133 123.133 123.133 123.133
Χρηµατικές διευκολύνσεις θυγατρικής 956.317 956.317 956.317 956.317
Προβλέψεις αποµείωσης -1.261.812 -1.261.812 -1.261.812 -1.261.812
Σύνολα 1.490.543 1.650.327 1.490.543 1.650.327

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

 

13. Φόρος εισοδήµατος 
Ο φόρος εισοδήµατος του οµίλου και της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

 
 

14. 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. 
 

 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 30.06.12 31.12.11 30.06.12 31.12.11
Τραπεζικός  δανεισµός 2.493.015 2.728.056 2.493.015 2.728.056
Υποχρεώσεις χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης 0 0 0 0
Οµολογιακά δάνεια 0 0 0 0
Σύνολο µακροπροθέσµων δανείων 2.493.015 2.728.056 2.493.015 2.728.056

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση 833.028 833.028 833.028 833.028
Τραπεζικός δανεισµός 840.528 865.425 840.528 865.425
Σύνολο βραχυπροθέσµων δανείων 1.673.556 1.698.453 1.673.556 1.698.453

Σύνολο δανείων 4.166.571 4.426.509 4.166.571 4.426.509

ΕταιρείαΌµιλος

30.06.12 31.12.11 30.06.12 31.12.11
Προµηθευτές 48.683 96.661 48.683 96.661
Μερίσµατα πληρωτέα 7.099 7.099 7.099 7.099
Οφειλόµενες αµοιβές 5.880 5.962 5.880 5.962
Λοιπές υποχρεώσεις 633.492 658.925 633.492 658.925
Επιταγές πληρωτέες 275.505 275.837 275.505 275.837
Προκαταβολές πελατών 105.916 105.916 105.916 105.916
Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους τέλη 62.682 38.505 62.682 38.505
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 10.466 39.125 10.466 39.125
Μεταβατικοί λογαριασµοί 289.922 212.384 289.922 212.384
Σύνολα 1.439.644 1.440.416 1.439.644 1.440.416

ΕταιρείαΌµιλος

30.06.12 30.06.11 30.06.12 30.06.11
Τρέχων φόρος περιόδου 0 153.257 0,00 136.208
Αναβαλλόµενος φόρος 23.966 -138.729 23.966 -137.073
Φόρος κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών 37.895 0 37.895 0
Προβλέψεις για διαφορές φόρων 0 10.000 0 10.000
Σύνολο 61.860 24.528 61.860 9.135

Όµιλος Εταιρεία
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15. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
 
Σηµειώνεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της µητρικής εταιρίας για τη χρήση 2010, της 
πρώην θυγατρικής «I TBA Telecom Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ» (χρήσεις 
2007 έως 2011)  και της «Prosvasis ΑΕΒΕ» (χρήση 2010) 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. Για την χρήση 2011 η 
µητρική Εταιρεία και η «Prosvasis ΑΕΒΕ» έχουν ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των νόµιµων 
ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Τα 
σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά χορηγήθηκαν χωρίς να προκύψει ουδεµία πρόσθετη 
επιβάρυνση για τις εταιρείες (γνώµη χωρίς επιφύλαξη). 
Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατίσει η µητρική εταιρεία, στο τέλος της τρέχουσας 
περιόδου, σε σχέση µε το θέµα αυτό, ανέρχεται σε  25.000 €. 

16. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
Ο αριθµός απασχολουµένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 30.06.2012 
ανερχόταν σε 30 άτοµα για τον Όµιλο και την Εταιρεία, ενώ την 30.06.2011 ανερχόταν σε 81 
άτοµα για τον Όµιλο και 33 για την Εταιρεία. 

17. 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: 

 

30.06.12 30.06.11 30.06.12 30.06.11
Κερδη περιόδου µετά από φόρους 20.699 75.837 49.607 43.919
Σταθµισµένος µέσος όρος µετοχών 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000

Κερδη ανά µετοχή 0,002 0,008 0,006 0,005

ΕταιρείαΌµιλος

30.06.12 30.06.11 30.06.12 30.06.11
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική 0 0 0 0
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 5.950 0 5.950 0
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική 0 0 0 0
Απο λοιπά συνδεδεµένα µέρη 260.090 0 260.090 0
Απαιτήσεις

Από θυγατρική 0 0 0 956.317
Απο λοιπά συνδεδεµένα µέρη 996.076 0 996.076 0
Υποχρεώσεις

Σε θυγατρική 0 0 0 0
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 84.062 0 84.062 0
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών διοίκησης 0 50.000 0 50.000
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και 
µέλη  της διοίκησης 48.218 9.229 48.218 9.229

Όµιλος Εταιρεία
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Σχετικά µε τις απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη ποσού € 996.076, σηµειώνουµε ότι για ποσό 
απαίτησης € 956.317 που αφορά τη συγγενή εταιρία ΙΤΒΑ, έχει γίνει σχετική πρόβλεψη για 
ολοσχερή αποµείωση (βλέπε σχετικά σηµείωση Νο 9). 

18. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

∆ικαστικές υποθέσεις 
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εµπλέκονται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια 
της κανονικής λειτουργίας τους. Η ∆ιοίκηση  εκτιµά ότι οι εκκρεµείς αυτές υποθέσεις 
αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιηµένη 
χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου ή της Εταιρείας, ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας 
τους.  
 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες απαιτήσεις που να χρήζουν αναφοράς στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρίας, εξαιρουµένων: Α) της απαίτησης που διατηρεί η Εταιρεία κατά της 
θυγατρικής της εταιρείας «I TBA Telecom», η εισπραξιµότητα της οποίας καθίσταται 
αµφίβολος, ενόψει της καταστάσεως στην οποία περιήλθε η θυγατρική εταιρεία. (σηµ. 10α) 
και Β) της απαιτήσεως που διατηρεί η Εταιρεία από την αχρεώστητη καταβολή ποσών ύψους 
1.048 χιλ €, εκ των εγγυητικών επιστολών, η εισπραξιµότητα της οποίας είναι βάσιµος και 
λίαν πιθανή, µε βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα. 
 

19. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα 
 
∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο µπορεί να επηρεάσει την οικονοµική διάρθρωση ή 
την επιχειρηµατική πορεία του Οµίλου από τις 30.06.2012 µέχρι και την ηµεροµηνία 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της παρούσης περιόδου. 
 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆Σ 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01.2012 έως 30.06.2012 
 

 


