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Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 01.01.2017-
30.06.2017 είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας 
µε την επωνυµία «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» κατά την συνεδρίαση αυτού της 28ης 
Σεπτεµβρίου 2017 και είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην νόµιµα καταχωρηµένη 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.ilyda.com, όπου και θα παραµείνει στην διάθεση του 
επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία της 
σύνταξης και δηµοσιοποίησής της. 
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∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβούλιου 

 
Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 
3556/2007, όπως ισχύει σήµερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας και ειδικότερα : 
 
1. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας 
Βαρβάρας αριθ. 4, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
Εταιρείας.  
 
2. Τσιατούρας Γεώργιος του Βασιλείου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αιγαίου 
Πελάγους αρ. 39, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
3. Φίλιππος Κούτσικος του Αδαµαντίου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, 
οδός Θεσσαλίας αριθ. 17, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά µας, σύµφωνα µε τα υπό του νόµου 
οριζόµενα αλλά και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE» και τον διακριτικό 
τίτλο «ΙΛΥ∆Α Α.Ε.», (εφεξής καλουµένης για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «Εκδότρια» 
ή «ΙΛΥ∆Α»), κατά την συνεδρίαση αυτού που έλαβε χώρα την 28η Σεπτεµβρίου 2017, 
σύµφωνα µε τα υπό του νόµου οριζόµενα δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι, εξ 
όσων γνωρίζουµε:  
(α) οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου 01.01.2017 
30.06.2017, 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 περιόδου της Εταιρείας,  
(β) η Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο 
αληθή τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της οικονοµικής 
χρήσης 2017 (01.01.2017-30.06.2017), την επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές 
καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης 2017, τις σηµαντικές 
συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν 
προσώπων καθώς επίσης και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων, τις επιδόσεις και την θέση της 
Εταιρείας, 

(γ) κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας Εκθέσεως δεν υφίστανται συνδεδεµένες προς την 
Εταιρεία επιχειρήσεις και συνακόλουθα η Εταιρεία δεν καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 

Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2017 
Οι δηλούντες 

 
 
 

 
Βασίλειος Ανυφαντάκης Γεώργιος Τσιατούρας 
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Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Εισαγωγικά 
 
 
Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία ακολουθεί αφορά στην 
χρονική περίοδο του πρώτου εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 2017 (01.01.2017-30.06.2017). 
Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 
3556/2007 (ΦΕΚ 91Α΄/30.04.2007) καθώς και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές 
αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς µε αριθµούς 8/754/14.04.2016 και 1/434/03.07.2007. 
 
Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο εύληπτο, ουσιαστικό και περιεκτικό όλες τις 
σηµαντικές επιµέρους θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω 
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή και ακριβή όλες τις σχετικές 
αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική και 
εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της 
Εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία 
στην παρούσα Έκθεση θα καλείται για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή 
«ΙΛΥ∆Α»).   
 
Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία δεν καταρτίζει ενοποιηµένες, παρά µόνο εταιρικές οικονοµικές 
καταστάσεις, καθώς δεν υφίσταται οιαδήποτε συνδεδεµένη προς την Εταιρεία επιχείρηση. Η 
Έκθεση περιέχει το σύνολο της αναγκαίας πληροφόρησης µε αντικειµενικό και επαρκή τρόπο 
και µε γνώµονα την ουσιαστική και όχι τυπική ενηµέρωση επί των θεµάτων που περιέχονται σε 
αυτήν.   
 
Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 
01.01.2017-30.06.2017 και περιλαµβάνεται αυτούσια στην Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 
που αφορά στο πρώτο εξάµηνο της χρήσεως 2017 (01.01.2017-30.06.2017). 
 
Οι θεµατικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως 
 
ENOTHTAA ΄ 

Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια του Α΄ εξαµήνου 2017 
 
Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου της 
τρέχουσας χρήσεως 2017 (01.01.2017-30.06.2017), καθώς και η όποια τυχόν επίδρασή τους 
στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, είναι τα ακόλουθα:  
 
1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας  
 
Την 23η Ιουνίου του 2017 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 68,05% του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας (6.185.788 µετοχές σε σύνολο 9.090.000 µετοχών) και εγκρίθηκαν 
οµόφωνα και παµψηφεί τα ακόλουθα: 
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α. Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016- 
31.12.2016) και συνολικά η ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την εν λόγω χρήση. 
 
β. Η Ετήσια Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του 
Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Παπαηλιού που αφορούν στην 
εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016). 

 

γ. Η διάθεση αποτελεσµάτων της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και 
ειδικότερα εγκρίθηκε η µη διανοµή οιουδήποτε µερίσµατος προς τους µετόχους της Εταιρείας 
από τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2016. 
 
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 εταιρικής 
χρήσεως από 01.01.2016 έως 31.12.2016, καθώς και για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
της χρήσεως 2016. 
 
ε. Η εκλογή ως ελεγκτών της χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) για τον έλεγχο των 
ετησίων και εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρείας, των ακολούθων µελών 
της εγγεγραµµένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ αεοε και 
συγκεκριµένα: α) ως Τακτικό Ελεγκτή τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Θεόδωρο Παπαηλιού 
του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16641), και β) ως Αναπληρωµατικό Ελεγκτή τον επίσης Ορκωτό 
Ελεγκτή - Λογιστή κ. Παναγιώτη Τριµπόνια του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14941) και ο 
καθορισµός της αµοιβής τους. Σηµειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει και 
την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης 
φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 2017 (01.01.2017-
31.12.2017), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013 
 
στ. Το σύνολο των καταβληθεισών αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην 
διάρκεια της χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) για τις προσφερθείσες από αυτά 
υπηρεσίες και οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2017 
(01.01.2017-31.12.2017) και µέχρι την επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 
 
ζ. Η Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε µείωση του συνολικού αριθµού των 
µετοχών της Εταιρείας, λόγω ακύρωσης ιδίων µετοχών αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα, και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του 
Καταστατικού της Εταιρείας. Η απόφαση αυτή οριστικοποιήθηκε την 31η Ιουλίου 2017, µε 
την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στην οποία συµφωνήθηκε και διορθώθηκε ο 
ακριβής αριθµός των ιδίων µετοχών που κατείχε η εταιρεία.  
 
Σηµειώνεται ότι η διαφορά, στον αριθµό των κατεχόµενων ιδίων µετοχών,  προέκυψε από την 
εσφαλµένη καταχώρηση στο µετοχολόγιο της Εταιρείας ορισµένων κλασµατικών υπολοίπων, 
τα οποία κλασµατικά υπόλοιπα είχαν καταχωρηθεί ως ίδιες µετοχές µε αποτέλεσµα να 
εµφανίζεται στρεβλωµένος ο αριθµός των κατεχοµένων ιδίων µετοχών. 
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2. Υλοποίηση επιχειρηµατικού σχεδίου της εταιρείας 
 
Η εταιρεία στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού της, έχει εκπονήσει επιχειρηµατικό σχέδιο το 
οποίο έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόµο 3908/2011 και εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί µέχρι 
την 31-12-2017. Το σχέδιο αυτό, έχει ως βασικό πυρήνα την ανάπτυξη τριών εφαρµογών 
λογισµικού που απευθύνονται: 
 

• Στην λιανική πώληση φαρµάκων και παραφαρµακευτικών (φαρµακεία),   
• Στην χονδρική πώληση φαρµάκων και παραφαρµακευτικών (φαρµακαποθήκες) και  
• Στην ανάπτυξη µηχανισµού αυτόµατης αναβάθµισης εκδόσεων και διανοµής διατίµησης 

φαρµάκων µέσω Internet (LiveUpdate) που εξασφαλίζει αφενός την αµεσότητα 
διάθεσης των τιµών φαρµάκων όπως επιβάλει η σχετική νοµοθεσία και αφετέρου 
σηµαντική µείωση κόστους και χρόνου. 

 

Τα αντίστοιχα συστήµατα λογισµικού είναι:  

• DioscouridesTouch, λογισµικό διαχείρισης φαρµακείων (λιανική πώληση) 
• PharmaTron, λογισµικό διαχείρισης φαρµακαποθηκών (χονδρική πώληση) 
• PharmaUpdater, µηχανισµός αυτόµατης διάθεσης διατίµησης φαρµάκων και 

αναβάθµισης εκδόσεων µέσω του Internet 

 
Η ΙΛΥ∆Α έχει µεγάλη παρουσία στον χώρο της διακίνησης φαρµάκων και 
παραφαρµακευτικών προϊόντων και παρέχει µία σειρά από δοκιµασµένα και αποδεκτά στην εν 
λόγω αγορά προϊόντα λογισµικού που την έχουν καταξιώσει κατατάσσοντας την στην πρώτη 
θέση µε µερίδιο αγοράς µεγαλύτερο από 65%. 
 
Οι συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις και ο εκσυγχρονισµός των φαρµακείων και των 
φαρµακαποθηκών επιβάλλουν την ανάπτυξη νέων εφαρµογών λογισµικού βασισµένων σε πιο 
σύγχρονες τεχνολογικά πλατφόρµες που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του 
παντελώς διαφοροποιηµένου περιβάλλοντος διάθεσης φαρµακευτικών και 
παραφαρµακευτικών προϊόντων.  
 

Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης επέλεξε να επενδύσει, στα προαναφερόµενα συστήµατα 
λογισµικού, που απευθύνονται στις εξειδικευµένες κάθετες αγορές της λιανικής (φαρµακεία) 
και χονδρικής (φαρµακαποθήκες) διακίνησης φαρµάκων και παραφαρµακευτικών προϊόντων. 

Η εταιρεία πιστεύει ότι µέσω αυτών των νέων προϊόντων λογισµικού 
(DioscouridesTouchκαιPharmaTron) 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. 
 
Η ανάπτυξη των εν λόγω συστηµάτων λογισµικού γίνεται αφενός µε το υπάρχον εξειδικευµένο 
προσωπικό της Εταιρείας και αφετέρου µε απασχόληση εξωτερικών συνεργατών. Επίσης, 
προβλέπεται η αγορά της απαιτούµενης τεχνογνωσίας από τρίτους, για την πληρέστερη και 
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των προτεινόµενων συστηµάτων λογισµικού. Κατά την 
περίοδο 01.01-30.06.2017 οι επενδύσεις που αφορούσαν το συγκεκριµένο λογισµικό ανήλθαν 
σε € 400  χιλ περίπου. 
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3. Φορολογικός έλεγχος παρελθουσών ετών. 
 
Η εταιρεία κατά την διάρκεια του α' εξαµήνου της τρέχουσας περιόδου 01.01 - 30.06.2017 
κατέβαλε για φόρους, πρόστιµα και προσαυξήσεις παλαιότερων ετών το ποσό των € 
114.900,78. Η καταβολή αυτή διενεργήθηκε στα πλαίσια των άρθρων 57 έως 61 του 
Ν.4446/2016 περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών. Το ποσό 
αυτό καλύφθηκε εξ ολοκλήρου µέσω προβλέψεων που είχαν σχηµατιστεί σε προηγούµενη 
χρήση χωρίς εκ του λόγου αυτού να επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου. 
 
 
4. Υπογραφή προσυµφώνου για αγορά ακινήτου 
 
Με σκοπό την κάλυψη των κτιριακών της αναγκών καταρτίσθηκε και υπογράφηκε  
προσύµφωνο αγοράς ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη θέση Αφίδνες Αττικής, έναντι 
συνολικού τιµήµατος ποσού € 500 χιλ. Το ακίνητο αφορά κατοικία που βρίσκεται στο στάδιο 
της τοιχοποιίας. Αντισυµβαλλόµενοι και πωλητές στο προσύµφωνο αυτό είναι συγγενείς του 
κυριότερου µετόχου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας. 
 
Σχετικά µε το τίµηµα, έχουν καταβληθεί ήδη 150 χιλ € κατά το πρώτο εξάµηνο του 2017, 150 
χιλ € θα καταβληθούν στο δεύτερο εξάµηνο του 2017 και το υπόλοιπο ποσού € 200 χιλ θα 
καταβληθεί µε την υπογραφή του οριστικού συµβολαίου, όχι αργότερα από τις αρχές του 2019, 
όπου και θα οριστικοποιηθεί η αγορά του ακινήτου. 
 
Στα πλαίσια της έγκρισης της ανωτέρω πράξης έχει  ήδη συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των µετόχων της εταιρείας για την 27 Οκτωβρίου 2017, µε θέµα την εκ των υστέρων έγκριση 
της σύµβασης µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23α του ν 2190/1920. Οι 
επιπτώσεις στην περίπτωση που αντιταχθούν στην απόφαση αυτή µέτοχοι που εκπροσωπούν 
τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση µετοχικού 
κεφαλαίου, είναι η ακύρωση του προσυµφώνου και η άµεση επιστροφή στην εταιρεία από τους 
ιδιοκτήτες του ακινήτου, της προκαταβολής που έχουν λάβει. 
 
 
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 ανάπτυξη και εµπορία νέων 
προϊόντων και την βελτίωση των υφισταµένων, µε έµφαση στην ποιότητα 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.  
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Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία είναι:  
 
α. Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα 
συµβαλλόµενα µε αυτήν µέρη, κυρίως λόγω της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου της. 
Επίσης δεν υπάρχει πελάτης που να συµµετέχει µε ποσοστό πάνω από 5% στον κύκλο 
εργασιών, γεγονός που µειώνει σηµαντικά την πιθανότητα πιστωτικού κινδύνου. Πάντως 
ενόψει των συνθηκών της ευρύτερης οικονοµικής κρίσης, η οποία εκδηλώνεται σε όλους 
σχεδόν αδιακρίτως τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας και έχει πλήξει σηµαντικά την 
εγχώρια αγορά, κυρίως µετά την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισµών (capitalcontrols), ο 
κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει από τυχόν αδυναµία ορισµένων εκ των πελατών να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι της Εταιρείας αξιολογείται ως αρκετά 
σηµαντικός, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η Εταιρεία έχει διασφαλίσει τις προϋποθέσεις 
ελέγχου των όποιων αρνητικών επιπτώσεων αυτού, µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης 
των επιδόσεων και της οικονοµικής απόδοσης των πελατών της, ώστε να ενεργεί, στο µέτρο 
που αυτό είναι εφικτό, προληπτικά µε στόχο την αποφυγή δηµιουργίας σηµαντικών 
επισφαλειών.  
 
Συνακόλουθα ο πιστωτικός κίνδυνος λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν δηµιουργηθεί 
κατά την τελευταία διετία, αξιολογείται ως σηµαντικός και ικανός να επηρεάσει την 
κερδοφορία και τις εν γένει οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας. 
 
 
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.  
 
Σηµειώνεται ότι ένα σηµαντικό γεγονός που έχει επηρεάσει θετικά τη ρευστότητα της 
Εταιρείας ήταν η επωφελείς ρύθµιση των δανειακών της υποχρεώσεων µε την Εθνική 
Τράπεζα. Η Εταιρεία παράλληλα διατηρεί ικανά ταµειακά διαθέσιµα, ενώ διατηρεί και 
εγκεκριµένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύµατα, ώστε να διασφαλίζεται έτι περαιτέρω 
από τον κίνδυνο ρευστότητας. 
 
 
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 η εταιρεία καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να είναι επαρκώς καλυµµένος έναντι του κινδύνου της 
µειωµένης τεχνολογικής εξέλιξης µε τους ακόλουθους τρόπους:  
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� 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,  

 
� 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. 
 

� Προχωρά σε συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε τεχνολογικά ζητήµατα, σε 
συνεργασία µε διεθνώς αναγνωρισµένους φορείς εξειδικευµένους σε κλάδους υψηλής 
τεχνολογίας. 

 
Ενόψει της ως άνω συστηµατικής και µεθοδευµένης προσπάθειας της εταιρείας ο 
συγκεκριµένος αξιολογείται ως ελεγχόµενος. 
 
δ. Κίνδυνος µεταβολών των επιτοκίων. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έντοκα στοιχεία. Ο κίνδυνος µεταβολής των 
επιτοκίων που προέρχεται από τα µακροπρόθεσµα δάνεια δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για 
την Εταιρεία, καθώς το σύνολο αυτών είναι δάνεια µε κλειδωµένο επιτόκιο καθόλη τη 
διάρκεια τους.  
 
ε. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος. 

 
Η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο, διότι το σύνολο σχεδόν των 
συναλλαγών διενεργείται σε ευρώ. 
 
 
στ. Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισµού από εισαγόµενες επιχειρήσεις 

Ο συγκεκριµένος κίνδυνος είναι πάντοτε υπαρκτός και υπολογίσιµος στον χώρο όπου 
δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ιδίως δε αν συνεκτιµηθεί το γεγονός ότι τα εµπόδια (φραγµοί) 
εισόδου δεν είναι τόσο ισχυρά στον τοµέα αυτό, καθώς η πλειονότητα των τεχνικών όρων που 
χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση πληροφοριακών συστηµάτων και την 
παραµετροποίηση προϊόντων λογισµικού είναι διαδεδοµένοι ευρέως, γεγονός το οποίο 
επιτρέπει σε αλλοδαπές εταιρείες να διεισδύουν µε σχετική ευκολία στην αγορά, 
εκµεταλλευόµενες ιδίως τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτουν, κυρίως σε επίπεδο 
µεγεθών.  
 
Η Εταιρεία αντιµετωπίζει τον συγκεκριµένο κίνδυνο µε έµφαση στον σχεδιασµό και ανάπτυξη 
ποιοτικών προϊόντων, στην συστηµατική και στοχευµένη βελτίωση, αναβάθµιση και 
προσαρµοστικότητα των προϊόντων που ήδη εµπορεύεται, στην δηµιουργία σχέσεων διαρκείας 
και εµπιστοσύνης µε την πελατειακή της βάση. Πάντως ο συγκεκριµένος κίνδυνος αποτελεί 
διαχρονικά υπαρκτό και εν δυνάµει κίνδυνο ανά πάσα στιγµή και µε την σηµασία αυτή 
αντιµετωπίζεται από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας, δια τον λόγο και η Εταιρεία δίδει πάντοτε 
ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της ποιοτικής και προϊοντικής της διαφοροποίησης και στην εν 
γένει παροχή προς τους πελάτες αυτής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ 

Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  
 
Στην παρούσα Ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές που 
πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων 
(συνδεδεµένα µέρη) όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 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 2017 
(01.01.2017-30.06.2017) 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 τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της 
Εταιρείας κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2017 (01.01.2017-
30.06.2017).  
 

Σηµειώνουµε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές, η οποία ακολουθεί, περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
 

• (α) το ποσό αυτών των συναλλαγών, 
• (β) το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος της περιόδου αναφοράς (30.06.2017), 
• (γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε την Εταιρεία καθώς και 
• (δ) 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.  
 

 

30.06.17 31.12.16
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική 0 0
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική 0 0
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 12.990 47.449
Απαιτήσεις

Από θυγατρική 0 0
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 150.000 60.672
Υποχρεώσεις

Σε θυγατρική 0 0
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 28.260 694
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 0 0
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και µέλη  της διοίκησης 8.461 9.174
Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη  και µέλη  της διοίκησης 0 310

Εταιρεία
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Σχετικά µε τις απαιτήσεις, από τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη, σηµειώνουµε ότι 
συµπεριλαµβάνεται και ποσό € 150 χιλ που αφορά προκαταβολή για αγορά ακινήτου από 
συγγενικά πρόσωπα µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Έχει  ήδη συγκληθεί έκτακτη Γενική 
Συνέλευση για την 27 Οκτωβρίου 2017, µε θέµα την εκ των υστέρων έγκριση της σύµβασης µε 
βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23α του ν 2190/1920. 
 
 
Πλέον των ανωτέρω σηµειώνεται ότι: 
 

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

• ∆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 περίοδο από 
01.01.2017 έως 30.06.2017 

• Oι συναλλαγές που περιγράφονται παραπάνω έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις 
όρους της αγοράς και δεν περιέχουν κανένα εξατοµικευµένο γνώρισµα, το οποίο θα 
καθιστούσε επιβεβληµένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεµένο πρόσωπο ανάλυση 
αυτών. 

• ∆εν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή, η αξία της οποίας υπερβαίνει ποσοστό 10% της 
αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες 
δηµοσιευµένες καταστάσεις της. 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄ 
Αναλυτικές πληροφορίες, κατά το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήµερα, 
και σχετική επεξηγηµατική Έκθεση  
 
1.∆ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται την 30.06.2017 στο ποσό των 8.181.000,00 
Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 9.090.000 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,90 Ευρώ εκάστης. Όλες οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και διαπραγµατεύονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής 
Κεφαλαιοποίησης.  
 
Από κάθε µετοχή απορρέουν τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόµο και 
το Καταστατικό της Εταιρείας. Η κυριότητα της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την 
αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε 
το νόµο και το Καταστατικό, από τα διάφορα όργανα της Εταιρείας. Κάθε µετοχή παρέχει το 
δικαίωµα µίας (1) ψήφου. 
 
Ήδη µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 31.07.2017, 
διορθώθηκε/τροποποιήθηκε η ληφθείσα από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της 23ης Ιουνίου 2017 απόφαση αναφορικά µε τον αριθµό των ιδίων µετοχών της 
Εταιρείας που ακυρώθηκαν, λόγω εσφαλµένου υπολογισµού αυτών και συνακόλουθα σε 
συνέχεια της ως άνω διόρθωσης το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειώθηκε κατά το ποσό 
των επτακοσίων εβδοµήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών 
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(777.481,20 €), µε µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών της Εταιρείας από εννέα 
εκατοµµύρια ενενήντα χιλιάδες (9.090.000) σε οκτώ εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες 
εκατόν τριάντα δύο (8.226.132) κοινές, ονοµαστικές µετοχές, λόγω ακύρωσης οκτακοσίων 
εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (863.868) ιδίων µετοχών της Εταιρείας, οι 
οποίες αποκτήθηκαν σε εκτέλεση των από 30.04.2015 και 12.05.2009 αποφάσεων της Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων.  
 
Η απόφαση αυτή καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 4η Αυγούστου 2017 µε το υπ αριθµό 
πρωτοκόλλου 873151 έγγραφο. 
 
Έτσι το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε επτά εκατοµµύρια τετρακόσιες 
τρεις χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά  (7.403.518,80 €) και διαιρείται 
σε οκτώ εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (8.226.132) κοινές, 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ενενήντα λεπτών του Ευρώ (0,90 €) εκάστης». 
 
2. Περιορισµοί ως προς την µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας   
 
∆εν υπάρχουν περιορισµοί αναφορικά µε την µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας. Οι 
µετοχές της Εταιρείας είναι σε άυλη µορφή και ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών όπως ορίζει ο νόµος.     
 
3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές  
 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει συµµετοχές σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις µε εξαίρεση την"ITBA", 
στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 100% των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου. Σηµειώνεται 
ότι η εν λόγω εταιρεία είχε αρχικώς κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και µετά την παύση 
των εργασιών της πτώχευσης τελεί υπό εκκαθάριση, δεν ενοποιείται και έχει αποµειωθεί στις 
πλήρως στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις.  
 
Περαιτέρω, οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο και 
δικαιώµατα ψήφου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του ν. 
3556/2007 είναι οι ακόλουθες:  
 
 

Ονοµατεπώνυµο Μετοχές Ποσοστό

Ανυφαντάκης Βασίλειος 4.138.605 45,53%
Ιλυδα Πληροφορική 863.868 9,50%
Παπαδοκωστάκη Μαρία 568.259 6,25%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό 387.212 4,26%
Ματσούκας Γεώργιος 359.291 3,95%
Λοιποί 2.772.765 30,50%
Σύνολα 9.090.000 100%  

 
 
4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου   
∆εν υφίστανται µετοχές, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

 
5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου  
∆εν υφίστανται γνωστοί στην Εταιρεία περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου σε κατόχους µετοχών 
της Εταιρείας.  
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6. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας   
∆εν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν συµφωνίες µεταξύ µετόχων, οι οποίες 
συνεπάγονται περιορισµούς στην µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση των 
δικαιωµάτων ψήφου. 
 
7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού 
που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920 
Αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας καθώς και τα σχετικά µε την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής, δεν υφίστανται 
κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει 
σήµερα.  
 
8. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την 
αγορά ιδίων µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 
∆εν υφίσταται ειδική αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το 
άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.  
 
9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης    
 
∆εν υφίσταται οιαδήποτε σηµαντική συµφωνία συναφθείσα από την Εταιρεία, η οποία να 
τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας 
κατόπιν δηµόσιας πρότασης.  
 
10. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας 
∆εν υφίσταται οιαδήποτε συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου αυτής ή του προσωπικού, η οποία να προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση 
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής 
τους εξαιτίας οιασδήποτε δηµόσιας πρότασης.     
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄ 
 
Πληροφορίες για εργασιακά ή περιβαλλοντικά θέµατα   
 
Η εταιρία την 30-06-2017απασχολούσε 33 άτοµα µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρείας µε το προσωπικό της είναι άριστες και δεν 
παρουσιάζονται εργασιακά προβλήµατα, καθώς µια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της 
Εταιρείας είναι η διατήρηση και ενίσχυση του κλίµατος εργασιακής ειρήνης. Η Εταιρεία 
καθηµερινά φροντίζει για την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, µεθόδων και την υιοθέτηση 
πρακτικών προκειµένου να συµµορφώνεται πλήρως και απολύτως µε τις ισχύουσες διατάξεις 
της εργατικής και ασφαλιστικής εν γένει νοµοθεσίας, δι’ ον λόγο και ουδέποτε µέχρι σήµερα 
έχει αντιµετωπίσει προβλήµατα οιασδήποτε φύσεως µε τους µισθωτούς αυτής. 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µε 
βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τα διεθνή 
πρότυπα και στοχεύει σε µία ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε το φυσικό 
περιβάλλον. Ακολουθώντας µία πορεία βιώσιµης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές της µε 
τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια 
των εργαζοµένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄ 
 
Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας – Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες 
επιδόσεων  
 
Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνεται µια συνοπτική απεικόνιση της εξέλιξης, των 
επιδόσεων, των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. Επίσης πέραν της απεικονίσεως παρατίθενται και ορισµένοι 
δείκτες τους οποίους το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αξιολογεί ως χρήσιµους για την πληρέστερη  
κατανόηση των ανωτέρω θεµάτων. Η παρατεταµένη οικονοµική κρίση και η διαρκώς χαµηλή 
ζήτηση, αποτέλεσµα της αβεβαιότητας που επικράτησε και επικρατεί στην εγχώρια αγορά και 
η σηµαντική έλλειψη ρευστότητας, είχαν σαν αποτέλεσµα ο εξαιρετικά χαµηλός τζίρος της 
εταιρίας κατά τα τελευταία έτη να συνεχίζει να υφίσταται και κατά την τρέχουσα περίοδο 
01.01- 30.06.17. 
 
Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγµένων της τρέχουσας περιόδου  
2017, παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών της 
εταιρίας. 

30.06.17 30.06.16 30.06.15
Σύνολο ενεργητικού 8.262.576 9.032.257 10.330.195
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.643.322 4.127.801 4.087.018
Κύκλος εργασιών 1.256.780 1.303.115 1.211.082
Μικτά κέρδη 296.481 305.818 214.477
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων -281.748 530.623 -399.269
Κέρδη (ζηµίες) µετά από  φόρους -233.960 538.741 -311.358

Εταιρεία

 
 

 
Αντιστοίχως οι ποσοστιαίες µεταβολές έχουν ως εξής: 

30.06.17 30.06.16 30.06.15
Σύνολο ενεργητικού -9% -13% -20%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -12% 1% -30%
Κύκλος εργασιών -4% 8% -17%
Μικτά κέρδη -3% 43% -27%
Κέρδη (ζηµίες) πρό φόρων -153% 233% -49%
Κέρδη (ζηµίες) µετά από  φόρους -143% 273% -34%

Εταιρεία

 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ΄ 

Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης  
 
Ως Εναλλακτικός ∆είκτης µέτρησης Απόδοσης («Ε∆ΜΑ») νοείται, ένας χρηµατοοικονοµικός 
δείκτης µέτρησης της ιστορικής ή µελλοντικής χρηµατοοικονοµικής απόδοσης, της 
οικονοµικής θέσης ή των ταµειακών ροών, ο οποίος ωστόσο δεν ορίζεται ή προβλέπεται στο 
ισχύον πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Οι Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης της 
Απόδοσης δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν άλλα µεγέθη που έχουν υπολογισθεί 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα ∆.Π.Χ.Α.. 
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Η Εταιρεία χρησιµοποιεί σε περιορισµένο βαθµό Εναλλακτικούς ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης 
(«Ε∆ΜΑ») µε στόχο την καλύτερη κατανόηση των λειτουργικών αποτελεσµάτων και της 
χρηµατοοικονοµικής της θέσης. Η Εταιρεία έχει σαν γενική αρχή, η παρουσίαση των εν λόγω 
δεικτών µέτρησης να είναι σαφής, ώστε οι δείκτες να είναι κατάλληλοι και χρήσιµοι για τη 
λήψη αποφάσεων εκ µέρους των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Η Εταιρεία κατά την παρούσα οικονοµική περίοδο και τη συγκριτική αυτής δεν έχει κάνει 
χρήση Προσαρµοσµένων Ε∆ΜΑ, (δηλαδή προσαρµογές σε κονδύλια των καταστάσεων 
συνολικών εσόδων, των καταστάσεων οικονοµικής θέσης ή των καταστάσεων ταµειακών 
ροών), καθώς δεν έχουν πραγµατοποιηθεί έκτακτα γεγονότα (όπως για παράδειγµα 
λειτουργικές αναδιαρθρώσεις ή µη επαναλαµβανόµενα έσοδα ή έξοδα) που να σχετίζονται µε 
την κύρια δραστηριότητά της και που επιφέρουν σηµαντική επίδραση στο σχηµατισµό των εν 
λόγω δεικτών.  
 
Α. Καθαρός ∆ανεισµός (Καθαρή Ρευστότητα):  
 
Αποτελεί Ε∆ΜΑ που χρησιµοποιείται για να εκτιµηθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση της 
Εταιρείας. Υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ συνολικού δανεισµού (µακροπρόθεσµου και 
βραχυπρόθεσµου) και του συνόλου των διαθεσίµων. 
 

30.06.2017 31.12.2016
Μακροπρόθεσµα δάνεια 2.765.081 2.928.631
Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα την επόµενη χρήση 352.680 329.331
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 0 0
Σύνολο 3.117.761 3.257.962
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 637.729 1.005.042
Καθαρός δανεισµός οµίλου 2.480.032 2.252.920

Εταιρεία

 
 
 
Β. Αποτελέσµατα πριν από Τόκους, Φόρους, Αποσβέσεις και αποµειώσεις - EBITDA:  
 
Αποτελεί τον πλέον χρησιµοποιούµενο δείκτη παρουσίασης της λειτουργικής αποδοτικότητας, 
γιατί λαµβάνει υπόψη µόνο τα έξοδα εκείνα που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει η 
Εταιρεία. Υπολογίζεται ως το άθροισµα των λειτουργικών αποτελεσµάτων (Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων) των αποσβέσεων και των αποµειώσεων. Το 
περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται ως το πηλίκο του EBITDA µε το σύνολο του Κύκλου 
Εργασιών: 
 
 

30.06.2017 30.06.2016
Αποτελέσµατα εκµετάλευσης προ φόρων χρηµ/κών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων -210.861 -206.803
Σύνολο αποσβέσεων 803.564 724.673
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -125.713 -112.234
EBITDA                                           (Α) 466.990 405.636

Κύκλος εργασιών                           (Β) 1.256.780 1.303.115

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA                (Α) / (Β) 37% 31%

Εταιρεία
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ΕΝΟΤΗΤΑ Η΄ 

Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας. 
 
Με βάση τις µέχρι σήµερα εκτιµήσεις και λόγω της έντασης του φαινοµένου και της διάρκειας 
της οικονοµικής κρίσης που πλήττει την εγχώρια οικονοµία και αγορά, η διανυόµενη χρήση 
2017 (01.01.2017-30.06.2017) αναµένεται και αυτή αρκετά δύσκολη, πλην όµως οι εκτιµήσεις 
της ∆ιοίκησης της Εταιρείας παραµένουν συγκρατηµένα αισιόδοξες σε σχέση µε την πορεία 
των µεγεθών της. Μολονότι οι εξελίξεις δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν µε ακρίβεια, 
δεδοµένων των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών αλλά και της αστάθειας που επικρατεί στις 
παγκόσµιες αγορές, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας επικεντρώνει τις προσπάθειές της αφενός µεν 
στην διατήρηση της θέσης της στην αγορά εντός της οποίας δραστηριοποιείται, αφετέρου δε 
στην περαιτέρω διείσδυσή της σε νέες αγορές, προκειµένου να ανταπεξέλθει µε τις λιγότερες 
δυνατές απώλειες στην κρίση που πλήττει σοβαρά την εγχώρια οικονοµία.  
 
Από τα αρνητικά αποτελέσµατα του α’ εξαµήνου αλλά και από την πορεία του κύκλου 
εργασιών της περιόδου από 1.7.2017 και έως την ηµεροµηνία της υπογραφής της παρούσας 
Έκθεσης δεν διαφαίνονται οι προϋποθέσεις ανάσχεσης των αρνητικών αποτελεσµάτων σε 
ετήσια βάση. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Θ΄ 
 
Μεταγενέστερα γεγονότα  
 
Η Εταιρεία την 1η Αυγούστου 2017 προέβη στην αγορά  του συνόλου (100%) των µετοχών 
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CARDISOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Το µετοχικό κεφάλαιο της εξαγορασθείσας εταιρείας ανέρχεται σε € 
427.800 και διαιρείται σε 14.260 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30,00 Ευρώ 
εκάστης. Το συµφωνηθέν τίµηµα για την αγορά των ως άνω µετοχών ανήλθε στο ποσό των € 
300.000,00. 
 
∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από την λήξη της περιόδου 
µέχρι και την ηµέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης. 
 
.  
 

Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2017 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Βασίλειος Ανυφαντάκης
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ΈΚΘΕΣΗ  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
 

«ΙΛΥ∆Α Ανώνυµος Εµπορική Κατασκευαστική Εταιρεία Συστηµάτων Πληροφορικής 
και Παροχής Υπηρεσιών » 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική συνοπτική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 
«ΙΛΥ∆Α Ανώνυµος Εµπορική Κατασκευαστική Εταιρεία Συστηµάτων Πληροφορικής 
και Παροχής Υπηρεσιών »(η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2017, τις σχετικές εταιρικές 
συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 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 της Εταιρείας 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 Έλεγχου 
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 εντοπισθούν σε έναν 
έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 
 
 

Συµπέρασµα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που 
θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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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, 29 Σεπτεµβρίου  2017 
Παπαηλιού Ν. Θεόδωρος 

ΑΜ ΣΟΕΛ 16641 
 

 

 

 

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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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑ Τ ΑΣ Τ ΑΣ Η  Ο ΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ  

 

Ενεργητικό Σηµ. 30.06.2017 31.12.16

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 6 2.756.695 2.651.465
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 2.402.757 2.748.333
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 278.752 227.251
Χρηµ/κα στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 1.502 1.502
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 13.080 13.080
Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 5.452.788 5.641.634

Αποθέµατα 185.620 150.728
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 8 1.813.777 1.991.973
Λοιπές απαιτήσεις 9 172.662 288.283
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 637.729 1.005.042
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 2.809.788 3.436.027
Σύνολο  ενεργητικού 8.262.576 9.077.660

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο 10 8.181.000 8.181.000
Ίδιες µετοχές 11 -463.138 -463.138
Λοιπά αποθεµατικά 925.469 925.469
Υπόλοιπο κερδών  εις νέο -5.000.009 -4.766.049
Σύνολο 3.643.322 3.877.281

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.643.322 3.877.281

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 110.077 105.077
∆άνεια τραπεζών 12 2.765.081 2.928.631
Έσοδα εποµένων χρήσεων από επιχορηγήσεις 151.771 277.485
Λοιπές προβλέψεις 220.099 335.000
Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων 3.247.028 3.646.193

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 0 0
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 1.019.546 1.224.854
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση 12 352.680 329.331
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 1.372.226 1.554.186

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 8.262.576 9.077.660

Εταιρεία
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ΚΑ Τ ΑΣ Τ ΑΣ Η  ΣΥΝΟΛΙΚ ΩΝ ΕΣ ΟΔΩΝ  

 
 

Σηµ 01/01-30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

Πωλήσεις 5 1.256.780 1.303.115
Κόστος πωλήσεων 960.299 997.297
Μικτό κέρδος 296.481 305.818

Άλλα λειτουργικά έσοδα 120.007 151.403
Έξοδα διάθεσης 132.040 107.822
Έξοδα διοίκησης 130.250 127.151
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 286.165 248.693
Άλλα λειτουργικά έξοδα 78.895 180.358
Κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών 
αποτελεσµάτων -210.861 -206.803
Εσοδα από αποµείωση δανειακών υποχρεώσεων 0 812.477
Προβλέψεις αποµείωσης 0 0
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1 10
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 70.888 75.061
Ζηµιά από πώληση συγγενών επιχειρήσεων 0 0
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες) -281.748 530.623
Φόρος εισοδήµατος 14 -47.788 -8.118
Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες -233.960 538.741
Κέρδος (ζηµιά) περιόδου από διακοπείσες 
δραστηριότητες 0 0
Καθαρό κέρδος (ζηµιά) περιόδου -233.960 538.741

Λοιπά συνολικά έσοδα
Μεταβολή από αποτίµηση ακινήτων 0 0
Αναβαλλόµενος φόρος 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης -233.960 538.741
Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους µητρικής -233.960 538.741
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0
Κέρδη ανά µετοχή (σε € ανά µετοχή) -0,0284 0,0655

Εταιρεία
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ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η  ΜΕ ΤΑΒ Ο ΛΩΝ ΙΔΙΩΝ  ΚΕ Φ ΑΛ ΑΙΩ Ν –  ΕΤΑΙ ΡΕΙ Α  

 
 
 

Μετοχικό Τακτικό Λοιπά Ίδιες Υπόλοιπο

Κεφάλαιο αποθεµατικό αποθεµατικά µετοχές εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπα την 1.1.17 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 8.181.000 264.596 660.873 -463.138 -4.766.049 3.877.282
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 -233.960 -233.960
Αγορά ιδίων Μετοχών 0 0 0 0 0 0
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.17 8.181.000 264.596 660.873 -463.138 -5.000.009 3.643.322

Υπόλοιπα την 01.01.16 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 8.181.000 264.596 660.873 -463.138 -5.054.270 3.589.061
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 538.741 538.741
Αγορά ιδίων Μετοχών 0 0 0 0 0 0
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.16 8.181.000 264.596 660.873 -463.138 -4.515.529 4.127.802 
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ΚΑ Τ ΑΣ Τ ΑΣ Η  ΤΑΜΙ ΑΚ Ω Ν ΡΟΩΝ  

 
 
 

 01/01-30/06/2017 1/1 - 30/06/2016

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων -281.748 530.622
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 803.564 724.673
Προβλέψεις 75.000 -135.500
Αποµείωση δανείων 0 -812.477
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -125.713 -112.234
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας 0 0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 70.888 75.061

541.991 270.145
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -34.893 4.823
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 223.818 91.275
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -205.309 40.161
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -70.888 -75.061
Καταβληµένοι φόροι -118.613 -14.855
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 336.106 316.488
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών -563.218 -186.559
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 0 0
Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων 0 0
(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση παγίων 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -563.218 -186.559
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (καταβολές) από εκδοθέντα / αναληφθέντα 
δάνεια -140.201 -430.967
Αγορά ιδίων µετοχών 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -140.201 -430.967
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -367.313 -301.038
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 1.005.042 1.363.640
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 637.729 1.062.602

Εταιρεία
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 10.7.1992 (ΦΕΚ 3532/13.07.1992) ως αµιγής Εταιρεία ανάπτυξης 
λογισµικού από τον κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη και την κα. Μαρία Παπαδοκωστάκη. Η επωνυµία 
της εταιρείας είναι «ΙΛΥ∆Α Ανώνυµος εµπορική Κατασκευαστική Εταιρεία Συστηµάτων 
Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών». Ο αριθµός της Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών είναι 
26939/06/Β/92/7. 
 
Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και 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, οι µετοχές της είναι 
εισηγµένες στην κατηγορία µικρής κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών. 
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2017 εγκρίθηκαν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 28 Σεπτεµβρίου 2017. 
 
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις 
περιόδους που παρουσιάζονται.  
 

2. ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει συµµετοχές σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις µε εξαίρεση την "I - TBA", 
στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 100% των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου. Σηµειώνεται ότι 
η εν λόγω εταιρεία είχε αρχικώς κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και µετά την παύση των 
εργασιών της πτώχευσης τελεί υπό εκκαθάριση, δεν ενοποιείται, δεν ασκεί δραστηριότητα και έχει 
αποµειωθεί πλήρως στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις. Ως εκ τούτου δεν συντάσσονται 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Τον Αύγουστο του 2017 αποκτήθηκε το  σύνολο (100%) των µετοχών της Ανώνυµης Εταιρείας µε 
την επωνυµία «CARDISOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», αντί τιµήµατος 300 χιλ €. Η 
εταιρεία αυτή θα ενοποιηθεί και θα περιληφθεί σε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που θα 
συνταχθούν την 31/12/2017. 
 
 



 
ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 01.01.2017 έως 30.06.2017 
 

25 

 

3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 
3.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

 
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2017 (εφεξής οι 
«οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές 
Καταστάσεις». Επίσης, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή γηπέδων και κτιρίων, 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση και χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων) σε 
εύλογες αξίες µέσω του αποτελέσµατος, την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (goingconcern) 
και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και των 
ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) 
της I.A.S.B. 
 
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν περιορισµένη πληροφόρηση 
σε σχέση µε αυτές των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι παρούσες 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται πάντοτε σε συνδυασµό 
µε τις τελευταίες δηµοσιευθείσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 
31η ∆εκεµβρίου 2016 (1.1.2016-31.12.2016). 
 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της 
διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από 
την διοίκηση της εταιρείας για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων έχουν επισηµανθεί όπου 
κρίνονται κατάλληλα. 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, 
είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων της χρήσης 2016 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 
 
3.1.1. 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, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές 
(σηµ.4). 
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ. 
 
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 

Για τον καθορισµό των προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. 
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου 
είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει 
υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενη σε εκτιµήσεις για το 
ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχοµένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από τους 
φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις 
οικονοµικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήµατος της περιόδου κατά την 
οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. Για τις χρήσεις 2011, έως και 2015 η εταιρεία έχει λάβει 
εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. 

 (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). Οι ανακτήσιµες αξίες των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών 
προσδιορίζονται µε βάση την αξία χρήσεως αυτών. Οι υπολογισµοί της αξίας χρήσης απαιτούν 
την χρήση εκτιµήσεων. 

(γ) Ενδεχόµενα γεγονότα 

Η Εταιρεία εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 
εργασιών της. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την 
οικονοµική θέση της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2017. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των 
ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι 
µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις 
διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις 
διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των ενδεχόµενων 
υποχρεώσεων της Εταιρείας στο µέλλον.  
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
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: 
 
 

30.06.17 30.06.16
Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 105.038 80.880
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.151.742 1.222.235
Σύνολο 1.256.780 1.303.115

Εταιρεία
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6. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 
 

Εταιρεία

Γήπεδα Κτίρια 
Προκαταβολές 
ακινήτων Μεταφ/κά Λοιπά Σύνολο

Αξία κτήσεως 
Απογραφή 01.01.2017 393.000 3.146.542 0 137.127 1.356.027 5.032.696
∆ιαφορές εκτίµησης εύλογης αξίας 0 0 0 0 0 0
Προσθήκες 0 887 150.000 0 7.531 158.418
Υπόλοιπο 30.06.2017 393.000 3.147.429 150.000 137.127 1.363.557 5.191.113

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2017 0 1.097.167 0 132.132 1.151.931 2.381.230
Αποσβέσεις περιόδου 0 38.914 0 685 13.589 53.188
Μεταφορές / διορθώσεις 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο 30.06.2017 0 1.136.081 0 132.817 1.165.520 2.434.418
 
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2017 393.000 2.049.375 0 4.995 204.096 2.651.465
Κατά την 30.06.2017 393.000 2.011.348 150.000 4.310 198.037 2.756.695

Αξία κτήσεως 
Απογραφή 01.01.2016 393.000 3.141.707 0 137.127 1.331.791 5.003.625
Προσθήκες 0 4.835 0 0 24.235 29.071
Μεταφορές / διορθώσεις 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο 31.12.2016 393.000 3.146.542 0 137.127 1.356.027 5.032.696

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2016 0 1.021.727 0 130.847 1.124.842 2.277.416
Αποσβέσεις περιόδου 0 77.915 0 1.286 27.089 106.290
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο 31.12.2016 0 1.097.167 0 132.132 1.151.931 2.381.230
 
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2016 393.000 2.119.979 0 6.280 206.950 2.726.209
Κατά την 31.12.2016 393.000 2.049.375 0 4.995 204.096 2.651.465 

 
 
H αποτίµηση των γηπέδων και κτιρίων γίνεται στην εύλογη αξία αυτών. Η τελευταία 
αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία πραγµατοποιήθηκε την 31η ∆εκεµβρίου 2014 µε βάση µελέτη 
που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιµητή µε την χρήση ως εκτιµητικής µεθόδου της  
συγκριτικής µεθόδου (ComparativeMethod ή MarketApproach).Επί των ακινήτων, υπάρχουν 
εµπράγµατα βάρη ποσού 3,9 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων. 
 
Το ποσό των 150.000 € που περιλαµβάνεται στις προσθήκες, αφορά προκαταβολή αγοράς 
ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη θέση Αφίδνες Αττικής, έναντι συνολικού τιµήµατος ποσού € 500 
χιλ. Το ακίνητο αφορά ηµιτελή κατοικία που βρίσκεται στο στάδιο της τοιχοποιίας. 
Αντισυµβαλλόµενοι και πωλητές είναι συγγενείς του κυριότερου µετόχου και ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου της εταιρείας. Σχετικά µε το υπόλοιπο τίµηµα, θα καταβληθεί ποσό 150 χιλ € στο 
δεύτερο εξάµηνο του 2017 και το υπόλοιπο ποσό € 200 χιλ θα καταβληθεί µε την υπογραφή του 
οριστικού συµβολαίου, όχι αργότερα από τις αρχές του 2019, όπου και θα οριστικοποιηθεί η αγορά 
του ακινήτου. Σχετικά µε την έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για το θέµα αυτό, σας 
παραπέµπουµε στην παράγραφο 21 της παρούσας. 
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7. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

Αξία κτήσης 30.06.2017 31.12.16
Υπόλοιπο έναρξης 13.108.887 11.891.648
Προσθήκες περιόδου 404.800 1.217.238
Μεταφορές / διορθώσεις 0 0
Υπόλοιπο λήξης 13.513.687 13.108.887

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης 10.360.554 8.767.177
Προσθήκες περιόδου 750.376 1.593.377
Μεταφορές / διορθώσεις 0 0
Υπόλοιπο λήξης 11.110.930 10.360.554

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 2.402.757 2.748.333

Εταιρεία

 
 
 
Κατά την τρέχουσα περίοδο οι προσθήκες των άϋλων περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν σε € 405 
χιλ. και αφορούν νέα λογισµικά προγράµµατα, αλλά και προσθήκες-βελτιώσεις υφιστάµενων. Από 
τις προσθήκες αυτές ποσό € 380 χιλ αφορά επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο 
3908/2011 και εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθούν έως 31.12.2017. 
 

Η διάκριση των άυλων περιουσιακών στοιχείων µε βάση το εάν έχουν δηµιουργηθεί από τρίτους ή 
είναι εσωτερικώς δηµιουργούµενα από το τµήµα ανάπτυξης έχουν ως εξής. 

Εσωτερικώς 
δηµιουργούµενα Από τρίτους Σύνολο

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2016 1.184.025 1.564.3092.748.332
Προσθήκες 2017 300.942 103.858 404.800
Λοιπές κινήσεις 0 0 0
Μείον αποσβέσεις περιόδου α εξαµήνου 2017

323.274 427.103 750.376

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/6/2017 1.161.693 1.241.064 2.402.756 

 

Οι αποσβέσεις της προηγούµενης περιόδου (α εξάµηνο του 2016) ποσού 653 χιλ €, είχαν 
υπολογισθεί µε βάση την παλαιότερη αξιολόγηση της οικονοµικής αποδοτικότητας σε συνδυασµό 
µε τη χρονική διάρκεια αξιοποίησης των λογισµικών προγραµµάτων από την αρµόδια διεύθυνση 
της εταιρείας. Με βάση την νεότερη αξιολόγηση που έγινε στα τέλη του 2016, έγινε επανεκτίµηση 
της ωφέλιµης ζωής των άυλων περιουσιακών στοιχείων και οι αποσβέσεις του α εξαµήνου του 2017 
διενεργήθηκαν µε αυτή την αναθεωρηµένη βάση. Αποτέλεσµα της αναθεώρησης αυτής είναι οι 
αποσβέσεις της τρέχουσας περιόδου να είναι µεγαλύτερες κατά το ποσό των € 130 χιλ. σε σχέση µε 
τις αποσβέσεις που θα υπολογίζονταν µε βάση τα δεδοµένα προ της επανεκτίµησης. 
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8. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
 

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

30.06.17 31.12.16
Πελάτες 2.616.610 2.774.781
Γραµµάτια εισπρακτέα 2.597 2.597
Επιταγές εισπρακτέες 218.012 163.037
Προβλέψεις αποµείωσης -1.023.442 -948.442
Σύνολο 1.813.777 1.991.973

Εταιρεία

 
 
Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 
 

30.06.17 31.12.16
Υπόλοιπο έναρξης 948.442 798.442
Προβλέψεις  επισφαλειών 75.000 150.000
Υπόλοιπο λήξης 1.023.442 948.442

Εταιρεία

 
 
 

Η προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις καλύπτουν το σύνολο των 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. 

 
9. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής. 

 

30.06.17 31.12.16
Ελληνικό δηµόσιο 22.774 22.680
Προσωπικό λογαριασµοί απόδοσης 40.147 40.053
Προκαταβολές προµ/των 129.542 166.275
Λοιποί χρεώστες 22.794 74.549
Μεταβατικοί λογαριασµοί 117.343 144.665
Προβλέψεις αποµείωσης -159.937 -159.937
Σύνολα 172.662 288.283

Εταιρεία

 
 



 
ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 01.01.2017 έως 30.06.2017 
 

31 

 

10. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 30.06.2017 ανήρχετο στο ποσό των 8.181.000,00 Ευρώ, 
είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 9.090.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 0,90 Ευρώ εκάστης.  
 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 31.07.2017 το µετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρείας µειώθηκε κατά το ποσό € 777.481,20 µε µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών 
της Εταιρείας από 9.090.000 σε 8.226.132 κοινές ονοµαστικές µετοχές, λόγω ακύρωσης 
οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (863.868) ιδίων µετοχών της 
Εταιρείας. Η απόφαση αυτή καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 4η Αυγούστου 2017 µε το υπ αριθµό 
πρωτοκόλλου 873151 έγγραφο. 

 
 
11. Ί∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

 
Ο αριθµός των ιδίων µετοχών που κατείχε η εταιρεία την 30.06.2017 ανερχόταν σε 863.868 και το 
αντίστοιχο κόστος κτήσης αυτών σε € 463.138. Η χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής την 
30.06.2017ανήρχετο σε 0,24 €. 

 
 
Σηµειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε την 31η 
Ιουλίου 2017 οµόφωνα αποφάσισε την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω 
ακύρωσης ιδίων µετοχών αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα 
αποφασίσθηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των € 777.481,20, η 
οποία πραγµατοποιήθηκε µε µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών της εταιρείας από 
9.090.000 µετοχές σε 8.226.132 ήτοι ακυρώθηκαν 863.868 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης. 
 
Εξαιτίας της µείωσης αυτής, τα ίδια Κεφάλαια της εταιρείας κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2017 θα 
βελτιωθούν κατά το ποσό των 314.343,20 € που αφορά τη διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης των 
ιδίων µετοχών (463.138 €) µείον την ονοµαστική αξία αυτών που θα διαγραφεί (777.481,20 €) 
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12. ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 

Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 30.06.17 31.12.16
Τραπεζικός  δανεισµός 2.765.081 2.928.631
Υποχρεώσεις χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης 0 0
Οµολογιακά δάνεια 0 0
Σύνολο µακροπροθέσµων δανείων 2.765.081 2.928.631

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες την 
επόµενη χρήση 352.680 329.331
Τραπεζικός δανεισµός 0 0
Σύνολο βραχυπροθέσµων δανείων 352.680 329.331

Σύνολο δανείων 3.117.761 3.257.962

Εταιρεία

 
 

 
∆εν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τις τράπεζες και το σύνολο των οφειλών αυτών 
είναι ενήµερο. 

13. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 
 
Το υπόλοιπο των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής: 
 

30.06.17 31.12.16
Προµηθευτές 298.073 146.059
Μερίσµατα πληρωτέα 195 195
Οφειλόµενες αµοιβές 6.560 7.144
Λοιπές υποχρεώσεις 306.278 655.175
Επιταγές πληρωτέες 65.425 95.422
Προκαταβολές πελατών 283.808 225.451
Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους τέλη 10.446 17.372
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 15.012 33.197
Μεταβατικοί λογαριασµοί 33.748 44.840
Σύνολα 1.019.546 1.224.854

Εταιρεία
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14. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

Ο φόρος εισοδήµατος  της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

30.06.17 30.06.16
Τρέχων φόρος περιόδου 0 0
Αναβαλλόµενος φόρος -51.501 -22.973
Λοιποί φόροι 3.713 14.855
Πρόβλεψη φόρου για ανέλεγκτες χρήσεις 0 0
Σύνολο -47.788 -8.118

Εταιρεία

 
 

Η εταιρεία κατά την διάρκεια του α' εξαµήνου της τρέχουσας περιόδου 01.01- 30.06.2017 κατέβαλε 
για φόρους, πρόστιµα και προσαυξήσεις παλαιότερων ετών το ποσό των € 114.900,78. Η καταβολή 
αυτή διενεργήθηκε στα πλαίσια των άρθρων 57 έως 61 του Ν.4446/2016 περί οικειοθελούς 
αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών. Το ποσό αυτό καλύφθηκε εξ ολοκλήρου µέσω 
προβλέψεων που είχαν σχηµατιστεί σε προηγούµενη χρήση χωρίς εκ του λόγου αυτού να 
επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου. 

Αναφορικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις προηγουµένων ετών σηµειώνουµε ότι από την 
χρήση 2011 και µετά, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 
των οποίων οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόµιµους 
ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραµµένα στα δηµόσια µητρώα του ν. 3693/2008, 
υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται πλέον στο άρθρο 65Α του 
Ν. 4174/2013, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο 
Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 

Η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2011 έως 2015 σύµφωνα µε τις ανωτέρω 
διατάξεις και χορηγήθηκαν προς την Εταιρεία τα σχετικά φορολογικά, για τη χρήση 2016 η 
Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ο οποίος 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί 
µετά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.  

Οι προβλέψεις φόρου που έχουν σχηµατισθεί για την µοναδική ανέλεγκτη χρήση του 2010 

κρίνονται ικανοποιητικές και ανέρχονται σε 70 χιλ ευρώ. 

15. ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ. 
 

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. 
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30.06.17 30.06.16
Κερδη περιόδου µετά από φόρους -233.960 538.741
Σταθµισµένος µέσος όρος µετοχών 8.226.132 8.226.132
Κερδη ανά µετοχή -0,0284 0,0655

Εταιρεία

 

16. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 23 Ιουνίου 
2017, µετά από πρόταση της ∆ιοίκησης και µε βάση τις υπάρχουσες οικονοµικές και φορολογικές 
συνθήκες, αποφάσισε τη µη διανοµή οιουδήποτε µερίσµατος από τα αποτελέσµατα της χρήσης 
2016. 
 

17. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ 
 
Επί του ακινήτου της οδού Αδριάνειου 29 στην Αθήνα, επί του οποίου στεγάζονται τα γραφεία της 
εταιρείας, υπάρχουν εµπράγµατα βάρη ποσού 3,9 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών 
υποχρεώσεων. 

 
18. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας την 30.06.2017 ανέρχεται σε 33 άτοµα 
ενώ την 30.06.2016 σε 35 άτοµα. 

 
19. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
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: 

30.06.17 31.12.16
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική 0 0
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική 0 0
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 12.990 47.449
Απαιτήσεις

Από θυγατρική 0 0
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 150.000 60.672
Υποχρεώσεις

Σε θυγατρική 0 0
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 28.260 694
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 0 0
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και µέλη  της διοίκησης 8.461 9.174
Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη  και µέλη  της διοίκησης 0 310

Εταιρεία
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Σχετικά µε τις απαιτήσεις, από τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη, σηµειώνουµε ότι συµπεριλαµβάνεται 
και ποσό € 150 χιλ που αφορά προκαταβολή για αγορά ακινήτου από συγγενικά πρόσωπα µέλους 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Έχει ήδη συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 27 
Οκτωβρίου 2017, µε θέµα την εκ των υστέρων έγκριση της σύµβασης µε βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 23α του ν 2190/1920. 

20. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 
∆ικαστικές υποθέσεις 
 
Η Εταιρεία στα πλαίσια της λειτουργίας της εµπλέκεται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις. Η 
∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι εκκρεµείς αυτές δικαστικές υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς 
σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηµατοοικονοµική θέση ή στα αποτελέσµατα της 
λειτουργίας της.  
 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 

Η Εταιρεία εµπλέκεται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις µε κυριότερη την απαίτηση από 
αχρεωστήτως καταβολές Ε/Ε ποσού € 1,1 εκ €, στα πλαίσια υπογραφείσας συµβάσεως 
εκµετάλλευσης, µετάδοσης και διανοµής τηλεοπτικού προγράµµατος στο εξωτερικό. Πιο 
συγκεκριµένα, η εταιρεία, είχε δεσµευθεί, µέσω εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης πληρωµής, 
για την καταβολή ελάχιστων ετήσιων αµοιβών που προβλέπονταν από σύµβαση συνεργασίας που 
είχε συναφθεί µε την εταιρεία ALTER κατά το παρελθόν.  
 
Από τα τέλη του 2008 οι συµβατικές αυτές υποχρεώσεις είχαν υποκατασταθεί από την θυγατρική 
εταιρεία «I - TBAAE» και µετά 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, αµφισβητώντας όµως την εγκυρότητα και 
νοµιµότητα των καταπτώσεων αυτών, την συνολική επιστροφή των οποίων αξιώνει δικαστικώς.  
 
Η απαίτηση αυτή είχε διαγραφεί κατά το παρελθόν από τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 
αν και θεωρείται πιθανή η υπέρ της εταιρείας έκβαση αυτής. 
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21. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών καταστάσεων 
 

• Η Εταιρεία την 1η Αυγούστου 2017 προέβη στην αγορά του συνόλου (100%) των µετοχών 
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CARDISOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Το µετοχικό κεφάλαιο της εξαγορασθείσας εταιρείας ανέρχεται σε € 
427.800 και διαιρείται σε 14.260 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30,00 
Ευρώ εκάστης. Το συµφωνηθέν τίµηµα για την αγορά των ως άνω µετοχών ανήλθε στο 
ποσό των € 300.000,00. 
 

• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε την 31η Ιουλίου 2017 οµόφωνα 
αποφάσισε την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω ακύρωσης ιδίων 
µετοχών αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα αποφάσισε την 
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό € 777.481,20 η οποία 
πραγµατοποιήθηκε µε µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών της εταιρείας από 
9.090.000 µετοχές σε 8.226.132 ήτοι ακυρώθηκαν 863.868 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης. Μετά την ανωτέρω µείωση το µετοχικό κεφάλαιο 
ανέρχεται πλέον σε € 7.403.518,80 και διαιρείται σε8.226.132 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 0,90 € εκάστης. 
 

• Η εταιρεία έχει συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση για την 27.10.2017 µε µοναδικό θέµα 
την εκ των υστέρων έγκριση διενέργειας συναλλαγής µε πρόσωπα που εµπίπτουν στις 
απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν 2190/1920. Πιο συγκεκριµένα και µε σκοπό 
την κάλυψη των κτιριακών της αναγκών αποφασίσθηκε από την εταιρεία η κατάρτιση 
προσυµφώνου αγοράς ακινήτου από συγγενείς µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το 
οποίο βρίσκεται στη θέση Αφίδνες Αττικής, έναντι συνολικού τιµήµατος ποσού € 500 χιλ. 
Οι επιπτώσεις στην περίπτωση που αντιταχθούν στην απόφαση µέτοχοι που εκπροσωπούν 
τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση µετοχικού 
κεφαλαίου, είναι η ακύρωση του προσυµφώνου και η άµεση επιστροφή στην εταιρεία από 
τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, της προκαταβολής που έχουν λάβει. 
 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2017 
γεγονότα, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς. 
 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

Αθήνα 28 Σεπτεµβρίου 2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆Σ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

 
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α.∆.Τ  Ν 161703 Α.∆.Τ.  Ι 078850 ΑΡ.Α∆. 31297 

 


