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ΙΛΥ∆Α  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Χρήσης 2017 

(1η Ιανουαρίου 2017έως 31η ∆εκεµβρίου 2017) 

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

 

Αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της εταιρικής χρήσεως 2017 

(01.01.2017-31.12.2017), είναι εκείνη που εγκρίθηκε οµόφωνα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της «ΙΛΥ∆Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά την συνεδρίαση 

αυτού της 26ης Απριλίου 2018 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 συντάξεως 

και δηµοσιοποιήσεώς της. 
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∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβούλιου 

Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 

3556/2007, όπως ισχύει σήµερα, προβαίνουν οι εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας και δη τα ακόλουθα πρόσωπα: 

1. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας 

Βαρβάρας αριθ. 4, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

2. Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αιγαίου 

Πελάγους αριθ. 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 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον 

διακριτικό τίτλο «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής καλουµένης για λόγους συντοµίας 

ως «Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή «ΙΛΥ∆Α») δηλώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε:  

(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσεως 2017 (01.01.2017-

31.12.2017), 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 χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που 

περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο και  

(β) η ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 

τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της χρήσεως 2017 (01.01.2017-

31.12.2017), την επίδρασή τους στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης 

της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει η Εταιρεία, τις 

σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε 

αυτήν προσώπων καθώς και την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας, και των 

επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο.  

Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 
Οι δηλούντες 

 
 

Βασίλειος Ανυφαντάκης 

Α.∆.Τ Ν 161703  

Γεώργιος Τσιατούρας 

Α.∆.Τ Ι078850 

Φίλιππος Κούτσικος 

Α.∆.Τ Λ 736691 
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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

για την χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ   

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία ακολουθεί 

(εφεξής καλουµένη για λόγους συντοµίας και ως «Έκθεση» ή «Ετήσια Έκθεση»), αφορά στην 

εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017).  

Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου 3556/2007 

(ΦΕΚ 91Α΄/30.04.2007) και δη το άρθρο 4 αυτού καθώς και τις επ’ αυτού εκδοθείσες 

εκτελεστικές αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµούς 8/754/14.04.2016 

και 1/434/03.07.2007, αλλά και την µε αριθµό πρωτοκόλλου 62784/06.06.2017 Εγκύκλιο της 

∆ιεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

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 (χρήση 

2017) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΛΥ∆Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η οποία στην παρούσα Έκθεση θα καλείται για λόγους συντοµίας ως 

«Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή «ΙΛΥ∆Α») καθώς και του Οµίλου ΙΛΥ∆Α, στον οποίο (Όµιλο) 

περιλαµβάνεται, πλην της ΙΛΥ∆Α, και η ακόλουθη συνδεδεµένη επιχείρηση:     

(α) η εδρεύουσα στην Αθήνα Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «CARDISOFT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CARDISOFTA.E.», στην οποία η Εταιρεία 

συµµετέχει µε ποσοστό 100%.  

Σηµειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία ενοποιείται για πρώτη  φορά, καθώς εξαγοράσθηκε  από την 

ΙΛΥ∆Α την 1η Αυγούστου 2017. 

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.   

Ενόψει του γεγονότος ότι η Εταιρεία συντάσσει ενοποιηµένες και µη ενοποιηµένες (εταιρικές) 

οικονοµικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, µε κύριο και πρωτεύον σηµείο 

αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας και της συνδεδεµένης µε αυτήν 

επιχειρήσεως. Η αναφορά σε µη ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα στην ανάλυση που 
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ακολουθεί, λαµβάνει χώρα στα συγκεκριµένα εκείνα σηµεία που αυτό έχει κριθεί ως σκόπιµο ή 

αναγκαίο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας,  

Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες) 

της χρήσεως 2017 και περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τα λοιπά απαιτούµενα από το νόµο 

στοιχεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην κλειόµενη χρήση 2017 

(01.01.2017-31.12.2017). 

Οι θεµατικές ενότητες της παρούσας Εκθέσεως, οι οποίες έχουν τεθεί και ταξινοµηθεί επί σκοπώ 

ευχερέστερης ανάγνωσης και παρακολούθησης αυτής καθώς και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως 

ακολούθως:   

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄  

Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως 2017 

 

Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως 2017 

(01.01.2017-31.12.2017) καθώς και η τυχόν επίδρασή τους στις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις, είναι τα ακόλουθα:  

 

1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας  

Την 23η Ιουνίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα17:00, πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της 

έδρας της Εταιρείας η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της, στην οποία 

παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου µέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.185.788 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 68,05% επί συνόλου 

9.090.000 µετοχών και ισαρίθµων δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Σηµειώνεται ότι για 864.244 κοινές ονοµαστικές µετοχές, τα δικαιώµατα ψήφου αναστέλλονται 

κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες µετοχές της 

Εταιρείας.  

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί 

των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως:  

Στο 1ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν στην 

κλειόµενη εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και συνολικά την ετήσια Οικονοµική 

Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία είχε συνταγεί κατά νόµο και δηµοσιευθεί από την 

Εταιρεία τόσο µε ανάρτηση στη νόµιµα καταχωρηµένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας 

της Εταιρείας όσο και µε αποστολή στην ιστοσελίδα της οργανωµένης αγοράς στην οποία 

διαπραγµατεύονται οι µετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
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Στο 2ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την ετήσια Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

η οποία περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

της 26ης Απριλίου 2017, καθώς και την από 27 Απριλίου 2017 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού 

Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού αναφορικά µε τις ετήσιες 

Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016). 

Στο 3ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την διάθεση (διανοµή) των αποτελεσµάτων της εταιρικής 

χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ειδικότερα ενέκρινε την µη διανοµή (καταβολή) 

οιουδήποτε µερίσµατος προς τους µετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσµατα της κλειόµενης 

χρήσεως 2016.  

Στο 4ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε µε ονοµαστική 

κλήση των µετόχων, την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών 

της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και την εν γένει διαχείριση της 

κλειόµενης εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), καθώς και για τις ετήσιες 

Οικονοµικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 

Στο 5ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την εκλογή της εγγεγραµµένης στο ∆ηµόσιο Μητρώο του 

άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια 

του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων της 

Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα του κ. 

Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16641) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή- 

Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Τριµπόνια του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941) ως 

Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.  

Η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα προβεί παράλληλα και στην έκδοση του ετησίου φορολογικού 

πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2017 

(01.01.2017-31.12.2017), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.  

Τέλος, µε την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να προβεί σε οριστική 

συµφωνία µε την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά µε το ύψος της αµοιβής της, η οποία 

πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αµοιβής της κατά την προηγούµενη εταιρική χρήση 2016, 

καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ως άνω 

Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία της εκλογής της.  

Στο 6ο θέµα προενέκρινε οµόφωνα τις αµοιβές που θα καταβληθούν στα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2016) και µέχρι την 

επόµενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ενώ αναφορικά µε την παρελθούσα εταιρική χρήση 

2016 (01.01.2016-31.12.2016) και δεδοµένου ότι ουδεµία αµοιβή κατεβλήθη στα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν ετέθη ζήτηµα εγκρίσεως.  
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Στο 7ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το 

συνολικό ποσό των 777.819,60 Ευρώ, η οποία πρόκειται να πραγµατοποιηθεί µε µείωση του 

συνολικού αριθµού των µετοχών της Εταιρείας από 9.090.000 σε 8.225.756 κοινές, ονοµαστικές 

µετοχές, λόγω ακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα, του 

συνόλου των ιδίων µετοχών της Εταιρείας και ειδικότερα 864.244 ιδίων µετοχών, εκ των 

οποίων:  

α) 850.000 ίδιες µετοχές η Εταιρεία απέκτησε σε εκτέλεση/υλοποίηση της από 30.04.2015 

αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αυτής, ενώ  

β) 14.244 ίδιες µετοχές τις απέκτησε κατά την διάρκεια του προηγούµενου προγράµµατος 

αγοράς ιδίων µετοχών που είχε αποφασισθεί από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της 12ης Μαΐου 2009.  

Ταυτόχρονα µε την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των µετόχων ενέκρινε οµόφωνα την 

σχετική, συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 περί 

µετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας στην µορφή ακριβώς που είχε 

ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία, σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 3 περίπτωση δ΄ του κ.ν. 

2190/1920.  

Στο 8ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την έγκριση προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών της Εταιρείας 

µε την τήρηση εις το ακέραιο των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 16 του κ.ν. 

2190/1920, όπως ισχύει σήµερα, καθώς και των τιθέµενων εκ του µε αριθµό 2273/2003 

Κανονισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περιορισµών, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά 

εντός χρονικού διαστήµατος είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία λήψεως της 

παρούσας αποφάσεως, κατ’ ανώτατο όριο οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

εβδοµήντα πέντε (822.575) κοινών, ονοµαστικών µετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 

10% του συνόλου των υφισταµένων σήµερα µετοχών της Εταιρείας (συνεπεία της ληφθείσας 

κατά τα ανωτέρω αποφάσεως περί µειώσεως του µετοχικού κεφαλαίου µε µείωση του συνολικού 

αριθµού των µετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων µετοχών), µε εύρος τιµών αγοράς τα δέκα πέντε 

λεπτά του Ευρώ (0,15 €) ανά µετοχή (κατώτατο όριο) και το ένα Ευρώ (1,00 €) ανά µετοχή 

(ανώτατο όριο).  

Ταυτόχρονα µε την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των µετόχων παρείχε προς το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση της εν 

λόγω διαδικασίας.  

Στο 9ο θέµα έλαβαν χώρα ορισµένες ανακοινώσεις εκ µέρους του Προεδρείου αναφορικά µε τα 

αποτελέσµατα και την γενικότερη πορεία της Εταιρείας κατά την διάρκεια της τρέχουσας 

χρήσεως. 

 



 
ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 
 

9 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2017 
 

 

2. Υλοποίηση επιχειρηµατικού σχεδίου της Εταιρείας  

 

Η Εταιρεία στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού του λογισµικού της, έχει εκπονήσει επιχειρηµατικό 

σχέδιο, το οποίο έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόµο 3908/2011. Η αναβάθµιση των προϊόντων 

λογισµικού Dioscourides, PharmaTronW/S και Updater (που εντάχθηκαν στον Ν.3908) στις 

σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, ολοκληρώθηκε σταδιακά έως την 31.12.2017. 

 

Το σχέδιο αυτό, είχες ως βασικό πυρήνα την ανάπτυξη τριών εφαρµογών λογισµικού που 

απευθύνονται: 

(α) στην λιανική πώληση φαρµάκων και παραφαρµακευτικών  (φαρµακεία),  

(β) στην χονδρική πώληση φαρµάκων και παραφαρµακευτικών (φαρµακαποθήκες) και  

(γ) 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 συστήµατα λογισµικού που έχει αναπτύξει και χρησιµοποιεί η Εταιρεία είναι τα ακόλουθα:  

• 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 Εταιρεία 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 επέβαλλαν 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 (Dioscourides Touch και 

PharmaTron) θα µπορέσει να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία αναπληρώνοντας την 

µείωση εσόδων που εκ των πραγµάτων είναι ορατή αφενός µεν λόγω του κορεσµού της αγοράς 
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αφετέρου δε λόγω της τάσης µείωσης των τιµών. Η ανάπτυξη των εν λόγω συστηµάτων 

λογισµικού έγινε αφενός µε το υπάρχον εξειδικευµένο προσωπικό της Εταιρείας και αφετέρου 

µε απασχόληση εξωτερικών συνεργατών. Επίσης, προβλέφθηκε η αγορά της απαιτούµενης 

τεχνογνωσίας από τρίτους, για την πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των 

προτεινόµενων συστηµάτων λογισµικού.  

 

Κατά την χρήση 2017 ολοκληρώθηκε η συνολική επένδυση του Ν.3908 η οποία ανήλθε στο 

ποσό των 2.716 χιλ. € περίπου. Το ποσό της επένδυσης που πραγµατοποιήθηκε στο 2017 για τα 

προϊόντα λογισµικού που περιλαµβάνονταν στον Ν.3908 ανήλθε στο ποσό των 774 χιλ € 

περίπου. 

 

3. Φορολογικός έλεγχος παρελθουσών ετών 

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου της χρήσεως 2017 κατέβαλε για φόρους, 

πρόστιµα και προσαυξήσεις παλαιοτέρων ετών το ποσό των 114.900,78 €. Η καταβολή αυτή 

διενεργήθηκε στα πλαίσια των άρθρων 57- 61 του ν. 4446/2016 περί οικειοθελούς αποκάλυψης 

φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών. Το ποσό αυτό καλύφθηκε εξ ολοκλήρου µέσω 

προβλέψεων που είχαν σχηµατισθεί σε προηγούµενη χρήση, µε αποτέλεσµα να µην 

επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα της κλειοµένης χρήσεως .  

 

4. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας 

Την 31η 
Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 πµ., πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της 

έδρας της Εταιρείας Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, στην οποία παρέστησαν 

αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου µέτοχοι, εκπροσωπούντες 6.185.738 κοινές ονοµαστικές 

µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 68,05% επί συνόλου 9.090.000 µετοχών 

και ισαρίθµων δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι για 863.868 κοινές, 

ονοµαστικές µετοχές, τα δικαιώµατα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 

16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες µετοχές της Εταιρείας.  

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των 

θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως:  

Στο 1ο θέµα ενέκρινε οµόφωνα την διόρθωση/τροποποίηση της ληφθείσας από την ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 23ης Ιουνίου 2017 αποφάσεως αναφορικά µε την 

µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω ακύρωσης ιδίων µετοχών αυτής σύµφωνα 

µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα, και ειδικότερα ενέκρινε την µείωση του 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των επτακοσίων εβδοµήντα επτά 

χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (777.481,20 €), η οποία πρόκειται 

να πραγµατοποιηθεί µε µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών της Εταιρείας από 
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9.090.000 σε 8.226.132 κοινές, ονοµαστικές µετοχές, λόγω ακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 16 

του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα, του συνόλου των ιδίων µετοχών της Εταιρείας, ήτοι 

οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (863.868) ιδίων µετοχών, εκ των 

οποίων:  

α) 850.000 ίδιες µετοχές η Εταιρεία απέκτησε σε εκτέλεση/υλοποίηση της από 30.04.2015 

αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αυτής, ενώ  

β) 13.868 ίδιες µετοχές τις απέκτησε κατά την διάρκεια του προηγούµενου προγράµµατος 

αγοράς ιδίων µετοχών που είχε αποφασισθεί από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της 12ηςΜαίου 2009.  

 

Στο 2ο 
θέµα ενέκρινε οµόφωνα την σχετική, συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας 

αποφάσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας στην µορφή 

ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 3 

περίπτωση δ΄ του κ.ν. 2190/1920. 

 

5. Απόκτηση-Εξαγορά  της Ανώνυµης Εταιρείας «CARDISOFT Α.Ε.» 

Η Εταιρεία την 1η Αυγούστου 2017 προέβη στην αγορά από την Ανώνυµη Εταιρεία µε την 

επωνυµία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα (14.260) 

κοινών, ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστης, 

ήτοι του συνόλου (100%) των µετοχών της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 

«CARDISOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» µε έδρα στο ∆ήµο Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Το 

συµφωνηθέν τίµηµα για την αγορά των ως άνω µετοχών ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων 

χιλιάδων (300.000,00) Ευρώ. Η συµφωνία της αγοραπωλησίας περιείχε και συγκεκριµένες 

προβλέψεις που αφορούν τόσο στην δυνατότητα προσαύξησης του ως άνω τιµήµατος κατά το 

ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ κατά ανώτατο όριο, εφόσον πληρωθούν 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις σχετικά µε την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της εξαγορασθείσας 

ως άνω εταιρείας, όσο και στην δυνατότητα µείωσης αυτού, εφόσον δεν επαληθευθούν ορισµένα 

οικονοµικά δεδοµένα της εξαγορασθείσας εταιρείας. 

 

6.∆ιαγραφή/ακύρωση ιδίων µετοχών της Εταιρείας 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγµατοποιήθηκε την  31η 

Ιουλίου 2017, αποφάσισε την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 

777.481,20 Ευρώ, η οποία πρόκειται να πραγµατοποιηθεί µε µείωση του συνολικού αριθµού των 

µετοχών της Εταιρείας από 9.090.000 σε 8.226.132 κοινές, ονοµαστικές µετοχές, λόγω 
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ακύρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, του συνόλου των ιδίων µετοχών της 

Εταιρείας, ήτοι 863.868 ιδίων µετοχών.  

Την 4η Αυγούστου 2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε Κωδικό 

Αριθµό Καταχώρησης 1132695 η µε αριθµό 86852/04.08.2017 (Α∆Α: ΩΙ77465ΧΙ8-ΕΙ7) 

απόφαση του Τµήµατος Εισηγµένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της ∆ιεύθυνσης Εταιρειών και 

Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε την οποία εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενηµερώθηκε κατά την 

συνεδρίαση της 12ης Σεπτεµβρίου 2017 για την ως άνω µείωση του µετοχικού κεφαλαίου λόγω 

ακύρωσης ιδίων µετοχών της Εταιρείας.  

Κατόπιν των ανωτέρω, µε απόφαση της Εταιρείας ορίσθηκε ότι από την 15η Σεπτεµβρίου 2017 

παύει η διαπραγµάτευση στο Χ.Α. των 863.868 µετοχών, οι οποίες ακυρώθηκαν.   

 

7. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας 

 

Την 27η Οκτωβρίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία 

της έδρας της Εταιρείας Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, στην οποία παρέστησαν 

αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου µέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.882.543 κοινές, ονοµαστικές 

µετοχές και ισάριθµα δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 71,51% επί συνόλου 8.226.132 µετοχών 

και ισαρίθµων δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.  

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των 

θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως: 

 

Στο 1ο θέµα ενέκρινε και επικύρωσε κατά πλειοψηφία το συµβολαιογραφικό προσύµφωνο 

αγοραπωλησίας ακινήτου της Συµβολαιογράφου Αθηνών κας. Γεωργίας Μπλάνα µεταξύ των 

κ.κ. Μαρίας Παπαδοκωστάκη και Λυδίας Ανυφαντάκη ως πωλητριών και της Εταιρείας ως 

αγοράστριας. Ειδικότερα, δυνάµει του ως άνω προσυµφώνου η Εταιρεία για την 

αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών και εν γένει δραστηριοτήτων της αναφορικά µε 

την διοργάνωση σεµιναρίων και εκπαιδευτικών ηµερίδων καθώς και την παρουσίαση και 

προώθηση των παραγοµένων εκ µέρους της προϊόντων, προσυµφώνησε να αποκτήσει µε 

οριστικό συµβόλαιο αγοραπωλησίας από τα ως άνω πρόσωπα, τα οποία εµπίπτουν στις διατάξεις 

του άρθρου 23α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, µία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ανεγειρόµενης 

ήδη οικοδοµής, στην ειδικότερη θέση «ΣΕΣΙ» της ∆ηµοτικής Ενότητας Αφιδνών του ∆ήµου 

Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής εκτός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 

σχεδίου, αλλά εντός ζώνης. Το συνολικό τίµηµα της κατά τα ανωτέρω προσυµφωνηθείσας 
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πωλήσεως για την απόκτηση του εν λόγω ακινήτου εκ µέρους της Εταιρείας, µε βάση το εν λόγω 

καταρτισθέν προσύµφωνο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ, 

εκ του οποίου: α) ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ εκταµιεύθηκε προς τις 

πωλήτριες την ηµεροµηνία σύναψης του προσυµφώνου, β) ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων 

(150.000,00) Ευρώ συµφωνήθηκε να ληφθεί από τις πωλήτριες εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών 

από την ηµεροµηνία σύναψης του προσυµφώνου και τέλος γ) το υπόλοιπο ποσό των διακοσίων 

χιλιάδων (200.000,00) Ευρώ πρόκειται να καταβληθεί στις πωλήτριες κατά την υπογραφή του 

οριστικού συµβολαίου, το οποίο θα λάβει χώρα εντός προθεσµίας δύο (2) ετών από την 

ηµεροµηνία σύναψης του προσυµφώνου.  

Το ποσό των 150 χιλ. € που αφορούσε την δεύτερη δόση της προκαταβολής δεν καταβλήθηκε, 

διότι ένεκα των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ακινήτων η Εταιρεία επανεξετάζει την εν 

λόγω επένδυση.   

 

8. Νέες επενδύσεις προτάσεις για υπαγωγή του σε Αναπτυξιακό Πρόγραµµα «Ερευνώ 

∆ηµιουργώ Καινοτοµώ»  

 

Η Εταιρεία έχει υποβάλει (σε συνεργασία µε το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) αίτηµα µε κωδικό Τ1Ε∆Κ-

01868 για ένταξη του σε ερευνητικό έργο συνολικού προϋπολογισµού 842.321 €, από το ποσό 

αυτό 705.068,58 € αφορούν την Εταιρεία και 137.252,42 € αφορούν το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 

Το ερευνητικό έργο αφορά την ανάπτυξη του συστήµατος "PharmaTronConsumer" µέσω του 

οποίου οι Ασθενείς/Πολίτες θα ενηµερώνονται για το πλησιέστερο φαρµακείο που µπορεί να 

εκτελέσει την συνταγή τους (που έχει καταχωρηθεί στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 

https://www.e-prescription.gr της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και 

προαιρετικά να παραδώσει τα φάρµακα στο χώρο του ασθενή. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ B΄ 

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 την αναβάθµιση-βελτίωση των ήδη  υφισταµένων, µε έµφαση στην 

ποιότητα και την δυνατότητα άµεσης ικανοποίησης της ζήτησης αλλά και των µεταβαλλόµενων 

αναγκών των τελικών πελατών, καθώς και η δηµιουργία ισχυρών υποδοµών και η διείσδυση σε 
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νέες αγορές, βοηθούν την Εταιρεία να παραµένει διαρκώς ανταγωνιστική και να προωθεί την 

ανάπτυξή της.  

 

Οι συνήθεις χρηµατοοικονοµικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι 

κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικός 

κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων, κίνδυνοι λόγω της επιβολής 

κεφαλαιακών ελέγχων και των οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα. 

 

1. 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. 

Περαιτέρω, 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 συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης, η οποία εκδηλώνεται σε όλους σχεδόν 

αδιακρίτως τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας και έχει πλήξει σηµαντικά την εγχώρια 

αγορά, ο κίνδυνος που ενδέχεται να ανακύψει από τυχόν αδυναµία ορισµένων εκ των πελατών 

της Εταιρείας ν’ ανταποκριθούν προσηκόντως και εµπροθέσµως στις υποχρεώσεις τους 

αξιολογείται ως αρκετά σηµαντικός.  

 

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία φροντίζει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις επιδόσεις και την 

οικονοµική απόδοση των πελατών της, ώστε να ενεργεί, στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό, 

προληπτικά µε στόχο την αποφυγή δηµιουργίας σηµαντικών επισφαλειών. Ενόψει των ανωτέρω 

ο πιστωτικός κίνδυνος αξιολογείται ως αρκετά σηµαντικός και ικανός να επηρεάσει την 

κερδοφορία και τις εν γένει οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας.  

 

2. 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. Σηµαντικό γεγονός, που επηρέασε θετικά τη ρευστότητα της Εταιρείας, ήταν 

η επωφελής ρύθµιση των δανειακών της υποχρεώσεων µε την Εθνική Τράπεζα Α.Ε η οποία 

διενεργήθηκε στην χρήση 2016. 
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Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και την 31η 

∆εκεµβρίου 2016 αντίστοιχα αναλύεται ως εξής: 

 
Χρήση 2017 Έως 12 µήνες Από 1 έως 2 έτη Από 2 έως 5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 1.473.968 0 0 0 1.473.968
Σύνολο ∆ανείων 357.884 357.884 897.299 1.344.675 2.957.743
Σύνολο 1.831.853 357.884 897.299 1.344.675 4.431.711

Χρήση 2016 Έως 12 µήνες Από 1 έως 2 έτη Από 2 έως 5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 1.224.854 0 0 0 1.224.854
Σύνολο ∆ανείων 329.331 329.331 897.299 1.702.000 3.257.962
Σύνολο 1.554.186 329.331 897.299 1.702.000 4.482.817 
 

 

3. Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων  

 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσµα την ανάγκη συνεχούς ενηµέρωσης και 

ανανέωσης και ως εκ τούτου δύνανται να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών 

που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της πληροφορικής. Σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην 

υφιστάµενη τεχνολογία  ενδέχεται να απαιτήσουν σηµαντικές επενδύσεις στο µέλλον. Σε κάθε 

περίπτωση η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου να είναι επαρκώς 

καλυµµένη 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,  

� 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, 

� προχωρώντας σε συνεχή εκπαίδευση και επιµόρφωση 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 κίνδυνος αξιολογείται ως ελεγχόµενος και διαχειρίσιµος. 
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4. Κίνδυνος επιτοκίου 

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 

προσυµφωνηµένο- κλειδωµένο επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια τους. Πολιτική της Εταιρείας είναι 

να επεµβαίνει διορθωτικά όποτε απαιτείται, και παράλληλα να αποφεύγει, στο βαθµό που αυτό 

είναι επιτρεπτό από την εν γένει επιχειρηµατική δραστηριότητα, την έκθεση σε περαιτέρω 

δανειοδότηση, προκειµένου να διατηρεί τον εν λόγω κίνδυνο ελεγχόµενο.   

 

5. Συναλλαγµατικός κίνδυνος  

Η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως εξαιρετικά χαµηλή για την Εταιρεία 

αφενός µεν διότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών της διενεργείται σε Ευρώ 

αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα. Η 

∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται 

να προκύψουν και αξιολογεί την τυχόν ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων, πλην όµως κατά την 

παρούσα χρονική στιγµή ο εν λόγω κίνδυνος δεν αξιολογείται ως σηµαντικός και είναι σε κάθε 

περίπτωση απολύτως διαχειρίσιµος και ελεγχόµενος. 

 

6. 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 και διαθέσιµων πόρων  

.  

Ο Όµιλος αντιµετωπίζει τον συγκεκριµένο κίνδυνο µέσω της έµφασης στον σχεδιασµό και 

ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων, της συστηµατικής και στοχευµένης βελτίωσης, αναβάθµισης 

και προσαρµοστικότητας των προϊόντων που ήδη εµπορεύεται, της αντιπροσώπευσης ισχυρών 

και παγκόσµια γνωστών οίκων και της δηµιουργίας σχέσεων διαρκείας και εµπιστοσύνης µε την 

πελατειακή της βάση. Πάντως ο συγκεκριµένος κίνδυνος αποτελεί διαχρονικά υπαρκτό και εν 

δυνάµει κίνδυνο ανά πάσα στιγµή και αντιµετωπίζεται από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας µε τη 

δέουσα προσοχή, δι΄ ον λόγο και η Εταιρεία δίδει πάντοτε ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της 

ποιοτικής και προϊοντικής της διαφοροποίησης και στην εν γένει παροχή προς τους πελάτες 
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αυτής προσωποποιηµένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, γεγονός που την καθιστά πιο ανθεκτική 

στην αντιµετώπιση του συγκεκριµένου κινδύνου.  

7.Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων (capitalcontrols)  

Η επιβολή και διατήρηση ελέγχων και περιορισµών στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, µολονότι 

το σχετικό πλαίσιο διαρκώς βελτιώνεται προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των αρχικώς 

επιβληθέντων περιορισµών, είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία και αγορά και 

αναµένεται να επηρεάσει σε ελεγχόµενο πάντως βαθµό τις δραστηριότητες και τις εν γένει 

επιδόσεις του Οµίλου.  

Σηµειώνεται πάντως ότι ο Όµιλος από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα 

αξιολογεί συνεχώς το οικονοµικό περιβάλλον της χώρας, προκειµένου να εκτιµά τους κινδύνους 

που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές της και προβαίνει εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες 

για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και την διασφάλιση της ύπαρξης εναλλακτικών λύσεων 

και επιλογών. Ο Όµιλος συνεχίζει να παρακολουθεί µε µεγάλη προσοχή τις εκάστοτε εξελίξεις, 

ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας και να 

ανταποκρίνεται στις δυσκολίες που τυχόν ανακύπτουν. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ 

Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

Στην παρούσα Ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας 

και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων (συνδεόµενα 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 την κλειόµενη χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και οι οποίες 

επηρέασαν ουσιαστικά την χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά την εν 

λόγω περίοδο και  

(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 την 

χρήση 2017. 

Το µοναδικό συνδεδεµένο προς την Εταιρεία µέρος είναι η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία 

«CARDISOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», η οποία εδρεύει στο ∆ήµο Αθηναίων και στην οποία 

η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100%.   
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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 χρήσης (31.12.2017), 

(γ) την φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε την Εταιρεία και 

(δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

κατανόηση της οικονοµικής θέσης του Οµίλου, µόνον όµως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι 

ουσιώδεις και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική 0 0 0 0
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0
Από θυγατρική 0 0 0 0
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 5.707 47.449 5.707 47.449
Απαιτήσεις 0 0
Από θυγατρική 0 0 0 0
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 18.306 60.672 18.306 60.672
Υποχρεώσεις 0 0
Σε θυγατρική 0 0 0 0
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 29.078 694 29.078 694
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 0 0 0 0
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και µέλη  της διοίκησης 150.000 9.174 150.000 9.174
Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη  και µέλη  της διοίκησης 262 310 262 310

ΕταιρείαΌµιλος

 
Στις απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη διοίκησης συµπεριλαµβάνεται και ποσό 

150 χιλ. € που αφορά προκαταβολή για αγορά ακινήτου από συγγενικά πρόσωπα µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία (αγορά) ενεκρίθη σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του 

άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, δυνάµει της από 31.10.2017 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας  

Σηµειώσεις:  

1. ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια ή πιστωτικές εν γένει διευκολύνσεις σε µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και τις οικογένειες αυτών. 

2. ∆εν υφίσταται οποιαδήποτε συναλλαγή, η οποία να έχει πραγµατοποιηθεί εκτός και πέραν των 

συνήθων όρων της αγοράς.    

3. ∆εν υφίσταται οποιαδήποτε συναλλαγή, η αξία της οποίας υπερβαίνει το 10% της αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες δηµοσιευµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της.   

4. Ουδεµία εκ των συναλλαγών παρουσιάζει ιδιαίτερα, άλλως εξατοµικευµένα ή/και ειδικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία να καθιστούν αυτή σηµαντική και άξια µεµονωµένης αναφοράς, 

σύµφωνα µε το κριτήριο της σπουδαιότητας, όπως αυτό εξειδικεύεται και στην µε αριθµό 

45/21.07.2011 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
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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 Εταιρείας ανέρχεται την 31.12.2017 στο ποσό των επτά 

εκατοµµυρίων τετρακοσίων τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτών 

(7.403.518,80 €), είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο 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. 

Σηµειώνεται ότι η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που 

αφορούσε στην µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, λόγω ακύρωσης/διαγραφής 863.868  ιδίων 

µετοχών, συνεπεία της αποφάσεως που ελήφθη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της 31ης Ιουλίου 2017, εγκρίθηκε µε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 86852/04.08.2017 

(Α∆Α: ΩΙ77465ΧΙ8-ΕΙ7) απόφαση του Τµήµατος Εισηγµένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της 

∆ιεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας 

Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, η οποία 

καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 04.08.2017, εκδοθείσας συναφώς 

της µε αριθµό πρωτοκόλλου 873151/04.08.2017 σχετικής ανακοινώσεως του αυτού ως άνω 

Τµήµατος.     

Όλες οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και 

διαπραγµατεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  

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. 

 

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.     
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3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές  

Οι σηµαντικές συµµετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:  

(α) «CARDISOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων 

Αττικής, στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100%.  

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:  

(α) Βασίλειος Ανυφαντάκης: 4.138.605 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου (ποσοστό 50,31%),  

(β) Μαρία Παπαδοκωστάκη: 572. 259 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου (ποσοστό 6,96%).  

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.  

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. Η σχετική αρµοδιότητα και εξουσία προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας παρέχεται δυνάµει σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των 

µετόχων της Εταιρείας. Ήδη, κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 

Εταιρείας της 23ης Ιουνίου 2017 αποφασίσθηκε, µεταξύ άλλων, η αγορά από την Εταιρεία (στο 

πλαίσιο του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920) εντός χρονικού διαστήµατος είκοσι τεσσάρων (24) 

µηνών από την ηµεροµηνία λήψεως της εν λόγω αποφάσεως, δηλαδή το αργότερο µέχρι 
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23.06.2019, κατ’ ανώτατο όριο οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδοµήντα πέντε 

(822.575) κοινών, ονοµαστικών µετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου 

των υφισταµένων µετοχών της Εταιρείας, µε εύρος τιµών αγοράς τα δέκα πέντε λεπτά του Ευρώ 

(0,15 €) ανά µετοχή (κατώτατο όριο) και το ένα Ευρώ (1,00 €) ανά µετοχή (ανώτατο όριο). Κατά 

το χρόνο σύνταξης της παρούσας Εκθέσεως δεν έχει ξεκινήσει ακόµη η διαδικασία εφαρµογής 

και υλοποίησης του εν λόγω προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών. 

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.     

 

Επεξηγηµατική Έκθεση σχετικά µε τις πληροφορίες, η οποία συντάσσεται σύµφωνα προς 

το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 3556/2007 

Η αρίθµηση στην παρούσα επεξηγηµατική Έκθεση (η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε την παρ. 

8 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007) ακολουθεί την αντίστοιχη σχετική αρίθµηση των 

πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, ως αυτές οι πληροφορίες παρατίθενται 

ανωτέρω. 

1. Η διάρθρωση και ο τρόπος σχηµατισµού του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

παρατίθενται αναλυτικά στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό ισχύει µετά 

από την τροποποίησή του συνεπεία της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης   των 

µετόχων της 31ης Ιουλίου 2017. Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών στις 18 Ιουλίου 2002, και έκτοτε διαπραγµατεύονται ανελλιπώς (σήµερον στην 

κατηγορία της Κύριας Αγοράς).  

2. Ουδείς τέτοιος περιορισµός υφίσταται είτε εκ του νόµου, είτε εκ του Καταστατικού της 

Εταιρείας, ούτε από οιαδήποτε άλλη συµφωνία.  

3. Τα στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου των προσώπων που 

διαθέτουν σηµαντικές συµµετοχές, έχουν αντληθεί από το τηρούµενο από την Εταιρεία 

µετοχολόγιο και τις γνωστοποιήσεις που έχουν περιέλθει κατά νόµο στην Εταιρεία.  

4. ∆εν υπάρχουν άλλες κατηγορίες µετοχών, ει µη µόνον κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου. 

5. ∆εν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τέτοιοι περιορισµοί. 
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6. Οµοίως δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τέτοιες συµφωνίες.     

7. Στα συγκεκριµένα θέµατα το Καταστατικό της Εταιρείας δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις 

προβλέψεις του κ.ν. 2190/1920. Γίνεται ρητή µνεία ότι το Καταστατικό της Εταιρείας έχει 

εναρµονισθεί πλήρως µε τις διατάξεις του ν. 3604/2007.  

8. Συνεπεία της αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23ης 

Ιουνίου 2017 έχει παρασχεθεί προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας η εξουσία προς 

αγορά κατ’ ανώτατο όριο 822.575 κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας, εντός χρονικού 

διαστήµατος είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία λήψεως της ως άνω αποφάσεως 

και σύµφωνα µε το προβλεπόµενο από το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 πλαίσιο, µε εύρος τιµών 

αγοράς τα δέκα πέντε λεπτά του Ευρώ (0,15 €) ανά µετοχή (κατώτατο όριο) και το ένα Ευρώ 

(1,00 €) ανά µετοχή (ανώτατο όριο). Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας Εκθέσεως δεν έχει 

ξεκινήσει ακόµη η διαδικασία εφαρµογής και υλοποίησης του εν λόγω προγράµµατος αγοράς 

ιδίων µετοχών. 

9. Ελλείψει τέτοιων συµφωνιών, παρέλκει οιαδήποτε επεξήγηση.  

10. Οµοίως, ελλείψει τέτοιων συµφωνιών παρέλκει οιαδήποτε επεξήγηση. 

Η παρούσα επεξηγηµατική Έκθεση συνετάγη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 3556/2007.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄  

Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέµατα   

 

1. Η Εταιρεία στην διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) 

απασχόλησε κατά µέσο όρο 33 άτοµα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρείας µε το 

προσωπικό της είναι πολύ καλές και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήµατα, καθώς µία εκ 

των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίµατος 

εργασιακής ειρήνης.  

 

(α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις αναφορικά µε τις προσλήψεις, αποδοχές και  

προαγωγές βάσει φύλου, φυλής, θρησκείας, χρώµατος, εθνικότητας, θρησκευτικών 

πεποιθήσεων, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικών προτιµήσεων, τυχόν 

συµµετοχής σε συνδικαλιστικά όργανα ή οιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών. 

Οι µόνοι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη είναι η εµπειρία, η προσωπικότητα, η κατάρτιση, 

η εξειδίκευση , η αποδοτικότητα και οι εν γένει ικανότητες του ατόµου, ενώ παροτρύνει και 

συνιστά σε όλους τους εργαζοµένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου, 

προµηθευτή και πελάτη της Εταιρείας. 
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(β) Σεβασµός των δικαιωµάτων των εργαζοµένων  

Η Εταιρεία εφαρµόζει απαρέγκλιτα την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία και σέβεται τις σχετικές 

διατάξεις και προβλέψεις για την παιδική εργασία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς και την 

δυνατότητα  συµµετοχής των εργαζοµένων σε συνδικαλιστικά όργανα.  

 

(γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία    

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα 

για την ∆ιοίκηση της Εταιρείας, η οποία παρακολουθεί και ελέγχει συστηµατικά όλους τους 

κινδύνους που ενδέχεται να ανακύψουν από την δραστηριότητα αυτής και λαµβάνει όλα τα 

αναγκαία προληπτικά µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων, ενώ στα άµεσα σχέδια της 

συγκαταλέγεται η παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεµιναρίων εκ µέρους των εργαζοµένων σε 

θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, πυροπροστασίας και διενέργειας ασκήσεων 

ετοιµότητας µε σκοπό την πρόληψη και αντιµετώπιση έκτακτων γεγονότων. Περαιτέρω, η 

∆ιοίκηση της Εταιρείας µεριµνά για την λήψη  όλων των αναγκαίων µέτρων και την υιοθέτηση 

πρακτικών, προκειµένου να συµµορφώνεται πλήρως µε τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής 

και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και παράλληλα να δηµιουργεί συνθήκες ανάπτυξης και 

προαγωγής για όλους τους εργαζοµένους της.      

 

2. Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

µε βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, στοχεύει σε µία ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη 

σε αρµονία πάντοτε µε το φυσικό περιβάλλον. Οι βασικοί άξονες της δράσης της Εταιρείας για 

την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος στηρίζονται στις ακόλουθες αρχές:  

α) εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών πόρων, µε την αξιοποίηση των υφισταµένων νέων 

τεχνολογιών,  

β) αποτελεσµατική διαχείριση των παραγοµένων στερεών αποβλήτων (π.χ. εφαρµογή 

προγραµµάτων  ανακύκλωσης, παράδοση του εξοπλισµού, όταν καταστεί απαξιωµένος, σε 

πιστοποιηµένους φορείς για την περαιτέρω διαχείριση αυτού κλπ) και  

γ) συµµόρφωση µε νοµοθετικές απαιτήσεις και επιταγές που αφορούν σε περιβαλλοντικά 

ζητήµατα (π.χ. αποφυγή χρήσης επικίνδυνων ουσιών ή/και επιβλαβών υλικών).   
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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 της Εταιρείας καθώς και της επιχειρήσεως που 

περιλαµβάνεται 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, η διαρκώς µειούµενη ζήτηση, η έντονη έλλειψη 

ρευστότητας και η εν γένει αβεβαιότητα και αστάθεια είχαν ως αποτέλεσµα την διατήρηση του 

κύκλου εργασιών της Εταιρείας σε σχετικά χαµηλά επίπεδα και κατά την χρήση 2017.    

 

Στη συνέχεια για την πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση επί των πεπραγµένων 

της χρήσης 2017, παρατίθενται ορισµένοι δείκτες, οι οποίοι αφορούν την εξέλιξη των 

οικονοµικών µεγεθών. 

 

31.12.17 31.12.16 31.12.15
Σύνολο ενεργητικού 9.345.900 9.077.660 9.804.534
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.134.889 3.877.281 3.589.061
Κύκλος εργασιών 2.301.037 2.152.456 2.557.414
Μικτά κέρδη 886.368 466.181 611.500
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων 344.165 361.605 553.110
Κέρδη (ζηµίες) µετά από  φόρους 257.607 288.221 352.094

Όµιλος

 
 

31.12.17 31.12.16 31.12.15
Σύνολο ενεργητικού 9.284.628 9.077.660 9.804.534
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.145.112 3.877.281 3.589.061
Κύκλος εργασιών 2.220.041 2.152.456 2.557.414
Μικτά κέρδη 842.209 466.181 611.500
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων 355.341 361.604 553.110
Κέρδη (ζηµίες) µετά από  φόρους 267.831 288.221 352.094

Εταιρεία
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Σε επίπεδο ποσοστιαίας µεταβολής, οι επιδόσεις για τις ανωτέρω χρήσεις, απεικονίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

31.12.17 31.12.16 31.12.15
Σύνολο ενεργητικού 3% -7% -8%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 7% 8% -18%
Κύκλος εργασιών 7% -16% 2%
Μικτά κέρδη 90% -24% 36%
Κέρδη (ζηµίες) πρό φόρων 5% -35% -126%
Κέρδη (ζηµίες) µετά από  φόρους 11% -18% -120%

Όµιλος

 
 

 

31.12.17 31.12.16 31.12.15
Σύνολο ενεργητικού 2% -7% -8%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 7% 8% -18%
Κύκλος εργασιών 3% -16% 2%
Μικτά κέρδη 81% -24% 36%
Κέρδη (ζηµίες) πρό φόρων -2% -35% -126%
Κέρδη (ζηµίες) µετά από  φόρους -7% -18% -120%

Εταιρεία
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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 (∆ΠΧΑ).   

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.. 

 

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί σε περιορισµένο βαθµό Εναλλακτικούς ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης 

(«Ε∆ΜΑ») κατά τη δηµοσίευση των οικονοµικών της επιδόσεων 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. 

 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Μακροπρόθεσµα δάνεια 2.599.859 2.928.631 2.599.859 2.928.631
Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα την επόµενη χρήση 357.884 329.331 357.884 329.331
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 0 0 0 0
Σύνολο 2.957.743 3.257.962 2.957.743 3.257.962
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα -752.636 -1.005.042 -731.396 -1.005.042
Καθαρός δανεισµός 2.205.107 2.252.920 2.226.347 2.252.920

ΕταιρείαΌµιλος
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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: 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Αποτελέσµατα εκµετάλευσης προ φόρων χρηµ/κών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 493.871 -432.477 516.889 -432.477
Σύνολο αποσβέσεων 1.113.200 1.699.667 1.113.200 1.699.667
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -125.271 -278.074 -125.271 -278.074
EBITDA                                           (Α) 1.481.799 989.115 1.504.818 989.115

Κύκλος εργασιών                           (Β) 2.301.037 2.152.456 2.220.041 2.152.456

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA                (Α) / (Β) 64% 46% 68% 46%

ΕταιρείαΌµιλος

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η΄ 

Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη του Οµίλου για την χρήση 2018 

Οι προοπτικές, τα αποτελέσµατα και η πορεία τόσο του Οµίλου όσο και της Εταιρείας για την 

τρέχουσα χρήση 2018, τελούν σε άµεση συνάρτηση µε την κατάσταση που επικρατεί κυρίως 

στην εγχώρια οικονοµία και αγορά, δεδοµένου ότι αυτή είναι η κύρια αγορά στην οποία 

απευθύνεται.  

Με βάση τις µέχρι σήµερα εκτιµήσεις και παρά τη συγκρατηµένη αισιοδοξία περί εξόδου από 

την κρίση και επιστροφής στην οµαλότητα και την ανάπτυξη, η διανυόµενη χρήση αναµένεται 

και αυτή αρκετά δύσκολη, λόγω της διατήρησης των επιβληθέντων περιορισµών και ελέγχων 

στην κίνηση κεφαλαίων, της έντονης έλλειψης ρευστότητας, των φορολογικών µέτρων που 

έχουν επιφέρει εξάντληση στο µεγαλύτερο µέρος των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, 

της µη αποκατάστασης της συναλλακτικής δραστηριότητας και της αναζωπύρωσης του κλίµατος 

οικονοµικής και πολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας.     

Μολονότι οι εξελίξεις δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν µε ακρίβεια και οιαδήποτε εκτίµηση 

ως προς την πορεία και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και λοιπών οικονοµικών µεγεθών της 

Εταιρείας θα ήταν επισφαλής, η ∆ιοίκηση αυτής επικεντρώνει τις προσπάθειές της αφενός µεν 

στην διατήρηση της θέσης της στην αγορά εντός της οποίας δραστηριοποιείται, αφετέρου δε 

στην προσπάθεια διείσδυσής της σε νέες αγορές, προκειµένου να αντιµετωπίσει µε τον πλέον 

αποτελεσµατικό τρόπο τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης που έπληξε 

την εγχώρια οικονοµία για πάνω από µια οκταετία.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Θ΄ 

Λοιπές πληροφορίες 

 

1. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από την λήξη της κλειόµενης 

χρήσεως µέχρι και την ηµέρα σύνταξης της παρούσας Έκθεσης και τα οποία µπορούν να 

επηρεάσουν την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία της Εταιρείας. 

2. Ουδεµία από τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην ενοποίηση διαθέτει µετοχές ή µερίδια 

της παρ. 1ε του άρθρου 26 του κ.ν.4308/2014, πλην της µητρικής. Το πρόγραµµα αγοράς ιδίων 

µετοχών της ΙΛΥ∆Α εγκρίθηκε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 

23ης Ιουνίου 2017, η οποία αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την απόκτηση από την Εταιρεία, µέσω 

του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, και 

εντός χρονικού διαστήµατος είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της εν 

λόγω αποφάσεως, ήτοι µέχρι την 23.06.2019, κατ’ ανώτατο όριο οκτακοσίων είκοσι δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων εβδοµήντα πέντε (822.575) κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας, 

εντός χρονικού διαστήµατος είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία λήψεως της ως 

άνω αποφάσεως και σύµφωνα µε το προβλεπόµενο από το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 πλαίσιο, 

µε εύρος τιµών αγοράς τα δέκα πέντε λεπτά του Ευρώ (0,15 €) ανά µετοχή (κατώτατο όριο) και 

το ένα Ευρώ (1,00 €) ανά µετοχή (ανώτατο όριο). Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας 

Εκθέσεως δεν έχει ξεκινήσει ακόµη η διαδικασία εφαρµογής και υλοποίησης του εν λόγω 

προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών. 

3. Αναφορικά µε την προβλεπόµενη εξέλιξη της Εταιρείας καθώς και των εταιρειών που 

περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, σχετική ανάλυση παρατίθεται στην Ενότητα Η΄ της παρούσας 

Έκθεσης. 

4. Η Εταιρεία διαθέτει Ειδική ∆ιεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης, η οποία µέσω της διαρκούς 

µελέτης και παρακολούθησης της αγοράς, αποβλέπει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην 

αναβάθµιση και εξέλιξη των ήδη υφισταµένων, µε σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των διαρκώς 

µεταβαλλόµενων αναγκών της αγοράς και την προσαρµογή στις απαιτήσεις των πελατών 
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ΕΝΟΤΗΤΑ I΄ 

∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  

 

Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (εφεξής καλουµένη χάριν συντοµίας και ως 

«∆ήλωση» ή «∆Ε∆») συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43ββ΄ του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί 

µέρος της Ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.   

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης    

1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης  

1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές 

διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη εφαρµογής  

1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων 

του νόµου  

2.∆ιοικητικό Συµβούλιο 

2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

2.2 Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

2.3 Επιτροπή Ελέγχου   

3. Γενική Συνέλευση των µετόχων  

3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής  

3.2 ∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους  

4. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων  

4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

4.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων     

5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας  

6. Πρόσθετα πληροφορικά στοιχεία  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται 

και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται και δοµείται ως ένα σύστηµα σχέσεων 

ανάµεσα στη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους µετόχους και άλλα 

ενδιαφερόµενα µέρη, συνιστά τη δοµή µέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι 
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της Εταιρίας, προσδιορίζονται τα µέσα επίτευξης και αξιολόγησης των στόχων αυτών, 

εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζει κατά την λειτουργία της και καθίσταται 

δυνατή η αποτελεσµατική και παράλληλα συστηµατική παρακολούθηση της απόδοσης της 

∆ιοίκησης κατά την διαδικασία εφαρµογής των ανωτέρω.  

Η αποτελεσµατική και ουσιαστική εταιρική διακυβέρνηση διαδραµατίζει ουσιαστικό και 

πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην βελτίωση 

των λειτουργικών τους υποδοµών και στην ανάπτυξη εκ µέρους τους καινοτόµων δράσεων, ενώ 

η αυξηµένη διαφάνεια που προάγει έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο 

της οικονοµικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και των δηµοσίων 

οργανισµών και θεσµών, προς όφελος τόσο του συνόλου των µετόχων των Εταιρειών όσο και 

των συναλλασσοµένων µε αυτές.    

Τον Οκτώβριο του έτους 2013 δηµοσιοποιήθηκε ο νέος Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο 

οποίος συνετάγη µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), και 

κατόπιν τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησής του από το Ελληνικό Συµβούλιο 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΣΕ∆).  

Το ΕΣΕ∆ ιδρύθηκε το 2012 και είναι αποτέλεσµα της σύµπραξης των Ελληνικών 

Χρηµατιστηρίων (ΕΧΑΕ) και του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) που 

αναγνώρισαν από κοινού την συµβολή της εταιρικής διακυβέρνησης στην διαρκή βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και έκτοτε συνεργάζεται προς την 

κατεύθυνση αυτή. 

1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης   

1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης  

Στη χώρα µας το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως µέσω της 

υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων όπως ο ν. 3016/2002, όπως ισχύει µέχρι και σήµερα, που 

επιβάλλει την συµµετοχή µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στα 

∆ιοικητικά Συµβούλια ελληνικών εταιρειών, των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε 

οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, την θέσπιση και την λειτουργία µονάδας εσωτερικού 

ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας. Στην συνέχεια και άλλα 

µεταγενέστερα νοµοθετήµατα ενσωµάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες 

εταιρικού δικαίου, δηµιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 

4449/2017 που επιβάλλει την σύσταση επιτροπών ελέγχου καθώς και σηµαντικές υποχρεώσεις 

γνωστοποίησης όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση µίας Εταιρείας και 

ο ν. 3884/2010 που αφορά σε δικαιώµατα των µετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις 

γνωστοποιήσεων και παροχής πληροφοριών  προς τους µετόχους µιας Εταιρείας  κατά το στάδιο 

προετοιµασίας µίας γενικής συνέλευσης. Τέλος και ο νόµος 3873/2010 ενσωµάτωσε στην 
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ελληνική έννοµη τάξη την υπ’ αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

λειτουργώντας µε τον τρόπο αυτό ως υπενθύµιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης και αποτελώντας ταυτόχρονα τον θεµέλιο λίθο του.                              

Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις επιταγές και τις ρυθµίσεις των κατά τα ανωτέρω 

αναφεροµένων νοµοθετικών κειµένων (ιδίως κ.ν. 2190/1920, 3016/2002 και 4449/2017), οι 

οποίες αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

και συνιστούν (οι εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Εταιρεία δηλώνει και κατά την παρούσα χρήση ότι εξακολουθεί να 

υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

που διαµορφώθηκε από το Ελληνικό Συµβούλιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΣΕ∆) (διαθέσιµο 

στο http://www.helex.gr/el/esed), στον οποίο Κώδικα δηλώνει και µε την παρούσα ∆ήλωση ότι 

υπάγεται µε τις ακόλουθες αποκλίσεις και εξαιρέσεις.   

 

1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές 

διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρµόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της µη 

εφαρµογής  

Η Εταιρεία βεβαιώνει κατ’ αρχάς ρητά και κατηγορηµατικά µε την παρούσα δήλωση ότι 

ακολουθεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας αναφορικά µε την 

εταιρική διακυβέρνηση (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002 και ν. 4449/2017), οι οποίες κανονιστικές 

διατάξεις διαµορφώνουν το ελάχιστο περιεχόµενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης, που απευθύνεται σε εταιρείες των οποίων οι µετοχές έχουν εισαχθεί προς 

διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. 

Σηµαντική προσθήκη, ωστόσο, στο νέο Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που διαµορφώθηκε 

κατά τα ανωτέρω και στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία, αποτελεί η υιοθέτηση του προτύπου της 

εξήγησης της µη συµµόρφωσης της Εταιρείας µε συγκεκριµένες ειδικές πρακτικές του Κώδικα. 

Αυτό σηµαίνει ότι ο νέος Κώδικας ακολουθεί την προσέγγιση «συµµόρφωση ή εξήγηση» και 

απαιτεί από τις εισηγµένες εταιρείες που επιλέγουν να τον εφαρµόζουν να δηµοσιοποιούν την 

πρόθεσή τους αυτή και είτε να συµµορφώνονται µε το σύνολο των ειδικών πρακτικών του 

Κώδικα (όπερ είναι πρακτικά αδύνατο για εισηγµένες του µεγέθους και δοµών της Εταιρείας 

µας), είτε να εξηγούν τους λόγους µη συµµόρφωσής τους µε συγκεκριµένες ειδικές πρακτικές. 

Σε σχέση µε τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές που καθιερώνει ο νέος ΚΕ∆ υφίστανται 

αναπόφευκτα και κατά τον παρόντα χρόνο ορισµένες αποκλίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της 

περιπτώσεως της µη εφαρµογής), για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντοµη ανάλυση καθώς 

και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές. 
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•Μέρος Α΄- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του  

Ι. Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί µέχρι σήµερα στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η 

οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆Σ και προετοιµάζει 

προτάσεις προς το ∆Σ όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών 

ανώτατων στελεχών 

Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση µε τις 

αµοιβές των εκτελεστικών µελών του ∆Σ και των βασικών ανώτατων στελεχών είναι σταθερή, 

πάγια και συνεπής, προσαρµόζεται στις εκάστοτε κρατούσες οικονοµικές συνθήκες και στις 

οικονοµικές εν γένει δυνατότητες του Οµίλου, ενώ το ∆Σ διασφαλίζει την πιστή και απαρέγκλιτη 

τήρησή της, προκειµένου να αποφεύγονται φαινόµενα καταβολής υπέρογκων αµοιβών που δεν 

βρίσκονται σε αντιστοιχία αφενός µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες αφετέρου µε την γενικότερη 

οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. 

 

Περαιτέρω, η µη ύπαρξη ξεχωριστής επιτροπής η οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής 

υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆Σ εξηγείται από το γεγονός ότι τα υποψήφια προς εκλογή στο 

∆Σ µέλη, από συστάσεως της Εταιρείας µέχρι και σήµερα πληρούν όλες τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις και παρέχουν όλα τα εχέγγυα για την απονοµή προς αυτά της ιδιότητας του 

µέλους του ∆Σ, διακρίνονται για την υψηλή επαγγελµατική τους κατάρτιση, τις γνώσεις, τα 

προσόντα και την εµπειρία τους, ξεχωρίζουν για το ήθος και την ακεραιότητα του χαρακτήρα 

τους και ως εκ τούτου δεν έχει ανακύψει µέχρι στιγµής ανάγκη συγκρότησης τέτοιας επιτροπής.     

 

ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- το ∆.Σ. δεν αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) µέλη 

Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας και ειδικότερα το άρθρο 19 παρ. 1 αυτού «η 

Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως επτά (7) 

συµβούλους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα». 

Η απόκλιση αυτή γίνεται αντιληπτή δεδοµένου ότι το µέγεθος και η εν γένει οργάνωση της 

Εταιρείας, δεν δικαιολογούν την ύπαρξη ενός τέτοιου πολυπληθούς συµβουλίου, το οποίο θ’ 

αποτελούσε τροχοπέδη στην ανάγκη ταχείας λήψεως αποφάσεων που διέπει την όλη φιλοσοφία 

και λειτουργία της Εταιρείας, ενώ παράλληλα οι ευέλικτες, κάθετες και άµεσες δοµές που έχει 

υιοθετήσει η Εταιρεία ως προς την σύνθεση του ∆Σ αυτής αλλά και γενικότερα ως προς την 

διοικητική της διάρθρωση και οργάνωση επιτρέπουν την ταχεία λήψη αποφάσεων και την 

αποτελεσµατική παρακολούθηση της υλοποίησης και εφαρµογής αυτών 
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- η πολιτική της ποικιλοµορφίας συµπεριλαµβανοµένης της ισορροπίας µεταξύ των φύλων για τα µέλη του 

∆Σ όπως αυτή έχει υιοθετηθεί από το ∆Σ θα αναρτάται στον εταιρικό ιστότοπο. Στη δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης θα πρέπει να περιλαµβάνεται ειδική αναφορά: α) στην πολιτική ποικιλοµορφίας που 

εφαρµόζεται από την Εταιρεία ως προς τη σύνθεση του ∆Σ και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και 

β) το ποσοστό εκπροσώπησης κάθε φύλου αντίστοιχα 

Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται αποκλειστικά από άνδρες, ήτοι εκ 

των συνολικά πέντε (5) µελών του και τα πέντε (5) είναι άνδρες.  

Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται από τις αυξηµένες απαιτήσεις που συνδέονται µε την ιδιότητα 

του µέλους του ∆Σ σε σχέση µε το παραγωγικό αντικείµενο της Εταιρείας, το οποίο δηµιουργεί 

ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς την σύνθεση και συγκρότηση της διοικητικής οµάδας της 

Εταιρείας. 

 

ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος 

Συµβούλου 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο ότι δεν κρίνεται σκόπιµη η δηµιουργία αυτής της διάκρισης 

ενόψει της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας της Εταιρείας. Εφόσον η Εταιρεία ενισχύσει την 

εξωστρέφειά της, αποκτήσει εντονότερη διεθνή παρουσία και αυξήσει κατά πολύ τον όγκο των 

δραστηριοτήτων της (ο οποίος έχει συρρικνωθεί σηµαντικά συνεπεία της παρατεταµένης 

κρίσης), πρόκειται να αξιολογηθεί εκ νέου η αναγκαιότητα θέσπισης ρητής διάκρισης µεταξύ 

των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.  

- το ∆Σ δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόµενο από τα ανεξάρτητα µέλη του 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την παρούσα χρονική στιγµή αξιολογείται ως 

ιδιαιτέρως σηµαντική η ουσιαστική συνδροµή του Προέδρου εκ µέρους του Αντιπροέδρου και η 

παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς αυτόν προκειµένου να ασκεί αποτελεσµατικά τα 

εκτελεστικά του καθήκοντα και τις εν γένει αρµοδιότητές του και να συµβάλει τα µέγιστα στην 

επίτευξη των εταιρικών στόχων. Σε κάθε περίπτωση η µη απονοµή της ιδιότητας του 

Αντιπροέδρου σε οιοδήποτε από τα ανεξάρτητα µέλη του ∆Σ δεν στερεί αυτά από την 

δυνατότητα να ασκούν ουσιαστικά και µε αµεσότητα τα καθήκοντά τους, ούτε ασκεί οιαδήποτε 

επιρροή στην λειτουργική ανεξαρτησία την οποία απολαµβάνουν. 

 

IV. Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου    

- το ∆Σ δεν έχει υιοθετήσει ως µέρος των εσωτερικών κανονισµών της Εταιρείας πολιτικές που να 

εξασφαλίζουν ότι το ∆Σ διαθέτει επαρκή πληροφόρηση ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του 

αναφορικά µε τις συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών σύµφωνα µε το πρότυπο του 

συνετού επιχειρηµατία. Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει επίσης να εφαρµόζονται στις συναλλαγές των 
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θυγατρικών της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη. Η ∆.Ε.∆. θα πρέπει να περιλαµβάνει ειδική 

αναφορά στις πολιτικές που εφαρµόζονται από την Εταιρεία σε σχέση µε τα παραπάνω.  

Μολονότι δεν υφίσταται ειδική και συγκεκριµένη πολιτική στην κατεύθυνση αυτή, η οποία 

διαµορφώνει το πλαίσιο απόκτησης επαρκούς πληροφόρησης εκ µέρους του ∆Σ, ώστε να 

βασίζει τις αποφάσεις του για τις συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών στο πρότυπο του 

συνετού επιχειρηµατία, το ∆Σ κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εποµένως και 

στις συναλλαγές µεταξύ Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν µερών, καταβάλλει την επιµέλεια 

του συνετού επιχειρηµατία, ώστε οι εν λόγω συναλλαγές να είναι αφενός µεν απολύτως 

διαφανείς και σύµφωνες µε τους όρους και συνθήκες της αγοράς αφετέρου δε σε απόλυτη 

συµφωνία µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις σχετικές 

διατάξεις τόσο της εταιρικής όσο και της φορολογικής νοµοθεσίας.  

- δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων των 

µελών του ∆Σ (συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών µη εκτελεστικών δεσµεύσεων σε εταιρείες 

και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) πριν από το διορισµό τους στο ∆Σ  

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι τα µέλη του ∆Σ διακρίνονται για το υψηλό 

µορφωτικό τους επίπεδο, την επίδειξη επαγγελµατισµού και έµπρακτης αφοσίωσης προς την 

Εταιρεία και ως εκ τούτου παρά την έλλειψη θεσµοθετηµένης υποχρέωσης αναλυτικής 

γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων των µελών του ∆Σ πριν την εκλογή τους σε 

αυτό, θα προέβαιναν άνευ ετέρου στη σχετική γνωστοποίηση εάν έκριναν ότι υπάρχει 

οποιοσδήποτε κίνδυνος σύγκρουσης συµφερόντων ή επηρεασµού ψυχολογικού, 

επαγγελµατικού, ή οικονοµικού χαρακτήρα.  

V. Ανάδειξη υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- τα µέλη του ∆Σ δεν εκλέγονται µε µέγιστη θητεία τεσσάρων (4) χρόνων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 2 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας «τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας για 

θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη 

λήξη της θητείας τους, η οποία δεν µπορεί όµως να περάσει τα έξι (6) έτη». 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στην αναγκαιότητα αποφυγής εκλογής ∆Σ σε συντοµότερα χρονικά 

διαστήµατα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την επιβάρυνση της Εταιρείας µε έξοδα για την 

τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας και την συνεχή υποβολή νοµιµοποιητικών εγγράφων 

ενώπιον των συνεργαζόµενων τραπεζικών, πιστωτικών ιδρυµάτων και λοιπών νοµικών ή 

φυσικών προσώπων. Άλλωστε η πρόβλεψη για µέγιστη διάρκεια της θητείας των µελών του ∆Σ 

ανερχόµενη σε τέσσερα (4) έτη εγκυµονεί τον κίνδυνο να µην προλάβει το εκλεγµένο ∆Σ να 

ολοκληρώσει το έργο του και να τίθεται υπό διακινδύνευση η αποτελεσµατική διοίκηση των 

εταιρικών υποθέσεων και η διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, λόγω της συχνής εναλλαγής 
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διοικήσεων και της ενδεχόµενης διάστασης απόψεων που ενδέχεται να υφίστανται αναφορικά µε 

την προώθηση των συµφερόντων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.    

- δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆Σ 

Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται από το µέγεθος, την δοµή και την λειτουργία της Εταιρείας 

κατά την παρούσα χρονική στιγµή, τα οποία δεν καθιστούν απαραίτητη την σύσταση και ύπαρξη 

επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων. Εξάλλου κάθε φορά που ανακύπτει ζήτηµα εκλογής νέου 

∆Σ, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας φροντίζει να εξασφαλίζει την ύπαρξη και εφαρµογή απόλυτα 

διαφανών διαδικασιών, αξιολογεί το µέγεθος και την σύνθεση του υπό εκλογή ∆Σ, εξετάζει τα 

προσόντα, τις γνώσεις, τις ικανότητες, την εµπειρία, το ήθος και την ακεραιότητα του 

χαρακτήρα των υποψηφίων µελών και ως εκ τούτου εκπληρώνεται στο ακέραιο το έργο που θα 

επιτελούσε η επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων, εάν υφίστατο.  

 

VI. Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- δεν υφίσταται συγκεκριµένος κανονισµός λειτουργίας του ∆Σ 

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας σε 

συνδυασµό µε το υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο αξιολογούνται ως απολύτως επαρκείς για την 

οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ∆Σ και διασφαλίζουν την πλήρη, ορθή και έγκαιρη 

εκπλήρωση των καθηκόντων του και την επαρκή εξέταση όλων των θεµάτων επί των οποίων 

καλείται να λάβει αποφάσεις. 

- το ∆Σ στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο 

πρόγραµµα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας 

Η απόκλιση αυτή γίνεται εύκολα κατανοητή από το γεγονός ότι είναι ευχερής η σύγκληση και η 

συνεδρίαση του ∆Σ, κάθε φορά που το επιβάλλουν οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόµος, χωρίς 

την ύπαρξη προκαθορισµένου προγράµµατος δράσεως.  

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του ∆Σ κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, 

εξειδικευµένο και έµπειρο εταιρικό γραµµατέα, ο οποίος θα παρίσταται στις συνεδριάσεις του 

Η απόκλιση αυτή αιτιολογείται από το γεγονός της ύπαρξης άρτιας τεχνολογικής υποδοµής για 

την άµεση και  πιστή καταγραφή και αποτύπωση των συνεδριάσεων του ∆Σ. Περαιτέρω, όλα τα 

µέλη του ∆Σ έχουν δυνατότητα, εφόσον παρίσταται σχετική ανάγκη, προσφυγής στις υπηρεσίες 

των νοµικών συµβούλων της Εταιρείας προκειµένου να διασφαλίζεται η συµµόρφωση του ∆Σ 

µε το ισχύον νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο.  

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το νέο ΚΕ∆ χρέη εταιρικού γραµµατέα µπορεί να επιτελέσει είτε 

ένας ανώτατος υπάλληλος είτε ο νοµικός σύµβουλος, ενώ έργο του εταιρικού γραµµατέα είναι η 

παροχή πρακτικής υποστήριξης προς τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα µέλη του ∆Σ, ατοµικά και 

συλλογικά, µε απώτερο σκοπό και στόχο την πλήρη συµµόρφωση του ∆Σ µε τις νοµικές και 

καταστατικές απαιτήσεις και προβλέψεις. 
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Η Εταιρεία προτίθεται να εξετάσει στο άµεσο µέλλον την αναγκαιότητα θεσπίσεως θέσεως 

εταιρικού γραµµατέα µε σκοπό την έτι περαιτέρω αποτελεσµατική λειτουργία του ∆Σ και την 

παροχή κάθε αναγκαίας συνδροµής προς τα µέλη αυτού.    

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη του 

∆Σ αλλά και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για τα υπόλοιπα µέλη 

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι προς εκλογή µέλη του ∆Σ προτείνονται πρόσωπα 

που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγµένη εµπειρία, υψηλό µορφωτικό επίπεδο και διαπιστωµένες 

οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Άλλωστε βασική αρχή που διέπει την λειτουργία τόσο 

της Εταιρείας όσο και του Οµίλου είναι η διαρκής επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού 

και των στελεχών αυτού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα µέσω της 

διεξαγωγής ανά τακτά χρονικά διαστήµατα επιµορφωτικών σεµιναρίων ανάλογα µε τον τοµέα 

στον οποίο δραστηριοποιείται το εκάστοτε µέλος και τα καθήκοντα µε τα οποία έχει 

επιφορτισθεί, ήτοι η διαρκής επιµόρφωση διέπει ως αρχή την όλη φιλοσοφία και λειτουργία της 

Εταιρείας και δεν περιορίζεται µόνο στα µέλη του ∆Σ.   

- δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆Σ για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων στο βαθµό που 

χρειάζονται 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και εγκρίνει ανά 

περίπτωση δαπάνες για την ενδεχόµενη πρόσληψη εξωτερικών συµβούλων µε βάση τις εκάστοτε 

εταιρικές ανάγκες, επί σκοπώ συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας.  

 

VII. Αξιολόγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

- η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆Σ και των επιτροπών του δεν λαµβάνει χώρα 

τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια και δεν στηρίζεται σε συγκεκριµένη διαδικασία. Το ∆Σ δεν 

αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του σε διαδικασία στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος 

Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του, ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. 

Κατά την παρούσα χρονική στιγµή δεν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆Σ και των επιτροπών του, ούτε αξιολογείται η 

επίδοση του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.  

Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται σκόπιµη και αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δοµής και της 

εν γένει λειτουργίας της Εταιρείας, καθόσον µεταξύ των µελών του ∆Σ δεν υφίστανται στεγανά 

και όποτε παρίσταται ανάγκη ή διαπιστώνονται αδυναµίες ή δυσλειτουργίες αναφορικά µε την 

οργάνωση και λειτουργία του ∆Σ, λαµβάνουν χώρα συναντήσεις και διεξοδικές συζητήσεις, στις 

οποίες αναλύονται τα προβλήµατα που παρουσιάζονται, ασκείται κριτική σε ληφθείσες 

αποφάσεις και λοιπές ενέργειες ή δηλώσεις των µελών του ∆Σ, µηδενός εξαιρουµένου. Άλλωστε 

το ∆Σ παρακολουθεί και επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα την προσήκουσα 
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υλοποίηση των ληφθεισών αποφάσεών του, µε βάση τα τεθέντα στόχο-χρονοδιαγράµµατα, ενώ 

η αποτελεσµατικότητα και η εν γένει απόδοση του ίδιου του ∆Σ αξιολογείται σε ετήσια βάση 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις αρχές και την 

διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά τόσο στον κ.ν. 2190/1920, όσο και στο Καταστατικό 

της Εταιρείας.              

Η Εταιρεία επί σκοπώ συµµορφώσεώς της µε την εν λόγω πρακτική που εισάγει ο νέος ΚΕ∆ 

βρίσκεται στην φάση εξέτασης της σκοπιµότητας θεσπίσεως συστήµατος ελέγχου και 

αξιολόγησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η ολοκλήρωση της οποίας δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί µε απόλυτη χρονική ακρίβεια.        

 

• Μέρος Β΄- Εσωτερικός έλεγχος  

Ι. Εσωτερικός έλεγχος-Επιτροπή Ελέγχου   

- η Επιτροπή Ελέγχου δεν συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές τον χρόνο 

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από την σύγκληση και την συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου κάθε 

φορά που ανακύπτουν ουσιώδη ζητήµατα που άπτονται της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης και της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. Άλλωστε 

ζητούµενο δεν είναι η πραγµατοποίηση συνεδριάσεων άνευ αντικειµένου, επί σκοπώ καλύψεως 

του επιβαλλοµένου από τον ΚΕ∆ αριθµού συνεδριάσεων, αλλά η παρακολούθηση της 

αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της 

Εταιρείας, η εξέταση σε περιοδική βάση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου αυτής, 

προκειµένου να διασφαλίζεται ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται και αντιµετωπίζονται 

µε ορθό τρόπο, η διαχείριση συγκρούσεων συµφερόντων κατά την διενέργεια συναλλαγών µε 

συνδεδεµένα µέρη και η απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης αναφορικά µε την 

χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας.           

- δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της 

Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται επαρκώς στις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις και ως εκ 

τούτου η Εταιρεία δεν θεωρεί αναγκαία κατά την παρούσα χρονική στιγµή την κατάρτιση 

ειδικότερου κανονισµού λειτουργίας της ως άνω Επιτροπής, δεδοµένου ότι αυτό που προέχει 

είναι η πιστή τήρηση και απαρέγκλιτη εφαρµογή του υφισταµένου κανονιστικού πλαισίου και 

όχι η επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες ενδέχεται να µην υλοποιηθούν.  

- δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή Ελέγχου για την εκ µέρους της χρήση 

υπηρεσιών εξωτερικών συµβούλων 

Η απόκλιση αυτή αιτιολογείται από την παρούσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, τις 

εξειδικευµένες γνώσεις και την εµπειρία των µελών της, οι οποίες διασφαλίζουν την ορθή και 

αποτελεσµατική λειτουργία της επιτροπής και την εκπλήρωση των καθηκόντων της στο ακέραιο 
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µε αποτέλεσµα να µην καθίσταται αναγκαία η χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συµβούλων, η 

οποία θα αποτελούσε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, 

πάντως, εάν κριθεί σκόπιµη και ενδεδειγµένη η συνδροµή εξωτερικών συµβούλων, επί σκοπώ 

περαιτέρω βελτίωσης της δοµής και λειτουργίας της Επιτροπής, είναι αυτονόητο ότι η Εταιρεία 

θα θέσει στην διάθεσή της όλα τα απαραίτητα κονδύλια.      

 

• Μέρος Γ΄- Αµοιβές  

Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών  

- δεν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη, 

ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών των 

εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆Σ και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθµίσεις για τα 

καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέµατα που 

αφορούν την λειτουργία της 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δοµής 

και της εν γένει λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι σήµερα και 

τούτο γιατί η ∆ιοίκηση της Εταιρείας που επιµελείται της διαδικασίας καθορισµού των αµοιβών 

και της υποβολής των σχετικών, φροντίζει ώστε αυτή (διαδικασία καθορισµού αµοιβών) να 

χαρακτηρίζεται από αντικειµενικότητα, διαφάνεια και επαγγελµατισµό, απαλλαγµένη από 

συγκρούσεις συµφερόντων. Όσον αφορά τον καθορισµό των αµοιβών των µελών του ∆Σ, 

εκτελεστικών και µη, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας ενεργεί µε γνώµονα την δηµιουργία 

µακροπρόθεσµης εταιρικής αξίας, την διατήρηση των αναγκαίων ισορροπιών και την προώθηση 

της αξιοκρατίας, ώστε η επιχείρηση να προσελκύει στελέχη που διαθέτουν τα κατάλληλα 

προσόντα για την αποτελεσµατική λειτουργία της Εταιρείας. 

- οι συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆Σ δεν προβλέπουν ότι το ∆Σ µπορεί να απαιτήσει την 

επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει απονεµηθεί, λόγω παραπτωµάτων ή ανακριβών 

οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού 

Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι αφενός µεν τα τυχόν δικαιώµατα bonus 

ωριµάζουν µόνο µετά τον έλεγχο και την οριστική έγκριση των ετησίων οικονοµικών 

καταστάσεων αφετέρου δε µέχρι και σήµερα λόγω της άρτιας οργάνωσης των ελεγκτικών 

διαδικασιών δεν έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο υπολογισµού του χορηγούµενου bonus βάσει 

ανακριβών οικονοµικών καταστάσεων ή εσφαλµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

- η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους του ∆Σ δεν εγκρίνεται από το ∆Σ µετά από πρόταση της 

επιτροπής αµοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών αυτού. 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υφίσταται επιτροπή αµοιβών κατά τα ανωτέρω 

αναφερόµενα.    
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• Μέρος ∆΄ - Σχέσεις µε τους µετόχους  

Ι. Επικοινωνία µε τους µετόχους  

- η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει ειδική πρακτική αναφορικά µε την επικοινωνία της µε τους 

µετόχους, η οποία περιλαµβάνει την πολιτική της Εταιρείας σχετικά µε την υποβολή ερωτήσεων 

από τους µετόχους προς το ∆Σ 

Κατά την παρούσα χρονική στιγµή δεν υφίσταται θεσµοθετηµένη ειδική διαδικασία σχετικά µε 

την υποβολή ερωτήσεων από τους µετόχους προς το ∆Σ, καθόσον οποιοσδήποτε από τους 

µετόχους έχει την δυνατότητα να απευθύνεται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, 

υποβάλλοντας αιτήµατα και ερωτήσεις, τα οποία, εφόσον κριθεί ως αναγκαίο, διαβιβάζονται 

οµαδοποιηµένα στο ∆Σ για περαιτέρω επεξεργασία και η σχετική απάντηση ή ενηµέρωση 

αποστέλλεται αµελλητί στον ενδιαφερόµενο.  

Τυχόν απευθείας επικοινωνία των µετόχων µε το ∆Σ θα δηµιουργούσε δυσχέρειες στην 

απρόσκοπτη λειτουργία του τελευταίου, καθώς θα επιβάρυνε τα µέλη αυτού µε σηµαντικό όγκο 

εργασίας, ενώ παράλληλα µια τέτοια επικοινωνία θα αξιολογείτο αρνητικά και υπό το πρίσµα 

της αρχής της ισοδύναµης πληροφόρησης των µετόχων της Εταιρείας. Εξάλλου η θεσµικά 

υφισταµένη και λειτουργούσα Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων υπηρετεί αυτόν ακριβώς τον 

σκοπό, είναι δε υπεύθυνη για την ροή της πληροφόρησης που διοχετεύεται στους µετόχους.   

Περαιτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 περιγράφουν µε λεπτοµερή τρόπο 

την διαδικασία συµµετοχής των µετόχων της µειοψηφίας στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων, 

διαδικασία η οποία τηρείται απαρέγκλιτα σε κάθε Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 

προκειµένου να εξασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό η προσήκουσα, έγκυρη και έγκαιρη 

ενηµέρωση των µετόχων αναφορικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.  

Εν τούτοις και παρά την ύπαρξη των ανωτέρω αναφεροµένων δικλείδων, η Εταιρεία εξετάζει το 

ενδεχόµενο υιοθέτησης ειδικής πολιτικής σχετικά µε την αναβάθµιση της διαδικασίας υποβολής 

ερωτήσεων από τους µετόχους προς την Εταιρεία, µέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης 

Μετόχων, πλην όµως εξακολουθεί να θεωρεί ότι η απευθείας επικοινωνία οιουδήποτε µετόχου 

µε τα µέλη του ∆Σ δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ενδεδειγµένη.     

 

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων  

- δεν παρατηρήθηκε κάποια ουσιαστική απόκλιση 

Γενική σηµείωση αναφορικά µε το χρονικό σηµείο άρσης της µη συµµόρφωσης της Εταιρείας µε 

τις ειδικές πρακτικές που υιοθετεί ο νέος ΚΕ∆  

Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή της παρούσας ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ο νέος 

ΚΕ∆, όπως ισχύει από τον Οκτώβριο 2013, ακολουθεί την προσέγγιση «συµµόρφωση ή 

εξήγηση» και απαιτεί από τις εισηγµένες εταιρείες που επιλέγουν να τον εφαρµόζουν να 
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δηµοσιοποιούν την πρόθεσή τους αυτή και είτε να συµµορφώνονται µε το σύνολο των ειδικών 

πρακτικών του Κώδικα, είτε να εξηγούν τους λόγους µη συµµόρφωσής τους µε συγκεκριµένες 

ειδικές πρακτικές. 

Περαιτέρω, η σχετική εξήγηση των λόγων µη συµµόρφωσης µε συγκεκριµένες ειδικές 

πρακτικές, δεν περιορίζεται µόνον σε απλή αναφορά της γενικής αρχής ή της ειδικής πρακτικής 

µε την οποία δεν συµµορφώνεται η Εταιρεία, αλλά πρέπει, µεταξύ άλλων, να αναφέρει κατά 

πόσον η απόκλιση από τις διατάξεις του Κώδικα είναι χρονικά περιορισµένη και πότε η Εταιρεία 

προτίθεται να ευθυγραµµισθεί µε τις διατάξεις αυτού.  

Οι αποκλίσεις της Εταιρείας από τις πρακτικές που καθιερώνει ο νέος ΚΕ∆ δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ότι υπόκεινται σε αυστηρό χρονικό περιορισµό, δεδοµένου ότι οι εν λόγω πρακτικές 

δεν ανταποκρίνονται στην φύση της λειτουργίας, την δοµή, την οργανωτική διάρθρωση, την 

παράδοση, τις εταιρικές αρχές και αξίες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις ανάγκες της 

Εταιρείας και ενδεχοµένως η συµµόρφωση µε αυτές να καταστήσει πιο δύσκολη την εφαρµογή 

της ουσίας των αρχών του Κώδικα, πράγµα το οποίο είναι και το ζητούµενο, καθόσον η 

προσήλωση στον τύπο (αναφορικά µε τις παρατηρούµενες αποκλίσεις) δεν θεωρείται ότι θα 

αποβεί επωφελής για την Εταιρεία.    

Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε Κώδικας δεν µπορεί, ούτε προορίζεται να υποκαταστήσει το 

πλαίσιο των αρχών, αξιών και δοµών οργάνωσης και λειτουργίας οιασδήποτε Εταιρείας και 

συνακόλουθα δεν νοείται η υιοθέτηση διατάξεων που δεν είναι συµβατές µε τις αρχές αυτές.       

Πάντως η Εταιρεία, εάν και εφόσον οι συνθήκες καταστήσουν τούτο επιτακτικό θα προχωρήσει 

στην κατάρτιση και διαµόρφωση δικού της Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης,  η ταυτότητα και 

οι ρυθµίσεις του οποίου θα ανταποκρίνονται πρωτίστως στις εξατοµικευµένες ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες της Εταιρείας και θα ενισχύσουν µακροπρόθεσµα την ανταγωνιστικότητα και την 

επιτυχία της Εταιρείας.   

 

1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των 

προβλέψεων του νόµου 

Η Εταιρεία εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις προβλέψεις του κειµένου ως άνω νοµοθετικού 

πλαισίου σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή δεν 

υφίστανται εφαρµοζόµενες πρακτικές επιπλέον των ως άνω προβλέψεων.  

 

2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Το ∆Σ είναι το ανώτερο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, το οποίο είναι αποκλειστικά αρµόδιο 

για την χάραξη της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης της Εταιρείας. Η επιδίωξη της 

ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της Εταιρείας, η προάσπιση του γενικού 
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εταιρικού συµφέροντος και των συµφερόντων των µετόχων, η διασφάλιση της συµµόρφωσης 

της Εταιρείας προς την κείµενη νοµοθεσία, η εµπέδωση της διαφάνειας και των εταιρικών αξιών 

στο σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Οµίλου, η παρακολούθηση και επίλυση 

τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ των µελών του ∆Σ, διευθυντών και 

µετόχων µε τα συµφέροντα της Εταιρείας αποτελούν βασικά καθήκοντα του ∆Σ.    

2.1.1 Το ∆Σ της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Καταστατικού αυτής, αποτελείται από 

τρία (3) έως επτά (7) µέλη, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων. Τα µέλη του ∆Σ είναι απεριορίστως επανεκλέξιµα και ελεύθερα 

ανακλητά από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους.  

Η θητεία των µελών του ∆Σ ανέρχεται σε πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την 

πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν µπορεί σε καµία 

περίπτωση να υπερβεί την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να εκλέγει και αναπληρωµατικά 

µέλη.    

Το ∆Σ είναι αρµόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της 

περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρεία, µέσα στα 

πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή το Καταστατικό 

ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρµοδιότητες του 

∆Σ τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920. 

2.1.2 Το ∆Σ συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόµος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της 

Εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του ή 

από δύο (2) από τα µέλη του είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου 

εντός του νοµού της έδρας αυτής. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε 

σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται 

µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆Σ και κανείς δεν αντιλέγει 

στην λήψη αποφάσεων. 

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο µέλη του, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

Ο Πρόεδρος του ∆Σ διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 

αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν 

κωλύεται, ένας Σύµβουλος που ορίζεται µετά από απόφαση του ∆Σ.  

2.1.3 Το ∆Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή 

αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων. Προς εξεύρεση του αριθµού 

απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσµα.  

Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύµβουλο. Κάθε σύµβουλος 

µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο σύµβουλο που απουσιάζει. 
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Οι αποφάσεις του ∆Σ λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των συµβούλων που είναι παρόντες 

και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 

του Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ∆Σ. 

2.1.4 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆Σ καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που 

µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα. Ύστερα από αίτηση µέλους του ∆Σ, ο 

Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο 

βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη 

συνεδρίαση µελών του ∆Σ. 

Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆Σ επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον 

Αντιπρόεδρό του ή από Γενικό ∆ιευθυντή. 

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού απ’ όλα τα µέλη του ∆Σ ή τους αντιπροσώπους τους 

ισοδυναµεί µε απόφαση αυτού, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

2.1.5 Απαγορεύεται στα µέλη του ∆Σ καθώς και στους ∆ιευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν 

κατ’ επάγγελµα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασµό ή για 

λογαριασµό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή 

να µετέχουν σαν οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε 

περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωµα για αποζηµίωση, 

σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920. 

2.1.6 Το ∆Σ µπορεί αποκλειστικά και µόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των 

εξουσιών και αρµοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και 

τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας και την εκπροσώπησή της, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, 

µέλη ή µη του ∆Σ, διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως 

και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν, µε σχετική πρόβλεψη στις 

αποφάσεις ανάθεσης του ∆Σ ν’ αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους 

ανατέθηκαν ή µέρος τούτων σε τρίτους. 

2.1.7 Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συµβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή 

απώλειας της ιδιότητας του µέλους µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, επιβάλλεται στους Συµβούλους 

που αποµένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το 

υπόλοιπο της θητείας του Συµβούλου που αναπληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η 

αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωµατικά µέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από 

την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δηµοσιότητα του άρθρου 7β 

του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το ∆Σ στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η 

οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα 

στην ηµερήσια διάταξη. 

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας 

µέλους ή µελών του ∆Σ, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την 
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εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών σύµφωνα µε 

την προηγούµενη παράγραφο, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει στο ήµισυ 

των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα 

µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).  

Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του ∆Σ, ανεξάρτητα από τον αριθµό τους, µπορούν να 

προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆Σ. 

Οι πράξεις του Συµβούλου που εκλέχτηκε µε αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόµη και 

αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. 

 

2.2 Πληροφορίες για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ισχύον ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι πενταµελές και αποτελείται από τα 

ακόλουθα µέλη:  

1. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας 

Βαρβάρας αριθ. 4, Πρόεδρος ∆Σ και ∆ιευθύνων Σύµβουλος (εκτελεστικό µέλος).   

2. Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αιγαίου 

Πελάγους αριθ. 39, Αντιπρόεδρος ∆Σ (µη εκτελεστικό µέλος).  

3. Φίλιππος Κούτσικος του Αδαµαντίου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, 

οδός Θεσσαλίας αριθ. 17, Σύµβουλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος).  

4. Απόστολος Παπαδάκης του Γερασίµου και της Κασσιανής, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, 

οδός ∆ήµητρος αριθ. 11, Σύµβουλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος).  

5. Αθανάσιος Αναστασιάδης του Αθανασίου, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός 

Παπαφλέσσα αριθ. 32, Σύµβουλος (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος).  

 

Το ως άνω ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2013, συγκροτήθηκε σε σώµα 

αυθηµερόν (28.06.2013) και η θητεία του λήγει την 30η Ιουνίου 2018.      

 

2.3  Επιτροπή Ελέγχου  

2.3.1 Η Εταιρεία συµµορφούµενη πλήρως µε τις προβλέψεις και τις επιταγές του ισχύοντος τότε 

ν. 3693/2008 εξέλεξε κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που έλαβε χώρα 

την 28η Ιουνίου 2013, Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) αποτελούµενη από τα ακόλουθα µη 

εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας:  

1) κ. Φίλιππο Κούτσικο του Αδαµαντίου,        

2) κ. Απόστολο Παπαδάκη του Γερασίµου και         

3) κ. Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανασίου,  
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Σηµειώνεται ότι το σύνολο των µελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2.3.2 Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 7/24.01.2017) συνίστανται:  

α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

β) στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής 

λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας,      

γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας,  

δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της 

αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, 

ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόµιµο ελεγκτή ή το 

ελεγκτικό γραφείο και 

ε) στην ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το αποτέλεσµα του υποχρεωτικού ελέγχου 

και επεξήγηση της συµβολής του υποχρεωτικού ελέγχου στην ακεραιότητα της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

2.3.3 Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόµενης προς το 

επενδυτικό κοινό και τους µετόχους της Εταιρείας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, η 

συµµόρφωση της Εταιρείας µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση 

των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο εντοπισµός και η 

αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων.  

Στις ευρύτατες ελεγκτικές δικαιοδοσίες της Επιτροπής Ελέγχου περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων 

η παρακολούθηση της ορθής και αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων, ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων πριν την 

έγκρισή τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η παρακολούθηση της εφαρµοζόµενης από την 

Εταιρεία διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, η διασφάλιση του συντονισµού του 

ελεγκτικού έργου, της ποιότητας, της ανεξαρτησίας και της απόδοσης των Ελεγκτών.  

2.3.4 Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017) 

συνεδρίασε 3 φορές. 

2.3.5 ∆ιευκρινίζεται ότι ο Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των 

ετησίων και των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους µη 

ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία ούτε συνδέεται µε οποιαδήποτε άλλη σχέση µε την 

Εταιρεία, προκειµένου να διασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό η αντικειµενικότητα, η αµεροληψία 

και η ανεξαρτησία του, ρητώς εξαιρουµένων των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στην 
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διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου που απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 65Α του ν. 4172/2013, συνεπεία του οποίου ελέγχου εκδίδεται το «Ετήσιο Φορολογικό 

Πιστοποιητικό».   

 

3. Γενική Συνέλευση των µετόχων 

3.1  Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής  

3.1.1 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και 

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.  

Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για:  

α) τροποποίηση του Καταστατικού,  

β) αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 

6 του Καταστατικού, καθώς και τις επιβαλλόµενες από τις διατάξεις άλλων νόµων,  

γ) εκλογή µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  

δ) εκλογή ελεγκτών,  

ε) έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων,  

στ) διάθεση των ετησίων κερδών,  

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 

Εταιρείας και  

η) διορισµό εκκαθαριστών. 

3.1.2 Οι νόµιµες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσµεύουν και τους µετόχους που είναι 

απόντες ή διαφωνούν. 

3.1.3 Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου ∆ήµου εντός του νοµού 

της έδρας, τουλάχιστον µια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο 

από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται και στην 

περιφέρεια του ∆ήµου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση 

των µετόχων, όταν το κρίνει σκόπιµο ή αν το ζητήσουν µέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόµο 

και το παρόν Καταστατικό απαιτούµενο ποσό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του 

Καταστατικού.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν 

Καταστατικό υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή 

υποδεικνύεται από απόφαση Γενικής Συνέλευσης. 

3.1.4 Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που 

εξοµοιώνονται µε αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

οριζόµενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. Η 
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ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασής της 

δεν υπολογίζονται. 

Στην πρόσκληση των µετόχων στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να προσδιορίζονται η 

χρονολογία, η ηµέρα, η ώρα και το οίκηµα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και 

ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στην 

Συνέλευση και ν’ ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή 

ενδεχοµένως και εξ αποστάσεως.  

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία 

στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του 

µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στη 

λήψη αποφάσεων. 

3.1.5 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της 

ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη 

συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη 

χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, που προσκαλείται πριν από  δέκα (10) 

τουλάχιστον ηµέρες, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 2 του Καταστατικού, υπό την 

επιφύλαξη όµως της παρ. 5 του άρθρου 16 του Καταστατικού. Η επαναληπτική αυτή Γενική 

Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής 

ηµερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή.  

3.1.6 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 

που εκπροσωπούνται σ’ αυτή. 

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα 

(2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: 

α) µεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,  

β) µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης της Εταιρείας,  

γ) αύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων,  

δ) αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, µε εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού ή επιβαλλόµενες από διατάξεις άλλων νόµων,  

ε) µείωση του µετοχικού κεφαλαίου,  

στ) έκδοση δανείου µε οµολογίες σύµφωνα µε τα άρθρα 3α και 3β του κ.ν. 2190/1920,  

ζ) µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,  
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η) συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 

Εταιρείας  

θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού και  

ι) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόµος ορίζει ότι για την λήψη ορισµένης αποφάσεως 

από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής. 

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουµένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, 

συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη 

συνεδρίαση που µαταιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες. Η 

επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα 

δεύτερο (1/2) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση 

µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη συνεδρίαση που µαταιώθηκε, που προσκαλείται πριν από 

δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία 

και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, όταν 

εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου. 

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος 

των επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεπόµενων συνεδριάσεων για την περίπτωση µη 

επίτευξης απαρτίας.  

Οι αποφάσεις για τα θέµατα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαµβάνονται µε 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή.  

3.1.7 Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή 

όταν κωλύεται αυτός, ο νόµιµος αναπληρωτής του. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί προσωρινά αυτός 

που ορίζεται από τον Πρόεδρο.  

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί 

στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραµµατέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 

3.1.8 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που 

αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη. 

Για θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της. 

Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας (1) µόνο µέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία 

συµβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.   
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Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της ή από 

τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ή από Γενικό ∆ιευθυντή της Εταιρείας.  

 

3.2 ∆ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος άσκησής τους  

 

3.2.1 ∆ικαιώµατα συµµετοχής και ψήφου  

3.2.1.1 Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους, εν σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας, µόνο 

στις Γενικές Συνελεύσεις και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο και το Καταστατικό. Κάθε 

µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση, µε την επιφύλαξη των 

οριζόµενων στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. 

3.2.1.2 Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετάσχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος στα 

αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» 

(Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (µετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της 

µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα 

ή εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία του εν λόγω 

φορέα. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία καταγραφής 

(recorddate), ήτοι κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης 

της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε την 

µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα πριν από 

τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.  

3.2.1.3 Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική 

Συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την αντίστοιχη ηµεροµηνία 

καταγραφής. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 

2190/1920, ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της.  

3.2.1.4 Σηµειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων (συµµετοχής και ψήφου) δεν 

προϋποθέτει την δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης 

διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το 

χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και στην ηµεροµηνία 

της Γενικής Συνέλευσης. 

3.2.1.5 Ο µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω 

αντιπροσώπων. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νοµικά 

πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) 

φυσικά πρόσωπα.  

Ωστόσο, αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους 

του ενός λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει τον εν λόγω µέτοχο να ορίζει 
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διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε 

σχέση µε τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί 

να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί 

στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε 

συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση 

του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του 

αντιπροσωπευόµενου µετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, µπορεί να 

προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 

α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η 

οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν,  

β) είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου 

που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από 

µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,  

γ) είναι υπάλληλος ή Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 

Εταιρείας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί 

τον έλεγχο της Εταιρείας,  

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται 

στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).  

Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται 

στην Εταιρεία µε τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.  

 

3.2.2 Λοιπά δικαιώµατα µετόχων   

3.2.2.1 ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει 

από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονοµικών καταστάσεών της και των εκθέσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί 

έγκαιρα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας. 

3.2.2.2 Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει 

περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον 

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας 

διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) 

ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες 

µετόχους µε δαπάνες της Εταιρείας, µε απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου της έδρας της 
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Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή 

ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη. 

3.2.2.3 Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια 

διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση 

περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική 

συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του 

διοικητικού συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες 

πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες µέτοχοι 

δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 

του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα 

στο προηγούµενο εδάφιο, µε δαπάνη της Εταιρείας.  

3.2.2.4 Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 

ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην 

αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.  

3.2.2.5 Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για 

τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση 

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.     

3.2.2.6 Σε περίπτωση αίτησης µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να 

αναβάλλει για µια µόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισµένα θέµατα από την 

Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την 

λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, που όµως δεν µπορεί να απέχει 

περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. Η µετά την αναβολή Γενική 

Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται επανάληψη των 

διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτή δε µπορούν να µετάσχουν και 

νέοι µέτοχοι τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.  

3.2.2.7 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) 

ολόκληρες ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 

υποχρεωµένο ν’ ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που µέσα στην τελευταία διετία 
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καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 

στους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύµβαση της Εταιρείας που 

καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία µε τα ίδια πρόσωπα. Επίσης µε αίτηση οιουδήποτε µετόχου 

που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις 

συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της Εταιρείας στο 

µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας 

διατάξεως. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του 

ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος 

λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920. 

3.2.2.8 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία µέσα στην 

προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να 

παρέχει στην Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων 

και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να 

δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την 

σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η 

εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 

του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

3.2.2.9 Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της ηµερησίας 

διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 

3.2.2.10 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονοµελές 

Πρωτοδικείο της περιφερείας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία 

της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που 

παραβιάζουν διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης.  

3.2.2.11 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την 

προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών 

υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως 

επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όσες φορές η 

µειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 
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4. Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 

4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

4.1.1 Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

και πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό 

Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας.  

Βασικό µέληµα της ∆ιοίκησης της Εταιρείας είναι η διασφάλιση µέσω της εφαρµογής των 

κατάλληλων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου ότι η όλη οργάνωση του Οµίλου έχει την 

ικανότητα να αντιµετωπίζει µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα τους κινδύνους εν τη γενέσει 

τους και σε κάθε περίπτωση να λαµβάνει τα κατάλληλα και ενδεδειγµένα µέτρα για την 

άµβλυνση των συνεπειών και των δυσµενών επιπτώσεών τους.      

Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση 

διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα, και 

ειδικότερα σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω νόµου, καθώς επίσης και µε βάση τα 

οριζόµενα στην Απόφαση 5/204/2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει µετά 

την τροποποίησή της από την Απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµό  

3/348/19.07.2005.  

4.1.2 Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαµβάνει γνώση όλων των 

αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασµών και χαρτοφυλακίων της 

Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της ∆ιοικήσεως προκειµένου να της 

παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία µε σκοπό την απόκτηση εκ µέρους 

της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση µίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγµένη από 

ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά µε τις πληροφορίες και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε 

αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαµβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

πολιτικών που εφαρµόσθηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 

∆ιοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείµενο του ελέγχου εκ µέρους του νόµιµου ελεγκτή της 

Εταιρείας.  

4.1.3 Αντικείµενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των 

διαδικασιών λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόµενη περίοδο 

επιλέγονται ορισµένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και µόνιµη βάση ελέγχονται και 

εξετάζονται αφενός µεν η λειτουργία και οργάνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

και αφετέρου η λειτουργία των 2 βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις 

του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών 

Ανακοινώσεων.  
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4.1.4 Επισηµαίνεται πάντως ότι τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 

παρέχουν λελογισµένη και όχι απόλυτη ασφάλεια, διότι είναι σχεδιασµένα ώστε να περιορίζουν 

µεν την πιθανότητα επέλευσης των σχετικών κινδύνων, χωρίς ωστόσο να µπορούν να τους 

αποκλείσουν τελείως.        

 

4.2 ∆ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε την διαδικασία σύνταξης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων     

Η Εταιρεία έχει επενδύσει σηµαντικά χρηµατικά ποσά στην ανάπτυξη, αναβάθµιση και 

συντήρηση προηγµένων µηχανογραφικών υποδοµών που εξασφαλίζουν µέσα από σειρά 

πληροφοριακών διαδικασιών, δικλείδων και επιπέδων ασφαλείας την ορθή και ακριβή 

απεικόνιση των οικονοµικών µεγεθών και δεδοµένων και παράλληλα την ανά πάντα χρόνο 

εφεδρική (backup) αποθήκευσή τους. 

Παράλληλα η ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσµάτων πραγµατοποιείται σε ηµερήσια 

βάση καλύπτοντας όλα τα σηµαντικά πεδία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

Αντιπαραβολές πραγµατοποιούνται µεταξύ πραγµατικών, ιστορικών και προϋπολογισµένων 

λογαριασµών εσόδων και εξόδων µε επαρκή λεπτοµερή εξήγηση όλων των σηµαντικών 

αποκλίσεων. 

Μέσω όλων των ως άνω διαδικασιών και µηχανισµών ασφαλείας, ελαχιστοποιείται οιοσδήποτε 

κίνδυνος σχετιζόµενος µε την σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (εταιρικών και 

ενοποιηµένων) της Εταιρείας.    

 

5. Λοιπά διαχειριστικά  ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας  

∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή 

επιτροπές της Εταιρείας.    

 

6. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία  

6.1 Το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, προβλέπει τα 

ακόλουθα σχετικά µε τις εταιρείες των οποίων το σύνολο των τίτλων είναι εισηγµένο για 

διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά:  

«1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 

δηµοσιεύουν αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής: 

α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων που δεν είναι εισηγµένοι 

προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους και, κατά περίπτωση, ένδειξη των 
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διαφόρων κατηγοριών µετοχών µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε κάθε 

κατηγορία µετοχών και το ποσοστό του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, 

β) όλους τους περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισµούς στην κατοχή τίτλων ή 

την υποχρέωση λήψης έγκρισης από την εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, µε την επιφύλαξη 

του άρθρου 46 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, 

γ) τις σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές (συµπεριλαµβανοµένων εµµέσων συµµετοχών 

µέσω πυραµιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυµµετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της 

οδηγίας 2001/34/ΕΚ, 

δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιγραφή των 

εν λόγω δικαιωµάτων, 

ε) τον µηχανισµό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστηµα συµµετοχής των εργαζοµένων, 

εφόσον τα δικαιώµατα ελέγχου δεν ασκούνται άµεσα από τους εργαζόµενους,  

στ) τους κάθε είδους περιορισµούς στο δικαίωµα ψήφου, όπως τους περιορισµούς των 

δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, τις προθεσµίες άσκησης 

των δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία της εταιρείας, τα 

χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των 

τίτλων, 

ζ) τις συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και δύνανται να 

συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώµατα ψήφου, κατά την έννοια 

της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,  

η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του συµβουλίου καθώς 

και όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού,  

θ) τις εξουσίες των µελών του συµβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή 

επαναγοράς µετοχών,  

ι) κάθε σηµαντική συµφωνία στην οποία συµµετέχει η Εταιρείας και η οποία αρχίζει να ισχύει, 

τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας 

προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, 

η κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή ζηµία στην Εταιρεία. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η 

Εταιρεία είναι ρητά υποχρεωµένη να κοινολογεί παρόµοιες πληροφορίες βάσει άλλων νοµικών 

απαιτήσεων,  

ια) κάθε συµφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία µε τα µέλη του συµβουλίου της ή του προσωπικού 

της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή 

εάν τερµατισθεί η απασχόλησή τους εξαιτίας της δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς». 
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6.2 Σχετικά µε τα στοιχεία γ΄, δ΄, στ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 η Εταιρεία δηλώνει τα 

ακόλουθα:  

• ως προς το σηµείο γ΄: οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές της Εταιρείας είναι οι 

ακόλουθες: 

(α) «CARDISOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» µε έδρα το ∆ήµο Αθηναίων 

Αττικής, στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100% (θυγατρική).  

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:  

(α) Βασίλειος Ανυφαντάκης: 4.138.605 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου - ποσοστό 50,31% 

(άµεση συµµετοχή) και 

(β) Μαρία Παπαδοκωστάκη: 572.259 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου - ποσοστό 6,96% (άµεση 
συµµετοχή).  
 
• ως προς το σηµείο δ΄: δεν υφίστανται οιουδήποτε είδους τίτλοι, οι οποίοι παρέχουν ειδικά 

δικαιώµατα ελέγχου. 

• ως προς το σηµείο στ΄: δεν υφίστανται γνωστοί περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου (όπως 

περιορισµοί των δικαιωµάτων ψήφου σε κατόχους δεδοµένου ποσοστού ή αριθµού ψήφων, 

προθεσµίες άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, ή συστήµατα στα οποία, µε τη συνεργασία της 

Εταιρείας, τα χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την 

κατοχή των τίτλων). Αναφορικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου κατά την Γενική 

Συνέλευση εκτενής αναφορά γίνεται στην Ενότητα 3 της παρούσας ∆ήλωσης Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης.  

• ως προς το σηµείο η΄: αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά µε την τροποποίηση του 

Καταστατικού της Εταιρείας, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα 

προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. Οι κανόνες αυτοί περιγράφονται 

αναλυτικά στην Ενότητα 2.1 της παρούσας ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  

• ως προς το σηµείο θ΄: δεν υφίστανται ειδικές εξουσίες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

αναφορικά µε την έκδοση ή την επαναγορά µετοχών.  

Σηµειώνεται ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 23ης Ιουνίου 

2017χορήγησε προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την εξουσία για την απόκτηση εκ µέρους της 

Εταιρείας, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 

2190/1920, και εντός χρονικού διαστήµατος είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία 

λήψης της ως άνω αποφάσεως, ήτοι µέχρι την 23.06.2019, κατ’ ανώτατο όριο οκτακοσίων είκοσι 
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δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδοµήντα πέντε (822.575) κοινών ονοµαστικών µετοχών της 

Εταιρείας, µε εύρος τιµών αγοράς τα δέκα πέντε λεπτά του Ευρώ (0,15 €) ανά µετοχή (κατώτατο 

όριο) και το ένα Ευρώ (1,00 €) ανά µετοχή (ανώτατο όριο). Κατά το χρόνο σύνταξης της 

παρούσας Εκθέσεως δεν έχει ξεκινήσει ακόµη η διαδικασία εφαρµογής και υλοποίησης του εν 

λόγω προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών. 

 

Η παρούσα ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τµήµα της 

ετήσιας Έκθεσης (∆ιαχείρισης) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.  

 

Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Βασίλειος Ανυφαντάκης
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Γνώµη 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 

«ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη 

κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις 

συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ενοποιηµένες 

ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώµης 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην 

Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 

της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων”. 

Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούµενες θυγατρικές της καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού 

µας σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων 

∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας 

που σχετίζονται µε τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και 

έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και 

του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι 

επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. 

Σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου 

Τα σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου είναι εκείνα τα θέµατα που, κατά την επαγγελµατική µας κρίση, ήταν εξέχουσας 

σηµασίας στον έλεγχό µας επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. 

Τα θέµατα αυτά και οι σχετιζόµενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιµετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου 

των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαµόρφωση της γνώµης µας επί 

αυτών και δεν εκφέρουµε ξεχωριστή γνώµη για τα θέµατα αυτά. 
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1. Αναγνώριση εσόδου 

Σηµαντικότερο θέµα ελέγχου Αντιµετώπιση ελεγκτικού θέµατος 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε για την ετήσια 
περίοδο που έληξε την 31.12.2017 σε  
2,2 εκ. € (€ 2,1 εκ. για την χρήση που έληξε την 31.12.2016). 

Αναγνωρίσαµε την συγκεκριµένη περιοχή ως ένα από τα 
σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου λόγω του αυξηµένου 
κινδύνου αναγνώρισης καθώς η εν λόγω περιοχή είναι 
επιρρεπής στην παραβίαση των δικλίδων από την ∆ιοίκηση. 

Πληροφορίες σχετικά µε τις λογιστικές πολιτικές της 
εταιρείας αναγνώρισης του εσόδου, αναφέρονται στην 
σηµείωση 3.17. «Αναγνώριση Εσόδων» της ετήσιας 
οικονοµικής έκθεσης. 

Οι βασικές ελεγκτικές διαδικασίες που πραγµατοποιήσαµε 
περιλάµβαναν µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

• Έλεγχο του ορθού διαχωρισµού των χρήσεων, εξετάζοντας 
πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν πλησίον της ηµεροµηνίας 
λήξης της περιόδου αναφοράς και αµέσως µετά από αυτή, 
µέσω συσχέτισης των τιµολογίων µε τις αντίστοιχες συµβάσεις. 

• Στοχευµένες αναλυτικές διαδικασίες για τον εντοπισµό τυχόν 
ασυνήθιστων µεταβολών και συναλλαγών που χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης. 

• Εξέταση σηµαντικών συµβάσεων πελατών για τον εντοπισµό, 
την καταγραφή και την κατανόηση περίπλοκων όρων και 
προϋποθέσεων, µε σκοπό να διασφαλιστεί η καταλληλόλητα 
του ακολουθούµενου λογιστικού χειρισµού µε βάση τις 
υφιστάµενες Λογιστικές αρχές και µέθοδοι αναγνώρισης των 
εσόδων. 

• Επιπλέον αξιολογήσαµε την επάρκεια και την καταλληλότητα 
των γνωστοποιήσεων στη σηµείωση 6 των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

2. ∆ιαχωρισµός δαπανών έρευνας - ανάπτυξης (Άυλα περιουσιακά στοιχεία) 

Σηµαντικότερο θέµα ελέγχου Αντιµετώπιση ελεγκτικού θέµατος 

Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και 
της εταιρείας ανήλθαν για την ετήσια περίοδο που έληξε την 
31/12/2017 σε 3,1 εκ. € ( 2,7 εκ. € για την χρήση που έληξε 
την 31.12.2016). 

Αναγνωρίσαµε την συγκεκριµένη περιοχή ως ένα από τα 
σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου επειδή αποτελεί βασικό 
στοιχείο του Ενεργητικού καθώς και της φύσης της 
δραστηριότητας της εταιρείας. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως λογισµικά 
προγράµµατα, τα οποία είτε έχουν δηµιουργηθεί από τρίτους 
είτε είναι εσωτερικώς δηµιουργούµενα από το τµήµα 
ανάπτυξης της εταιρείας. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε απόσβεση µε 
βάση την ωφέλιµη ζωή που έχει εκτιµήσει η διοίκηση της 
εταιρείας. Επίσης σε ετήσια βάση και εφόσον υπάρχουν 
ενδείξεις, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για 
αποµείωση της αξίας τους, προκειµένου να προσδιοριστεί η 
ανακτήσιµη αξία τους. 

Πληροφορίες σχετικά µε τις λογιστικές πολιτικές της 
εταιρείας  αναγνώρισης του εσόδου, αναφέρονται στην 
σηµείωση 3.4 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 
της ετήσιας οικονοµικής  έκθεσης. 

Η ελεγκτική µας προσέγγιση περιέλαβε και τις ακόλουθες 
βασικές διαδικασίες: 

• Εκτίµηση της καταλληλότητας των µοντέλων υπολογισµού και 
διαχωρισµών των δαπανών σε ανάπτυξη και έρευνα που 
εφαρµόζει η διοίκηση. 

• Έλεγχος της ορθής καταχώρησης δαπανών έρευνας σε 
επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσης και των δαπανών 
ανάπτυξης σε προσαύξηση των Άυλων στοιχείων. 

• Εξέταση ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε 
απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους, όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

• Έλεγχος του ορθού υπολογισµού των αποσβέσεων µε βάση την 
προσδιοριζόµενη ωφέλιµη ζωή τους.  

• Επιπλέον αξιολογήσαµε την επάρκεια και την καταλληλότητα 
των γνωστοποιήσεων στη σηµείωση 8 των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαµβάνονται στην Έκθεση 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων 

Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων” και στις ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αλλά δεν 

περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώµη µας επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες 

και δεν εκφράζουµε µε τη γνώµη αυτή οποιασδήποτε µορφής συµπέρασµα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να 

αναγνώσουµε τις άλλες πληροφορίες και, µε τον τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι 

ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαµε 

κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες που έχουµε 

εκτελέσει, καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είµαστε 

υποχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν έχουµε τίποτα να αναφέρουµε σχετικά µε το θέµα αυτό. 

Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 

και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες 

σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για 

την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα 

και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όµιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς της Εταιρείας και του Οµίλου. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση 

συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, 

όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό 

υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή 

αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που 

λαµβάνονται µε βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε 

επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
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• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις εταιρικές και ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που 

είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους 

σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη 

µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 

παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Οµίλου. 

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο 

των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.  

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης 

αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την 

ικανότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συµπεράνουµε ότι 

υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή 

στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 

γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε 

ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά 

γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία και ο Όµιλος να παύσουν να λειτουργούν 

ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα 

γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

• Συλλέγουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 

των οντοτήτων ή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εντός του Οµίλου για την έκφραση γνώµης επί των 

εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Είµαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την 

επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παραµένουµε αποκλειστικά 

υπεύθυνοι για την ελεγκτική µας γνώµη. 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το 

χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων 

σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 

Επιπλέον, δηλώνουµε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουµε συµµορφωθεί µε τις σχετικές 

απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούµε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα θέµατα που 

µπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία µας και τα σχετικά µέτρα προστασίας, όπου συντρέχει 

περίπτωση. 
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Από τα θέµατα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουµε τα θέµατα εκείνα που 

ήταν εξέχουσας σηµασίας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 

τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου. 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1. Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και της ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που περιλαµβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρµογή 

των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (µέρος Β), σηµειώνουµε ότι: 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 

οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.  

β) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του 

άρθρου 43ββ του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.  

γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

2. Συµπληρωµατική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου 

Η γνώµη µας επί των συνηµµένων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπής µε τη 

Συµπληρωµατική Έκθεσή µας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του 

κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

3. Παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών 

∆εν παρείχαµε στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της µη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύµφωνα µε το 

άρθρο 5 του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ή λοιπές επιτρεπόµενες µη ελεγκτικές 

υπηρεσίες. 

4. ∆ιορισµός Ελεγκτή 

∆ιοριστήκαµε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας µε την από 31 ∆εκεµβρίου 1999 

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Έκτοτε ο διορισµός µας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για µια 

συνολική περίοδο 19 ετών µε βάση τις κατ’ έτος λαµβανόµενες αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των. 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 
 
 
 
 

Παπαηλιού Ν. Θεόδωρος 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
ΑΜ ΣΟΕΛ 16641 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ 
 
 

Ενεργητικό Σηµ. 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 7 2.684.750 2.651.465 2.684.750 2.651.465
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 3.051.536 2.748.333 3.051.536 2.748.333

Επενδύσεις σε θυγατρικές 9 0 1 291.798 1
Υπεραξία 209.811 0 0 0
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 19 138.481 227.251 139.741 227.251
Χρηµ/κα στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 10 1.502 1.502 1.502 1.502
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14.076 13.080 13.080 13.080
Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 6.100.156 5.641.634 6.182.407 5.641.634

Αποθέµατα 135.967 150.728 135.967 150.728
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 11 2.232.473 1.991.973 2.127.165 1.991.973
Λοιπές απαιτήσεις 12 124.668 288.283 107.693 288.283
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 13 752.636 1.005.042 731.396 1.005.042
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 3.245.744 3.436.027 3.102.221 3.436.027
Σύνολο  ενεργητικού 9.345.900 9.077.660 9.284.628 9.077.660

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο 14 7.403.519 8.181.000 7.403.519 8.181.000
Ίδιες µετοχές 16 0 -463.138 0 -463.138
Λοιπά αποθεµατικά 15 925.469 925.469 925.469 925.469
Υπόλοιπο κερδών  εις νέο -4.194.099 -4.766.049 -4.183.875 -4.766.049
Σύνολο 4.134.889 3.877.281 4.145.112 3.877.281

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.134.889 3.877.281 4.145.112 3.877.281

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 17 117.805 105.077 115.077 105.077
∆άνεια τραπεζών 21 2.599.859 2.928.631 2.599.859 2.928.631
Έσοδα εποµένων χρήσεων από επιχορηγήσεις 18 441.396 277.485 441.396 277.485
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 0 0 0
Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 0 0 0
Λοιπές προβλέψεις 20 220.099 335.000 220.099 335.000
Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων 3.379.159 3.646.193 3.376.431 3.646.193

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 0 0 0 0
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 22 1.473.968 1.224.854 1.405.200 1.224.854
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση 21 357.884 329.331 357.884 329.331
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 1.831.853 1.554.186 1.763.085 1.554.186

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 9.345.900 9.077.660 9.284.628 9.077.660

ΕταιρείαΌµιλος
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
 
 

Σηµ 01/01-31/12/2017 1/1 - 31/12/2016 01/01-31/12/2017 1/1 - 31/12/2016

Πωλήσεις 6 2.301.037 2.152.456 2.220.041 2.152.456
Κόστος πωλήσεων 23 1.414.669 1.686.275 1.377.832 1.686.275
Μικτό κέρδος 886.368 466.181 842.209 466.181

Άλλα λειτουργικά έσοδα 24 466.596 320.884 461.162 320.884
Έξοδα διάθεσης 23 215.995 242.403 185.034 242.403
Έξοδα διοίκησης 23 190.444 226.535 172.921 226.535
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 23 399.389 523.218 399.389 523.218
Άλλα λειτουργικά έξοδα 25 53.265 227.386 29.138 227.386
Κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών 
αποτελεσµάτων 493.871 -432.477 516.889 -432.477
Εσοδα από αποµείωση δανειακών υποχρεώσεων 21 0 961.781 0 961.781
Προβλέψεις αποµείωσης 0 31.204 0 31.204
Σύνολο 493.871 498.100 516.889 498.100
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 15.634 11 1 11
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 165.339 136.506 161.549 136.506
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες) 344.165 361.605 355.341 361.605
Φόρος εισοδήµατος 26 86.558 73.384 87.510 73.384
Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες 257.607 288.221 267.831 288.221
Κέρδος (ζηµιά) περιόδου από διακοπείσες 
δραστηριότητες 0 0 0 0
Καθαρό κέρδος (ζηµιά) περιόδου 257.607 288.221 267.831 288.221

Λοιπά συνολικά έσοδα
Μεταβολή από αποτίµηση ακινήτων  0 0 0 0
Αναβαλλόµενος φόρος  0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 257.607 288.221 267.831 288.221
Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους µητρικής 257.607 288.221 267.831 288.221
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0
Κέρδη ανά µετοχή (σε € ανά µετοχή) 27 0,0313 0,0350 0,0326 0,0350

ΕταιρείαΌµιλος
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Μετοχικό Τακτικό Λοιπά Ίδιες Υπόλοιπο

Εταιρεία Κεφάλαιο αποθεµατικό αποθεµατικά µετοχές εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπα την 01.01.17 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 0 267.831 267.831
Αγορά ιδίων Μετοχών 0 0 0 0 0 0
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου -777.481 0 0 463.138 314.343 0
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.17 7.403.519 264.596 660.873 0 -4.183.875 4.145.112

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 0 288.221 288.221
Αγορά ιδίων Μετοχών 0 0 0 0 0 0
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2016 8.181.000 264.596 660.873 -463.138 -4.766.049 3.877.282

Μετοχικό Τακτικό Λοιπά Ίδιες Υπόλοιπο

Όµιλος Κεφάλαιο αποθεµατικό αποθεµατικά µετοχές εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπα την 01.01.17 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 0 257.607 257.607
Αγορά ιδίων Μετοχών 0 0 0 0 0 0
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου -777.481 0 0 463.138 314.343 0
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.17 7.403.519 264.596 660.873 0 -4.194.098 4.134.889

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 0 288.221 288.221
Αγορά ιδίων Μετοχών 0 0 0 0 0 0
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2016 8.181.000 264.596 660.873 -463.138 -4.766.049 3.877.282 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΜΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ 
 

 1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 344.165 361.604 355.341 361.604
Πλέον / µείον προσαρµογές για:  
Αποσβέσεις 1.122.876 1.699.667 1.113.200 1.699.667
Προβλέψεις -203.530 183.000 -203.479 183.000
Αποµείωση δανείων -76.504 -730.128 -76.504 -730.128
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -125.271 -278.074 -125.271 -278.074
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -15.633 31.204 0 31.204
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 165.339 136.506 161.549 136.506

1.211.443 1.403.778 1.224.836 1.403.778
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 0  
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 14.761 -27.117 14.761 -27.117
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 273.219 -361.012 258.878 -361.012
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 176.697 395.891 180.346 395.891
Μείον: 0  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -88.835 -76.863 -85.045 -76.863
Καταβληµένοι φόροι -114.901 -21.368 -114.901 -21.368
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 1.472.383 1.313.310 1.478.874 1.313.310
Επενδυτικές δραστηριότητες  
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών -1.449.687 -1.248.785 -1.449.687 -1.248.785
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 289.182 15.633 289.182 15.633
Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων -291.797 0 -291.797 0
Τόκοι εισπραχθέντες 15.633 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -1.436.668 -1.233.152 -1.452.301 -1.233.152
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
Εισπράξεις (καταβολές) από εκδοθέντα / αναληφθέντα 
δάνεια -314.341 -438.755 -300.219 -438.755
Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -314.341 -438.755 -300.219 -438.755
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -278.626 -358.598 -273.646 -358.598
Ταµιακά διαθέσιµα από απόκτηση θυγατρικής 26.220 0 0 0
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 1.005.042 1.363.640 1.005.042 1.363.640
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 752.636 1.005.042 731.396 1.005.042

ΕταιρείαΌµιλος
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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 ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο στις 26 Απριλίου 2018. Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν 

εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.  

2. ∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (Όµιλος) περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

τις µητρικής Εταιρείας και της θυγατρικής «CARDISOFTA.E.» ποσοστό συµµετοχής 100%.  

 

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

 
Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» που αφορούν 

τη χρήση 2017 έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 

την αρχή του δουλευµένου και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

καθώς και τις ∆ιερµηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC) και 

έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 Όλα τα αναθεωρηµένα πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στην εταιρεία και ήταν σε 

ισχύ την 31 ∆εκεµβρίου 2017, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα. Η 

σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, έχει γίνει µε τις 

λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν στη χρήση 2016.  
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Τυχόν διαφορές µεταξύ των πινάκων της έκθεσης και των Οικονοµικών καταστάσεων στους 

οποίους οι πίνακες αναφέρονται, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις ποσών. Επίσης όπου κρίθηκε 

αναγκαίο για την οµοιόµορφη παρουσίαση, τροποποιήθηκε αναλόγως η παρουσίαση για τη 

προηγούµενη χρήση 2016. 

 
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. 5). 

 
3.1.2 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 
εφαρµογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή 
µεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2017 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 

πραγµατοποιηθείσες ζηµιές” 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από 
χρεωστικούς τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία.  

∆ΛΠ 7  Καταστάσεις ταµιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις” 

Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους 
χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των 
υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.  

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»:  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε το ότι η υποχρέωση για παροχή των 
γνωστοποιήσεων του ∆ΠΧΑ 12 έχει εφαρµογή σε συµµετοχή σε οντότητες που έχει 
κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούµενη προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.  
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  

Συγκεκριµένα νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες έχουν τεθεί σε ισχύ για 
µεταγενέστερες περιόδους και δεν έχουν εφαρµοστεί κατά την κατάρτιση αυτών των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. H Εταιρεία ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και 
τροποποιήσεων στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και 

∆ΠΧΑ 7 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018). 

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση 

των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και 

συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το 

µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 

καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει 

ασυνέπειες και αδυναµίες στο υφιστάµενο µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το νέο 

πρότυπο την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν θα αναπροσαρµόσει την συγκριτική πληροφόρηση. Για 

τις εµπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία θα εφαρµόσει την απλοποιηµένη µέθοδο για να υπολογίσει 

τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των εµπορικών απαιτήσεων της. 

Κατά τη χρήση 2017, η Εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει µία αξιολόγηση της επίδρασης του 

προτύπου και κατέληξε ότι η επίδραση από την εφαρµογή του θα αφορά κυρίως στην αποµείωση 

των εµπορικών απαιτήσεων. Η συγκεκριµένη αξιολόγηση, βασίστηκε σε πρόσφατη διαθέσιµη 

πληροφόρηση και υπόκειται σε αλλαγές, που ενδέχεται να προκύψουν από επιπλέον 

υποστηρικτικό υλικό που θα είναι διαθέσιµες στην Εταιρεία όταν και θα εφαρµόσει το πρότυπο το 

2018. Ο Όµιλος αναµένει, κατά την εφαρµογή του προτύπου, µία ασήµαντη αύξηση των ζηµιών 

από προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες και αντίστοιχη αρνητική επίδραση στα ίδια κεφάλαια.  

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 

αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συµπεριλαµβανοµένων και 

των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεµβρίου του 2015 είναι 

υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2018. 

Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες  Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, 

Ε∆∆ΠΧΑ 18 και ΜΕ∆ 31. 

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα εφαρµόζεται για έσοδα που 

προκύπτουν από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε περιορισµένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει 

τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών 

κεφαλαιαγορών . Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και 
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επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της 

οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή άυλων 

περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης 

της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις απόδοσης, 

αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης 

µεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Το ∆ΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεµβρίου 2016.Το νέο πρότυπο δεν αναµένεται να έχει επίπτωση 

στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του 

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το 

∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το 

οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις 

συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό 

στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του 

εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο 

εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο 

σύµβασης. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. Ο 

Όµιλος θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρµογή του νέου προτύπου 

κατά τη διάρκεια των επόµενων µηνών χωρίς να αναµένονται σηµαντικές επιδράσεις στην καθαρή 

θέση. Σηµειώνεται ότι την 31.12.2017 δεν υπήρχαν σε ισχύ µισθωτήρια συµβόλαια. 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές 

που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»  

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018):  

Η τροποποίηση  παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το λογιστικό χειρισµό 

σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά 

σε παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγει µία εξαίρεση όσον 

αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να 

επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο 

εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων 

των εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να 

το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε. 
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∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων»  

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι προκειµένου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταφορά προς ή από 

τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειµένου να 

θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στη χρήση του ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο 

το ακίνητο πληροί τον ορισµό και η αλλαγή στη χρήση να µπορεί να τεκµηριωθεί. Η τροποποίηση 

δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»  

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019): 
H τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να λογιστικοποιούν τις µακροπρόθεσµες 
συµµετοχές τους σε µία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος 
της καθαρής θέσης – µε βάση το ∆.Π.Χ.Α. 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ε.Ε. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές»  

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018): 
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε το πώς προσδιορίζεται η ηµεροµηνία της 
συναλλαγής όταν εφαρµόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, ∆ΛΠ 21. 
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή όταν µια οντότητα είτε καταβάλλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά 
τίµηµα για συµβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη 
από την Ε.Ε. 

 Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος»  

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019): 
Η διερµηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και 
αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε την φορολογική 
αντιµετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 23 έχει εφαρµογή σε όλες τις πτυχές της 
λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, 
συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζηµιές και τους 
φορολογικούς συντελεστές. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε. 

 ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός» 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019): 
H τροποποίηση καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα 
συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαµβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε. 
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3.2. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος της 

απόκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των 

συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την 

ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα 

εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που συνιστούν 

µια επιχειρηµατική ενοποίηση αποτιµώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους 

ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων 

που αποκτήθηκαν, κόστος, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος απόκτησης είναι 

µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά 

καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 

∆ιεταιρικές συναλλαγές και διεταιρικά υπόλοιπα και απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές 

µεταξύ των εταιριών του οµίλου διαγράφονται. Οι απραγµατοποίητες ζηµίες, διαγράφονται 

εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.  

Στις συγγενείς επιχειρήσεις ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή (όχι έλεγχο), µε τα ποσοστά 

συµµετοχής να κυµαίνονται από 20% – 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς 

λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Αρχικά καταχωρούνται στο κόστος 

κτήσεως. Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις µειώνεται µε τυχόν ζηµίες 

αποµείωσης. Το µερίδιο του οµίλου πάνω στα κέρδη ή τις ζηµίες των συγγενών επιχειρήσεων 

µετά την απόκτηση καταχωρείται στα αποτελέσµατα, ενώ αυτό επί των µεταβολών των 

αποθεµατικών µετά την απόκτηση, καταχωρείται στα αποθεµατικά. 

Όλες αυτές οι µεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων. Στην περίπτωση που το 

µερίδιο του οµίλου επί των ζηµιών µιας συγγενούς εξισωθεί µε το δικαίωµα συµµετοχής στην 

συγγενή, δεν αναγνωρίζονται ζηµιές, µε εξαίρεση την περίπτωση που έχουν αναληφθεί περαιτέρω 

δεσµεύσεις για λογαριασµό της συγγενούς. 

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής εταιρίας, αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις ζηµίες αποµείωσης. 

3.3 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 
 

Τα Οικόπεδα – Κτίρια αποτιµώνται στην εύλογη αξία των, η οποία διενεργείται κάθε τρία περίπου 

χρόνια και γίνεται από ανεξάρτητους εκτιµητές, τα λοιπά ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο 

ιστορικό κόστος κτήσης. Αυξήσεις στην λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων που προκύπτουν 

από αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. 

Μειώσεις στη λογιστική αξία φέρονται σε µείωση του αποθεµατικού εφόσον στο παρελθόν είχε 
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σχηµατισθεί τέτοιο αποθεµατικό για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μειώσεις της αξίας πέραν του 

αποθεµατικού καθώς και µειώσεις στην λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δεν 

υπάρχει αποθεµατικό αναπροσαρµογής, καταχωρείται στ’ αποτελέσµατα ως έξοδο.Η διαφορά 

µεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρµοσµένης αξίας των ενσωµάτων 

παγίων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται στο κόστος 

κτήσεως των ενσωµάτων παγίων, µεταφέρεται από το αποθεµατικό αναπροσαρµογής στα κέρδη 

εις νέο, µε την πλήρη απόσβεση ή την πώληση αυτών. Η αξία των γηπέδων-οικοπέδων δεν 

αποσβένεται, οι δε αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε 

την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της  ωφέλιµης ζωής τους που έχει ως εξής: 

 
- Κτίρια 40 – 50 Έτη 
- Μηχανολογικός εξοπλισµός 3-4 Έτη 
- Αυτοκίνητα 5-8 Έτη 
- Λοιπός εξοπλισµός 5-8 Έτη 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. 

Η καταχώρηση των προσθηκών, στα βιβλία της εταιρείας, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο 

περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων 

παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία 

και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις, όταν 

γίνονται, καταχωρούνται σε βάρος των  αποτελεσµάτων χρήσης. 

 
3.4 ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιούµενη κατά κύριο λόγο, στην παραγωγή και πώληση µηχανογραφικών 

εφαρµογών, υποβάλλεται στην διενέργεια διαφόρων επενδύσεων είτε για την δηµιουργία νέων 

εφαρµογών (software) είτε για την βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων. Τα 

στάδια τα οποία ακολουθούνται προκειµένου µία δαπάνη να χαρακτηρισθεί ως άυλο περιουσιακό 

στοιχείο  έχουν ως εξής. 

Στάδιο έρευνας 

Σηµειώνεται ότι ως έρευνα ορίζεται  «η πρωτότυπη και προγραµµατισµένη συστηµατική εξέταση 

που αναλαµβάνεται µε την προσµονή της αποκτήσεως νέας επιστηµονικής ή τεχνικής γνώσεως ή 

αντιλήψεως». Κατά το στάδιο αυτό, οποιεσδήποτε  δαπάνες και να πραγµατοποιηθούν, 

επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα.  
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Στάδιο ανάπτυξης 

Σηµειώνεται ότι ως στάδιο ανάπτυξης ορίζεται  «η εφαρµογή των ευρηµάτων της έρευνας ή άλλης 

γνώσεως σε ένα πρόγραµµα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων, 

προϊόντων, διαδικασιών, συστηµάτων ή υπηρεσιών πριν από την έναρξη της εµπορικής 

παραγωγής ή χρήσεως».  Το στάδιο της ανάπτυξης ως µεταγενέστερο από το στάδιο της έρευνας 

παρέχει λογικά στην επιχείρηση την δυνατότητα να µπορεί βάσιµα να αποδείξει ότι θα 

δηµιουργηθεί τελικά ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, επίσης κατά την διαδικασία ανάπτυξης 

φαίνεται πιο καθαρά ότι το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο δηµιουργείται προκειµένου να 

φέρει µελλοντικά οφέλη. 

Επιπρόσθετα για να αναγνωριστούν, οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται κατά το στάδιο της 

ανάπτυξης, σαν άυλο περιουσιακό στοιχείο  θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 

προϋποθέσεις: 

� Να υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, να ολοκληρωθεί το άυλο περιουσιακό στοιχείο 

ώστε τελικά αυτό να δύναται να διατεθεί για πώληση ή χρήση  

� Να υπάρχει η πρόθεση και η δυνατότητα να ολοκληρωθεί το περιουσιακό στοιχείο 

προκειµένου να διατεθεί προς πώληση ή χρήση. 

� Να τεκµηριώνεται ο τρόπος µε τον οποίο θα προκύψουν µελλοντικά οφέλη από τη 

δηµιουργία του άυλου περιουσιακού στοιχείου.  

� Να υπάρχει η διαθεσιµότητα επαρκών, τεχνικών, οικονοµικών, ή άλλων πόρων οι 

οποίοι θα βοηθήσουν την εταιρεία να ολοκληρώσει και να διαθέσει ή να 

χρησιµοποιήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο 

� Ικανότητα να παρακολουθούνται αξιόπιστα οι δαπάνες που θα αποδοθούν στο άυλο 

περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.  

 
Έλεγχος αποµείωσης 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση της αξίας 

τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το 

απαιτούµενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία 

χρήσης προσδιορίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών ροών µε το κατάλληλο προεξοφλητικό 

επιτόκιο. 

Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία µειώνεται 

έως το ύψος της ανακτήσιµης. 
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Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία 

προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε η ζηµία 

αποµείωσης µειώνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 

Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία 

του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της 

ανακτήσιµης αξίας, στο βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία 

που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες 

χρήσεις. Η αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό 

στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης αυξάνει το αντίστοιχο 

αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 

 
Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των 

στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. 

 

3.5 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  
 
α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 
µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα.  
 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 

αποκτώνται µε σκοπό την κερδοσκοπία συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων. 

β) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 

προσδιορισµένες πληρωµές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. 

∆ηµιουργούνται όταν ο όµιλος δίδει χρήµατα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει 

πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 

γ) ∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η 

προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και 

την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 

δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να 

ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα  µη κυκλοφορούντα 
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περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 

µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού.  

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι αποµειωµένα. 

Για τους συµµετοχικούς τίτλους που έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµα για πώληση 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική µείωση της εύλογης αξίας σε 

σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια 

ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα  

αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

3.6 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού 

όρου. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα 

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου 

συντρέχει περίπτωση.  

3.7 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Οι ζηµιές αποµείωσης 

(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η 

εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς 

όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

3.8  ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως 

και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού 

ρίσκου. 

3.9  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε ευρώ, βάση της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κατά την 

ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και 

οι υποχρεώσεις, που είναι  εκπεφρασµένες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε ευρώ, µε βάση τη 

συναλλαγµατική ισοτιµία η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές 

διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή αυτή επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της κλειόµενης 

χρήσης. 
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3.10 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιµες προνοµιούχες 

µετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. 

Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 

εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση 

µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως 

που αποκτάται.  

Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει 

περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες 

µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από 

άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, 

εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  

 
3.11 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Τα πληρωτέα µερίσµατα, απεικονίζονται ως υποχρέωση, κατά τον χρόνο έγκρισης αυτών από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 
3.12 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα 

υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

3.13 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που µισθοδοτούνται από αυτήν, για την µελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα µε τον χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετρείται και 

απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε 

εργαζοµένου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.     
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3.14  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

Οι προβλέψεις για αποζηµιώσεις, καταχωρούνται όταν: 

• Υπάρχει µία παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του 

παρελθόντος. 

• Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της δέσµευσης  

• Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

 
3.15 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα 

βάσει της αρχής της συσχέτισης των εσόδων µε τα έξοδα και απεικονίζονται στα αποτελέσµατα 

αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο 

παθητικό ως έσοδα επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα ανάλογα µε την ωφέλιµη 

διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

3.16 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 

Βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρείας, αποτελούν τα µετρητά οι τραπεζικές 

καταθέσεις και τέλος οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδοµένης της 

βραχυπρόθεσµης φύσης των στοιχείων αυτών, η ∆ιοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη 

αξία αυτών ταυτίζεται µε την αξία που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία.   

 
3.17 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων 

γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  

(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε 

σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 
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4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
4.1 Χ

ΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως o πιστωτικός κίνδυνος, 

ρευστότητας, τεχνολογικών εξελίξεων, επιτοκίου, συναλλαγµατικός κίνδυνος και πρόσφατα 

προστέθηκε και ο κίνδυνος από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στο Ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτελούνται κυρίως από τραπεζικές καταθέσεις, 

τραπεζικές υπεραναλήψεις, απαιτήσεις από πελάτες και υποχρεώσεις σε προµηθευτές- πιστωτές 

και λοιπές υποχρεώσεις. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων στοχεύει στον περιορισµό 

της αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από την 

αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του 

κόστους και των πωλήσεων. 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της 

Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση 

του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κίνδυνων, όπως 

κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

• αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της 

εταιρείας, 

• σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 

για την µείωση των κινδύνων όπου απαιτείται 

• εκτέλεση / εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της 

διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

 

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 
 

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 (capital controls), 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 
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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 µετά την 28η Ιουνίου 2015, αξιολογείται και αυτός ως σηµαντικός και ικανός 

να επηρεάσει την κερδοφορία και τις εν γένει οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας.  

Πιο συγκεκριµένα, η έκθεση του Οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

αναλύονται ως εξής: 

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 2.357.141 2.280.257 2.234.858 2.280.257
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 752.636 1.005.042 731.396 1.005.042
Σύνολο 3.109.777 3.285.299 2.966.254 3.285.299

ΕταιρείαΌµιλος

 

 

Ανάλυση κινδύνου 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 επωφελής 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. 

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και 31η 

∆εκεµβρίου 2016 αναλύεται ως εξής: 

 

Χρήση 2017 Έως 12 µήνες Από 1 έως 2 έτη Από 2 έως 5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 1.473.968 0 0 0 1.473.968
Σύνολο ∆ανείων 357.884 357.884 897.299 1.344.675 2.957.743
Σύνολο 1.831.853 357.884 897.299 1.344.675 4.431.711

Χρήση 2016 Έως 12 µήνες Από 1 έως 2 έτη Από 2 έως 5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο

Προµηθευτές & Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις 1.224.854 0 0 0 1.224.854
Σύνολο ∆ανείων 329.331 329.331 897.299 1.702.000 3.257.962
Σύνολο 1.554.186 329.331 897.299 1.702.000 4.482.817 
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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: 

• 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. 

Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου 
 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος δεν είναι πλέον ιδιαίτερα σηµαντικός, δεδοµένου ότι αφενός µεν ο 

δανεισµός της Εταιρείας είναι συνδεδεµένος µε ευνοϊκούς όρους µε το Euribor αφετέρου δε η 

Εταιρεία έχει περιορισµένη και σε κάθε περίπτωση ελεγχόµενη έκθεση σε τραπεζικό δανεισµό, 

ιδιαίτερα µετά και την επιτευχθείσα ρύθµιση µε την Εθνική Τράπεζα.  

Πολιτική του Οµίλου είναι να διατηρεί το ύψος του συνολικού δανεισµού σε µεταβλητό επιτόκιο 

και να επεµβαίνει διορθωτικά, όποτε απαιτείται, και παράλληλα να αποφεύγει, στο βαθµό που αυτό 

είναι επιτρεπτό από την εν γένει επιχειρηµατική δραστηριότητα, την έκθεση σε περαιτέρω 

δανειοδότηση. 

Πάντως εκτιµάται ότι σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω, 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 

κατά την παρούσα χρονική στιγµή, δεν αξιολογείται ως ιδιαίτερα σηµαντικός, επειδή η θετική 

εξέλιξη της ρύθµισης των δανείων µε την Εθνική Τράπεζα τον περιορίζει σηµαντικά. 
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Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης 2017 καθώς 

και των ιδίων κεφαλαίων σε µια λογική ποσοστιαία µεταβολή του επιτοκίου κατά +1,00 ή -1,00 της 

µονάδας. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις 

συνθήκες της αγοράς. 

Ποσοστιαία µεταβολή επιτοκίου 1% -1% 1% -1%
Αποτελέσµατα χρήσης µετά από φόρους 257.607 257.607 267.831 267.831
Καθαρή θέση 4.134.889 4.134.889 4.145.112 4.145.112
Τραπεζικός δανεισµός 2.957.743 2.957.743 2.957.743 2.957.743
Τόκοι από αλλαγή επιτοκίου 29.577 -29.577 29.577 -29.577
Τόκοι από αλλαγή επιτοκίου µετά από φόρους 21.000 -21.000 21.000 -21.000
Αποτελέσµατα χρήσης 236.607 278.607 246.831 288.831
Καθαρή θέση (διαµορφωµένη) 4.113.889 4.155.889 4.124.112 4.166.112

Εταιρεία - Χρήση 2017Όµιλος - Χρήση 2017

 

 
Συναλλαγµατικός Κίνδυνος  

 

Ο Όµιλος δεν εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο, διότι το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών 

διενεργείται σε ευρώ. 

Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. 

Με την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28.06.2015, οι Ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε 

αργία ενώ ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι στις µετακινήσεις κεφαλαίων σύµφωνα και µε σχετική 

απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20.07.2015, ενώ οι έλεγχοι 

κεφαλαίων παραµένουν σε ισχύ, µολονότι το σχετικό πλαίσιο διαρκώς βελτιώνεται στην 

κατεύθυνση της ελάφρυνσης των αρχικών περιορισµών. Η επιβολή των παραπάνω περιορισµών 

στην κίνηση κεφαλαίων, δεν έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τις δραστηριότητες της Εταιρείας.  

Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι η εταιρεία από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα 

(2010), αξιολογεί συνεχώς το οικονοµικό περιβάλλον, προκειµένου να εκτιµήσει τους κινδύνους 

που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της και να προβαίνει εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες 

για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τους, για τον λόγο αυτό η εκτίµηση παραµένει ότι η 

επιρροή των κινδύνων από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων θα είναι υπαρκτή µεν, πλην όµως 

ελεγχόµενη, µε βάση τα µέχρι σήµερα δεδοµένα. 

ζ. Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισµού από εισαγόµενες επιχειρήσεις 

Ο συγκεκριµένος κίνδυνος είναι πάντοτε υπαρκτός και υπολογίσιµος στον χώρο όπου 

δραστηριοποιείται ο Όµιλος, 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.  
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Ο Όµιλος 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.  

 

4.2 Π

ΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 
 

Η πολιτική της εταιρίας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι : 

• Να διασφαλίσει τη δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της 

 

• Να παρέχει ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους τιµολογώντας τις υπηρεσίες αναλογικά 

µε το κόστος και φροντίζοντας την κεφαλαιακή διάρθρωση. 

 

Η διοίκηση παρακολουθεί τα ξένα κεφάλαια σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια στο σύνολό τους. 

Προκειµένου να πετύχει την επιθυµητή κεφαλαιακή διάρθρωση, η εταιρία µπορεί να προσαρµόζει 

το µέρισµα, να προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου, ή να εκδώσει νέες µετοχές. Ως ίδια κεφάλαια 

νοούνται το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου, του υπέρ το άρτιο, των κερδών εις νέων και των 

λοιπών αποθεµατικών (εκτός δικαιωµάτων µειοψηφίας). 

Η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια  µε βάση το δείκτη «Καθαρός δανεισµός προς κέρδη προ 

φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)» καθώς και µε 

την σχέση ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια .  

Σαν καθαρό δανεισµό η Εταιρεία ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων µείον 

το σύνολο των διαθεσίµων του. Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια 

κεφάλαια» πλέον τον καθαρό δανεισµό όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό. 
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Για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα οι αναφερόµενοι δείκτες 

είχαν ως εξής: 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Μακροπρόθεσµα δάνεια 2.599.859 2.928.631 2.599.859 2.928.631
Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα την επόµενη χρήση 357.884 329.331 357.884 329.331
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 0 0 0 0
Σύνολο 2.957.743 3.257.962 2.957.743 3.257.962
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 752.636 1.005.042 731.396 1.005.042
Καθαρός δανεισµός οµίλου 2.205.107 2.252.920 2.226.347 2.252.920

Αποτελέσµατα προ φόρων χρηµ/κών επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (ΕΒITDA) 1.481.799 989.115 1.504.818 989.115

Καθαρός δανεισµός/ EBITDA 1,49 2,28 1,48 2,28

ΕταιρείαΌµιλος

 

 

Στόχος της Εταιρείας ήταν η διατήρηση του ανωτέρω δείκτη κάτω από το 5. 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.134.889 3.877.281 4.145.112 3.877.281
Μείον: Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 752.636 1.005.042 731.396 1.005.042
Κεφάλαιο 3.382.252 2.872.239 3.413.716 2.872.239

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.134.889 3.877.281 4.145.112 3.877.281
Πλέον: ∆άνεια 2.957.743 3.257.962 2.957.743 3.257.962
Σύνολο κεφαλαίων 7.092.632 7.135.244 7.102.855 7.135.244

Κεφάλαιο προς σύνολο κεφαλαίων 40% 40% 48% 40%

ΕταιρείαΌµιλος

 

 
Ο στόχος της Εταιρείας είναι η διατήρηση του ανωτέρω δείκτη στο 40 έως 50 %.  

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Σύνολο δανεισµού 2.957.743 3.257.962 2.957.743 3.257.962
Μείον: Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 752.636 1.005.042 731.396 1.005.042
Καθαρός δανεισµός 2.205.107 2.252.920 2.226.347 2.252.920

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.134.889 3.877.281 4.145.112 3.877.281
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 6.339.996 6.130.201 6.371.459 6.130.201

Συντελεστής µόχλευσης 37% 37% 35% 37%

ΕταιρείαΌµιλος

 

Στόχος της Εταιρείας παραµένει η διατήρηση του ανωτέρω δείκτη κάτω από το 50% . 

Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιριών (κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήµερα), 

επιβάλλονται περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, δεν µπορεί να υπερβαίνει (ως προς την ονοµαστική αξία των 

µετοχών που αποκτήθηκαν), το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να 
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έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του 

µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους 

απαγορεύεται από τον Νόµο ή από το Καταστατικό. 

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού 

κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 47 

του κ.ν. 2190/1920, η εταιρία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση 

οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του Τακτικού 

αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής 

µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον. Ο 

σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 

του µετοχικού κεφαλαίου. 

Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον 

των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού 

αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία 

τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση 

των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην 

περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα 

ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό Αποθεµατικού προς 

κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους 

δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη εφαρµογή των ως άνω 

διατάξεων. 

Η Εταιρεία έχει τηρήσει τις συµβατικές υποχρεώσεις του, συµπεριλαµβανοµένης και της 

διατήρησης της ορθολογικότητας της κεφαλαιακής δοµής και συµµορφώνεται πλήρως µε τις 

σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. 
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5. 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 φόρο 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.  

(β) Εκτιµώµενη αποµείωση λογισµικών προγραµµάτων 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής λογισµικού όπως 

µισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την 

ανάπτυξη προκειµένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή 

επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, 

αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. Το 

κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισµικού που αναγνωρίζεται ως ασώµατη ακινητοποίηση 

αποσβένεται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του (3 έως 

5έτη). Ο έλεγχος αποµείωσης της αξίας  γίνεται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τη λογιστική πολιτική 

που περιγράφεται στην σηµείωση 3.4. Οι ανακτήσιµες αξίες των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών 

ροών προσδιορίζονται µε βάση την αξία χρήσεως αυτών. Οι υπολογισµοί της αξίας χρήσης 

απαιτούν την χρήση εκτιµήσεων. 

(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 31 ∆εκεµβρίου 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 
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διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων της Εταιρείας στο µέλλον.  

6. 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 και κατά έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

(που συνδέονται άµεσα µε τα λογισµικά)  έχουν ως εξής: 

 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 266.385 174.722 266.385 174.722
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 2.034.652 1.977.734 1.953.656 1.977.734
Σύνολο 2.301.037 2.152.456 2.220.041 2.152.456

Όµιλος Εταιρεία
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7. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

 

Εταιρεία - Όµιλος Γήπεδα Κτίρια Μεταφ/κά Λοιπά Ακιν/σεις Σύνολο

Αξία κτήσεως 
Απογραφή 01.01.2017 393.000 3.146.542 137.127 1.356.027 0 5.032.696
Προσθήκες 0 887 0 25.624 150.000 176.511
Υπόλοιπο 31.12.2017 393.000 3.147.429 137.127 1.381.650 150.000 5.209.206

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2017 0 1.097.167 132.132 1.151.931 0 2.381.230
Αποσβέσεις περιόδου 0 63.695 1.286 43.300 0 108.280
Μεταφορές / διορθώσεις 0 -14.301 0 49.247 0 34.946
Υπόλοιπο 31.12.2017 0 1.146.561 133.418 1.244.478 0 2.524.457
 
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2017 393.000 2.049.375 4.995 204.096 0 2.651.465
Κατά την 31.12.2017 393.000 2.000.868 3.709 137.173 150.000 2.684.750

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

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2016 0 1.021.727 130.847 1.124.842 0 2.277.416
Αποσβέσεις περιόδου 0 77.915 1.286 27.089 0 106.290
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο 31.12.2016 0 1.097.167 132.132 1.151.931 1.151.931 2.381.230

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2016 393.000 2.119.979 6.280 206.950 0 2.726.209
Κατά την 31.12.2016 393.000 2.049.375 4.995 204.096 0 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 (Comparative Method ή Market Approach) µε επίπεδο ιεράρχησης 2.  Από την 

αποτίµηση αυτή είχε προκύψει αποµείωση της αξίας των οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρείας 

συνολικού ποσού 1.148.549 ευρώ, η οποία έχει επιβαρύνει ως ζηµία τα αποτελέσµατα της χρήσης 

2014. Επί των ακινήτων, υπάρχουν εµπράγµατα βάρη ποσού 3,9 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση 

τραπεζικών υποχρεώσεων. 
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Το ποσό ακινητοποιήσεων των 150 χιλ. € αφορά προκαταβολή για την απόκτηση µίας αυτοτελούς 

οριζόντιας ιδιοκτησίας ανεγειρόµενης οικοδοµής, στην θέση «ΣΕΣΙ» της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Αφιδνών του ∆ήµου Ωρωπού, εκτός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, αλλά εντός ζώνης. Η 

δεύτερη δόση της προκαταβολής ποσού 150 χιλ € δεν καταβλήθηκε, ένεκα των συνθηκών που 

επικρατούν στην αγορά ακινήτων και η Εταιρεία επανεξετάζει την εν λόγω επένδυση.   

 

8. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

 

Αξία κτήσης 31.12.17 31.12.16
Υπόλοιπο έναρξης 13.108.887 11.891.648
Προσθήκες περιόδου 1.273.176 1.217.238
Μεταφορές / διορθώσεις 34.946 0
Υπόλοιπο λήξης 14.417.009 13.108.887

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης 10.360.554 8.767.177
Προσθήκες περιόδου 1.004.919 1.593.377
Μεταφορές / διορθώσεις 0 0
Υπόλοιπο λήξης 11.365.474 10.360.554

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 3.051.536 2.748.333

Εταιρεία - Όµιλος

 

 

Κατά την παρούσα χρήση 2017 οι προσθήκες των άυλων στοιχείων ανήλθαν σε € 1.273 χιλ. και 

αφορούν νέα λογισµικά προγράµµατα, αλλά και προσθήκες - βελτιώσεις υφιστάµενων. Από τις 

προσθήκες χρήσης 2017 ποσό € 774 χιλ. περίπου αφορά επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον 

αναπτυξιακό νόµο 3908/2011 και αφορούν την ανάπτυξη των κάτωθι εφαρµογών λογισµικού: 

� DioscouridesTouch, λογισµικό διαχείρισης φαρµακείων (λιανική πώληση) 

� PharmaTron, λογισµικό διαχείρισης φαρµακαποθηκών (χονδρική πώληση) 

� PharmaUpdater, µηχανισµός αυτόµατης διάθεσης διατίµησης φαρµάκων και 

αναβάθµισης εκδόσεων µέσω του Internet 

 



 
ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2017 
 

93 

 

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 1.564.3092.748.333
Προσθήκες 2017 476.317 796.859 1.273.176
Λοιπές κινήσεις 34.946 34.946
Μείον αποσβέσεις χρήσης 2017 360.460 644.459 1.004.919

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2017 1.299.882 1.716.708 3.051.536 

9. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ. 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού αναλύεται ως εξής: 

 

31.12.17 31.12.16
Υπόλοιπο έναρξης 1 1
Εξαγορά θυγατρικής 291.798 0
Αποµειώσεις 0 0
Υπόλοιπο λήξης 291.798 1

Εταιρεία

 

 

Αναφορικά µε την εξαγορά θυγατρικής ποσού € 291.798 σηµειώνουµε ότι αφορούν το κόστος 

εξαγοράς της θυγατρικής εταιρείας «CARDISOFT Α.Ε.» (ποσοστό εξαγοράς 100%). Η συµφωνία 

της αγοραπωλησίας περιείχε και συγκεκριµένες προβλέψεις που αφορούν τόσο στην δυνατότητα 

προσαύξησης του ως άνω τιµήµατος κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ κατ΄ 

ανώτατο όριο, εφόσον πληρωθούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις σχετικά µε την εξέλιξη του κύκλου 

εργασιών της εξαγορασθείσας ως άνω εταιρείας, όσο και στην δυνατότητα µείωσης αυτού, εφόσον 

δεν επαληθευθούν ορισµένα οικονοµικά δεδοµένα της εξαγορασθείσας εταιρείας. Η εξαγορά 

ολοκληρώθηκε την 1η Αυγούστου 2017 και έκτοτε η εταιρεία αυτή ενοποιείται µε την µέθοδο της 

ολικής ενοποίησης. Στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνονται και τα αντίστοιχα της 

θυγατρικής για το χρονικό διάστηµα από 01.07.2017 έως 31.12.2017.  

 

Η υπεραξία που προέκυψε από την ανωτέρω εξαγορά προσδιορίστηκε στο ποσό των 209.811 € µε 

βάση την λογιστική αξία της εξαγορασθείσας και είναι  προσωρινή. Ο  προσδιορισµός της εύλογης 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της 

εξαγορασθείσας, ο επιµερισµός του τιµήµατος  εξαγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 3 

«Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ο συνεπακόλουθος οριστικός προσδιορισµός της σχετικής 
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υπεραξίας πρόκειται να ολοκληρωθούν µεταγενέστερα, καθώς ο Όµιλος έκανε χρήση της  

δυνατότητας που παρέχεται από  το ως άνω Πρότυπο ως προς την οριστικοποίηση των ανωτέρω 

µεγεθών  εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία εξαγοράς.  

Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το συνολικό τίµηµα (κόστος) εξαγοράς και η προκύψασα προσωρινή 

υπεραξία για τον Όµιλο κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς, έχουν ως εξής: 

Λογιστικές

Περιουσιακά στοιχεία Αξίες

Ενσώµατα πάγια  αξία κτήσεως 6.561
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.115
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 996
Αποθέµατα 0
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 110.878
Λοιπές απαιτήσεις 23.745
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 26.220
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 171.515

Υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 210
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως 2.780
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.906
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 14.121
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 62.510
Σύνολο υποχρεώσεων 89.528

Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 81.987

Ποσοστό που εξαγοράσθηκε 100%
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0%

Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που εξαγοράστηκαν 81.987
Συνολικό κόστος εξαγοράς 291.798
Υπεραξία 209.811

Τίµηµα που καταβλήθηκε 291.798
Ταµειακά διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς 26.220
Καθαρή ταµειακή εκροή 265.578 
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10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής 

 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Υπόλοιπο έναρξης 1.502 1.502 1.502 1.502
Προσθήκες 0 0 0 0
Μειώσεις 0 0 0 0
Υπόλοιπο λήξης 1.502 1.502 1.502 1.502

Όµιλος Εταιρεία

 

 

Τα διαθέσιµα για πώληση περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν 

• Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Πάρκο 

Ακρόπολις ΑΕ» ποσού € 1 Η εν λόγω επένδυση κόστους κτήσης ποσού € 201.204 είναι 

πλήρως αποµειωµένη στις οικονοµικές καταστάσεις.  

• Συµµετοχή κατά 100% στην Ι - ΤΒΑ πρώην θυγατρική εταιρεία η οποία βρίσκεται σε 

καθεστώς εκκαθάρισης. Η αξία της συµµετοχής έχει αποµειωθεί πλήρως στις ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις ποσού 1€. 

• Συµµετοχή µε ποσοστό 20% στην αλλοδαπή εταιρεία µε την επωνυµία «ILYDA (UK) 

Limited», µε έδρα στον Eynsham Oxford, Μεγάλη Βρετανία ποσού 1.500 €. Σκοπός της 

εταιρείας αυτής είναι η ανάπτυξη και η διάθεση εξειδικευµένου προϊόντος λογισµικού 

«Ribbon Commander» (RC) στην παγκόσµια αγορά.. Η εταιρία δεν έχει δραστηριότητα 

ακόµη. 

11. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

 

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

 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Πελάτες 2.731.441 2.774.781 2.550.694 2.774.781
Γραµµάτια εισπρακτέα 2.597 2.597 2.597 2.597
Επιταγές εισπρακτέες 229.970 163.037 178.874 163.037
Προβλέψεις αποµείωσης -731.535 -948.442 -605.000 -948.442
Σύνολο 2.232.474 1.991.973 2.127.165 1.991.973

Όµιλος Εταιρεία
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Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Υπόλοιπο έναρξης 948.442 798.442 948.442 798.442
Αντιλογισµός πρόβλεψης -343.442 0 -343.442 0
Προβλέψεις από απόκτηση θυγατρικής 126.535 0 0 0
Πρόσθετη  πρόβλεψη αποµείωσης 0 150.000 0 150.000
Υπόλοιπο λήξης 731.535 948.442 605.000 948.442

Όµιλος Εταιρεία

 

Το έσοδο από τον αντιλογισµό της πρόβλεψης ωφέλησε τα Άλλα έσοδα της χρήσης 2017 

(σηµείωση 24). Η χρονική ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες έχει ως εξής: 

 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
∆εν είναι ληξιπρόθεσµα και δεν είναι αποµειωµένα
Έως  4 µήνες 145.732 63.300 120.424 63.300
Από 4 µήνες-12 µήνες 320.848 126.600 240.848 126.600
Είναι ληξιπρόθεσµα και δεν είναι αποµειωµένα
από 12 µήνες και άνω 1.765.893 1.802.073 1.765.893 1.802.073
Σύνολο 2.232.473 1.991.973 2.127.165 1.991.973

Όµιλος Εταιρεία

 

 

Οι ληξιπρόθεσµες και µη αποµειωµένες απαιτήσεις αφορούν πελάτες για τους οποίους η εξόφληση 

είναι συνυφασµένη µε αντίστοιχες επιχορηγήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Σηµαντικό µέρος των 

απαιτήσεων αυτών εισπράχθηκε στην τρέχουσα χρήση 2018.     

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. 

 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής. 

 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Ελληνικό δηµόσιο 36.304 22.680 22.070 22.680
Προσωπικό λογαριασµοί απόδοσης 40.094 40.053 40.094 40.053
Προκαταβολές προµ/των 128.648 166.275 128.648 166.275
Λοιποί χρεώστες 32.001 74.549 29.259 74.549
Μεταβατικοί λογαριασµοί 62.621 144.665 62.621 144.665
Προβλέψεις αποµείωσης -175.000 -159.937 -175.000 -159.937
Σύνολα 124.668 288.283 107.693 288.283

Όµιλος Εταιρεία
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Στους µεταβατικούς λογαριασµούς περιλαµβάνεται ποσό € 62.621 που αφορά διαφορά µεταξύ των 

συµβατικών τόκων των δανειακών υποχρεώσεων και των αντίστοιχων τόκων που προκύπτουν µε 

βάση τα επιτόκια της αγοράς.  

13. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΑΥΤΩΝ 

Τα υπόλοιπα των Ταµιακών διαθεσίµων και ισοδύναµων αυτών αναλύονται ως εξής. 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Ταµείο 9.920 9.830 9.920 9.830
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα 742.717 995.212 721.477 995.212
Σύνολα 752.636 1.005.042 731.396 1.005.042

ΕταιρείαΌµιλος

 

 

14.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. 

 

Την 31η Ιουλίου 2017 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων οµόφωνα αποφάσισε την µείωση 

του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω ακύρωσης ιδίων µετοχών που είχαν αποκτειθεί 

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 σε 

8.226.132 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,90 € εκάστης 

 

15.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ. 

 

Τα αποθεµατικά που παρουσιάζονται στις  οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Τακτικό αποθεµατικό 264.596 264.596 264.596 264.596
Αφορολόγητα αποθεµατικά 29.474 29.474 29.474 29.474
Έκτακτα αποθεµατικά 631.399 631.399 631.399 631.399
Σύνολο 925.469 925.469 925.469 925.469

Όµιλος Εταιρεία

 

 

Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της 

χρήσης, να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του 
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καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας 

απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού. 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη τα οποία 

απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόµων (υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηµατισµό τους). Τα αποθεµατικά αυτά αφορούν 

κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέµονται. Για τα αποθεµατικά αυτά δεν έχουν 

λογιστικοποιηθεί αναβαλλόµενοι φόροι.  

Τα έκτακτα αποθεµατικά προέρχονται από φορολογηµένα κέρδη και παρακρατήθηκαν υποχρεωτικά 

για κάλυψη ίδιας συµµετοχής της εταιρείας που προκύπτει από την υπαγωγή επενδύσεων σε 

διαφόρους αναπτυξιακούς νόµους  

16. Ί∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

Η κίνηση των ιδίων µετοχών έχει ως εξής. 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Υπόλοιπο έναρξης 463.138 463.138 463.138 463.138
Ακυρώσεις ιδίων -463.138 0 -463.138 0
Αγορά ιδίων 0 0 0 0

Υπόλοιπο λήξης 0 463.138 0 463.138

ΕταιρείαΌµιλος

 

 

Την 31η Ιουλίου 2017, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, 

αποφασίστηκε µεταξύ άλλων η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 

777.481,20 Ευρώ µε µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών από 9.090.000 σε 8.226.132, 

λόγω ακύρωσης 863.868 ιδίων µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Μετά την 

ανωτέρω µείωση το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε € 7.403.518,80 και διαιρείται σε 

8.226.132 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,90 € εκάστης.  

 

Οι ανωτέρω ίδιες µετοχές έπαυσαν να διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών την 

14.06.2017. Την 31η ∆εκεµβρίου 2017 η  εταιρεία δεν κατείχε πλέον ίδιες µετοχές. 
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17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 

Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης σε 

περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές των 

εργαζοµένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι 

εργαζόµενοι που παραιτούνται ή απολύονται µε αιτία δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η οφειλόµενη 

αποζηµίωση, σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση µε 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε 

περίπτωση απόλυσης. Η πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία όπως 

παρουσιάζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, δεν βασίζεται σε ανεξάρτητη 

αναλογιστική µελέτη αλλά αποτελεί εκτίµηση της διοίκησης της εταιρείας και εκτιµάται ότι αυτή 

δεν διαφέρει ουσιωδώς της πραγµατικότητας. Η κίνηση της πρόβλεψης έχει ως εξής:  

 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Υπόλοιπο έναρξης 105.077 95.077 105.077 95.077
Υποχρεώσεις από απόκτηση θυγατρικής 2.728 0 0 0
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 10.000 10.000 10.000 10.000
Υπόλοιπο λήξης 117.805 105.077 115.077 105.077

Όµιλος Εταιρεία

 

 

Σηµειώνεται ότι λόγω της µη ουσιώδους επίδρασης των µεγεθών των υποχρεώσεων για παροχές 

στο προσωπικό, δεν συντάχθηκε αναλογιστική µελέτη και η σχηµατισθείσα κατά την διάρκεια της 

τρέχουσας χρήσης πρόσθετη πρόβλεψη, διενεργήθηκε βάση υπολογισµών, οι οποίες εκτιµάται 

βάσιµα ότι δεν αποκλίνουν ουσιωδώς.   

18. ΈΣΟ∆Α ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ. 

 

Η κίνηση του λογαριασµού επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως: 

 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Υπόλοιπο έναρξης 277.485 539.926 277.485 539.926
Νέες επιχορηγήσεις 289.182 15.633 289.182 15.633
Τακτοποιήσεις 0 0 0 0
Αποσβέσεις -125.271 -278.074 -125.271 -278.074
Υπόλοιπο τέλους 441.396 277.485 441.396 277.485

Όµιλος Εταιρεία
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Οι επιχορηγήσεις αφορούν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο για επενδύσεις 

που έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις αναπτυξιακών νόµων. Τα ποσά αυτά 

λογίζονται ως έσοδα ανάλογα µε τον ρυθµό των αποσβέσεων των επιχορηγούµενων παγίων. Κατά 

την παρούσα χρήση εγκρίθηκαν και εισπράχθηκαν επιχορηγήσεις για την πραγµατοποίηση 

επενδύσεων ποσού 289.182 €. 

 

19. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει 

εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 

τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν 

στην ίδια φορολογική αρχή. Οι µεταβολές των αναβαλλόµενων φόρων έχουν ως εξής. 

 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Υπόλοιπο έναρξης -227.251 -119.268 -227.251 -119.268
Μεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσης 88.770 -107.984 87.510 -107.984
Μεταβολές στην καθαρή θέση 0 0 0 0
Υπόλοιπο λήξης -138.481 -227.252 -139.742 -227.251

ΕταιρείαΌµιλος

 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναφέρονται επί των κάτωθι διαφορών 

 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία -53.837 -78.417 -53.837 -78.417
Αύλα περιουσιακά στοιχεία -125.216 -68.204 -125.216 -68.204
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού -33.372 -30.472 -33.372 -30.472
Αναβαλλόµενος φόρος επιχορηγήσεων 188.959 192.148 188.959 192.148
Προβλέψεις επισφαλειών -87.000 -145.000 -87.000 -145.000
Λοιπές περιπτώσεις 1.985 2.694 725 2.694
Αναβαλλόµενος φόρος φορολογικών ζηµιών -30.000 -100.000 -30.000 -100.000
Σύνολο -138.481 -227.251 -139.742 -227.251

ΕταιρείαΌµιλος
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20. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

Η κίνηση των λοιπών προβλέψεων έχει ως εξής: 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Υπόλοιπο έναρξης 335.000 175.000 335.000 175.000
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης -114.901 0 -114.901 0
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα 0 160.000 0 160.000
Υπόλοιπο τέλους 220.099 335.000 220.099 335.000

Όµιλος Εταιρεία

 

 
Το υπόλοιπο των προβλέψεων της 31.12.2017 αναλύεται ως εξής:  
 

• Ποσό € 25.000 αφορά πρόβλεψη για την ανέλεγκτη χρήση 2010 για την οποία έχει 

ανασταλεί η παραγραφή της και κατά τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης θεωρείται επαρκής.  

• Ποσό  € 150.000 αφορά ενδεχόµενες υποχρεώσεις για δικαστικές διενέξεις τρίτων κατά της 

εταιρείας. 

• Ποσό € 45.099 αφορά λοιπές προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους. 

 

Αναφορικά µε τις χρησιµοποιηµένες προβλέψεις ποσού € 114.901 σηµειώνουµε ότι αφορούν 

πρόστιµα και προσαυξήσεις που προέκυψαν από τροποποιητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν µε 

βάση τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 του Ν.4446/2016  στην τρέχουσα χρήση και αφορούν 

φόρους, πρόστιµα και προσαυξήσεις παλαιότερων ετών.  

 

21. ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Τραπεζικός  δανεισµός 2.599.859 2.928.631 2.599.859 2.928.631
Υποχρεώσεις χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης 0 0 0 0
Οµολογιακά δάνεια 0 0 0 0
Σύνολο µακροπροθέσµων δανείων 2.599.859 2.928.631 2.599.859 2.928.631

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες την 
επόµενη χρήση 357.884 329.331 357.884 329.331
Τραπεζικός δανεισµός 0 0 0 0
Σύνολο βραχυπροθέσµων δανείων 357.884 329.331 357.884 329.331

Σύνολο δανείων 2.957.743 3.257.962 2.957.743 3.257.962

Όµιλος Εταιρεία
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Σηµειώνεται ότι τόσο στον όµιλο όσο και στην εταιρία δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς 

τις τράπεζες και το σύνολο αυτών έχει καταστεί ενήµερο. 

 

22. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Το υπόλοιπο των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής: 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Προµηθευτές 420.867 146.059 419.424 146.059
Μερίσµατα πληρωτέα 195 195 195 195
Οφειλόµενες αµοιβές 6.841 7.144 6.841 7.144
Λοιπές υποχρεώσεις 370.457 655.175 320.518 655.175
Επιταγές πληρωτέες 394.088 95.422 394.088 95.422
Προκαταβολές πελατών 205.928 225.451 195.047 225.451
Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους τέλη 30.777 17.372 26.960 17.372
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 35.046 33.197 32.359 33.197
Μεταβατικοί λογαριασµοί 9.770 44.840 9.770 44.840
Σύνολα 1.473.968 1.224.854 1.405.200 1.224.854

Όµιλος Εταιρεία

 

 

23. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των δαπανών κατά είδος και ο επιµερισµός αυτών στις 

λειτουργίες. 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Αµοιβές προσωπικού 209.128 261.953 176.809 261.953
Αµοιβές τρίτων 431.575 343.894 388.018 343.894
Παροχές τρίτων 131.413 124.146 130.865 124.146
Φόροι τέλη 26.802 18.287 18.291 18.287
∆ιάφορα έξοδα 110.692 93.354 110.306 93.357
Αποσβέσεις 1.113.200 1.699.667 1.113.200 1.699.667
Προβλέψεις 10.000 10.000 10.000 10.000
Αναλώσεις 187.687 127.131 187.687 127.131
Σύνολα 2.220.497 2.678.431 2.135.176 2.678.431

Κατανεµόµενα σε 
Κόστος πωληθέντων 1.414.669 1.686.275 1.377.832 1.686.275
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 190.444 226.535 172.921 226.535
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 215.995 242.403 185.034 242.403
Έξοδα ερευνών 399.389 523.218 399.389 523.218
Σύνολα 2.220.497 2.678.431 2.135.176 2.678.431

ΕταιρείαΌµιλος
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24. ΆΛΛΑ ΕΣΟ∆Α. 

 

Το υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: 

 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής αγαθών 1.272 1.219 1.272 1.219
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 125.271 278.074 125.271 278.074
Ενοίκια κτιρίων 6.240 6.240 6.240 6.240
Λοιπά έσοδα 5.433 8.190 0 8.190
Αντιλογισµός αποµείωσης απαιτήσεων 328.379 0 328.379 0
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0 9.723 0 9.723
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 0 17.436 0 17.436
Σύνολα 466.596 320.884 461.162 320.884

ΕταιρείαΌµιλος

 

 

25. ΆΛΛΑ ΕΞΟ∆Α. 

Το υπόλοιπο  αναλύεται ως εξής:  

 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Λοιπά έξοδα 53.265 54.386 29.138 54.386
Προβλέψεις αποµείωσης λοιπών απαιτήσεων 0 173.000 0 173.000
Σύνολα 53.265 227.386 29.138 227.386

Όµιλος Εταιρεία

 

 

26. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Ο φόρος εισοδήµατος  της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Τρέχων φόρος περιόδου 0 0 0 0
Αναβαλλόµενος φόρος 86.558 -107.984 87.510 -107.984
Λοιποί φόροι 0 21.368 0 21.368
Πρόβλεψη φόρου για ανέλεγκτες χρήσεις 0 160.000 0 160.000
Σύνολο 86.558 73.384 87.510 73.384

Όµιλος Εταιρεία
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Η  ανάλυση και η συµφωνία του ονοµαστικού µε τον πραγµατικό φορολογικό συντελεστή έχει ως 

εξής: 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Κέρδη προ φόρων 344.165 361.605 355.341 361.605
Φορολογικός συντελεστής 29% 29% 29% 29%
Φόρος υπολογισµένος µε βάση τους ισχύοντες φορολογικύς 
συντελεστές 99.808 104.865 103.049 104.865

Αναµορφώσεις από:
Λοιποί φόροι 0 21.368 0 21.368
Προβλέψεις για διαφορές φόρων 0 0 0 0
Λοιπά έσοδα στα οποία δεν υπολογίσθηκε αναβαλλόµενος 
φόρος 0 0 0 0
Λοιπές δαπάνες στις οποίες δεν υπολογίσθηκε αναβαλλόµενος 
φόρος -71.250 -241.849 -73.539 -241.849
Πρόβλεψη φόρου προηγούµενων χρήσεων 0 160.000 0 160.000
Φόρος επί λογιστικών διαφορών κλπ 58.000 29.000 58.000 29.000
∆ιορθωση φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% 0 0 0 0
Πραγµατική φορολογική επιβάρυνση 86.558 73.384 87.510 73.384

ΕταιρείαΌµιλος

 

 

 

27. 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. 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Κερδη περιόδου µετά από φόρους 257.607 288.221 267.831 288.221
Σταθµισµένος µέσος όρος µετοχών 8.226.132 8.226.132 8.226.132 8.226.132
Κερδη ανά µετοχή 0,0313 0,0350 0,0326 0,0350

ΕταιρείαΌµιλος
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28. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Ακολούθως παρατίθεται η συµφωνία της µεταβολής των υποχρεώσεων από χρηµατοοικονοµικές 

δραστηριότητες, για  την Εταιρεία  για τη χρήση που έληξε την 31/12/2017: 

 

Εταιρεία

Κατάσταση 
οικονοµικής Εισπράξεις από Πληρωµές από 

Κατάσταση 
οικονοµικής 

θέσης 31.12.2016 ταµιακές ροές ταµιακές ροές Μεταφορές θέσης 31.12.2017
Μακροπρόθεσµες δανειακές
υποχρεώσεις 2.928.631 0 0 328.772 2.599.859

Βραχυπρόθεσµες δανειακές
υποχρεώσεις 329.331 0 300.219 -328.772 357.884

3.257.962 0 300.219 0 2.957.743 

 

29. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση την Ελληνική νοµοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέµουν στους 

µετόχους τους τουλάχιστον το 35% των κερδών, µετά από φόρους καθώς και µετά την κράτηση για 

τακτικό αποθεµατικό. Με βάση τα αποτελέσµατα χρήσης 2017 η πρόταση του διοικητικού 

συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα είναι η µη διανοµή οιουδήποτε 

µερίσµατος. 

30. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ 

Επί του ακινήτου της οδού Αδριάνειου 29 στην Αθήνα, επί του οποίου στεγάζεται η εταιρεία,  

υπάρχουν εµπράγµατα βάρη ποσού 3,9 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων. 

(Βλέπε σχετικά στη σηµείωση 7) 

 

31. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας ανέρχεται την 31.12.2017 σε 35 άτοµα 

ενώ την 31.12.2016 σε 38 άτοµα. 
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32. 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: 

 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική 0 0 0 0
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 0 0 0
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0
Από θυγατρική 0 0 0 0
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 5.707 47.449 5.707 47.449
Απαιτήσεις 0 0
Από θυγατρική 0 0 0 0
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 18.306 60.672 18.306 60.672
Υποχρεώσεις 0 0
Σε θυγατρική 0 0 0 0
Σε λοιπά συνδεδεµένα µέρη 29.078 694 29.078 694
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 0 0 0 0
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και µέλη  της διοίκησης 150.000 9.174 150.000 9.174
Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη  και µέλη  της διοίκησης 262 310 262 310

ΕταιρείαΌµιλος

 

 

33. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 

∆ικαστικές υποθέσεις 

 

Η Εταιρεία εµπλέκεται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας 

της. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι εκκρεµείς αυτές υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς 

σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηµατοοικονοµική θέση ή στα αποτελέσµατα της 

λειτουργίας της.  
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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- TBA- AE» 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 αρκετά πιθανή η υπέρ της εταιρείας έκβαση αυτής. 

 

34. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Οι αµοιβές των ελεγκτών για τον Τακτικό Έλεγχο της χρήσης 2017 ανήλθαν σε 10.000 ευρώ και για 

τον Φορολογικό σε 8.500 ευρώ. Πέραν των ανωτέρω ελεγκτικών υπηρεσιών, δεν παρέχονται άλλες 

υπηρεσίες από τους ελεγκτές. 

 

35. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου δεν είναι οριστικές, καθώς υπάρχουν ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις, οι οποίες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  

Επωνυµία Έδρα Ανέλεγκτες χρήσεις
Ίλυδα Αθήνα 2010
Cardisoft Αθήνα 2010 - 2011  
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Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχει το ενδεχόµενο 

επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα 

οριστικοποιηθούν. Ο Όµιλος προβαίνει σε ετήσια εκτίµηση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που 

αναµένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαµβάνοντας τις αντίστοιχες 

προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι, τυχόν ποσά φόρων που 

πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σηµαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσµατα 

χρήσης και στις ταµειακές ροές του Οµίλου και της Εταιρείας.  

 

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης  

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2016, η εταιρείες και πληρούν τα σχετικά κριτήρια υπαγωγής στον 

φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, έλαβαν Έκθεση Φορολογικής 

Συµµόρφωσης, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1 

του Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 

1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν 

εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Η ∆ιοίκηση 

του Οµίλου εκτιµά ότι σε ενδεχόµενους µελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές αρχές, εάν 

τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν επιπρόσθετες φορολογικές διαφορές µε σηµαντική 

επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις.  

Για τη χρήση 2017, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης βρίσκεται 

σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν µετά τη 

δηµοσίευση των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2017. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµάται ότι αυτές δεν θα 

έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την 

πρόσφατη σχετική νοµοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης 

ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής σε προαιρετική βάση.  
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36. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Πέραν των όσων αναφέρονται στα προηγούµενα, δεν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο µπορεί 

να επηρεάσει την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία του Οµίλου από 31.12.2017  

και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της παρούσης χρήσης.  

 

 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

Αθήνα, 26 Απριλίου 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 

 

 



 
ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2017 
 

110 

 

∆ιαθεσιµότητα των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο 3556/2007 καθώς και στην Απόφαση 8/754/14-04-2016 του 

∆.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της 

χρήσεως 2017 είναι νοµίµως αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.ilyda.com ανάρτηση δε αυτής πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της ως άνω 

Αποφάσεως του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 


