
 
 

 

 

 

ΙΛΥΔΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 

1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές  

 

Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2020-30.06.2020 
είναι εκείνη που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά την συνεδρίαση αυτού της 28ης Σεπτεμβρίου 2020 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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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει) 

 

Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007, όπως 

ισχύει σήμερα, προβαίνουν οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την 

επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ειδικότερα τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα: 

 

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

αριθ. 4, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 

 

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

Πελάγους αριθ. 39, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

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

Θεσσαλίας αριθ. 17, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

********************************** 

 

 

Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα (άρθρο 5 

παρ. 2 του ν. 3556/2007), αλλά και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο 

«ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (καλουμένης εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΙΛΥΔΑ»), 

κατά τη συνεδρίαση αυτού που έλαβε χώρα την 28η Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με τα υπό του νόμου 

επιτασσόμενα, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 

 

(α) οι εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου 01.01.2020-30.06.2020, 

εταιρικές και ενοποιημένες, 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     
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(β) η εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα 

σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2020 (01.01.2020-

30.06.2020), την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης 

της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, τις σημαντικές συναλλαγές 

που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων (όπως αυτά ορίζονται 

στο ΔΛΠ 24), καθώς και την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας, και των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.  

 

 

 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

 

 

 

 

  

Βασίλειος Ανυφαντάκης 

 

 

Α.Δ.Τ.  ΑΜ 645364 

Γεώργιος Τσιατούρας                     

 

 

Α.Δ.Τ.  Ι 078850 

Φίλιππος Κούτσικος  

 

 

Α.Δ.Τ.  Λ 736691 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ   
 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ακολουθεί 
(εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στη χρονική περίοδο του Α’ 
εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2020 (01.01-30.06.2020).  
 
Η παρούσα συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη  με  το νόμο 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α΄/30.04.2007) 
και δη το άρθρο 5 αυτού, καθώς και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμούς 8/754/14.04.2016 και 1/434/03.07.2007,. 
 
Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο εύληπτο, ουσιαστικό και περιεκτικό όλες τις σημαντικές 
επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή και ακριβή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο 
πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την 
δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο (Α εξάμηνο χρήσης 2020) της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η οποία στην 
παρούσα Έκθεση θα καλείται για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΙΛΥΔΑ») καθώς και του 
Ομίλου ΙΛΥΔΑ, στον οποίο (Όμιλο) περιλαμβάνεται, πλην της ΙΛΥΔΑ, και η ακόλουθη 
συνδεδεμένη επιχείρηση:     
 

 η εδρεύουσα στην Αθήνα Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «CARDISOFT ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CARDISOFT A.E.», στην οποία η Εταιρεία 
συμμετέχει με ποσοστό 100%.  

 
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 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 ακολουθεί, λαμβάνει χώρα 
στα συγκεκριμένα εκείνα σημεία που αυτό έχει κριθεί ως σκόπιμο ή αναγκαίο από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας. 
 
Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και 
ενοποιημένες) και περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία 
και δηλώσεις στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας 
χρήσεως 2020 (01.01-30.06.2020). 
 
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:   



 
 ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020 
 7 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄  
 
Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2020 
 
Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της 
τρέχουσας χρήσεως 2020 (01.01-30.06.2020) καθώς και η τυχόν επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες 
οικονομικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα:  
 
1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας  

 
Την 24η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 
έδρας της Εταιρείας (Δήμος Αθηναίων Αττικής, οδός Αδριανείου αριθ. 29), η ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 
μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.844.567 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, 
ήτοι ποσοστό 71,05% επί συνόλου 8.226.132 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της 
Εταιρείας. Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα 
ακόλουθα: 
 
α. Οι ετήσιες  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην 
εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) καθώς και η ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν 
λόγω χρήση.  
 
β. Η ετήσια Εκθεση  Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και η Εκθεση των Ελεγκτών για τις 
ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην 
εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019). 
 
γ. Η διάθεση (διανομή) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και 
ειδικότερα η μη διανομή (καταβολή) μερίσματος. 
 
δ.  Η  συνολική διαχείριση και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από 
κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 
2019 (01.01.2019-31.12.2019), καθώς και τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν 
λόγω χρήσεως. 
 
ε. Η Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το 
Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-
31.12.2020) και ο καθορισμός της αμοιβής αυτών. 
 
στ. Οι καταβληθείσες  αμοιβές  και αποζημιώσεις  προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 
τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019). 
 
ζ. Ο Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), και η παροχή άδειας 
για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη 
Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
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η. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 
4548/2018, όπως ισχύει. 
 
θ. Η Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές 
της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία 
σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του 
Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
 
 
 
2. Επίδραση πανδημίας COVID-19, μέτρα και προγραμματισμός  
 
Το κύριο γεγονός από την αρχή του 2020 είναι χωρίς αμφιβολία, η πανδημία του Κορωνοϊού, που 
επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα. Η υποχώρηση των τιμών σε συνδυασμό με την  
σημαντική μείωση της ζήτησης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Β’ Τριμήνου, αναμένεται να  
επηρεάσουν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. 
 
Σε αυτό το περιβάλλον οι κύριες προτεραιότητές της εταιρείας είναι η ασφάλεια του προσωπικού 
και των συνεργατών στις εγκαταστάσεις της, η ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία της , καθώς και η 
διασφάλιση της μεγίστης δυνατής  ρευστότητας, ώστε αφενός να ξεπεραστεί με επιτυχία η παρούσα 
συγκυρία και αφετέρου να χαραχθεί η πορεία της επόμενης μέρας, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες 
που θα παρουσιαστούν. Επιπλέον η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εξετάζει τα 
πιθανά σενάρια και αξιολογεί αναλόγως τη στρατηγική της, προχωρώντας σε προσαρμογές όπου 
αυτό απαιτηθεί. Η εταιρεία, ανταποκρίθηκε άμεσα στο ξέσπασμα της πανδημίας από το τέλος 
Φεβρουαρίου και, προέβη σε διάφορες δράσεις αντιμετώπισης της κρίσης πανδημίας του νέου 
Κορωνοϊού με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
του και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των 
δραστηριοτήτων της  
 
Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και ιδίως:   

 Υιοθέτηση έγκαιρου και επιτυχούς νέου μοντέλου εργασίας εξ αποστάσεως (τηλεργασία) 
όπου αυτό είναι εφικτό, απομακρυσμένη υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, 
τροποποίηση προγραμμάτων βάρδιας.  

 Αξιοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας και αναβάθμιση υποδομών τηλεργασίας. 
 Σύνταξη Πολιτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την 

πανδημία Κορωνοϊού COVID-19, αναλυτικές οδηγίες πρόληψης και σενάρια ασκήσεων, 
σχεδιασμό και εφαρμογή διαδικασιών χειρισμού περιστατικών ύποπτων κρουσμάτων.  

 Συνεχή ενημέρωση του συνόλου των εργαζόμενων και συνεχής υγειονομική υποστήριξη 
(δίκτυο γιατρών, γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης).  

 Τακτικές απολυμάνσεις σε όλους τους εργασιακούς χώρους, διάθεση κατάλληλων μέσων 
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) πρόληψης.  

 Αξιοποίηση των κυβερνητικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων από την πανδημία. 

Η εξέλιξη της πανδημίας, τόσο παγκοσμίως, όσο και στην Ελλάδα αναμένεται να επηρεάσει τα 
αποτελέσματα και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, χωρίς όμως κατά 
την δεδομένη χρονική στιγμή να μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η επιρροή αυτή. 
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3. Νέες επενδύσεις - προτάσεις για υπαγωγή του σε Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  
 
3.1 «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  

Έχει εγκριθεί για το ερευνητικό έργο PharmaTron, ποσό προϋπολογισμού από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ύψους 705.068 €. 
 
Το ερευνητικό έργο αφορά στην ανάπτυξη του συστήματος "PharmaTron Consumer" (Retail) 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. 
 
H Εταιρεία έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη και υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος το οποίο 
έχει ήδη προμηθευτεί ο ΕΟΠΥΥ για την διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) για 
καρκινοπαθείς και ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. 
 
Στο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας είναι η επέκταση του εν λόγω έργου, πέραν του πλαισίου του 
επιχορηγούμενου έργου “Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ”, ώστε να αξιοποιηθεί σε ευρύτερο 
φάσμα εφαρμογών του (ενδεικτικά για κάλυψη διανομής φαρμάκων κατ’ οίκον, επέκταση σε 
περισσότερες παθήσεις, κλπ).  
 
 
3.2 «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» 
Με την πράξη Ν9ΨΑ-0023960 στα πλαίσια του επιδοτούμενου της δράσης  «Ψηφιακό Άλμα» έχει 
υπαχθεί σε επιχορήγηση η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού. 
 
Το συνολικό ποσό της εν λόγω επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 398.956 ευρώ με ποσοστό 
επιχορήγησης 50% (199.478 ευρώ). 
 
Αφορούν κυρίως  την ανάπτυξη των παρακάτω εφαρμογών λογισμικού: 

 Pharmacy Analytics λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων για φαρμακεία. 
 Υπηρεσίες συλλογής και αποθήκευση δεδομένων φαρμακείων, αφορά αποθήκευση δεδομένων 

σε cloud πλατφόρμα και στην συνέχεια επεξεργασία από το λογισμικό Pharmacy Analytics. 
 Dioscourides ERP, αναβάθμιση  λογισμικού διαχείρισης φαρμακείων (λιανική πώληση). 
 Portal Φοιτητών & Portal καθηγητών για τις ανάγκες των Πανεπιστημίων, αφορά  ανάπτυξη 

εφαρμογών διοικητικής διαχείρισης, γραμματειακής υποστήριξης, μητρώου 
καθηγητών/φοιτητών, διαχείρισης μαθημάτων, διαχείρισης συγγραμμάτων, ακαδημαϊκών 
προγραμμάτων, κ.λ.π . 

 
H Εταιρεία έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη και υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος το οποίο  
ήδη διαθέτει με επιτυχία στην αγορά των Φαρμακείων (3 πρώτες ενότητες) και στα Πανεπιστήμια 
της χώρας (4η ενότητα). 
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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, 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 νέες αγορές, 
βοηθούν την Εταιρεία να παραμένει διαρκώς ανταγωνιστική και να προωθεί την ανάπτυξή της. Οι 
συνήθεις χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο όμιλος είναι: 
 
1. Πιστωτικός κίνδυνος 
 
O Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα 
µε αυτόν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου της. Σημειώνεται ότι 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 
οικονομικής αβεβαιότητας και έλλειψης ρευστότητας, η οποία εκδηλώνεται σε όλους σχεδόν 
αδιακρίτως τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και έχει πλήξει σημαντικά την εγχώρια 
αγορά, συνεπεία ιδίως της τρέχουσας πανδημίας,  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 ο 
Όμιλος φροντίζει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις επιδόσεις και την οικονομική απόδοση των 
πελατών του, ώστε να ενεργεί, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, προληπτικά και άμεσα µε στόχο 
την αποφυγή δημιουργίας σημαντικών επισφαλειών, ενώ αξιολογεί ανά πελάτη τα εκάστοτε 
αναγκαία προς λήψη μέτρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ενόψει και της μη πλήρους 
αποκατάστασης της συναλλακτικής ομαλότητας, ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται ως αρκετά 
σημαντικός και ικανός να επηρεάσει  σε ένα βαθμό την κερδοφορία και τις εν γένει οικονομικές 
επιδόσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 
  
 
2. Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Γενικότερα, η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη συστηματική 
παρακολούθηση και αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών εισροών και εκροών σε μόνιμη 
βάση, ώστε ο Όμιλος να έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται απρόσκοπτα στις ταμειακές του 
υποχρεώσεις. Σημαντικό γεγονός, που επηρέασε θετικά τη ρευστότητα της Εταιρείας, ήταν η 
επωφελής συμφωνία για την ρύθμιση των δανειακών της υποχρεώσεων µε την Εθνική Τράπεζα η 
οποία έλαβε χώρα στην διάρκεια της χρήσης 2016 και  η οποία ρύθμιση  τηρείται ανελλιπώς έως 
και σήμερα. 
 
Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψιν των σημαντικών ανησυχιών αναφορικά με την πορεία τόσο της 
ελληνικής όσο και της παγκόσμιας οικονομίας συνεπεία της κήρυξης πανδημίας από τον Π.Ο.Υ. 
λόγω της εμφάνισης και ταχύτατης διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 σε 
ολόκληρο τον κόσμο, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο η παγκόσμια ύφεση και οι 
δυσμενείς συνέπειές της να επηρεάσουν, σε ελεγχόμενο πάντως βαθμό, την ρευστότητα της 
Εταιρείας.  
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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 ο 
όμιλος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να είναι επαρκώς καλυμμένος έναντι του 
κινδύνου της μειωμένης τεχνολογικής εξέλιξης με τους ακόλουθους τρόπους:  
 
 Αναπτύσσοντας τα προϊόντα σε ευρέως διαδεδομένες διεθνώς πλατφόρμες που έχουν σημαντικό 

χρόνο ζωής και επιπλέον απαιτούν σημαντικούς πόρους για την αλλαγή τους από την 
πελατειακή βάση. 

 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 ο συγκεκριμένος κίνδυνος 
αξιολογείται ως ελεγχόμενος και διαχειρίσιμος. 

 
4. Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων που προέρχεται από τα μακροπρόθεσμα δάνεια δεν είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς το σύνολο αυτών αφορούν δάνεια µε προσυμφωνημένο επιτόκιο καθ’ 
όλη τη διάρκεια τους. Πολιτική της Διοίκησης του Ομίλου 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 Διοίκηση 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 τομέα 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 
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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 την 
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 προσωποποιημένων 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 Διοίκηση 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 αυτής προσωποποιημένων υπηρεσιών και λύσεων υψηλού επιπέδου, γεγονός που την 
καθιστά πιο ανθεκτική στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κινδύνου.  
 
7. Κίνδυνοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19   
 
Η ραγδαία εξάπλωση και η ταχύτατη διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, η οποία είχε ως 
αποτέλεσμα την κήρυξη πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), αποτελεί μια 
πρωτόγνωρη δοκιμασία, που αναμένεται μετά βεβαιότητας πλέον να έχει δυσμενείς συνέπειες τόσο 
στη διεθνή όσο και στην εγχώρια οικονομία και αγορά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ η 
προοπτική για την παγκόσμια ανάπτυξη είναι αρνητική, με ύφεση ίση ή και μεγαλύτερη από αυτή 
στη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η αναπτυξιακή δυναμική που εμφάνισε η 
ελληνική οικονομία, μετά από μια παρατεταμένη κρίση και εφαρμογή επίπονων προγραμμάτων 
προσαρμογής και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών διακόπηκαν απότομα λόγω της 
πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.   
 
Κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσας Εκθέσεως δεν μπορούν να εξαχθούν με 
βεβαιότητα ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του κορωνοϊού 
στη δραστηριότητα, τα οικονομικά αποτελέσματα και τα μεγέθη της Εταιρείας, καθόσον δεν μπορεί 
να προσδιορισθεί επακριβώς η χρονική διάρκεια και η ένταση της υγειονομικής κρίσης.  
 
Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρείας, με αίσθημα ευθύνης, παρακολουθεί συστηματικά τις 
εξελίξεις και φροντίζει καθημερινά για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση των 
διαδικασιών που κρίνονται σκόπιμες και αναγκαίες, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία και η επιχειρησιακή της συνέχεια. 
 
Ειδικότερα, ενεργώντας με πρωταρχικό γνώμονα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της, 
αλλά και την διασφάλιση της λειτουργίας της, προέβη σε περιορισμένο βαθμό στην αναστολή  
συμβάσεων εργασίας  (με έμφαση κυρίως στα πρόσωπα που εντάσσονται στις λεγόμενες ευπαθείς 
ομάδες) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής συνέχιση της λειτουργίας της. 
 
Περαιτέρω, έχει μεριμνήσει για την έγκυρη ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού αναφορικά 
με την σχολαστική τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και των συστάσεων και οδηγιών του 
ΕΟΔΥ και των λοιπών αρμοδίων κρατικών φορέων. 
 
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει την ύπαρξη και δυνατότητα χρήσης 
επαρκών ταμειακών διαθεσίμων, ενώ παρακολουθεί παράλληλα και όλα τα μέτρα στήριξης που 
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έχει θεσπίσει η ελληνική πολιτεία για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, των οποίων ενδέχεται να 
κάνει χρήση μετά από αξιολόγηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει προσηκόντως τις δυσμενείς 
συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.  
 
 
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 Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 24. 
 
Ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα περιλαμβάνονται: 
 
(α) οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (01.01-30.06.2020) 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 των συνδεδεμένων με αυτή 
μερών 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 
τρέχουσα χρήση 2020. 
 
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 Δήμο Αθηναίων και στην οποία η 
Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%.   
 
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 την 30.06.2020, 
(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. 
 



 
 ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020 
 14 

 

 
 
 
Διευκρινίζεται ότι το ποσό των € 150.000  που περιλαμβάνεται στις «απαιτήσεις από διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της Διοίκησης», αφορά σε προκαταβολή αγοράς ακινήτου, έναντι συνολικού 
τιμήματος ποσού € 500 χιλ. Αντισυμβαλλόμενοι και πωλητές του ως άνω ακινήτου είναι πρόσωπα 
που εμπίπτουν κατά το χρόνο υπογραφής του προσυμφώνου στις διατάξεις του ισχύοντος άρθρου 
23α του κ.ν. 2190/1920 (πλέον άρθρα 99 και 100 του ν. 4548/2018), ενώ για την κατάρτιση του 
συμβολαιογραφικού προσυμφώνου αγοραπωλησίας του ως άνω ακινήτου είχε ληφθεί ειδική έγκριση 
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.10.2017, κατά τα διαλαμβανόμενα στο 
τότε ισχύον άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920. 
 
Δυνάμει της υπ’ αριθ. 16153/19.03.2019 συμβολαιογραφικής πράξης παράτασης προθεσμίας, 
ορίσθηκε ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της αγοράς και υπογραφής του οριστικού συμβολαίου η 
11η Απριλίου 2023. 
 
 
Σημειώσεις:  
 
1. Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια ή πιστωτικές εν γένει διευκολύνσεις σε μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και τις οικογένειες αυτών. 
 
2. Δεν υφίσταται οποιαδήποτε συναλλαγή, η οποία να έχει πραγματοποιηθεί εκτός και πέραν των 
συνήθων όρων της αγοράς.    
 
3. Δεν υφίσταται οποιαδήποτε συναλλαγή, η αξία της οποίας υπερβαίνει το 10% της αξίας των 
στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσιευμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της.   
 
4. Ουδεμία εκ των συναλλαγών παρουσιάζει ιδιαίτερα, άλλως εξατομικευμένα ή/και ειδικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία θα καθιστούσαν επιβεβλημένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεμένο 
μέρος ειδικότερη ανάλυση αυτών.  
 
5. Δεν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή, η οποία να αξιολογείται ως σημαντική, κατά την έννοια 
της με αριθμό 45/2011 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.    

 

30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική 0 0 0 0
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 0 0
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική 0 15.845 0 15.845
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 5.303 0 5.303
Απαιτήσεις
Από θυγατρική 0 8.000 9.520 8.000
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 160.224 173.773 160.224 173.773
Υποχρεώσεις
Σε θυγατρική 0 0 0 0
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 9.102 1.174 9.102 1.174
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 0 0 0 0
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και μέλη  της διοίκησης 150.000 150.000 150.000 150.000
Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη  και μέλη  της διοίκησης 0 0 0 0

ΕταιρείαΌμιλος



 
 ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020 
 15 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ 
 
Αναλυτικές πληροφορίες, και σχετική επεξηγηματική Έκθεση  
 
1. Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας   
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 30.06.2020 ανέρχεται 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. 
 
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 πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του 
Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το 
Καταστατικό, από τα αρμόδια εταιρικά όργανα.  
 
Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου. 
 
2. Περιορισμοί ως προς την μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με την μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.  Οι μετοχές 
της Εταιρείας είναι σε άυλη μορφή, ελεύθερα διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και 
μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο νόμος.     
 
 
3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές  
 
Οι σημαντικές συμμετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:  
 
«CARDISOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το Δήμο 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   
Δεν υφίστανται μετοχές, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.  
 
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
Δεν υφίστανται γνωστοί στην Εταιρεία περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου σε κατόχους μετοχών της 
Εταιρείας.  
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6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας   
Δεν 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 Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού που 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στο ν. 4548/2018  
Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής, δεν υφίστανται 
κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στο ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.  
 
8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά 
ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49  του ν. 4548/2018  
Δεν υφίσταται ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών αυτού για 
έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49  του ν. 4548/2018. Η 
σχετική αρμοδιότητα και εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχεται δυνάμει 
σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.  
 
9. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης    
Δεν 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 Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας 
Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού 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.     
 
11. Σημαντικές μεταβολές στα στοιχεία των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
Δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στα στοιχεία των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
 
Επεξηγηματική Έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες 
 
Η αρίθμηση στην παρούσα επεξηγηματική Έκθεση  ακολουθεί την αντίστοιχη σχετική αρίθμηση 
των πληροφοριών, 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 αυτής.  
Η τελευταία εγκεκριμένη τροποποίηση - κωδικοποίηση του Καταστατικού, επί σκοπώ 
εναρμονίσεως με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 106/13.0.62018), έλαβε χώρα την 
02.07.2019, συνεπεία της αποφάσεως που ελήφθη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων που συνήλθε την ως άνω ημερομηνία.  
Η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 εγκρίθηκε με την 
με αριθμό 82787/09.08.2019 (Α∆Α: 6ΨΗΧ465ΧΙ8-Α46) απόφαση του Τμήματος Εποπτείας 
Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς 
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της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 09.08.2019 με 
Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 1816089. 
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. Δεν υπάρχουν άλλες κατηγορίες μετοχών, ει μη μόνον κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου. 
5. Δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τέτοιοι περιορισμοί. 
6. Ομοίως δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τέτοιες συμφωνίες.     
7. Στα συγκεκριμένα θέματα το Καταστατικό της Εταιρείας δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις 
προβλέψεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.   
8. Δεν υφίσταται τέτοια ειδική αρμοδιότητα.  
9. Ελλείψει τέτοιων συμφωνιών, παρέλκει οιαδήποτε επεξήγηση.  
10. Ομοίως, ελλείψει τέτοιων συμφωνιών παρέλκει οιαδήποτε επεξήγηση. 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄  
Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα   
 
1. O Όμιλος και η Εταιρία κατά την 30.06.2020 απασχόλησαν κατά μέσο όρο 41 άτομα, έναντι 40 
ατόμων για τον Όμιλο και 39 ατόμων για την Εταιρεία την 31.12.2019. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι πολύ καλές και δεν παρουσιάζονται εργασιακά 
προβλήματα ή λοιπά προς επίλυση θέματα, καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της 
Εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης και η διαρκής 
αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας. Η Εταιρεία φροντίζει καθημερινά για την λήψη όλων των 
αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών και διαδικασιών, προκειμένου να 
συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας. 
 
(α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών 
 
Η Διοίκηση 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. 
 
(β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων  
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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 Διοίκηση 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 Διοίκηση 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).   
 
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.  
 
Η απεικόνιση αυτή λαμβάνει χώρα με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται μια ισορροπημένη και 
περιεκτική ανάλυση σχετικά με τις ανωτέρω κατηγορίες θεμάτων, η οποία αντιστοιχεί στο μέγεθος 
και στο εύρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  
 
Επίσης πέραν της απεικονίσεως παρατίθενται και ορισμένοι δείκτες, τους οποίους το Διοικητικό 
Συμβούλιο αξιολογεί ως χρήσιμους για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω θεμάτων.  
 
Παρόλη τη γενικότερη ύφεση και κρίση που επέφερε η πανδημία που προκάλεσε ο COVID-19, 
συνεχίσθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 η αύξηση του κύκλου εργασιών, που είχε ξεκινήσει από 
το β’ εξάμηνο του 2019. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 25% σε σχέση με 



 
 ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020 
 19 

 

την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην υλοποίηση των έργων που είχε 
αναλάβει η εταιρία, τα οποία είχαν ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ και αναμένεται να συνεχίσει 
για όλο το 2020. 
 
Στη συνέχεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων, 
παρατίθενται ορισμένοι δείκτες, οι οποίοι αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Σε επίπεδο ποσοστιαίας μεταβολής, οι επιδόσεις για τις ανωτέρω περιόδους ς, απεικονίζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 
 

 
 
 

30.06.20 30.06.19 30.06.18 30.06.17
Σύνολο ενεργητικού 7.776.031 7.929.635 8.354.302 8.262.576
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.955.068 3.931.848 4.127.336 3.643.322
Κύκλος εργασιών 1.726.968 1.378.931 1.243.908 1.256.780
Μικτά κέρδη 622.050 580.925 321.988 296.481
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 199.801 146.476 -5.573 -281.748

Κέρδη (ζημίες) μετά από  φόρους 156.671 95.446 8.290 -233.960

Όμιλος

30.06.20 30.06.19 30.06.18 30.06.17
Σύνολο ενεργητικού 7.748.302 7.916.128 8.268.590 8.262.576
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.971.874 3.972.944 4.106.166 3.643.322
Κύκλος εργασιών 1.726.968 1.358.931 1.198.420 1.256.780
Μικτά κέρδη 622.050 572.755 289.333 296.481
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 204.140 151.337 -40.766 -281.748
Κέρδη (ζημίες) μετά από  φόρους 161.010 100.307 -26.903 -233.960

Εταιρεία

30.06.20 30.06.19 30.06.18 30.06.17
Σύνολο ενεργητικού -2% -5% 1% -9%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1% -5% 13% -12%
Κύκλος εργασιών 25% 11% -1% -4%
Μικτά κέρδη 7% 80% 9% -3%
Κέρδη (ζημίες) πρό φόρων 36% -2728% -98% -153%
Κέρδη (ζημίες) μετά από  φόρους 64% 1051% -104% -143%

Όμιλος
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ΄ 
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης  
 
Ως Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) 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 (ΔΠΧΑ).   
 
Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν άλλα 
μεγέθη που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Α.. 
 
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί σε περιορισμένο βαθμό Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 
(«ΕΔΜΑ») κατά τη δημοσίευση των οικονομικών της επιδόσεων με στόχο την καλύτερη κατανόηση 
των λειτουργικών αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής της θέσης. Η Εταιρεία έχει ως 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 χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
 
Η Εταιρεία κατά την παρούσα οικονομική περίοδο και τη συγκριτική αυτής δεν έχει κάνει χρήση 
Προσαρμοσμένων ΕΔΜΑ (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 Δανεισμός (Καθαρή Ρευστότητα):  
 
Αποτελεί Ε∆ΜΑ που χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας. 
Υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ συνολικού δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) και 
του συνόλου των διαθεσίμων. 

 

  

30.06.20 30.06.19 30.06.18 30.06.17
Σύνολο ενεργητικού -2% -4% 0% -9%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 0% -3% 13% -12%
Κύκλος εργασιών 27% 13% -5% -4%
Μικτά κέρδη 9% 98% -2% -3%
Κέρδη (ζημίες) πρό φόρων 35% -471% -86% -153%
Κέρδη (ζημίες) μετά από  φόρους 61% -473% -89% -143%

Εταιρεία

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.882.310 1.993.391 1.882.310 1.993.391
Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα την επόμενη χρήση 244.403 323.181 244.403 323.181
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 0 0 0 0
Σύνολο 2.126.713 2.316.572 2.126.713 2.316.572
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -353.221 -497.539 -346.181 -494.474
Καθαρός δανεισμός 1.773.492 1.819.033 1.780.532 1.822.098

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: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Η΄ 
 
 
Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη του Ομίλου για τη χρήση 2020 
Οι προοπτικές, τα αποτελέσματα και η πορεία τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας για την 
τρέχουσα χρήση 2020, τελούν σε άμεση συνάρτηση με την κατάσταση που επικρατεί κυρίως στην 
εγχώρια οικονομία και αγορά. 
 
Με βάση τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις και παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία περί επιστροφής στην 
ομαλότητα και την ανάπτυξη, η διανυόμενη χρήση αναμένεται και αυτή αρκετά δύσκολη, λόγω των 
σοβαρών επιπτώσεων και των διαταραχών που θα προκαλέσει τόσο στην εγχώρια όσο και στην 
παγκόσμια οικονομία και αγορά  η πανδημία του κορωνοϊού  Covid - 19. 
 
Μολονότι οι εξελίξεις δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια και οιαδήποτε εκτίμηση ως προς 
την πορεία των δραστηριοτήτων και των λοιπών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας θα ήταν 
επισφαλής, καθόσον δεν είναι δυνατό να «ποσοτικοποιηθούν» με βεβαιότητα οι επιπτώσεις της 
πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, η Διοίκηση της Εταιρείας επικεντρώνει τις προσπάθειές της 

30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019
Αποτελέσματα εκμετάλευσης προ φόρων χρημ/κών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 243.123 189.140 247.383 193.907
Σύνολο αποσβέσεων 652.824 492.855 652.824 492.855
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -115.825 -77.419 -115.825 -77.419
EBITDA                                           (Α) 780.121 604.576 784.381 609.343

Κύκλος εργασιών                           (Β) 1.726.968 1.378.931 1.726.968 1.358.931

Περιθώριο EBITDA                (Α) / (Β) 45% 44% 45% 45%

ΕταιρείαΌμιλος
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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 δεκαετία και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
συνεπεία της κρίσης αυτής. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Θ΄ 

Λοιπές πληροφορίες 
1. Δεν υφίστανται άλλα σημαντικά γεγονότα, τα οποία να έλαβαν χώρα μετά την λήξη της κλειόμενης 
περιόδου και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας Έκθεσης, τα οποία να χρήζουν ιδιαίτερης 
μνείας και αναφοράς ή να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, πλην 
όσων αναφέρονται σε προηγούμενες Ενότητες αναφορικά με την εξάπλωση του Covid-19 και τις 
δυσμενείς συνέπειες εκ της αιτίας αυτής. 
2. Αναφορικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας καθώς και των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, σχετική ανάλυση παρατίθεται στην Ενότητα Η΄ της παρούσας 
Έκθεσης.  
3. Η Εταιρεία διαθέτει Ειδική Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης, η οποία μέσω της διαρκούς μελέτης 
και παρακολούθησης της αγοράς, αποβλέπει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην αναβάθμιση και 
εξέλιξη των ήδη υφισταμένων και στην αναζήτηση νέων επωφελών συνεργασιών, με σκοπό την 
πληρέστερη κάλυψη των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς και την προσαρμογή στις 
σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών. 
4. Η εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές καθόλη την διάρκεια της του α’ εξαμήνου 2020. 

 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
 
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
Εισαγωγή 
 
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 

Εταιρείας ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της 30ης Ιουνίου 2020 και τις σχετικές 

συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής 

έκθεσης του Ν.3556/2007.  

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική 

Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί 

της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 
Εύρος Επισκόπησης 
 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 

“Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή 

της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά 

θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς 

μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη 

διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να 

εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 
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Συμπέρασμα 
 
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

Μακρής Δ. Σεραφείμ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16311 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
 

 

 

 
 

  

Ενεργητικό Σημ. 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 6 2.613.515 2.604.854 2.613.515 2.604.854
Δικαιώματα χρήσης παγίων 30.819 41.091 30.819 41.091
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 2.814.297 3.094.908 2.814.297 3.094.908

Επενδύσεις σε θυγατρικές 8 0 0 7.798 7.798
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 187.676 175.663 187.676 175.663
Χρημ/κα στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.502 1.502 1.502 1.502
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 22.591 22.591 21.595 21.595
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 5.670.400 5.940.609 5.677.202 5.947.412

Αποθέματα 208.998 175.637 208.998 175.637
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 9 1.273.711 1.446.734 1.250.106 1.408.825
Λοιπές απαιτήσεις 269.701 284.483 265.815 282.534
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 353.221 497.539 346.181 494.474
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 2.105.631 2.404.394 2.071.100 2.361.471
Σύνολο  ενεργητικού 7.776.031 8.345.003 7.748.302 8.308.882

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο 7.403.519 7.403.519 7.403.519 7.403.519
Λοιπά αποθεματικά 925.469 925.469 925.469 925.469
Υπόλοιπο κερδών  εις νέο -4.373.919 -4.530.590 -4.357.113 -4.518.123
Σύνολο 3.955.068 3.798.397 3.971.874 3.810.864

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.955.068 3.798.397 3.971.874 3.810.864

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 196.305 179.805 193.577 177.077
Δάνεια τραπεζών 10 1.882.310 1.993.391 1.882.310 1.993.391
Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις 231.321 347.147 231.321 347.147
Υποχρεώσεις μισθώσεων 11.334 21.256 11.334 21.256
Λοιπές προβλέψεις 220.099 220.099 220.099 220.099
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων 2.541.370 2.761.698 2.538.642 2.758.970

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.035.190 1.461.725 993.384 1.415.867
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόμενη χρήση 10 244.403 323.181 244.403 323.181
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 1.279.593 1.784.907 1.237.786 1.739.048

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 7.776.031 8.345.003 7.748.302 8.308.882

ΕταιρείαΌμιλος
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ΚΑΤΑΣΤΑΣ Η ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
 
 

Σημ
01/01-

30/06/2020
01/01-

30/06/2019
01/01-

30/06/2020
01/01-

30/06/2019

Πωλήσεις 5 1.726.968 1.378.931 1.726.968 1.358.931
Κόστος πωλήσεων 1.104.918 798.005 1.104.918 786.175
Μικτό κέρδος 622.050 580.925 622.050 572.755

Άλλα λειτουργικά έσοδα 119.028 77.802 119.028 77.802
Έξοδα διάθεσης 119.105 91.895 117.153 84.375
Έξοδα διοίκησης 109.850 98.533 107.542 94.959
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 259.444 205.011 259.444 205.011
Άλλα λειτουργικά έξοδα 9.555 7.148 9.555 5.306
Κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών 
αποτελεσμάτων 243.123 256.140 247.383 260.907

Λοιπές προβλέψεις απομείωσης 0 0 0 0
Προβλέψεις απομείωσης 0 67.000 0 67.000
Σύνολο 243.123 189.140 247.383 193.907
Χρηματοοικονομικά έσοδα 0 1 0 1
Χρηματοοικονομικά έξοδα 43.323 42.665 43.243 42.571
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες) 199.801 146.476 204.140 151.337

Φόρος εισοδήματος 11 43.130 51.030 43.130 51.030
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 156.671 95.446 161.010 100.307

Κέρδος (ζημιά) περιόδου από διακοπείσες 
δραστηριότητες 0 0 0 0
Καθαρό κέρδος (ζημιά) περιόδου 156.671 95.446 161.010 100.307

Λοιπά συνολικά έσοδα
Μεταβολή από αποτίμηση ακινήτων  0 0 0 0
Αναβαλλόμενος φόρος  0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 156.671 95.446 161.010 100.307

Κατανεμημένα σε:
Μετόχους μητρικής 156.671 95.446 161.010 100.307
Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0

Κέρδη ανά μετοχή (σε € ανά μετοχή) 12 0,0190 0,0116 0,0196 0,0122

ΕταιρείαΌμιλος
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ΚΑΤΑΣΤΑΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  

Μετοχικό Τακτικό Λοιπά Ίδιες Υπόλοιπο
Εταιρεία Κεφάλαιο αποθεματικό αποθεματικά μετοχές εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπα την 01.01.20 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 7.403.519 264.596 660.873 0 -4.518.124 3.810.863
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0 0 0 0 161.010 161.010
Αγορά ιδίων Μετοχών 0 0 0 0 0 0
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.20 7.403.519 264.596 660.873 0 -4.357.114 3.971.873

Υπόλοιπα την 01.01.19 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 7.403.519 264.596 660.873 0 -4.456.350 3.872.637
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0 0 0 0 100.307 100.307
Αγορά ιδίων Μετοχών 0 0 0 0 0 0
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.19 7.403.519 264.596 660.873 0 -4.356.043 3.972.944
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ΚΑΤΑΣΤΑΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΣ  

 
 
 

 

Μετοχικό Τακτικό Λοιπά Ίδιες Υπόλοιπο
Ό μιλος Κεφάλαιο αποθεματικό αποθεματικά μετοχές εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπα την 01.01.20 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 7.403.519 264.596 660.873 0 -4.530.588 3.798.397
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0 0 0 0 156.671 156.671
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0
Αγορά ιδίων Μετοχών 0 0 0 0 0 0
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.20 7.403.519 264.596 660.873 0 -4.373.917 3.955.068

Υπόλοιπα την 01.01.19 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 7.403.519 264.596 660.873 0 -4.492.583 3.836.404
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0 0 0 0 95.446 95.446
Αγορά ιδίων Μετοχών 0 0 0 0 0 0
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.19 7.403.519 264.596 660.873 0 -4.397.137 3.931.848
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ΚΑΤΑΣΤΑΣ Η ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
 
 

 
 

 
 
 
 

  

 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019 1/1 - 30/06/2020 1/1 - 30/06/2019

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 199.801 146.476 204.140 151.337

Πλέον / μείον προσαρμογές για:  

Αποσβέσεις 652.824 492.855 652.824 492.855

Προβλέψεις 36.500 5.000 16.500 5.000

Απομείωση θυγατρικών 0 67.001 0 67.001

Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -115.825 -77.419 -115.825 -77.419

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 43.897 42.665 43.243 42.571

817.196 676.578 800.882 681.345

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -33.361 698 -33.361 698

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 163.099 -515.071 175.438 -480.593

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -487.548 30.111 -487.548 30.111

Μείον: 0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -43.243 -42.571 -43.243 -42.571

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 416.143 149.745 412.168 188.989
Επενδυτικές δραστηριότητες  

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών -370.602 -295.164 -370.602 -295.164
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -370.602 -295.164 -370.602 -295.164
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις (καταβολές) από εκδοθέντα / 
αναληφθέντα δάνεια -189.859 -143.944 -189.859 -143.944
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -189.859 -143.944 -189.859 -143.944
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -144.318 -289.363 -148.293 -250.120
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 497.539 970.395 494.474 929.392
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 353.220 681.029 346.181 679.271

ΕταιρείαΌμιλος
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 10.07.1992 (ΦΕΚ 3532/13.07.1992) ως αμιγής Εταιρεία σχεδιασμού, 
ανάπτυξης και παραγωγής  λογισμικού από τον κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη και την κα. Μαρία 
Παπαδοκωστάκη. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος εμπορική 
Κατασκευαστική Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών». Ο αριθμός 
Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. (πρώην ΑΡ. Μ.Ανωνύμων Εταιρειών 26939/06/Β/92/7) είναι 83563402000. 
 
Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και η διάρκειά της 
έχει ορισθεί σε 99 έτη. Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Αθηναίων, οδός Αδριανείου 29, σε 
ιδιόκτητο κτήριο στο οποίο στεγάζεται το σύνολο των λειτουργιών της. Οι μετοχές της είναι 
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και δη στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι 
ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στις 28 Σεπτεμβρίου 2020. Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν 
εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.  

2. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 

 
Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Όμιλος) περιλαμβάνουν τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις τις μητρικής Εταιρείας και της θυγατρικής «CARDISOFT 
A.E.» στην οποία η μητρική συμμετέχει  με ποσοστό συμμετοχής 100%. 

3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

 
3.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

 
Οι παρούσες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΑΕ» που αφορούν το α εξάμηνο της χρήσης 2020 (1.1-30.06.2020) έχουν συνταχθεί με βάση 
την αρχή της συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, την αρχή του δουλευμένου και 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν 
εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις Διερμηνείες 
τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών (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 Δεκεμβρίου 2019, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα.  
 
Η σύνταξη των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2020, έχει 
γίνει με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν στη χρήση 2019. Για περισσότερα 
παραπέμπουμε τον αναγνώστη στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019.  
 
Τυχόν διαφορές μεταξύ των πινάκων της έκθεσης και των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
στους οποίους οι πίνακες αναφέρονται, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις ποσών. Επίσης όπου 
κρίθηκε αναγκαίο για την ομοιόμορφη παρουσίαση, τροποποιήθηκε αναλόγως η παρουσίαση 
για την προηγούμενη χρήση. 
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3.1.1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020 
 
«Τροποποιήσεις στα πρότυπα ∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8», αναφορικά µε τον ορισµό του σηµαντικού 
(material) που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2018 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 01.01.2020. ∆εν είχε επίπτωση στον όµιλο και την εταιρεία. 
 
«Τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 3», αναφορικά µε τον ορισµό της επιχείρησης 
(Business), που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2018 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 01.01.2020. ∆εν είχε επίπτωση στον όµιλο και την εταιρεία. 
 
Covid-19 Σχετικές µειώσεις ενοικίων – Τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις». 
Εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µεταγενέστερα της 
01.06.2020. Επιτρέπει στους µισθωτές να µην χειρίζονται τις µειώσεις ενοικίων που γίνονται ως 
αποτέλεσµα της πανδηµίας του κορωνοιού και πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις, ως τροποποιήσεις 
της µίσθωσης. ∆εν αναµένεται να έχει επίπτωση τον όµιλο και την εταιρεία. 
 
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2020 
 
«∆ΠΧΑ 17 Ασφαλιστικές Συµβάσεις». Αντικαθιστά το ∆ΠΧΑ 4 και καθιερώνει αρχές για την 
αναγνώριση επιµέτρηση παρουσίαση και γνωστοποιήσεις των εκδιδοµένων ασφαλιστικών 
συµβάσεων. Εγκρίθηκε τον Μάιο του 2017 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 01.01.2021. ∆εν έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 
 
«Τροποποιήσεις στα πρότυπα ∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 7 αναφορικά µε τις µεταρρυθµίσεις 
του επιτοκίου αναφοράς». Επιφέρει τροποποιήσεις στη λογιστική της αντιστάθµισης του ∆ΠΧΑ 9 
και του ∆ΛΠ 39 για την παροχή εξαιρέσεων από τη διακοπή της λογιστικής της αντιστάθµισης, 
λόγω της επίπτωσης από την  µεταρρύθµιση του επιτοκίου αναφοράς. Εγκρίθηκε τον Σεπτέµβριο 
του 2019 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2021. ∆εν αναµένεται να 
έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 
 
«Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 αναφορικά µε την ταξινόµηση των υποχρεώσεων ως 
βραχυπρόθεσµων ή µακροπρόθεσµων». Εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2020 µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2022 και αναδροµική εφαρµογή βάσει του ∆ΛΠ 8. 
Τον Ιούλιο του 2020 η εφαρµογή του µετατέθηκε για την 01.01.2023. ∆εν αναµένεται να έχει 
επίπτωση στον όµιλο και την εταιρεία.  
 
Αναφορά στο Πλαίσιο τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 3 «Επιχειρηµατικές συνενώσεις». Εκδόθηκε 
τον Μάιο του 2020 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µεταγενέστερα της 
01.01.2022. ∆εν αναµένεται να έχει επίπτωση στον όµιλο και την εταιρεία. 
 
Επαχθείς συµβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης µια σύµβασης – Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 37 
«Προβλέψεις». Εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 
µεταγενέστερα της 01.01.2022. Αφορά στα κόστη που λαµβάνονται υπόψη για την εκπλήρωση 
συµβάσεων, προκειµένου να εκτιµηθεί εάν είναι επαχθείς ∆εν αναµένεται να έχει επίπτωση στον 
όµιλο και την εταιρεία. 
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Ενσώµατα πάγια – Έσοδα από πωλήσεις αγαθών πριν τη σκοπούµενη χρήση τω παγίων – 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια». Εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 µε ισχύ για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µεταγενέστερα της 01.01.2022. Αφορά στα έσοδα και στο 
κόστος αγαθών, από την πώλησή τους πριν τα ενσώµατα πάγια έλθουν σε κατάσταση λειτουργίας 
βάσει της σκοπούµενης χρήσης τους. Τα εν λόγω έσοδα και κόστη αναγνωρίζονται ως έσοδα και 
έξοδα και όχι σε αύξηση του κόστους κτήσης των ενσωµάτων παγίων. ∆εν αναµένεται να έχει 
επίπτωση στον όµιλο και την εταιρεία. 
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε πρότυπα περιόδου 2018-2020. Εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 µε ισχύ για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µεταγενέστερα της 01.01.2022. Αφορά διάφορες βελτιώσεις 
στα πρότυπα ∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α», ∆.Π.Χ.Α. 9 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα», 
∆.Π.Χ.Α. 16 «Μισθώσεις - Επεξηγηµατικά Παραδείγµατα» και ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία». ∆εν 
αναµένεται να έχουν επίπτωση στον όµιλο και την εταιρεία. 
 
Τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧA 17 «Ασφαλιστήρια συµβόλαια». Εκδόθηκε τον Οκτώβριο 
του 2020 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2023 και περιλαµβάνει 
εκτεταµένες τροποποιήσεις. Τον Ιούλιο του 2020, έγινε ενοποίηση και έκδοση ενιαίου προτύπου µε 
όλες τις διορθώσεις του. ∆εν έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 
 

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. 
Διεταιρικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
της μητρικής εταιρίας, αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις ζημίες απομείωσης. 
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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 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.  
 
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, 
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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. 
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. 
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3.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Ο Όμιλος ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του στις παρακάτω κατηγορίες: 
χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, δάνεια και 
απαιτήσεις και διαθέσιμα προς πώληση. Η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριμένα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και 
επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. 
 
(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων 
Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
κατέχονται για εμπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και 
παράγωγα. Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο 
κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για εμπορία ή αν αναμένεται να πωληθούν εντός 12 μηνών 
από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα παράγωγα προϊόντα επίσης ταξινομούνται ως κατεχόμενα για 
εμπορία με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οριστεί ως μέσα αντιστάθμισης. Τα περιουσιακά στοιχεία 
αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 
 
(β) Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές, τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής 
τους. Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 
12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό. 
 
(γ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία είτε δεν ταξινομούνται σε κάποια από τις ανωτέρω 
κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την 
πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η 
συναλλαγή που είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει 
το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται  στην εύλογη αξία τους πλέον του 
κόστους συναλλαγής. Οι επενδύσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης 
ταμειακών ροών από τις επενδύσεις λήγουν ή μεταβιβάζονται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει 
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιμα προς 
πώληση και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων μετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους. Τα πραγματοποιηθέντα και μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων την χρήση που προκύπτουν. Μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας 
χρηματοοικονομικών στοιχείων που ταξινομήθηκαν σαν διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται 
στα αποθεματικά επανεκτίμησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή απομείωσης των διαθέσιμων 
προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης αξίας 
μεταφέρονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε 
ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά για 
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ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα μη διαπραγματεύσιμα 
στοιχεία, ο Όμιλος προσδιορίζει τις εύλογες αξίες με τη χρήση μεθόδων αποτίμησης. Οι μέθοδοι 
αποτίμησης περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιμα στοιχεία και 
μεθόδους προεξόφλησης ταμειακών ροών αναπροσαρμοσμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις 
συγκεκριμένες συνθήκες του εκδότη. Από το 2018 και εξής εξετάζονται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 
όλες οι προϋποθέσεις αποτίμησης και ελέγχου απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων προκειμένου αυτά να απομειωθούν.  
 
Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι 
ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση στην αξία. Για μετοχές 
εταιριών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, σημαντική 
ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της μετοχής χαμηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά 
ένδειξη απομείωσης της αξίας. Αν στοιχειοθετείται απομείωση της αξίας, η συσσωρευμένη ζημιά 
που υπολογίζεται σαν η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας μείον 
οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουμένως στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων, μεταφέρεται από το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν αναστρέφονται μέσω της Κατάστασης 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 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

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 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

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, προσμετράται και 
απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε 
εργαζομένου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.     
 

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. 
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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. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσης 
των στοιχείων αυτών, η Διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία αυτών ταυτίζεται με την 
αξία που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία.   

 
3.17 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, καθιερώνεται ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό των 
εσόδων από συμβόλαια με πελάτες: 

1. Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη. 
2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης. 
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής 
4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 
5. Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρεία ικανοποιεί τις υποχρεώσεις 
εκτέλεσης. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται στο ποσό κατά το οποίο μία οντότητα προσδοκά να έχει ως 
αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν αντισυμβαλλόμενο. Κατά την 
ανάθεση μιας σύμβασης καθορίζεται και η λογιστική παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων 
καθώς και των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής. 
 
Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως 
αντάλλαγμα για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη. Εάν το υποσχόμενο 
αντάλλαγμα σε μια σύμβαση περιλαμβάνει μεταβλητό ποσό, η οικονομική οντότητα εκτιμά το ποσό 
του ανταλλάγματος που θα δικαιούται έναντι της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή 
υπηρεσιών στον πελάτη. Το ποσό ανταλλάγματος μπορεί να μεταβάλλεται λόγω εκπτώσεων, 
επιδοτήσεων τιμής, επιστροφών χρημάτων, πιστώσεων, μειώσεων τιμής, κινήτρων, πρόσθετων 
παροχών απόδοσης, κυρώσεων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων. Το υποσχόμενο αντάλλαγμα μπορεί 
επίσης να μεταβάλλεται, εάν το δικαίωμα μιας οικονομικής οντότητας επί του ανταλλάγματος 
εξαρτάται από την επέλευση ή μη επέλευση μελλοντικού γεγονότος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα 
όταν ικανοποιούν την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες βάσει της υποχρέωσης αυτής. Η απόκτηση του ελέγχου από τον πελάτης γίνεται όταν έχει 
τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό 
το αγαθό ή την υπηρεσία.  
 
Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα 
έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον 
πελάτη, συνήθως κατά την παράδοσή σε αυτόν, και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση που θα μπορούσε 
να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη.  
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Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται με την πάροδο του χρόνου. Η εταιρία αναγνωρίζει 
έσοδο για μία δέσμευση εκτέλεσης που εκπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου, μόνο εάν μπορεί 
εύλογα να επιμετρήσει την πρόοδό της ως προς την πλήρη εκπλήρωση της εν λόγω δέσμευσης. Τα 
έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες 
παρέχονται και επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Η 
απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η 
οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη. 
 
Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όταν μία 
δέσμευση εκτέλεσης δεν εκπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου (σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρθηκαν ανωτέρω), τότε η οικονομική οντότητα εκπληρώνει τη δέσμευση εκτέλεσης σε μία 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για τον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής κατά την οποία ο πελάτης 
αποκτά τον έλεγχο ενός υποσχόμενου στοιχείου του ενεργητικού και η οικονομική οντότητα 
εκπληρώνει μία δέσμευση εκτέλεσης, η οικονομική οντότητα εξετάζει τις απαιτήσεις για την 
απόκτηση ελέγχου, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στις διατάξεις του ΔΠΧΑ 15. 
 
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. 
 

3.18 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  
 

Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην Εταιρεία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη 
που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική 
μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές 
μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη 
μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. 
Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται 
στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές 
μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που 
αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της 
ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 
 
Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του 
ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους 
κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές 
μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που 
προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη 
διάρκεια της μίσθωσης. 
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ. 

 
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) 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. 

(β) Ενδεχόμενα γεγονότα 

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 
εργασιών της. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την 
οικονομική θέση της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2020. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη 
διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με 
τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να 
οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον.  

 
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην παροχή υπηρεσιών λογισμικών προγραμμάτων.  

α) Επιχειρηματικοί τομείς 
Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση δεδομένου ότι τα έσοδα της μητρικής αλλά και της θυγατρικής 
εταιρίας προέρχονται κυρίως από ένα και μόνο τομέα της πώλησης λογισμικών προγραμμάτων.  
β) Γεωγραφικοί τομείς 
Δεν απαιτείται ανάλυση δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας αλλά και της θυγατρικής της 
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: 
 

 
 
 
 

30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 317.839 115.796 317.839 115.796
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.409.129 1.263.135 1.409.129 1.243.134
Σύνολο 1.726.968 1.378.931 1.726.968 1.358.930

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

 
 

 
 
H αποτίμηση των γηπέδων και κτιρίων γίνεται στην εύλογη αξία αυτών. Η τελευταία αναπροσαρμογή 
στην εύλογη αξία πραγματοποιήθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2018 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 μελέτη αυτή προέκυψε 
ότι η εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων δεν διέφερε ουσιωδώς της αντίστοιχης 
λογιστικής αξίας αυτών. 
 
Επί των ακινήτων, υπάρχουν εμπράγματα βάρη ποσού 3,9 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών 
υποχρεώσεων, των οποίων το υπόλοιπο κατά την λήξη  του πρώτου εξαμήνου 2020 ανέρχεται σε 
2.126 χιλ. ευρώ. 
 

Εταιρεία - Όμιλος Γήπεδα Κτίρια Μεταφ/κά Λοιπά Ακιν/σεις Σύνολο
Αξία κτήσεως 
Απογραφή 01.01.2019 598.000 2.941.977 137.127 1.289.285 150.000 5.116.389
Διαφορές εκτίμησης εύλογης αξίας 0 0 0 0 0 0
Προσθήκες 0 163.978 0 14.026 0 178.004
Πωλήσεις / διαγραφές 0 -169.038 0 0 0 -169.038
Μεταφορές / διορθώσεις 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο 31.12.2019 598.000 2.936.918 137.127 1.303.311 150.000 5.125.356

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2019 0 1.207.470 134.704 1.146.389 0 2.488.563
Αποσβέσεις περιόδου 0 69.363 568 26.916 0 96.847
Μεταφορές / διορθώσεις 0 -64.908 0 0 0 -64.908
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο 31.12.2019 0 1.211.925 135.272 1.173.305 0 2.520.502
 

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2019 598.000 1.723.539 1.559 140.417 150.000 2.613.515
Κατά την 31.12.2019 598.000 1.724.993 1.855 130.006 150.000 2.604.854

Αξία κτήσεως 
Απογραφή 01.01.2020 598.000 2.936.918 137.127 1.303.311 150.000 5.125.356
Διαφορές εκτίμησης εύλογης αξίας 0 0 0 0 0 0
Διαγραφές - πωλήσεις 0 0 0 0 0 0
Προσθήκες 0 26.589 0 24.013 0 50.602
Υπόλοιπο 30.06.20 598.000 2.963.507 137.127 1.327.324 150.000 5.175.958

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2020 0 1.211.925 135.272 1.173.305 0 2.520.502
Αποσβέσεις περιόδου 0 28.043 296 13.602 0 41.941
Διαγραφές - πωλήσεις 0 0 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο 30.06.20 0 1.239.968 135.568 1.186.907 0 2.562.443

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2020 598.000 1.724.993 1.855 130.006 150.000 2.604.854
Κατά την 30.06.2020 598.000 1.723.539 1.559 140.417 150.000 2.613.515
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Διευκρινίζεται χάριν πληρότητας ότι η Εταιρεία έχει προσυμφωνήσει στην  αγορά ενός νέου ακινήτου, 
έναντι συνολικού τιμήματος ποσού € 500 χιλ. Αντισυμβαλλόμενοι και πωλητές του ως άνω ακινήτου 
είναι πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ισχύοντος κατά το χρόνο υπογραφής του 
προσυμφώνου άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 (πλέον άρθρα 99 και 100 του ν. 4548/2018), ενώ για 
την κατάρτιση του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου αγοραπωλησίας του ως άνω ακινήτου είχε 
ληφθεί ειδική έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.10.2017. Δυνάμει της υπ’ αριθ. 
16153/19.03.2019 συμβολαιογραφικής πράξης παράτασης προθεσμίας, ορίσθηκε ως νέα ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της αγοράς και υπογραφής του οριστικού συμβολαίου η 11η Απριλίου 2023. 

 
7. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

 

 
 

 
Κατά την τρέχουσα περίοδο  οι προσθήκες των άϋλων στοιχείων ανήλθαν σε € 320 χιλ. και αφορούν 
τόσο σε νέα λογισμικά προγράμματα, όσο και σε προσθήκες - βελτιώσεις υφιστάμενων.  Η διάκριση 
του συνόλου των άυλων περιουσιακών στοιχείων με βάση το εάν έχουν δημιουργηθεί από τρίτους ή 
είναι εσωτερικώς δημιουργούμενα από το τμήμα ανάπτυξης έχει  ως εξής. 
 

 
 

  

Αξία κτήσης 30.06.20 31.12.19
Υπόλοιπο έναρξης 16.632.544 15.420.364
Προσθήκες περιόδου 320.000 1.223.715
Μεταφορές / διορθώσεις 0 -11.535

Υπόλοιπο λήξης 16.952.544 16.632.544

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης 13.537.636 12.400.722
Προσθήκες περιόδου 600.611 1.136.914
Μεταφορές / διορθώσεις 0 0

Υπόλοιπο λήξης 14.138.247 13.537.636

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 2.814.298 3.094.909

Εταιρεία - Όμιλος

Εσωτερικώς 
δημιουργούμενα Από τρίτους Σύνολο

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2019 1.552.403 1.542.506 3.094.909
Προσθήκες 2020 290.000 30.000 320.000
Μείον αποσβέσεις χρήσης 2020 -299.774 -300.838 -600.611
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/06/2020 1.542.629 1.271.668 2.814.298
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8. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ. 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής: 

 
 
Η συμμετοχή αυτή αφορά την θυγατρική «CARDISOFT Α.Ε.» (ποσοστό συμμετοχής 100%), η 
εξαγορά της οποίας πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου 2017 έναντι ποσού € 291.798 και έκτοτε 
η εταιρεία αυτή ενοποιείται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.  
 
Κατά την προηγούμενη χρήση διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΔΛΠ 36 από τον οποίο προέκυψε ότι το ανακτήσιμο ποσό (αξία χρήσης) ήταν μικρότερο του 
λογιστικού υπολοίπου αυτής. Η αξία χρήσης υπολογίσθηκε βάσει προβλεπόμενων προεξοφλημένων 
ταμειακών ροών οι οποίες καλύπτουν πενταετή περίοδο. Οι βασικές παραδοχές που 
χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν κυρίως τα προεξοφλητικά επιτόκια, τα ποσοστά ανάπτυξης και τα 
προβλεπόμενα περιθώρια κέρδους.  Η απομείωση που προέκυψε από την εργασία αυτή ποσού € 150 
χιλ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2019.  
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω θυγατρική κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου δεν 
πραγματοποίησε ουσιαστικά έσοδα, η δε Διοίκηση της μητρικής αναμένεται να αξιολογήσει τις 
προοπτικές της, ώστε να αχθεί στις όποιες αποφάσεις της.  

 
 

9. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής. 
 

 
 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 
 
 

 
 
Οι 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.  

30.06.2020 31.12.2019
Υπόλοιπο έναρξης 7.799 157.798
Εξαγορά θυγατρικής 0 0
Απομειώσεις 0 -150.000
Υπόλοιπο λήξης 7.798 7.798

Εταιρεία

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Πελάτες 2.133.952 2.265.666 1.954.698 2.072.107
Γραμμάτια εισπρακτέα 3.916 3.916 3.916 3.916
Επιταγές εισπρακτέες 216.411 257.720 165.525 206.834
Προβλέψεις απομείωσης -1.080.567 -1.080.567 -874.032 -874.032
Σύνολο 1.273.711 1.446.734 1.250.106 1.408.825

Όμιλος Εταιρεία

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Υπόλοιπο έναρξης 1.080.567 1.050.567 874.032 874.032
Αντιλογισμός πρόβλεψης 0 0 0 0
Προβλέψεις στη χρήση 0 30.000 0 0

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής ((ifrs 9) 0 0 0 0
Υπόλοιπο λήξης 1.080.567 1.080.567 874.032 874.032

Όμιλος Εταιρεία
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10. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
 

 
 

Σημειώνεται ότι τόσο στον Όμιλο όσο και στην Εταιρία δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις 
τράπεζες και το σύνολο των οφειλών από τις ως άνω δανειακές υποχρεώσεις είναι πλήρως ενήμερες.  
 

11. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Ο φόρος εισοδήματος  της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
 

12. ΚΕΡΔΗ 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. 

 
 

 
  

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Τραπεζικός  δανεισμός 1.882.310 1.993.391 1.882.310 1.993.391
Υποχρεώσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης 0 0 0 0
Ομολογιακά δάνεια 0 0 0 0
Σύνολο μακροπροθέσμων δανείων 1.882.310 1.993.391 1.882.310 1.993.391

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόμενη χρήση 244.403 323.181 244.403 323.181
Τραπεζικός δανεισμός 0 0 0 0
Σύνολο βραχυπροθέσμων δανείων 244.403 323.181 244.403 323.181

Σύνολο δανείων 2.126.713 2.316.572 2.126.713 2.316.572

Όμιλος Εταιρεία

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 30.06.2019
Τρέχων φόρος περιόδου 55.142 26.600 55.142 26.600
Αναβαλλόμενος φόρος -12.012 24.430 -12.012 24.430
Λοιποί φόροι 0 0 0 0
Πρόβλεψη φόρου για ανέλεγκτες χρήσεις 0 0 0 0
Σύνολο 43.130 51.030 43.130 51.030

Όμιλος Εταιρεία

31.12.18 31.12.17 30.06.2020 30.06.2019
Κερδη περιόδου μετά από φόρους 156.671 95.446 161.010 100.307
Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών 8.226.132 8.226.132 8.226.132 8.226.132

Κερδη ανά μετοχή 0,0190 0,0116 0,0196 0,0122

ΕταιρείαΌμιλος
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13. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 
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, 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 νέες αγορές, βοηθούν την Εταιρεία να παραμένει διαρκώς ανταγωνιστική και 
να προωθεί την ανάπτυξή της. Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους 
εκτίθεται ο όμιλος είναι: 

 
1. Πιστωτικός κίνδυνος 

 
O Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα 
συμβαλλόμενα µε αυτόν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου της. 
Σημειώνεται ότι 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 οικονομικής αβεβαιότητας και έλλειψης ρευστότητας, η οποία εκδηλώνεται 
σε όλους σχεδόν αδιακρίτως τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και έχει πλήξει 
σημαντικά την εγχώρια αγορά, συνεπεία ιδίως της τρέχουσας πανδημίας,  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 ο Όμιλος φροντίζει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις 
επιδόσεις και την οικονομική απόδοση των πελατών του, ώστε να ενεργεί, στο μέτρο που αυτό 
είναι εφικτό, προληπτικά και άμεσα µε στόχο την αποφυγή δημιουργίας σημαντικών 
επισφαλειών, ενώ αξιολογεί ανά πελάτη τα εκάστοτε αναγκαία προς λήψη μέτρα. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως, ενόψει και της μη πλήρους αποκατάστασης της συναλλακτικής ομαλότητας, 
ο εν λόγω κίνδυνος αξιολογείται ως αρκετά σημαντικός και ικανός να επηρεάσει  σε ένα βαθμό 
την κερδοφορία και τις εν γένει οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας και του Ομίλου . 

  
 

2. Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Γενικότερα, η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη συστηματική 
παρακολούθηση και αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών εισροών και εκροών σε μόνιμη 
βάση, ώστε ο Όμιλος να έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται απρόσκοπτα στις ταμειακές του 
υποχρεώσεις. Σημαντικό γεγονός, που επηρέασε θετικά τη ρευστότητα της Εταιρείας, ήταν η 
επωφελής συμφωνία για την ρύθμιση των δανειακών της υποχρεώσεων µε την Εθνική Τράπεζα 
η οποία έλαβε χώρα στην διάρκεια της χρήσης 2016 και  η οποία ρύθμιση  τηρείται ανελλιπώς 
έως και σήμερα. 
 
Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψιν των σημαντικών ανησυχιών αναφορικά με την πορεία τόσο της 
ελληνικής όσο και της παγκόσμιας οικονομίας συνεπεία της κήρυξης πανδημίας από τον Π.Ο.Υ. 
λόγω της εμφάνισης και ταχύτατης διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 σε 
ολόκληρο τον κόσμο, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο η παγκόσμια ύφεση και οι 
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δυσμενείς συνέπειές της να επηρεάσουν, σε ελεγχόμενο πάντως βαθμό, την ρευστότητα της 
Εταιρείας.  

 
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 ο όμιλος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να είναι επαρκώς 
καλυμμένος έναντι του κινδύνου της μειωμένης τεχνολογικής εξέλιξης με τους ακόλουθους 
τρόπους:  

 
 Αναπτύσσοντας τα προϊόντα σε ευρέως διαδεδομένες διεθνώς πλατφόρμες που έχουν 

σημαντικό χρόνο ζωής και επιπλέον απαιτούν σημαντικούς πόρους για την αλλαγή τους από 
την πελατειακή βάση. 

 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 ο συγκεκριμένος κίνδυνος 
αξιολογείται ως ελεγχόμενος και διαχειρίσιμος. 

 
4. Κίνδυνος επιτοκίου 

 
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων που προέρχεται από τα μακροπρόθεσμα δάνεια δεν είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς το σύνολο αυτών αφορούν δάνεια µε προσυμφωνημένο επιτόκιο 
καθ’ όλη τη διάρκεια τους. Πολιτική της Διοίκησης του Ομίλου 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 
Διοίκηση 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 
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Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι πάντοτε υπαρκτός και υπολογίσιμος στον τομέα 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 την 
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 προσωποποιημένων 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 
Διοίκηση 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 αυτής προσωποποιημένων υπηρεσιών και λύσεων υψηλού 
επιπέδου, γεγονός που την καθιστά πιο ανθεκτική στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 
κινδύνου.  

 
7. Κίνδυνοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19   

 
Η ραγδαία εξάπλωση και η ταχύτατη διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, η οποία είχε ως 
αποτέλεσμα την κήρυξη πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), αποτελεί 
μια πρωτόγνωρη δοκιμασία, που αναμένεται μετά βεβαιότητας πλέον να έχει δυσμενείς 
συνέπειες τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια οικονομία και αγορά. Σύμφωνα με τις  
 
εκτιμήσεις του ΔΝΤ η προοπτική για την παγκόσμια ανάπτυξη είναι αρνητική, με ύφεση ίση ή 
και μεγαλύτερη από αυτή στη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η 
αναπτυξιακή δυναμική που εμφάνισε η ελληνική οικονομία, μετά από μια παρατεταμένη κρίση 
και εφαρμογή επίπονων προγραμμάτων προσαρμογής και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών 
διακόπηκαν απότομα λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.   
 
Κατά τη χρονική στιγμή σύνταξης της παρούσας Εκθέσεως δεν μπορούν να εξαχθούν με 
βεβαιότητα ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του 
κορωνοϊού στη δραστηριότητα, τα οικονομικά αποτελέσματα και τα μεγέθη της Εταιρείας, 
καθόσον δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς η χρονική διάρκεια και η ένταση της 
υγειονομικής κρίσης.  
 
Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρείας, με αίσθημα ευθύνης, παρακολουθεί συστηματικά 
τις εξελίξεις και φροντίζει καθημερινά για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση 
των διαδικασιών που κρίνονται σκόπιμες και αναγκαίες, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία και η επιχειρησιακή της συνέχεια. 
 
Ειδικότερα, ενεργώντας με πρωταρχικό γνώμονα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της, 
αλλά και την διασφάλιση της λειτουργίας της, προέβη σε περιορισμένο βαθμό στην αναστολή  
συμβάσεων εργασίας  (με έμφαση κυρίως στα πρόσωπα που εντάσσονται στις λεγόμενες 
ευπαθείς ομάδες) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής συνέχιση της λειτουργίας της. 
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Περαιτέρω, έχει μεριμνήσει για την έγκυρη ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού αναφορικά 
με την σχολαστική τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και των συστάσεων και οδηγιών του 
ΕΟΔΥ και των λοιπών αρμοδίων κρατικών φορέων. 
 
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει την ύπαρξη και δυνατότητα χρήσης 
επαρκών ταμειακών διαθεσίμων, ενώ παρακολουθεί παράλληλα και όλα τα μέτρα στήριξης που 
έχει θεσπίσει η ελληνική πολιτεία για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, των οποίων ενδέχεται 
να κάνει χρήση μετά από αξιολόγηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει προσηκόντως τις δυσμενείς 
συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.  

 

14. 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, το 
σύνολο των οποίων υποχρεώσεων εξυπηρετείται προσηκόντως . (Βλέπε σχετικά στη σημείωση 6) 

 

15. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
O Όμιλος και η Εταιρία  κατά την 30.06.2020 απασχόλησαν κατά μέσο όρο 41 άτομα έναντι 40 και 39 
ατόμων για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα την 31.12.2019. 

 

16. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ 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 ΔΛΠ 24 έχουν ως 
εξής: 
 
 
 
 

 
 

 

  

30.06.20 30.06.19 30.06.20 30.06.19
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Σε θυγατρική 0 0 0 0
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 0 0
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από θυγατρική 0 15.845 0 15.845
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 5.303 0 5.303
Απαιτήσεις
Από θυγατρική 0 8.000 9.520 8.000
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 160.224 173.773 160.224 173.773
Υποχρεώσεις
Σε θυγατρική 0 0 0 0
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 9.102 1.174 9.102 1.174
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 0 0 0 0
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και μέλη  της διοίκησης 150.000 150.000 150.000 150.000
Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη  και μέλη  της διοίκησης 0 0 0 0

ΕταιρείαΌμιλος
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17. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Δικαστικές υποθέσεις 
 
Με εξαίρεση ενδεχόμενη απαίτηση που προκύπτει από την άσκηση αγωγής κατά της Τράπεζας 
Πειραιώς για αχρεώστητες καταβολές στο παρελθόν εγγυητικών επιστολών ποσού € 1,1 εκατ. , η 
οποία ευρίσκεται ακόμη στο πρώτο στάδιο εκδικάσεώς της , δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόμενες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοοικονομικές 
της καταστάσεις .  
 
Σημειώνεται ότι οι καταβολές αυτές δεν εμφανίζονται πλέον στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
της μητρικής Εταιρείας.  
Με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις εκτιμήσεις των νομικών συμβούλων της Εταιρείας υπάρχει 
σημαντική πιθανότητα η έκβαση της υπόθεσης να είναι θετική  υπέρ της εταιρίας. 

18. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου δεν είναι οριστικές, καθώς υπάρχουν ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις, οι οποίες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:   
 

 
 

Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994 
(ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 2859/2000 
(ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α.) και γ) της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων 
για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις 
χρήσεις μέχρι και το 2013 έχει παραγραφεί μέχρι την 31.12.2019, με την επιφύλαξη ειδικών ή 
εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις 
προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν. 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 Διοίκηση 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 2018, τόσο η μητρική όσο και η μοναδική θυγατρική εταιρία, 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 Διοίκηση 
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.  

Επωνυμία Έδρα Ανέλεγκτες χρήσεις
Ίλυδα Αθήνα 2014 έως 2019
Cardisoft Αθήνα 2014 έως 2019
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Για τη χρήση 2019, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε 
εξέλιξη για τις εταιρείες του Ομίλου και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να 
χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση της παρούσας Εκθεσης. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 
ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 
επίδραση στις εν λόγω Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική νομοθεσία, ο 
έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ισχύει για τις χρήσεις 2017 και εφεξής 
σε προαιρετική βάση.  

 

19. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των ενδιάμεσων  
χρηματοοικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν στον Όμιλο, στα οποία επιβάλλεται 
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
 
 
 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 
 
 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 
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