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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
1.1 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Κύριοι Μέτοχοι,
το έτος 2004 αποτέλεσε έναν από τους σηµαντικότερους σταθµούς στην εξελικτική πορεία της
εταιρείας µας αφενός ένεκα της σηµαντικής αύξησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων σε επίπεδο
πωλήσεων, κερδών, βελτίωσης του µικτού κέρδους, επενδύσεων και εν γένει της άριστης
χρηµοτοοικονοµικής διάρθρωσης που χαρακτηρίζει το σύνολο των οικονοµικών µας δεικτών και
αφετέρου ένεκα της σηµαντικής επέκτασης του πελατολογίου µας ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τοµέα.
Η συµµετοχή µας στην πλειοψηφία των έργων του Γ’ ΚΠΣ που αφορούν τον ιδιωτικό τοµέα, ήταν
σηµαντική µε υπογεγραµµένες συµβάσεις που εξασφαλίζουν τον κύκλο εργασιών µας για τα
επόµενα δύο χρόνια.
Η βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών είναι αποτέλεσµα της ανάπτυξης των εργασιών µας, που
επιτεύχθηκε σε ένα περιβάλλον γενικότερης συγκράτησης των δαπανών για επενδύσεις στην
πληροφορική, από την πλευρά των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, η στρατηγική µας που
βασίζεται κυρίως :
- Στην παροχή ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών
- Στην διάθεση προϊόντων λογισµικού για εξειδικευµένες αγορές
- Στην εξεύρεσης κατάλληλων και αποτελεσµατικών λύσεων προς τους πελάτες µας
- Στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής
συνέβαλαν σε αυτή την σηµαντική ανάπτυξη των εργασιών µας η οποία ξεπέρασε και τις
προβλέψεις του ενηµερωτικού δελτίου κατά την εισαγωγή της εταιρείας µας στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών.
Τα δεδοµένα αυτά σε συνδυασµό µε την κρίση που χαρακτηρίζει τον κλάδο της πληροφορικής
καταδεικνύουν τον δυναµικό χαρακτήρα της εταιρείας µας και αποτελούν το καλλίτερο εχέγγυο για
την κατάταξη µας µεταξύ των κορυφαίων εταιρειών πληροφορικής στην χώρα µας.
Βασικό µέληµα µας και για τα επόµενα χρόνια θα είναι η επιβεβαίωση των προβλέψεων του
ενηµερωτικού δελτίου, η συνέπεια στην τήρηση του επενδυτικού προγράµµατος,, η διατήρηση της
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών µας, η επαύξηση του πελατοκεντρικού
προσανατολισµού που επιθυµούµε µε το σύνολο των πελατών µας και τέλος η διατήρηση της εν
γένει συνέπειας που διακρίνει την εταιρεία µας σταθερά από την ίδρυση της µέχρι σήµερα.
Για την χρήση 2004 η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην γενική συνέλευση των µετοχών τη
διανοµή µερίσµατος 0,06 ευρώ (έξι λεπτά) ανά µετοχή. Το µέρισµα θα δικαιούνται και οι νέες
µετοχές που προέκυψαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά την πρόσφατη
εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µέρισµα είναι µέρος των κερδών της εταιρείας. Τα υπόλοιπα κέρδη που
δεν διανέµονται, βάσει της ένταξης του επενδυτικού µας προγράµµατος στις διατάξεις του
αναπτυξιακού νόµου 2601/98, θα γίνουν αφορολόγητα αποθεµατικά τα οποία στη συνέχεια θα
κεφαλοποιηθούν µε συνέπεια την διανοµή δωρεάν µετοχών.
Ολοκληρώνοντας αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερµά τα στελέχη, το ανθρώπινο
δυναµικό και τους εν γένει συνεργάτες µας στους οποίους οφείλεται κατά ένα µεγάλο µέρος η
αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας µας.

Σελίδα : 5

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2004
1.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας
«ΙΛΥ∆Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26939/06/Β/92/7
Κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και του
Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι µέτοχοι της εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΛΥ∆Α
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥ∆Α
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ», σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της την 8η Ιουνίου
2005, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο ∆ήµο
Χαλανδρίου, Λεωφόρος Κηφισίας 180, Domus Center, 2ος όροφος (περιοχή Αγίας Βαρβάρας) ΤΚ
152 31, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2004 (1/1/2004–31/12/2004), της καταστάσεως λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, του
πίνακα διαθέσεως των αποτελεσµάτων και του προσαρτήµατος.
2. Έγκριση απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί διανοµής µερίσµατος.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως διαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του πιστοποιητικού
του ελεγκτή για τα πεπραγµένα της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004 και για τις αντίστοιχες
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για
τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσεως 1/1/2004 – 31/12/2004.
Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού ελεγκτού από το µητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για την
χρήση 1/1/2005-31/12/2005 και καθορισµός αµοιβής αυτών.
Έγκριση καταβληθεισών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αµοιβών-αποζηµιώσεων και προέγκρισηκαθορισµός νέων αµοιβών και µισθών των µελών αυτού.
Επικύρωση και επαναβεβαίωση του χρονοδιαγράµµατος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων.
Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και
επικυρώσουν το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
∆ιάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,
οφείλουν :
- Εάν οι µετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν το σύνολο ή
µέρος των µετοχών που κατέχουν -µέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την
σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της
εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 180-Χαλάνδρι), πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως.
- Εάν οι µετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό να δεσµεύσουν µε δήλωσή τους στο
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν και να
παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών,
την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 180-Χαλάνδρι),
πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής
Συνελεύσεως.
Επίσης εντός της ίδιας πενθήµερης προθεσµίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Γενικής
Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν δι’ αντιπροσώπου στην ανωτέρω
Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή ν’ αποστείλουν στο Ταµείο της εταιρείας τα έγγραφα
νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων τους.
Χαλάνδρι, 11 Μαίου 2005, Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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1.3 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η πορεία της ΙΛΥ∆Α ΑΕ από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα χαρακτηρίζεται από συνέπεια και
συνεχή άνοδο τόσο των πωλήσεων όσο και των κερδών της.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κατά κύριο ρόλο στην ανάπτυξη λογισµικών προγραµµάτων και
ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφορικής, τα οποία αποτελούν συνδυασµό λογισµικού,
εξοπλισµού πληροφορικής και συστηµάτων επικοινωνιών, έχοντας αναπτύξει αξιόλογη ίδια
τεχνογνωσία τόσο σε εφαρµογές λογισµικού επιχειρηµατικής διαχείρισης (ERP) όσο και σε
εξειδικευµένες εφαρµογές σε κάθετες αγορές, συνδυάζοντας µε λειτουργικό τρόπο συστήµατα
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Ο στόχος του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας είναι η εδραίωσή της ως δυναµικής, ευέλικτης και
καινοτόµου.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της ΙΛΥ∆Α ΑΕ:
•

Η Εταιρεία για την ανάπτυξη των προϊόντων της χρησιµοποιεί τεχνολογία αιχµής έχοντας
επενδύσει κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη ίδιας (In House) τεχνογνωσίας. Αποτέλεσµα αυτού
είναι τα προϊόντα της Εταιρείας να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά παρουσιάζoντας υψηλή
προστιθέµενη αξία.

•

Η Εταιρεία αποτελεί µια ιδιαίτερα δυναµική Εταιρεία ως προς την εξέλιξη των αποτελεσµάτων
της, µε σηµαντική διαχρονική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της
αποκλειστικά µέσα από τη δραστηριότητά της.

•

Πρόκειται για µια άκρως ανταγωνιστική εταιρεία -συγκριτικά µε το µέγεθος της, καθώς
περιλαµβάνει στο πελατολόγιο της µεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, γεγονός που
καταδεικνύει την αποδεδειγµένη αξιοπιστία των εφαρµογών της και της άρτιας υποστήριξης
αυτών.

•

Αποτελεί πρωτοπόρο εταιρία ως προς τη ικανότητα της να συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογικές
πλατφόρµες, αναπτύσσοντας αποτελεσµατικά ολοκληρωµένες εφαρµογές – λύσεις, ιδιαίτερα σε
εξειδικευµένες εφαρµογές σε κάθετες αγορές, όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο
επενδυτικό σχέδιο.

•

Κατέχει σηµαντικό µερίδιο αγοράς σε εξειδικευµένες κάθετες αγορές (niche markets) οι οποίες
παρουσιάζουν σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης και είναι σχετικά δύσκολη η είσοδος σε αυτές
ανταγωνιστικών εταιριών.

•

Η Εταιρεία διακρίνεται για την ικανότητα της στην ανάπτυξη κατά παραγγελία (tailor-made)
εφαρµογών η οποία καταδεικνύει την υποδοµή της, στο σχεδιασµό, στην ανάπτυξη και
υλοποίηση εξειδικευµένων εφαρµογών από µηδενική βάση, στοιχείο ανταγωνιστικότητας και
διαφοροποίησης.

•

Παρά το µεσαίο της µέγεθος, η Εταιρεία έχει επιτύχει ικανοποιητική διαφοροποίηση του
πελατολογίου της µε απουσία εξάρτησης από συγκεκριµένους πελάτες.

•

Τα προϊόντα της Εταιρείας έχουν αναπτυχθεί µε βάση τη χρήση τεχνογνωσίας και εργαλείων
λογισµικού τα οποία είναι διαθέσιµα στην αγορά και δεν παρουσιάζουν εξάρτηση από
συγκεκριµένες τεχνολογίες ή πλατφόρµες λογισµικού. Παράλληλα η Εταιρεία διαθέτει
καταρτισµένο και έµπειρο προσωπικό και έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να
ενσωµατώνει στις εφαρµογές της, τις νέες τάσεις στο χώρο της πληροφορικής.

•

Τα προϊόντα της Εταιρείας διακρίνονται για την υψηλή δεκτικότητα παραµετροποίησης τους. Το
γεγονός αυτό επιτρέπει στην Εταιρεία τη παροχή ακόµη και σε «τυποποιηµένες» εφαρµογές
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ERP προς µεγάλες εταιρίες, υψηλού βαθµού εξειδίκευσης ανά πελάτη, κάτι το οποίο αποτελεί
σηµαντικό στοιχείο διαφοροποίησης.
•

Λόγω της ικανότητας ανάπτυξης λογισµικού και της υφιστάµενης βάσης τεχνογνωσίας της, η
Εταιρεία παρουσιάζει υψηλή ευελιξία για συνεργασίες µε άλλες εταιρείες του κλάδου για την
από κοινού ανάπτυξη εξειδικευµένων εφαρµογών και της διείσδυσης σε νέες αγορές µε σχετικό
µικρό κόστος για την Εταιρεία. Παράλληλα µε το τρόπο αυτό διευρύνεται σηµαντικά η
χρησιµοποίηση της τεχνογνωσίας της Εταιρείας σε νέες εφαρµογές.

•

Η Εταιρεία παρουσιάζει υγιή κεφαλαιακή διάθρωση και διαθέτει την ικανότητα υλοποίησης του
επενδυτικού της προγράµµατος.

•

Η Εταιρεία έχει ενταχθεί κατ’ επανάληψη σε διάφορα αναπτυξιακά προγράµµατα και έχει
αξιολογηθεί από εξειδικευµένους φορείς ως εταιρεία υψηλής τεχνολογίας µε ειδίκευση την
ανάπτυξη λογισµικού.

Οικονοµικά Αποτελέσµατα χρήσης 2004
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004, το κλίµα της αγοράς ήταν αρνητικό για τις εταιρίες
πληροφορικής. Παρ’ ολ’ αυτά η Εταιρία ουσιαστικά πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει για τη
χρήση τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και αποτελεσµάτων.
Στην καλή της πορεία συνέβαλε :
•

Η αύξηση της συµµετοχής των πωλήσεων λογισµικού στο µίγµα πωλήσεων. Οι πωλήσεις
λογισµικού αποτελούν το κύριο αντικείµενο, όπου η Εταιρία έχει τη µεγαλύτερη προστιθέµενη
αξία και βεβαίως έχουν το µεγαλύτερο µικτό περιθώριο. Αποτέλεσµα ήταν η αύξηση του µικτού
περιθωρίου κατά 1,5% περίπου σε σχέση µε το 2003 και κατά 3% περίπου σε σχέση µε την
πρόβλεψη του επενδυτικού σχεδίου.

• Η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων κοντά στα προβλεπόµενα επίπεδα.
Αποτέλεσµα των ανωτέρω η διαµόρφωση ελαφρά βελτιωµένου λειτουργικού αποτελέσµατος σε
σχέση µε το προβλεπόµενο από το επενδυτικό σχέδιο.
•

Βέβαια το έκτακτο έξοδο ύψους €280 χιλ. περίπου το οποίο σχετίζεται κυρίως µε την εισαγωγή
στη ΝΕΧΑ επηρέασε αρνητικά τα προ φόρων αποτελέσµατα διαµορφώνοντας το αντίστοιχο
περιθώριο στο 23,7% (έναντι των προβλεποµένων, οριακή µείωση περιθωρίου κατά 0,5% µε
απώλεια €60 χιλ)

Συνολικά, τα αποτελέσµατα της Εταιρίας ακολούθησαν µε συνέπεια τα προβλεπόµενα από το
Επενδυτικό σχέδιο.
Η Εταιρία για το 2005 έχει διατηρήσει ουσιαστικά τις προβλέψεις της, µειώνοντας οριακά πωλήσεις
(€170 χιλ.) και κέρδη προ φόρων (€120 χιλ.) για να αντικατοπτρίσει την τρέχουσα πραγµατικότητα
της αγοράς. Η µέχρι σήµερα πορεία της δείχνει ότι έχει δυνατότητα να επιτύχει αυτούς τους
στόχους.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2004 η Εταιρία υλοποίησε κανονικά τις επενδύσεις που περιελάµβανε
στο Επενδυτικό της Σχέδιο για την εισαγωγή της στη ΝΕΧΑ.
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ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κύριοι άξονες του Επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρείας είναι:
♦

Η χρηµατοδότηση του ήδη εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του Ν.
2601/1998 που αφορά την έρευνα και ανάπτυξη για την αναβάθµιση υφιστάµενων
λογισµικών προϊόντων και την προσαρµογή τους για την κάλυψη αναγκών υφισταµένων και
νέων αγορών.

♦

Η χρηµατοδότηση του νέου επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας το οποίο αφορά την
ανάπτυξη εξειδικευµένων εφαρµογών σε νέες αγορές, οι οποίες βασίζονται στο συνδυασµό
τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

♦

Η απόκτηση σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων οι οποίες θα καλύπτουν από άποψη
λειτουργικής υποδοµής και ασφάλειας, τις ανάγκες των τµηµάτων έρευνας και ανάπτυξης
λογισµικού της Εταιρείας.

♦

Η επέκταση της Εταιρείας σε νέες κάθετες αγορές στις οποίες η Εταιρεία σήµερα δεν έχει
ιδιαίτερη παρουσία.

♦

Η ενίσχυση του υποκαταστήµατος της Εταιρείας στη Β. Ελλάδα έτσι ώστε να αποτελέσει
την βάση υποστήριξης της δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η ∆ηµόσια Εγγραφή της Εταιρείας ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2004 και για το λόγο αυτό
παρουσιάζεται χρονική αναθεώρηση της υλοποίησης του Επενδυτικού Προγράµµατος. Η Εταιρεία
ενηµέρωσε για τη χρονική αυτή απόκλιση σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθµό
58/28.12.2000 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α.
Εντός του 2004 το επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρίας εξελίχθηκε σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό ενώ σε ορισµένες κατηγορίες επενδύσεων η απορροφητικότητα ήταν ελαφρά
µεγαλύτερη της προγραµµατισµένης βοηθούµενη κυρίως από τις επενδύσεις του πρώτου εξαµήνου.
Συνολικά επενδύθηκαν €1.957 χιλ. έναντι πρόβλεψης για €1.659 χιλ., στο σύνολο τους προερχόµενα
από τα κεφάλαια της ΝΕΧΑ.
Το Επενδυτικό Πρόγραµµα εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί κανονικά έως και το τέλος του 2005,
όπως είχε αρχικά αναφερθεί.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το υπό εξέλιξη επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας :
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1.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
1.4.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(σε χιλ. €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
2002

Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων)
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Σύνολο
Λειτουργικό αποτέλεσµα (1)
Έκτακτα αποτελέσµατα
Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων
Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων
Αποσβέσεις
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές ∆.Σ.(2)
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ.,
& φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων (2),(6)
Συνολικό καθαρό µέρισµα
Σταθµισµένος αριθµός µετοχών(3)
Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης (5)
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η(8)
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές ∆.Σ.(2)
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ.,
& φόρους φορολογικού ελέγχου(6),(7)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ(4)
Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές ∆.Σ.(2)
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ.,
& φόρους φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρήσεων(6),(7)
Μέρισµα ανά µετοχή
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ(4),(8)
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές ∆.Σ.(2)
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ.,
& φόρους φορολογικού ελέγχου(6),(7)

2003

2004

3.360,04
1.672,12
6,07
1.678,19
1.478,01
20,44
1.498,45
1.503,77
657,67
846,10
825,72

4.552,71
2.457,73
2,45
2.460,18
2.104,30
2,40
2.119,20
2.117,16
1.065,78
1.051,37
888,25

5.422,26
3.206,90
9,14
3.216,04
2.761,93
(17,56)
2.778,04
2.773,96
1.401,33
1.372,63
1.184,80

825,72
0,00

866,20
240,00

1.136,18
312,00

3.200.000 3.200.000 3.200.000
2.368.000 3.200.000 4.800.000

839,44
819,07

1.037,79
874,67

1.361,43
1.173,60

807,07

864,67

1.147,60

0,47
0,26
0,26

0,66
0,33
0,28

0,87
0,43
0,37

0,26
0,00

0,27
0,07

0,36
0,10

0,26
0,26

0,32
0,27

0,43
0,37

0,25

0,27

0,36

Σηµειώσεις
Για τον υπολογισµό των µικτών κερδών και του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί
προηγουµένως οι αποσβέσεις από το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης, τα έξοδα διάθεσης
και τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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∆ιαχωρισµός Αποσβέσεων
2002

2003

2004

7,28

137,20

325,03

Έξοδα ∆ιοίκησης

141,64

28,82

22,58

Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης

497,55

887,94

744,38

11,21

11,83

24,29

0,00

0,00

285,06

657,67

1.065,78

1.401,33

(σε χιλ. €)
Κόστος Πωληθέντων

Έξοδα ∆ιάθεσης
Mη ενσωµατωµένες στο λειτoυργικό κόστος
Σύνολο

1.4.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(σε χιλ. €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
2002

2003

2004

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης
Ασώµατες & Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Σύνολο Ακινητοποιήσεων
Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες & Λοιπές Επιχειρήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

38,67
3.057,82
856,82
2.201,00
190,27
4,63
2.198,04
0,00
4.431,98

25,12
4.303,82
1.466,01
2.837,81
249,93
5,29
3.758,44
0,00
6.236,14

339,07
6.238,87
3.130,48
3.108,40
120,94
6,53
6.416,50
0,00
9.991,42

Ίδια Κεφάλαια
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.992,60
27,81
0,00
1.407,60
1.407,60
3,96
4.431,98

3.604,73
34,20
0,00
2.593,33
2.593,33
3,88
6.236,14

7.597,05
54,19
0,00
2.337,71
2.337,71
2,46
9.991,42

1,13 €

1,58 €

Λογιστική Αξία Μετοχής (1)

1,26 €

(1) Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας ανά µετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών
στο τέλος κάθε χρήσης . Για το 2004 δεν έχει αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια ο φόρος
εισοδήµατος και το µέρισµα της χρήσης.
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1.4.3

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

Η επεξήγηση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών του πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται στο
κεφάλαιο “Στοιχεία Εταιρείας” παράγραφος “Απολογιστικά Στοιχεία ∆ραστηριότητας”.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
2002
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)
Κύκλου Εργασιών
21,02%
Κερδών προ Φόρων
36,41%
Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές ∆.Σ.
36,45%

2003

2004

35,50%
24,26%
7,57%

19,10%
30,56%
33,39%

Κερδών µετά από φόρους χρήσης, Aµοιβές ∆.Σ. & Φόρους Φορολ. Ελέγχου
Προηγ. Χρήσεων
Ενσωµάτων Παγίων (Αξία Κτήσης)

36,45%
96,43%

4,90%
4,99%

31,17%
24,48%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ %
Μικτού Κέρδους
Καθαρού Κέρδους προ φόρων

49,76%
25,18%

53,98%
23,09%

59,14%
25,31%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) (%)
Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων
Μ.Ο Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων

32,99%
23,35%

31,87%
19,71%

24,51%
16,92%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική Ρευστότητα
Άµεση Ρευστότητα
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΗΜΕΡΕΣ)
Απαιτήσεων
Προµηθευτών
Αποθεµάτων
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
Ξένα / Ίδια κεφάλαια
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)
Χρηµατ/κά Έξοδα / Μικτό Κέρδος
Χρηµατ/κά Έξοδα / Κέρδη προ φόρων και τόκων

156,00% 144,71% 274,19%
146,00% 136,94% 258,78%

196
470
30

231
599
35

257
343
59

47,17%
0,00%

72,05%
2,55%

30,80%
0,00%

0,10%
0,12%

0,35%
0,46%

0,63%
0,74%
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1.4.4

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

Η επεξήγηση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών του πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται στο
κεφάλαιο “Στοιχεία Εταιρείας” παράγραφος “Απολογιστικά Στοιχεία ∆ραστηριότητας”.
ΒΑΣΙΚΟΙ ANAMOΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
2002
2003
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)
Κύκλου Εργασιών
21,02% 35,50%
Κερδών προ Φόρων
46,31% 23,63%
Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές ∆.Σ.
46,62%
6,79%
Κερδών µετά από φόρους χρήσης, Aµοιβές ∆.Σ. & Φόρους Φορολ. Ελέγχου
47,33%
7,14%
Προηγ. Χρήσεων
Ενσωµάτων Παγίων (Αξία Κτήσης)
96,43%
4,99%

2004
19,10%
30,56%
34,18%
32,72%
24,48%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ %
Μικτού Κέρδους
Καθαρού Κέρδους προ φόρων

58,78%
24,98%

42,23%
22,80%

59,14%
25,11%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) (%)
Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων
Μ.Ο Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων

33,86%
23,73%

32,20%
19,74%

24,44%
16,78%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική Ρευστότητα
Άµεση Ρευστότητα
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
Ξένα / Ίδια κεφάλαια
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)
Χρηµατ/κά Έξοδα / Μικτό Κέρδος
Χρηµατ/κά Έξοδα / Κέρδη προ φόρων και τόκων

156,00% 144,71% 274,19%
146,00% 136,94% 258,78%

51,00%
0,00%

75,00%
2,55%

31,40%
0,00%

0,10%
0,08%

0,35%
0,47%

0,63%
0,74%
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1.4.5 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και
λογιστικό έλεγχο της Εταιρείας και τους φόρους φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 1993-2003, τα ίδια
κεφάλαια και η λογιστική αξία της µετοχής διαµορφώνονται ως εξής :

(σε χιλ. €)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004

Ίδια Κεφάλαια
Μείον:
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού
Μη λογισθείσες αποσβέσεις
Επισφαλείς απαιτήσεις
∆ιαφορά από αποτίµηση συµµετοχών
Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
Φόροι φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1993-2001
Εκτίµηση φόρων φορολογικού ελέγχου 2002-2003
Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια
Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (1) (σε €)
(1)

2.992,60

3.604,73

7.597,05

22,16
0,96
0,00
3,80
29,76
0,00
34,06
2.901,87
1,23

26,80
0,96
0,00
8,98
14,88
0,00
10,00
3.543,11
1,11

35,00
0,00
0,00
12,00
0,00
0,00
26,00
7.524,05
1,57

Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας δηµοσιευµένης χρήσης (31/12/2003) και την αύξηση της
ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από 0,37 € σε 0,5 €, όπως αποφασίστηκε κατά την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 18/9/2003.

1.4.6 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
Οι αναµορφώσεις των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα και µε τον ανεξάρτητο οικονοµικό
έλεγχο, έχουν ως εξής:
2002

2003

2004

Κέρδη Ισολογισµού προ φόρων
Μείον :
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού
Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων
Μη λογισθείσες Αποσβέσεις
Ζηµία από συµµετοχές
Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων
Φόροι Χρήσης

846,10

1051,37

1.372,63

2,85
0,00
0,00
3,80
839,44
20,37

4,60
0,00
0,00
8,98
1037,79
163,12

8,20
0,00
0,00
3,00
1.361,43
187,83

Αναµορφωµένα Κέρδη µετά απο φόρους χρήσης
Φόροι Φορολογικού Ελέγχου στη χρήση που αναλογούν
Εκτίµηση φόρων φορολογικού ελέγχου

819,07
0,00
12,00

874,67
0,00
10,00

1173,60
0,00
26,00

Αναµορφωµένα Κέρδη µετά απο φόρους χρήσης & φόρους
φορολογικού ελέγχου.

807,07

864,67

1147,60
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1.5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που
κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης,
των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας «ΙΛΥ∆Α Α.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής «Εταιρεία» ή «ΙΛΥ∆Α Α.Ε.»), από τους
επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας :
∆ιεύθυνση : Λεωφόρος Κηφισίας 180, Domus Center, 3ος Όροφος, ΤΚ 152 31, Χαλάνδρι.
Τηλ : 210-67.26.200 – Fax : 210-67.29.480 – Web Site : www.ilyda.com – E-mail : info@ilyda.com
Αρµόδιοι : Φραγκούλης Στρατής
Υπεύθυνος Τµήµατος Μετόχων
Ανυφαντάκης Βασίλης
Πρόεδρος και Γενικός ∆/ντής της Εταιρείας
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας για την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως
αυτές καθορίζονται στο άρθρο 16 της απόφασης 5/204/14-12-2000 και της απόφασης 14/207/19-122000 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
Eντός της χρήσης 2004 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της κατά 100 % θυγατρικής εταιρείας
DIOSCOURIDES ΑΕ η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών στις 26-4-2005 .
Η DIOSCOURIDES ΑΕ την 30/9/04 ηµεροµηνία µε την οποία έγινε απορρόφηση, στερείτο
αποθεµάτων. Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ παρείχε υπηρεσίες µέχρι 30-9-2004, έκτοτε η δραστηριότητα της
µεταφέρθηκε στην εταιρεία ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ.
Τα κέρδη της DIOSCOURIDES AE προ φόρων της περιόδου από 1/1/2004 έως 30/9/2004 ανήλθαν
σε 45.680,29 €.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων
που περιέχει είναι ο κ. Βασίλης Ανυφαντάκης – Πρόεδρος και Γενικός ∆/ντής της Εταιρείας και ο κ.
Νίκος Νικολάου υπεύθυνος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του
περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνει υπεύθυνα
ότι :
 Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή.
 ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία εκτός των ανωτέρω αναφεροµένων και δεν έχουν λάβει χώρα
γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το
σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο.
 Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν
δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην
οικονοµική τους κατάσταση.
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1.6

ΝΟΜΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1.6.1 ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο νοµικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργήθηκε από το ∆ικηγορικό Γραφείο Ιωάννου Πάσχου, Λ.
Αλεξάνδρας 62, 114 73 Αθήνα, τηλ. 210-88.40.220 και είχε ως αντικείµενο:
Α. Τη διαπίστωση της εν γένει νοµικής κατάστασης της Εταιρείας και την καταγραφή αυτής σε
Έκθεση Νοµικού Ελέγχου.
Β. Τη διαπίστωση και καταγραφή στην Έκθεση νοµικών θεµάτων, που τυχόν θα προέκυπταν κατά
τη διάρκεια του οικονοµικού ελέγχου.
Ο νοµικός ελεγκτής στην έκθεση νοµικού ελέγχου που διενεργήθηκε και καλύπτει την περίοδο έως
και 12/5/2003 παρατηρεί τα ακόλουθα:
 «Η Εταιρεία έχει νόµιµα συσταθεί το 1992 και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Καταστατικού της, τον κ.ν.. 2190/1920 και την εµπορική νοµοθεσία εν γένει.
 Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και δεν υπάρχουν ειδικές
κατηγορίες µετοχών, ούτε προνόµια ή βάρη επ’ αυτών.
 Τα όργανα της Εταιρείας συγκροτήθηκαν και έλαβαν αποφάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Καταστατικού της και της εµπορικής νοµοθεσίας.
 Οι εκπρόσωποι της Εταιρείας είναι νοµίµως εκλεγµένοι και εξουσιοδοτηµένοι να την
εκπροσωπούν. Κανένα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της δεν έχει καταδικασθεί σε
ποινή που να συνεπάγεται τις εκπτώσεις των άρθρων 59 επ. του Ποινικού Κώδικα.
 ∆εν έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις κήρυξης της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως ή
θέσης της υπό αναγκαστική διαχείριση. ∆εν υφίσταται απόφαση της Εταιρείας περί λύσεως και
θέσεώς της υπό εκκαθάρισης, ούτε έχει ανακληθεί η σχετική άδεια συστάσεώς της από τις
αρµόδιες αρχές.
 Η Εταιρεία έχει νόµιµους τίτλους κυριότητας επί των ακινήτων της. Επί των ακινήτων της δεν
υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
 Η Εταιρεία έχει καταρτίσει διάφορα ασφαλιστήρια συµβόλαια των ακινήτων και κινητών παγίων
στοιχείων της, από τον έλεγχο των οποίων δεν προέκυψε κάτι το αξιοσηµείωτο ή ασύνηθες,
Εντούτοις, κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί ότι δεν είµαστε σε θέση να αποφανθούµε ως προς
την επάρκεια ή την ακρίβεια των ασφαλιζοµένων κεφαλαίων των εν λόγω ασφαλιστηρίων.
 Η Εταιρεία είναι νόµιµα καταχωρηµένη στις αρµόδιες φορολογικές αρχές και, όπως προκύπτει
από το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας που µας προσκοµίσθηκε, τυγχάνει φορολογικά
ενήµερη. Βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη µας και των σχετικών φύλλων ελέγχου φόρου
εισοδήµατος που µας προσκοµίσθηκαν, προκύπτει ότι η Εταιρεία έχει ελεγχθεί µέχρι και τη
χρήση 2001. Οι διαφορές φόρων που είχαν βεβαιωθεί στο παρελθόν έχουν σήµερα αποπληρωθεί
ολοσχερώς.
 Η Εταιρεία απασχολεί προσωπικό, το οποίο έχει προσλάβει δυνάµει συµβάσεων εργασίας
αορίστου χρόνου, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.∆. 156/1994. Η Εταιρεία είναι
ασφαλιστικά ενήµερη απέναντι στο Ι.Κ.Α. Επισηµαίνουµε ότι τα χορηγηθέντα προς την Εταιρεία
πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, τελούν υπό την ρητή επιφύλαξη του δικαιώµατος
των εν λόγω ασφαλιστικών φορέων να επιβάλλουν στο µέλλον κατόπιν ελέγχου εις βάρος της
Εταιρείας επιπλέον ποσά ασφαλιστικών εισφορών.
 Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στα Μητρώα του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Αθηνών µε αριθµό µητρώου 96705, όπου είναι ταµειακά ενήµερη µέχρι και 31.12.2003. Η
επωνυµία της έχει νοµότυπα καταχωρηθεί στα µητρώα του Επιµελητηρίου αυτού και δεν
υπάρχουν αµφισβητήσεις επί του δικαιώµατος αυτού.
 Τέλος, επισηµαίνουµε ότι, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία,
διενεργήσαµε πλήρη νοµικό έλεγχο και της εταιρείας µε την επωνυµία «DIOSCOURIDES
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣελίδα : 17
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ» Η Εταιρεία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω
εταιρείας µε ποσοστό 65% (µέχρι 12-5-2003), την 31-12-2003 το ποσοστό αυτό έχει ανέλθει στο
79,9 %. Για την εταιρεία αυτή δεν υπάρχουν ιδιαίτερες παρατηρήσεις, πέραν όσων αναφέρονται
στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας Έκθεσης.»
Στο τέλος της έκθεσής του ο νοµικός ελεγκτής καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η νοµική κατάσταση
της Εταιρείας είναι σύµφωνη προς τους νόµους και κανονισµούς, όσων αφορά την ίδρυση και
καταστατική της λειτουργία. Η κατάσταση των µετοχών της Εταιρείας είναι σύµφωνη µε τους
νόµους και τους κανονισµούς στους οποίου υπόκειται. Περαιτέρω, δεν υπέπεσαν στην αντίληψή µας
στοιχεία που ενδεχοµένως θα έθεταν σε κίνδυνο τη νοµική ή/και οικονοµική κατάσταση της
Εταιρείας. Τέλος όπως προκύπτει, έχουν τηρηθεί όλες οι από το Καταστατικό της Εταιρείας και το
Νόµο προϋποθέσεις για τη νοµιµότητα της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων που προηγήθηκαν και
αφορούν την αίτηση εισαγωγής και ως εκ τούτου δεν συντρέχει κάποιος λόγος, λαµβανοµένων
υπόψη του συνόλου των σηµειώσεών µας, που να εµποδίζει από νοµική άποψη , την αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και την Εισαγωγή του συνόλου των µετοχών της στην Νέα
Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
1.6.2 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της χρήσης που έκλεισε στις 31/12/2004
διενεργεί ο ορκωτός ελεγκτής κ. Χρήστος Α. Μενελάου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 13911) από την Εταιρεία
Ορκωτών Ελεγκτών Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. (∆ιεύθυνση: Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα), ο οποίος διενήργησε και
τον έλεγχο της χρήσης που έκλεισε 31/12/2003. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων που έκλεισαν
στις 31/12/2001 και 31/12/2002, διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Σεραφείµ ∆. Μακρής
(Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 16311) από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. (∆ιεύθυνση: Φωκ.
Νέγρη 3, Αθήνα).
Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις στα πιστοποιητικά του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή της ΙΛΥ∆Α
Α.Ε. για τις χρήσεις 2002 - 2004 έχουν ως ακολούθως:
Χρήση 2004
Στο υπόλοιπο του λογαριασµού «Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνεται και:
α)η αξία κτήσεως µετοχών ανώνυµης εταιρείας η οποία πρόκειται να απορροφηθεί και περιγράφεται
στην υπ΄αριθµόν 8 σηµείωση της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης, επειδή το
ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων της απορροφώµενης είναι µικρότερο από την αξία κτήσης της
συµµετοχής, τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας θα µειωθούν κατά 31.862,76 € και β)η αξία κτήσεως
µετοχών ανώνυµης εταιρείας η οποία ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η συµµετοχή αυτή
δεν αποτιµήθηκε σύµφωνα µε την § 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν 2190/1920, στην χαµηλότερη τιµή
µεταξύ της τιµής κτήσης και της εσωτερικής λογιστικής της αξίας όπως αυτή προέκυψε από τον
ισολογισµό της 31/12/2003. Η ζηµιά που θα προέκυπτε από την αποτίµηση αυτή ανέρχεται στο ποσό
των 12.000 € περίπου, από το οποίο ποσό 3.000 € περίπου θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα
της περιόδου και το υπόλοιπο τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. Η εταιρεία,
βασιζόµενη στην υπ΄αριθµόν 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων
∆ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου του συνόλου του προσωπικού από
την υπηρεσία. Εάν σχηµατιζόταν σύµφωνα µε την §14 του άρθρου 42ε του Κ.Ν 2190/1920, αυτή θα
ανερχόταν την 31/12/2004 στο ποσό των 35.000 Ευρώ, από το οποίο 8.200 Ευρώ περίπου θα βάρυνε
τα αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου, ενώ το υπόλοιπο θα βάρυνε τα αποτελέσµατα των
προηγούµενων χρήσεων.
Χρήση 2003
Το υπόλοιπο του λογαριασµού του Ενεργητικού ΓΙΙΙ2 «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» αφορά
την αξία κτήσεως µιας ανώνυµης εταιρείας η οποία δεν ελέγχεται από τον ίδιο Ορκωτό Ελεγκτή. Η
εσωτερική λογιστική της αξία µε βάση τον ισολογισµό της 31.12.2002 είναι µικρότερη της αξίας
κτήσεώς της κατά 8.980 € περίπου. Η Εταιρεία δεν σχηµατίζει πρόβλεψη για αποζηµίωση του
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προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν σχηµάτιζε πρόβλεψη, αυτή
θα ανερχόταν κατά την 31.12.2003 σε 26.800 €, από την οποία ποσό 4.600 € θα βάρυνε τα
αποτελέσµατα της χρήσεως 2003. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002 και
2003 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.
Χρήση 2002
Το υπόλοιπο του λογαριασµού του Ενεργητικού ΓΙΙΙ1 «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» αφορά
την αξία κτήσεως µιας ανώνυµης εταιρείας η οποία δεν ελέγχεται από τον ίδιο Ορκωτό Ελεγκτή. Η
εσωτερική λογιστική της αξία µε βάση τον ισολογισµό της 31.12.2001 είναι µικρότερη της αξίας
κτήσεώς της κατά 3.264 € περίπου.
1.6.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (Φόρος
Εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Χαρτόσηµο, Φ.Μ.Α. κτλ.) µέχρι και τη χρήση 2003.
Ο έλεγχος έως και τη χρήση 1999 (1993-1999) διενεργήθηκε εντός της χρήσης 2000 από τη ∆ΟΥ
ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ.
Μέσα στο 2003, πραγµατοποιήθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2000 και 2001 από τη
∆ΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ.
Μέσα στο 2004, πραγµατοποιήθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002 και 2003 από τη
∆ΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ.
Σύµφωνα µε τα φύλλα ελέγχου, προέκυψαν οι κάτωθι λογιστικές διαφορές:
Φορολογικές διαφορές
(σε €)
Λογιστικές διαφορές
Φόροι που επεβλήθησαν επί λογιστικών
διαφορών

1993-1999

2000

2001

2002

2003

Σύνολο

52.903

26.534

53.068

53.589

50.356

236.450

23.521

10.614

9.950

20.586

17.942

82.613

6.921

1.831

821

0

293

9.866

Σύνολο

30.442

12.445

10.771

20.586

18.235

92.479

Έκπτωση 5% λόγω εφάπαξ πληρωµής

-1.522

-622

-539

-1.029

-912

-4.624

2.135

0

0

5.145

5.985

13.265

31.054

11.823

10.232

24.702

23.309

101.119

Πρόστιµα και προσαυξήσεις

Πρόσθετοι φόροι (ΦΠΑ, ΚΒΣ, κλπ.)
Γενικό σύνολο φόρων, προστίµων και
προσαυξήσεων

Η Απορροφώµενη εταιρεία DIOSCOURIDES A.E. έχει κλείσει φορολογικά τα βιβλία της µέχρι και
τη χρήση 2002, οπότε δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2003 και το ισολογισµό
µετασχηµατισµού 30-9-2004
Επιπλέον, η Απορροφόµενη εταιρεία DIOSCOURIDES A.E. υπέβαλε αίτηση για τη διενέργεια
φορολογικού ελέγχου για το διάστηµα 01-01-2003 – 30-9-2004, µε Αρ.Πρωτ.3002/05
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2. ΝΕ.Χ.Α – ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ - ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
2.1 Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΝΕ.Χ.Α.

Με το νόµο υπ' αριθµ. 2733/99 (ΦΕΚ 155Β΄, 30.07.1999) συστάθηκε η Νέα Χρηµατιστηριακή
Αγορά (ΝΕ.Χ.Α.) στην οποία εισάγονται οι µετοχές µικροµεσαίων δυναµικών ή καινοτόµων
εταιριών που δεν έχουν εισαχθεί στην Κύρια ή την Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών. Μέσω της εισαγωγής στη ΝΕ.Χ.Α., δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρηµατικές µονάδες να
χρηµατοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια που στόχο έχουν την εφαρµογή σύγχρονων
διαδικασιών και τεχνολογιών στην οργάνωση, λειτουργία και διάθεση υφιστάµενων προϊόντων και
υπηρεσιών, αλλά και την ανάπτυξη νέων µε καινοτόµα χαρακτηριστικά.
Λόγω του είδος των εταιριών (µικροµεσαίο µέγεθος, δυναµικές, καινοτόµες) στις οποίες
απευθύνεται η ΝΕ.Χ.Α., τα θεσµικό πλαίσιό της διαφοροποιείται σε σχέση µε τα αντίστοιχο της
Κύριας ή Παράλληλης Αγοράς του Χ.Α., εισάγοντας νέες διαδικασίες και θεσµούς όπως αυτούς της
υποχρεωτικής δέσµευσης των µετόχων για τα τρία πρώτα χρόνια, του Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή, της
σύνταξης Επενδυτικού Σχεδίου κ.ά. Αναλυτικότερα οι ιδιαιτερότητες της ΝΕ.Χ.Α. σε σχέση µε τις
άλλες αγορές του Χ.Α. καθώς και το έργο του Αναδόχου, Συµβούλου και Ειδικού ∆ιαπραγµατευτή,
έχουν ως εξής:
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕ.Χ.Α ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ Χ.Α.
ΘΕΜΑ

ΝΕ.Χ.Α.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

1.

ΑΑ

Ίδια Κεφάλαια

Ύψος ιδίων κεφαλαίων µεγαλύτερο από
586.941 € για τη χρήση που προηγείται
της αίτησης εισαγωγής

2.

∆ηµοσίευση
Οικονοµικών
Καταστάσεων

Ύψος ιδίων κεφαλαίων
µεγαλύτερο από
11.738.811 € για τη
χρήση που προηγείται
της αίτησης εισαγωγής
∆ηµοσίευση
τουλάχιστον τριών (3)
ισολογισµών ελεγµένων
από ορκωτό ελεγκτή.

3.

Φορολογικός
Έλεγχος

Όπως ΝΕ.Χ.Α.

Όπως ΝΕ.Χ.Α.

4.

Νοµικός &
Οικονοµικός
Έλεγχος

Όπως ΝΕ.Χ.Α.

Όπως ΝΕ.Χ.Α.

5.

∆έσµευση
Μετοχών

-

-

6.

∆ιάθεση
Μετοχών

∆ηµοσίευση τουλάχιστον δύο (2)
ισολογισµών ελεγµένων από ορκωτό
ελεγκτή. Με απόφαση του ∆.Σ. του
Χ.Α. επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η
εισαγωγή εταιριών µε µία
δηµοσιευµένη χρήση εφόσον κριθεί ότι
πρόκειται για εταιρεία µε ιδιαίτερο
δυναµισµό ή µε εξαιρετικά καινοτόµο
επενδυτικό σχέδιο.
Να έχει ελεγχθεί φορολογικά από την
αρµόδια ∆ΟΥ για όλες τις χρήσεις για
τις οποίες έχουν δηµοσιευθεί οι ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις.
Έλεγχος από ανεξάρτητο νοµικό
γραφείο καθώς και από ανεξάρτητο
ορκωτό ελεγκτή για όλες τις χρήσεις
της Εταιρείας.
Μέτοχος της Εταιρείας που κατέχει
µετοχές τουλάχιστον 5% του
µετοχικού κεφαλαίου δεσµεύεται κατά
την κατάθεση της αίτησης εισαγωγής,
ότι δεν θα διαθέσει το 80% των
µετοχών κατά το πρώτο έτος από την
εισαγωγή της Εταιρείας στη ΝΕ.Χ.Α.
και το 50% κατά το δεύτερο και τρίτο
έτος.
∆ιάθεση στο κοινό τουλάχιστον
100.000 µετοχών, αξίας 733.676 €. Από
τη διάθεση των µετοχών αυτών
ποσοστό τουλάχιστον 80% προέρχεται
από την αύξηση του µετοχικού

Ύψος ιδίων κεφαλαίων
µεγαλύτερο από
2.934.703 € για τη
χρήση που προηγείται
της αίτησης εισαγωγής
∆ηµοσίευση
τουλάχιστον δύο (2)
ισολογισµών ελεγµένων
από ορκωτό ελεγκτή.

Η αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου µε
έκδοση νέων µετοχών
πρέπει να είναι
τουλάχιστον το 80%

∆εν υπάρχει υποχρέωση
αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου.
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κεφαλαίου της Εταιρείας. ∆ιάθεση
µετοχών µε ιδιωτική τοποθέτηση
επιτρέπεται µόνο στους εργαζοµένους,
και µε ποσοστό όχι µεγαλύτερο από 5%
των µετοχών που διατίθενται µε
δηµόσια εγγραφή.

7.

∆ιασπορά

Το ποσοστό της διασποράς στο ευρύ
κοινό πρέπει να ανέρχεται σε
τουλάχιστον 20% του συνόλου των
µετοχών, σε κάθε περίπτωση δε, οι
µετοχές της εταιρείας να είναι
κατανεµηµένες σε εκατόν πενήντα
(150) πρόσωπα φυσικά και νοµικά, από
τα οποία κανένα να µην κατέχει άνω
του 2% του συνόλου των µετοχών

8.

Επενδυτικό
Σχέδιο

9.

Έκθεση
Αξιολόγησης
του
Επενδυτικού
Σχεδίου
Ειδικός

Η Εταιρεία υποβάλλει επενδυτικό
σχέδιο µε ευθύνη του Αναδόχου ως
προς το σύννοµο και την ακρίβεια του
περιεχοµένου. Στο επενδυτικό σχέδιο
γίνεται αναφορά στα κυριότερα
στοιχεία της Εταιρείας (περιγραφή
δραστηριοτήτων, υποδοµή, οργάνωση,
χρηµατοοικονοµική ανάλυση κ.ά.),
στην ανάλυση της αγοράς και των
πωλήσεων της Εταιρείας καθώς και στο
σχέδιο επενδύσεων που πρόκειται να
πραγµατοποιήσει η Εταιρεία την
επόµενη τριετία, καθώς και των πηγών
άντλησης των απαιτούµενων
κεφαλαίων.
Συντάσσεται από τον Ανάδοχο
προκειµένου να γίνει τεκµηρίωση της
βιωσιµότητας του επενδυτικού σχεδίου,
καθώς και του δυναµικού και
καινοτόµου χαρακτήρα της Εταιρείας.
Η Εταιρεία ορίζει έναν τουλάχιστον
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του ποσού που
προκύπτει από το
άθροισµα του
µετοχικού κεφαλαίου
και του ποσού της
αυξήσεως που δεν
διατίθεται µε δηµόσια
εγγραφή (ιδιωτική
τοποθέτηση). Η
υποχρέωση αυτή δεν θα
ισχύει εφόσον η
εταιρεία υπαχθεί στην
κατηγορία του
Αναδόχου.
Το ποσοστό της
διασποράς στο ευρύ
κοινό πρέπει να
ανέρχεται σε
τουλάχιστον 20% του
συνόλου των µετοχών,
σε κάθε περίπτωση δε,
οι µετοχές της εταιρείας
να είναι κατανεµηµένες
σε χίλια (1.000)
τουλάχιστον πρόσωπα
φυσικά ή νοµικά, από
τα οποία κανένα να µην
κατέχει άνω του 2% του
συνόλου των µετοχών.
Να υπάρχει η
δυνατότητα διάθεσης
και υφιστάµενων
µετοχών σε ποσοστό
µέχρι 20% του
συνόλου.

Το ποσοστό της
διασποράς στο ευρύ
κοινό πρέπει να
ανέρχεται τουλάχιστον
µέχρι ποσοστού 25%
του συνόλου των
µετοχών, σε κάθε
περίπτωση δε, οι
µετοχές πρέπει να είναι
κατανεµηµένες σε δύο
χιλιάδες (2.000)
τουλάχιστον πρόσωπα,
φυσικά ή νοµικά.
Θεωρείται επίσης
επαρκής η διασπορά
όταν λόγω του
µεγέθους της εταιρείας,
του µεγάλου αριθµού
µετοχών της αυτής
κατηγορίας και της
εκτάσεως της
διασποράς τους στο
ευρύ κοινό,
διασφαλίζεται και µε
µικρότερο ποσοστό,
που όµως δεν µπορεί να
είναι λιγότερο του 5%,
η οµαλή λειτουργία της
αγοράς.

-

-

-

-

-

-
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∆ιαπραγµατευτ
ής

Ειδικό ∆ιαπραγµατευτή ο οποίος
αναλαµβάνει να διαβιβάζει σε συνεχή
βάση, αποκλειστικά ταυτόχρονες
εντολές αγοράς και πώλησης για ίδιο
λογαριασµό συµβάλλοντας έτσι στην
ενίσχυση της ρευστότητας αγοράς των
µετοχών της Εταιρείας. Για το σκοπό
αυτό, η Εταιρεία µεταβιβάζει το
αργότερο µέχρι 3 ηµέρες πριν την
έναρξη διαπραγµάτευσης στη ΝΕ.Χ.Α.,
ποσοστό 4% των µετοχών της στον
Ειδικό ∆ιαπραγµατευτή,

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
Ανάδοχος Έκδοσης ορίζεται από την Εταιρεία Πιστωτικό Ίδρυµα ή Επιχείρηση Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών, στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια παροχής υπηρεσιών αναδοχής, σύµφωνα
µε το ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73Α΄). Ο Ανάδοχος Έκδοσης εγγυάται την πλήρη κάλυψη του
διατιθέµενου από την αύξηση µε δηµόσια εγγραφή κεφαλαίου της Εταιρείας και οφείλει να
παρακολουθεί και να ενηµερώνει το κοινό για την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου και τη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, ευθυνόµενος κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις διατάξεις
του π.δ 350/1985 και του Κανονισµού Αναδοχών, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3
του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248Α΄). Η Εταιρεία µπορεί να ορίσει περισσότερους του ενός αναδόχους
που ευθύνονται εις ολόκληρο. Η υπογραφή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου γίνεται από τον ορισθέντα
ως κύριο Ανάδοχο. Η χρονική διάρκεια συνεργασίας του Κυρίου Αναδόχου της έκδοσης µε την
Εταιρεία, ορίζεται τουλάχιστον για τρία (3) έτη από την εγκριτική απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Χ.Α.Α για την εισαγωγή στη ΝΕ.Χ.Α των µετοχών της.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Σύµβουλος Έκδοσης ορίζεται από την Εταιρεία Πιστωτικό Ίδρυµα ή Επιχείρηση Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών, στις οποίες έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια µε σκοπό το σχεδιασµό της
διαδικασίας της Εισαγωγής των µετοχών της Εταιρείας στη ΝΕ.Χ.Α. και των όρων της αύξησης
κεφαλαίου που θα πραγµατοποιηθεί. Επίσης ο Σύµβουλος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
ενηµερωτικού δελτίου, την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας καθώς και την
ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού για την πορεία του. Τέλος, στα καθήκοντα του Συµβούλου
περιλαµβάνεται και η παροχή συµβουλών για το συντονισµό των ενεργειών για την ολοκλήρωση
του φακέλου καθώς και την υποστήριξή του ενώπιον των Χρηµατιστηριακών Αρχών. Η χρονική
διάρκεια συνεργασίας του Συµβούλου Έκδοσης µε την Εταιρεία, ορίζεται τουλάχιστον για τρία (3)
έτη από την εγκριτική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χ.Α.Α για την εισαγωγή στη
ΝΕ.Χ.Α των µετοχών της
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ
Η Εταιρεία ορίζει έναν τουλάχιστον Ειδικό ∆ιαπραγµατευτή µέλος του Χ.Α. Η ιδιότητα του Ειδικού
∆ιαπραγµατευτή δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του Αναδόχου Έκδοσης ή του Συµβούλου.
Ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής οφείλει να διαβιβάζει σε συνεχή βάση, αποκλειστικά ταυτόχρονες
εντολές αγοράς και πώλησης για ίδιο λογαριασµό για κάθε µετοχή της οποίας έχει αναλάβει την
ειδική διαπραγµάτευση (εντολές ειδικής διαπραγµάτευσης), υποχρεωτικά για µία ηµερήσια ελάχιστη
ποσότητά τους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Η απόκλιση τιµής για κάθε διαβίβαση των ανωτέρω εντολών αγοράς και πώλησης, η οποία
ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ τιµής της εντολής πώλησης και τιµής της εντολής αγοράς, πρέπει
να είναι µικρότερη ή ίση από το πέντε τοις εκατό (5%) του ηµίσεως του αθροίσµατός τους.
2. Ως Ελάχιστη Ηµερήσια Ποσότητα Μετοχών ορίζεται ο αριθµός που αντιστοιχεί στο 0,5% του
συνολικού αριθµού των εισηγµένων στη ΝΕ.Χ.Α. µετοχών της Εταιρείας.
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3. Ως Ελάχιστη Ανακοινώσιµη Ποσότητα Μετοχών για κάθε εντολή ειδικής διαπραγµάτευσης
ορίζεται ο αριθµός που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο πέµπτο της Ελάχιστης Ηµερήσιας
Ποσότητας Μετοχών.
4. Η µέγιστη χρονική διάρκεια στην οποία ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής υποχρεούται να επανεισάγει
εντολή ειδικής διαπραγµάτευσης ορίζεται σε πέντε (5) λεπτά από τη χρονική στιγµή πλήρους ή
µερικής εκτέλεσης προηγούµενης εντολής του εφόσον το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπολείπεται της
Ελάχιστης Ανακοινώσιµης Ποσότητας Μετοχών.
5. Για το σχηµατισµό της Ελάχιστης Ηµερήσιας Ποσότητας Μετοχών συνυπολογίζονται οι
συναλλαγές ειδικής διαπραγµάτευσης που
καταρτίζει ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής στη
συγκεκριµένη µετοχή.
6. Ο Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής παύει να υποχρεούται σε διαβίβαση εντολών ειδικής
διαπραγµάτευσης για µετοχή της οποίας έχει αναλάβει την ειδική διαπραγµάτευση:
α) Από τη χρονική στιγµή συµπλήρωσης της Ελάχιστης Ηµερήσιας Ποσότητας Μετοχών και έως
τη λήξη της ίδιας συνεδρίασης,
β) Όταν η τιµή µετοχής της οποίας έχει αναλάβει την ειδική διαπραγµάτευση διαµορφώνεται στο
ανώτατο ή κατώτατο επιτρεπτό όριο διακύµανσής της σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

2.2 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

2.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πέρα από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο, οι επενδυτές πρέπει να λάβουν
προσεκτικά υπόψη τους και τους παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω πριν λάβουν οποιαδήποτε
απόφαση σχετικά µε την πιθανή επένδυσή τους σε µετοχές της Εταιρείας. Οι κίνδυνοι που
αναφέρονται παρακάτω µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα, τη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας ή ακόµη και απευθείας την τιµή της µετοχής.
Επισηµαίνεται ότι η µελέτη αυτού του κεφαλαίου και µόνον δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν οι
επενδυτές µια ολοκληρωµένη εικόνα για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, η απόφαση
για πιθανή επένδυση σε µετοχές της Εταιρείας οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών
που περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο.
Το Ετήσιο ∆ελτίο περιέχει επίσης δηλώσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε το µέλλον και την εξέλιξη της
αγοράς και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας. Όλες αυτές οι δηλώσεις και οι εκτιµήσεις περιέχουν
κινδύνους και αβεβαιότητα. Τα πραγµατοποιηθησόµενα αποτελέσµατα της Εταιρείας µπορεί να
διαφέρουν σηµαντικά από τις δηλώσεις και τις εκτιµήσεις αυτές, λόγω κινδύνων όπως αυτών που
αναφέρονται παρακάτω και αλλού στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο.
2.2.2 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.2.2.1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Η δραστηριότητα της Εταιρίας είναι εντάσεως τεχνολογίας, γεγονός το οποίο σχετίζεται µε τους
παρακάτω επιχειρηµατικούς κινδύνους :


Την δυνατότητα της Εταιρίας να προσελκύει και να διατηρεί έµπειρο και καταρτισµένο
επιστηµονικό προσωπικό, ιδιαίτερα στο τµήµα της έρευνας και ανάπτυξης. Η δυνατότητα αυτή
είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ικανότητα της Εταιρίας να διατηρεί τη καινοτοµικότητα της
τόσο στο χαρτοφυλάκιο των προσφερόµενων υπηρεσιών και προϊόντων όσο και στην υποδοµή
της για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
 Την δυνατότητα της Εταιρίας να παρακολουθεί στενά τις δυναµικές εξελίξεις στο χώρο των
νέων τεχνολογιών και των εφαρµογών πληροφορικής και την ικανότητα της να ενσωµατώνει
αποτελεσµατικά στα προϊόντα και υπηρεσίες της, τις νέες εξελίξεις.
 Παράλληλα µε τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας ανάπτυξης λογισµικού, µεταβάλλονται (ή
και δηµιουργούνται νέες) οι ανάγκες των πελατών της Εταιρείας. Η σωστή εξυπηρέτηση των
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πελατών απαιτεί τη διατήρηση συνεχούς και ουσιαστικής επαφής µε σκοπό την κατανόηση και
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση αυτών των αναγκών.
2.2.2.2 ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Μολονότι τα λογισµικά προγράµµατα προστατεύονται από εθνικούς και διεθνείς νόµους, υπάρχει το
υπαρκτό πρόβληµα της πειρατείας λογισµικού τόσο µε τη µορφή της παράνοµης αναπαραγωγής όσο
και µε την µορφή της αντιγραφής βασικών στοιχείων του εκάστοτε λογισµικού προγράµµατος.
Εντούτοις το λογισµικό που αναπτύσσει η Εταιρεία κατά κανόνα δεν αποτελεί µεµονωµένο
πρόγραµµα το οποίο να µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα. Αποτελεί αναπόσπαστο µέρος ενός
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος που συνδυάζει πέρα από το λογισµικό και τις
σχετιζόµενες µε αυτό υπηρεσίες παραµετροποίησης, υποστήριξης και αναβάθµισης, συνεπώς η
Εταιρία δεν αναµένεται να αντιµετωπίσει σηµαντικά προβλήµατα από τη πειρατεία λογισµικού.
Παρόλα αυτά δεν µπορεί να αποκλειστεί µια τέτοια περίπτωση.
2.2.2.3 ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Η επιτυχία της Εταιρίας έως αυτού του σηµείου αποδίδεται κυρίως στον ιδρυτή της και Πρόεδρο, κ.
Βασίλη Ανυφαντάκη καθώς και στη ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο κα Παπαδοκωστάκη Μαρία.
Επιπροσθέτως, η διοίκηση της Εταιρείας εξαρτάται από µία οµάδα στελεχών, οι περισσότεροι από
τους οποίους εργάζονται σε αυτή από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα, έχοντας αποκτήσει την
απαιτούµενη εµπειρία για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Στην παρούσα φάση τα εν λόγω στελέχη
βρίσκονται σε αρµονική συνεργασία για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. Ενδεχόµενη
ταυτόχρονη απώλεια ικανού αριθµού από τα εν λόγω στελέχη θα µπορούσε επίσης να έχει αρνητικές
συνέπειες για την οµαλή εξέλιξη της και την υλοποίηση των επεκτατικών της σχεδίων.
2.2.2.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της ως Ανώνυµη Εταιρεία το έτος 1992. Έκτοτε η ανάπτυξή
της υπήρξε ραγδαία από πλευράς πελατών, µεγέθους και αριθµού εργαζοµένων. Η ανάπτυξη αυτή
απαίτησε και θα συνεχίσει να απαιτεί σηµαντικούς διοικητικούς και λειτουργικούς πόρους, την
εκπαίδευση νέου προσωπικού και την επέκταση των συστηµάτων διοικητικού και οικονοµικού
ελέγχου της Εταιρείας. Αν και µέχρι σήµερα η Εταιρεία έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται την
ανάπτυξή της, τυχόν αδυναµία της να πράξει το ίδιο στο µέλλον, θα µπορούσε να έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην οικονοµική θέση και τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας.
2.2.2.4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Γενικά, για µια εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού, ο κίνδυνος της ολικής ή µερικής αναθεώρησης
επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την ανάπτυξη λογισµικού προέρχεται από α) την µη εξασφάλιση
επαρκών πωλήσεων λογισµικού προκειµένου η ανάπτυξη τους να τεκµηριώνεται από άποψη
κόστους – ωφέλειας και β) από την έλλειψη των απαιτούµενων πόρων χρηµατοδότησης της
υλοποίησης τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι δυναµικές εξελίξεις της τεχνολογίας ενδέχεται
να προκαλέσουν αναθεώρηση του προϋπολογισµού δαπανών.
Η ΙΛΥ∆Α, µετριάζει σηµαντικά τον προαναφερόµενο κίνδυνο. Συγκεκριµένα :
Α. Για το µέρος του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την ανάπτυξη λογισµικού τυποποιηµένων
προϊόντων (πακέτων), έχουν ήδη εξασφαλιστεί ικανές συµφωνίες πωλήσεων οι οποίες
καλύπτουν την απόσβεση σηµαντικού µέρους των επενδύσεων της Εταιρείας.
Β. Για την ανάπτυξη εξειδικευµένου λογισµικού που είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες του πελάτη
(tailor made) δεν υφίσταται, εκ των πραγµάτων, κίνδυνος µαταίωσης των αντίστοιχων
επενδυτικών προγραµµάτων, καθ’ ότι πριν την οποιαδήποτε σχετική επένδυση (δαπάνη) της
Εταιρείας, έχει προγενέστερα υπογραφεί η σχετική σύµβαση ανάθεσης του έργου µε τον τελικό
πελάτη.
Γ. Τέλος, η χρηµατοοικονοµική διάρθρωση και τα υψηλά ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας
ελαχιστοποιούν τους εν λόγω κινδύνους.
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Επίσης σχετικά µε την αντιµετώπιση περιπτώσεων όπου ανάγκες ενσωµάτωσης τεχνολογικών
εξελίξεων -οι οποίες στη παρούσα φάση δεν µπορούν να προβλεφθούν - επιβαρύνουν σηµαντικά το
κόστος υλοποίησης των επενδύσεων, η Εταιρεία µε εφαρµογή των παρακάτω αναφεροµένων
ενεργειών είναι σε θέση να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το ενδεχόµενο ύπαρξης τέτοιων
οικονοµικών υπερβάσεων, πιο συγκεκριµένα :
Α. Τα χρηµατικά διαθέσιµα και οι απαιτήσεις – υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως αυτά
απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της τα τελευταία δύο χρόνια, σε σχέση µε το ύψος
των επενδύσεων ανάπτυξης λογισµικού είναι ικανά να αντιµετωπίσουν επαρκώς αυτό το
ενδεχόµενο.
Β. Ο σηµερινός δανεισµός της Εταιρείας είναι µηδενικός ενώ υπάρχουν υπογεγραµµένες συµβάσεις
χρηµατοδότησης µε συνεργαζόµενες τράπεζες, οι οποίες µπορούν άµεσα να ενεργοποιηθούν
προκειµένου να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε ενδεχόµενα βραχυπρόθεσµα προβλήµατα
υπέρβασης του κόστους υλοποίησης.
Γ. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η πιθανότητα υπέρβασης του κόστους υλοποίησης των
επενδύσεων της Εταιρείας είναι ενδεχόµενο µε αµελητέα πιθανότητα, καθ’ ότι τα κόστη
ανάπτυξης σε όλη τους την έκταση παρακολουθούνται λεπτοµερώς και σε τακτά χρονικά
διαστήµατα καθ’ όλη την διάρκεια εξέλιξης της επένδυσης, από την διοίκηση της Εταιρείας.
2.2.2.5 ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σηµαντικό µέρος του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, έτσι όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο
“Μακροχρόνιοι Στόχοι – Προοπτικές” του παρόντος βασίζεται στην έρευνα και ανάπτυξη νέων
προϊόντων τα οποία η Εταιρεία σκοπεύει να παγιοποιήσει στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
προκειµένου να αποσβεστούν άλλοτε εφ’ άπαξ και άλλοτε σταδιακά και εντός πενταετίας. Μεγάλο
µέρος των εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη θα αντιπροσωπεύουν οι µισθοί εξειδικευµένου
προσωπικού.
2.2.3 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
2.2.3.1 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η τεχνολογία της πληροφορικής παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη την τελευταία πενταετία, γεγονός
που, σε συνδυασµό µε τη σηµαντική βελτίωση της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής της χώρας µας
δηµιουργούν νέες ανάγκες προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής. Οι εταιρείες που προχώρησαν
σε επενδύσεις σε τεχνολογική υποδοµή και σε προσωπικό, θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις
ιδιαιτερότητες των µεγάλης κλίµακας έργων λογισµικού και µηχανοργάνωσης.
Ο ανταγωνισµός στις εταιρείες ανάπτυξης λογισµικού και εταιρειών ολοκληρωµένων συστηµάτων
είναι ιδιαίτερα έντονος, λόγω κυρίως του µεγάλου αριθµού των εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στους εν λόγω τοµείς. Ο ανταγωνισµός µεταβάλλεται ανάλογα µε τον κλάδο της αγοράς στον οποίο
απευθύνεται, από ανταγωνισµό ποιότητας τιµής σε ανταγωνισµό ποιότητας υπηρεσιών.
Η Εταιρεία έχει διαγράψει µια συνεπή πορεία στην αγορά πληροφορικής, αποτέλεσµα της
σχεδίασης, ανάπτυξης και κατασκευής αξιόπιστων και τεχνολογικά προηγµένων προϊόντων και
λύσεων, καθώς και υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της,
δεδοµένο που ελαχιστοποιεί τον εν λόγω κίνδυνο.
2.2.3.2 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
Η αγορά των εφαρµογών λογισµικού χαρακτηρίζεται διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, από
σηµαντικές τεχνολογικές µεταβολές, είσοδο νέων προϊόντων µε ασταθείς και αβέβαιους κύκλους
ζωής, είσοδο νέων εταιρειών, βελτιώσεις στα χρησιµοποιούµενα πρότυπα και συχνές αλλαγές στις
απαιτήσεις των πελατών που συνδέονται µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, την ένταση του
ανταγωνισµού, νοµοθετικές ή κανονιστικές ρυθµίσεις κ.α. Η Εταιρεία αντιµετωπίζει τον κίνδυνο µη
παρακολούθησης των προαναφερόµενων µεταβολών.
Από την µέχρι τώρα πορεία της η Εταιρείας πέτυχε να εισάγει στον κατάλληλο χρόνο προϊόντα τα
οποία έτυχαν εξαιρετικής αποδοχής από τους πελάτες της. Αντικείµενό της είναι η ανάπτυξη νέων
προϊόντων αλλά και η αναβάθµιση υφισταµένων τα οποία να είναι συµβατά µε τις τεχνολογίες που
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καθιερώνονται. Κατά την ανάπτυξη και αναβάθµιση των προϊόντων λογισµικού που αναφέρονται
στο Επενδυτικό Σχέδιο, η Εταιρεία στηρίζεται σε υποθέσεις αναφορικά µε τα πρότυπα που θα
επικρατήσουν στην αγορά λογισµικού, θα απαιτούνται από τους πελάτες της και χρησιµοποιούνται
από τους ανταγωνιστές της.
2.2.4 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
2.2.4.1 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Η πορεία των µετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει σηµαντικές διακυµάνσεις. Οι
χρηµατιστηριακές αγορές διεθνώς υπόκεινται κατά καιρούς σε σηµαντικές µεταβολές τόσον όσον
αφορά της τιµές των µετοχών όσο και στον όγκο συναλλαγών. Η τιµή των µετοχών της Εταιρείας
µπορεί να παρουσιάσει διακυµάνσεις που να οφείλονται στις προαναφερθείσες µεταβολές και να
µην συνδέονται άµεσα µε τη δραστηριότητα και τις προοπτικές της Εταιρείας. Οι γενικότερες
οικονοµικές, πολιτικές, και χρηµατιστηριακές συνθήκες, όπως για παράδειγµα η οικονοµική ύφεση,
οι διακυµάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, ενδέχεται να επηρεάσουν
σηµαντικά την πορεία της τιµής και τη ζήτηση για τις µετοχές της Εταιρείας.
Πιθανή αδυναµία του επενδυτικού κοινού να αποτιµήσει άµεσα και αποτελεσµατικά τις προοπτικές
της Εταιρείας µπορεί να προκαλέσει σηµαντική διακύµανση της τιµής της µετοχής της. Επιπλέον, η
ύπαρξη ηµερησίων ορίων διακύµανσης (+/- 18%), µπορεί να εµποδίσει την τιµή της µετοχής της να
βρει ισορροπία µετά την επέλευση σηµαντικών γεγονότων τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και σε
επίπεδο του ευρύτερου χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα τον
περιορισµό της ρευστότητας και την αύξηση της διακύµανσης της τιµής της µετοχής.

2.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρείας µε επιστολές τους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών δηλώνουν τα κάτωθι:
Ο κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης σύµφωνα µε επιστολή του προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών δηλώνει ότι:
« Πριν την έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών της ΙΛΥ∆Α Α.Ε. (Εταιρεία) στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών, δηλώνω ότι θα προβώ σε πώληση 142.532 µετοχών στον Ειδικό ∆ιαπραγµατευτή.
Για τους πρώτους έξι (6) µήνες µετά την εισαγωγή και την έναρξη της διαπραγµάτευσης των
µετοχών της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών δεν θα προβώ σε πωλήσεις µετοχών και
σε µείωση του ποσοστού µου στην Εταιρεία.
Για το δεύτερο εξάµηνο µετά την έναρξη της διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρείας στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, προτίθεµαι να πουλήσω έως 190.000 µετοχές, ήτοι 6,6% επί του
συνόλου των µετοχών της Εταιρείας που θα κατέχω µετά από την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών. Η πώληση των µετοχών θα πραγµατοποιηθεί µέσω της χρηµατιστηριακής εταιρείας «EFG
EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
Ο κ. Σταµάτιος Γκινοσάτης σύµφωνα µε επιστολή του προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών δηλώνει ότι:
“Πριν την έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών της ΙΛΥ∆Α Α.Ε. (Εταιρεία) στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών, δηλώνω ότι θα προβώ σε πώληση 16.000 µετοχών στον Ειδικό ∆ιαπραγµατευτή.
Για τους πρώτους έξι (6) µήνες µετά την εισαγωγή και την έναρξη της διαπραγµάτευσης των
µετοχών της ΙΛΥ∆Α Α.Ε. (Εταιρεία) στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών δεν θα προβώ σε πωλήσεις
µετοχών και σε µείωση του ποσοστού µου στην Εταιρεία.
Για το δεύτερο εξάµηνο µετά την έναρξη της διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρείας στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, προτίθεµαι να πουλήσω έως 48.000 µετοχές, ήτοι 12,5% επί του
συνόλου των µετοχών της Εταιρείας που θα κατέχω µετά από την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο
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Αθηνών. Η πώληση των µετοχών θα πραγµατοποιηθεί µέσω των χρηµατιστηριακών εταιρειών
«EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», «PROTON AΧΕΠΕΥ» και «ΦΑΣΜΑ
ΑΧΕΠΕΥ».
Σηµειώνεται ότι από τις ανωτέρω δηλώσεις εξαιρούνται όλες οι µεταβιβάσεις προς τον Ειδικό
∆ιαπραγµατευτή που τυχόν θα πραγµατοποιηθούν προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχής
διαπραγµάτευση της µετοχής στη ΝΕ.Χ.Α.
Σηµειώνεται ότι σε συµµόρφωση και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που απορρέουν από το
Ν.2733/1999 (ΦΕΚ 155 Β’/30/7/1999) ποσοστό 80% του υφισταµένου αριθµού των µετοχών της
Εταιρείας προ της εισαγωγής, έχουν δεσµευτεί και δεν θα µπορούν να διαπραγµατευτούν. Καθένας
εκ των δύο µετόχων έχει παραδώσει στον Κύριο Ανάδοχο EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
δυνάµει της από 14.05.2001 σύµβασης παρακαταθήκης, το 80% των µετοχών που κατέχει, όπως
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
ΜΕΤΟΧΟΣ
Βασίλειος Ανυφαντάκης
Σταµάτιος Γκινοσάτης

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
2.304.000 + 460.800 = 2.764.800
256.000 + 51.200 = 307.200

Η διάρκεια της δέσµευσης σε ποσοστό 80 % ορίζεται σε ένα (1) έτος από την έναρξη της
διαπραγµάτευσης. Ακολούθως δε και για τα δύο επόµενα έτη, σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας, το ποσοστό των δεσµευµένων µετοχών περιορίζεται στο 50 %.
Η δέσµευση των µετοχών συνεπάγεται απαγόρευση µεταβίβασης τους. Από την απαγόρευση αυτή
δίδεται η δυνατότητα εξαίρεσης στις κάτωθι περιπτώσεις:

Μεταβίβαση λόγω κληρονοµιάς

Μεταβίβαση µετοχών µεταξύ µετόχων ή σε στρατηγικό επενδυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
τούτο γίνεται µε συµφωνία των µετόχων για τους οποίους ισχύει η δέσµευση. Για την έγκριση
αυτή λαµβάνονται η σχέση του µετόχου µε τη διοίκηση της εταιρείας καθώς και η διασπορά των
µετοχών.

Μεταβίβαση µετοχών στον Ειδικό ∆ιαπραγµατευτή για την εκπλήρωση του έργου του.

Μεταβίβαση µετοχών λόγω συγχώνευσης ή απορρόφησης της Εταιρείας µε ή από άλλη
εταιρεία.

Μεταβίβαση µετοχών λόγω εξαγοράς µετοχών της ΙΛΥ∆Α που αντιπροσωπεύουν το
66,67%
τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Στον Ειδικό ∆ιαπραγµατευτή έχουν ήδη µεταβιβαστεί 160.000 αδέσµευτες µετοχές της Εταιρείας, οι
οποίες αντιστοιχούν στο 4% του συνολικού αριθµού των εισηγµένων στη ΝΕ.Χ.Α. µετοχών της. Η
τιµή των µετοχών στην οποία πραγµατοποιήθηκε η εν λόγω µεταβίβαση ήταν 4 € όσο δηλαδή
καθορίστηκε (η τιµή µετοχής) µε την διαδικασία του Bookbuilding.
2.4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ∆ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της υπ΄ αριθµ. 5/204/14.11.2000 απόφαση του ∆.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα πρόσωπα που έχουν κωδικό συναλλαγών στο Ολοκληρωµένο
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) και λογαριασµό αξιών στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων
επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο µετοχές της ΙΛΥ∆Α ή παράγωγα προϊόντα
επί των µετοχών της Εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων
Αθηνών, εφόσον έχουν προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρίας και η σχετική γνωστοποίηση έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών κατά το
χρονικό διάστηµα των 30 ηµερών από τη λήξη της περιόδου στις οποίες αναφέρονται οι τριµηνιαίες
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας σύµφωνα µε το Π.∆. 360/1985 ή κατά τυχόν µικρότερο
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χρονικό διάστηµα έως την δηµοσίευση των καταστάσεων αυτών καθώς και από τη στιγµή που κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο έρχεται στην κατοχή τους
οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Π.∆. 53/1992.
Τα πρόσωπα αυτά όπως γνωστοποιήθηκαν προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µε βάση την
τελευταία ενηµέρωση, είναι τα ακόλουθα :
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 8 § 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΦΜ

Ανυφαντάκης Βασίλειος του Αποστόλου
Παπαδοκωστάκη Μαρία του Γεωργίου
Χριστάκης Κυριαζής του Κωνσταντίνου

040118242
028872334
051662610

Αναστασιάδης Αθανάσιος του Αθανασίου
Ζαφείρης Ιωάννης του Αποστόλου
∆ρακόπουλος Ιωάννης του Παντελή
Μακρής Σεραφείµ του ∆ηµητρίου
Μενελάου Χρήστος του Αποστόλου
Φραγκούλης Ευστράτιος του Ευαγγέλου
Νικολάου Νικόλαος του ∆ήµου

026437746
045193102
067849689
034834900
033528831
076295742
032451524

∆ΟΥ

ΘΕΣΗ

Ψυχικού
Χαλανδρίου
Β’
Περιστερίου
Κ’ Αθηνών
Γαλατσίου
Αιγάλεω
ΚΓ Αθηνών
ΚΓ Αθηνών
Ζωγράφου
Β’
Καλλιθέας

Πρόεδρος ∆Σ
Αντιπρ & ∆. Σύµβουλος
Μέλος ∆Σ
Μέλος ∆Σ
Μέλος ∆Σ
Εσωτερικός Ελεγκτής
Ορκωτός Ελεγκτής
Ορκωτός Ελεγκτής
Τµήµα Μετόχων
Οικονοµικές Υπηρεσίες

2.5 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2004 που αφορά το παρόν Ετήσιο ∆ελτίο δεν υποβλήθηκε από την
Εταιρεία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από
τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρείας πέραν αυτής που αφορά την κατά 100 %
θυγατρικής της µε την επωνυµία Dioscourides AE.
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3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στη συνέχεια παραθέτουµε συνοπτικά τα κυριότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ΙΛΥ∆Α
οµαδοποιηµένα κατά θεµατική ενότητα.
3.1.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 10/7/1992 (ΦΕΚ 3532/13.07.1992) ως αµιγής Εταιρεία ανάπτυξης
λογισµικού µε την επωνυµία ΙΛΥ∆Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τον κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη και την κα. Μαρία Παπαδοκωστάκη. Ο αριθµός
Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών, τον οποίο έλαβε η Εταιρεία κατά την ίδρυσή της είναι
26939/01/Β/92/429.
Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΙΛΥ∆Α Α.Ε.», ενώ η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 99 έτη.
Η έδρα της Εταιρείας είναι στο ∆ήµο Χαλανδρίου, Λεωφόρος Κηφισίας 180, στον 3ο όροφο του
Εµπορικού Κέντρου Domus Center, Χαλάνδρι 152 31 όπου και στεγάζονται οι ∆ιοικητικές
Υπηρεσίες, οι Αποθήκες, η ∆/νση υποστήριξης πελατών και η ∆/νση πωλήσεων. Η ανάπτυξη
λογισµικού γίνεται εξ’ολοκλήρου στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού
Σεβαστουπόλεως 152 στην Αθήνα.
Σκοπός της Εταιρείας ΙΛΥ∆Α Α.Ε. είναι η ανάπτυξη λογισµικού και η παροχή ολοκληρωµένων
υπηρεσιών προηγµένης τεχνολογίας στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, µε
έµφαση στην ανάπτυξη λογισµικού, στις µελέτες εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης µε χρήση της
πληροφορικής καθώς και την οργάνωση τµηµάτων επιχειρήσεων και υπηρεσιών που σχετίζονται µε
την αξιοποίηση της επιστήµης της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών
για την
αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ακριβέστερη λειτουργία τους.
Αναλυτικότερα, ο σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι:
♦ Η σχεδίαση, ανάπτυξη, διάθεση και εκµετάλλευση προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
(λογισµικού) τυποποιηµένων και κατά παραγγελία.
♦ Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εµπειρογνώµονα σε επιχειρήσεις,
συνεταιρισµούς και λοιπούς οργανισµούς του Ιδιωτικού και ∆ηµοσίου τοµέα για θέµατα που
σχετίζονται µε την εφαρµογή και αξιοποίηση της επιστήµης της Πληροφορικής.
♦ Η ανάληψη ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων καθώς και εκπόνηση µελετών για την
εφαρµογή της επιστήµης της Πληροφορικής.
♦ Η συντήρηση λογισµικού και µηχανογραφικού εξοπλισµού.
♦ Η µίσθωση σε τρίτους προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής.
♦ Η εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού επιχειρήσεων, συνεταιρισµών και λοιπών οργανισµών
του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα καθώς και ιδιωτών, σε θέµατα που σχετίζονται µε την
ευρύτερη έννοια της Πληροφορικής.
♦ Η εκµετάλλευση εν γένει της εγκατεστηµένης βάσης του λογισµικού της Εταιρείας για παροχή
παντός τύπου υπηρεσιών σε τρίτους.
♦ Η εγκατάσταση εξοπλισµού (hardware) και προγραµµάτων (system και application software) για
την δηµιουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφορικής.
♦ Η ανάπτυξη και εκµετάλλευση συστήµατος διαχείρισης ηλεκτρονικού εµπορίου καθώς και άλλων
υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται µέσω του διαδικτύου (internet), ή ιδιωτικών
δικτύων (intranet).
Σύµφωνα µε το δελτίο της Στατιστικής Ταξινόµησης των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας
2003 (ΣΤΑΚΟ∆-03) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) η κύρια
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δραστηριότητα της Εταιρείας υπάγεται στις κατηγορίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
σε:




722.1
Ανάπτυξη, παραγωγή, προµήθεια και τεκµηρίωση έτοιµου (µη εξειδικευµένου)
λογισµικού γενικής χρήσης
300.2
Κατασκευή Εξοπλισµού Πληροφορικής
518.4
Εµπόριο εξοπλισµού πληροφορικής και λογισµικού

3.1.2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
H Εταιρεία ιδρύθηκε στις 10 Ιουλίου του 1992 (ΦΕΚ 3532/13.07.1992) ως αµιγής εταιρεία
ανάπτυξης λογισµικού από τον κύριο Βασίλειο Ανυφαντάκη και την κυρία Μαρία Παπαδοκωστάκη.
Ο αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών, τον οποίο έλαβε η Εταιρεία κατά την ίδρυσή της είναι
26939/01/Β/92/429.
Η Εταιρεία έχει καταταγεί στην κατηγορία µε κωδικό κατά ΣΤΑΚΟ∆ : 833.5 “Παραγωγή
προγραµµάτων λογισµικού” µε βάση την απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών η οποία κοινοποιήθηκε
στην ΙΛΥ∆Α µε το έγγραφο µε Αρ. Πρωτ. 13901/17-11-1998.
Επίσης έχει λάβει από την ίδια υπηρεσία άδεια για την “Συναρµολόγηση, συντήρηση και επισκευή
συστηµάτων πληροφορικής” (ΚΑ 368.1/15-2-1999).
Η ΙΛΥ∆Α είναι εγγεγραµµένη στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος ως Εταιρεία Ανάπτυξης
Λογισµικού µε αριθµό µητρώου 96705 / 23-3-93.
Με βάση την απόφαση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΥΣΠ/ΤΜ. ΑΣΦ. ΑΝΤΙΠΛ/ΡΙΩΝ)
έχει εξουσιοδοτηθεί για τον χειρισµό διαβαθµισµένου υλικού επιπέδου ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΝΑΤΟ
SECRET.
Με την εν λόγω διαβάθµιση η Εταιρεία µπορεί να αναλαµβάνει έργα ανάπτυξης και εγκατάστασης
λογισµικού για τις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού.
Έχει επίσης καταχωρηθεί στο επίσηµο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού που έχει
δοµηθεί από την Γενική ∆ιεύθυνση Αµυντικής Βιοµηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ∆ΑΒΕΤ)
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Η ΙΛΥ∆Α Α.Ε. αµέσως µετά την ίδρυσή της ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής
λογισµικού µε την ανάπτυξη ενός κορµού προγραµµάτων για την κάλυψη των συνηθισµένων
µηχανογραφικών αναγκών εµπορικών επιχειρήσεων, καθώς και παραγωγικών µονάδων.
Οι κυριότεροι σταθµοί στην εξέλιξη της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι :
1992 – 93

Ίδρυση της Εταιρείας ΙΛΥ∆Α και δραστηριοποίησή της στην ανάπτυξη του προϊόντος
λογισµικού “Εµπορική ∆ιαχείριση και Παρακολούθηση Παραγωγής ∆ΕΣΜΟΣ”.
1994

Ανάπτυξη του τυποποιηµένου λογισµικού Dioscourides για την κάλυψη των
µηχανογραφικών αναγκών των φαρµακείων. Πρόκειται για µια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, µε
ειδικές ανάγκες διαχείρισης του συνόλου των εργασιών που επιτελούν οι φαρµακοποιοί πάγκου
µέσω της µηχανοργάνωσης. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η λειτουργικότητα του προϊόντος και
η ολοκληρωµένη υποστήριξη του έφεραν την εταιρεία µας να κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο
στην συγκεκριµένη αγορά, αναγκάζοντας µεγάλες ανταγωνιστικές εταιρείες να αποσυρθούν από
την συγκεκριµένη αγορά.
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1995

Συνεργασία µε την αµερικανική Εταιρεία IMS για αξιοποίηση του λογισµικού Dioscourides
σε εκατοντάδες συνεργαζόµενα µε την IMS φαρµακεία.
1996

Εφαρµογές τηλεµατικής τεχνολογίας µε την ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος
ηλεκτρονικής επικοινωνίας τύπου EDI, η οποία µέχρι σήµερα αξιοποιείται σε περισσότερα από
1240 αποµακρυσµένα σηµεία για ηλεκτρονική αποστολή παραγγελίας και άµεση (αυτόµατη)
ηλεκτρονική λήψη οριστικού τιµολογίου.
1997

Αναβάθµιση του πακέτου ∆ΕΣΜΟΣ µε δυνατότητα παραµετρικής προσαρµογής του στις
εξειδικευµένες ανάγκες κάθε πελάτη, ανεξαρτήτως του αντικειµένου δραστηριότητας των.

Ανάπτυξη εξειδικευµένων προϊόντων λογισµικού (σε DOS περιβάλλον) :
“Ελέγχου Χρονοπαρουσίας Προσωπικού”
“Ελέγχου Πρόσβασης σε ∆ιαβαθµισµένους Χώρους” και
“Παρακολούθησης Χρονοεξέλιξης της Παραγωγικής ∆ιαδικασίας (για τις µηχανές
και το απασχολούµενο προσωπικό)”.
1998

Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 1892/90, δυνάµει της υπ’
αριθµόν 1722/ΝΝ.5448/Ν.1892/90 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάπτυξη και
ενσωµάτωση της τεχνολογίας CGI στο προϊόν ∆ΕΣΜΟΣ Plus.

Εφαρµογή της τεχνολογίας CGI στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα ECOSIM (Ecological and
environmental monitoring and simulation system for management decision support in urban areas
No 2979) σε συνεργασία µε την έδρα Γενικής Χηµείας του ΕΜΠ.

Ένταξη του ερευνητικού έργου της Εταιρείας µε τίτλο «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος επεξεργασίας φαρµακολογικών στοιχείων και διαχείρισης
περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών µε χρήση τηλεµατικής τεχνολογίας» στο Πρόγραµµα
Ανάπτυξης Βιοµηχανικής Έρευνας, ΕΠΕΤ ΙΙ, Υποπρόγραµµα 2, Μέτρο 2.1, µε κωδικό 97ΒΕ283,
της ΓΓΕΤ.

Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε µεγαλύτερες σύγχρονες µισθωµένες εγκαταστάσεις
επί της Λεωφόρου Κηφισίας 180, στο Χαλάνδρι.

∆ηµιουργία Τµήµατος Μελετών κοστολόγησης και εφαρµογής της Αναλυτικής Λογιστικής.
Στο συγκεκριµένο Τµήµα αξιοποιήθηκαν κορυφαία στελέχη από το Σώµα Ορκωτών Λογιστών
και καταξιωµένοι κοστολόγοι. Μέχρι σήµερα έχουν διεκπεραιωθεί αρκετά και σηµαντικά έργα
κοστολόγησης σε µεγάλες κυρίως βιοµηχανικές και µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις.
1999

Προσανατολισµός στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων (System Integration), µε
συνδυασµό λογισµικού και εξοπλισµού για την πλήρη και ολοκληρωµένη κάλυψη των
µηχανογραφικών απαιτήσεων των πελατών.

Συµµετοχή της Εταιρείας σε δεκάδες οργανωµένα σεµινάρια της Βρυκούς και Intraccount
για την εφαρµοσµένη αντιµετώπιση :
Της διαχείρισης αποθηκών
Της κοστολόγησης και
Της οµάδος 9
σε µεγάλες εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις.

Αναπροσδιορισµός του στρατηγικού προσανατολισµού της Εταιρείας µε έµφαση στην
παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών Internet/Intranet για την ισχυροποίηση της στις
εξελισσόµενες τεχνολογίες του κλάδου.
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2000

Ανάπτυξη και λειτουργία του προϊόντος Ilyda HyperNet για την διαδικτύωση µέσω Internet
και απλών γραµµών dial-up αποµακρυσµένων σταθµών µε κεντρικό server. Το εν λόγω προϊόν
χρησιµοποιείται για την επικοινωνία υποκαταστηµάτων µε την έδρα, σηµαντικών πελατών µε την
έδρα και εταιρειών logistics µε την έδρα, από µεγάλες εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις.

Σχεδιασµός του Web Server DB-Diosc για interactive επικοινωνία µε περισσότερους από
2200 πελάτες της Εταιρείας.

Επέκταση της συνεργασίας µε την IMS µε σύναψη συµφωνίας συνολικού προϋπολογισµού
άνω των 1.175.000 €.

Ίδρυση της εταιρείας Dioscourides ΑΕ, στην οποία η ΙΛΥ∆Α συµµετέχει µε ποσοστό 65 %.
Η Dioscourides ΑΕ έχει ως µοναδικό σκοπό την ανάπτυξη και παροχή εξειδικευµένου
λογισµικού και υπηρεσιών στην κάθετη αγορά των φαρµακείων. Μέσω της εν λόγω εταιρείας
επιδιώκεται η περαιτέρω ανάπτυξη και εν γένει επέκταση της δραστηριοποίησης της Εταιρείας
στον συγκεκριµένο κλάδο.

Μελέτη για την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας Internet και των τηλεπικοινωνιών
για την δηµιουργία και εκµετάλλευση καινοτόµων υπηρεσιών, όπως η ∆ιαχείριση Καρτών
Καταναλωτών. Για το συγκεκριµένο προϊόν υπεγράφη η τελική σύµβαση συνεργασίας µε την
αµερικανική εταιρεία Johnson & Johnson στις αρχές του 2001.

Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας συνολικού ύψους 2.172.251 €, στις
διατάξεις του Ν.2601/1998 και χαρακτηρισµός της επένδυσης ως «Ειδική επένδυση ανάπτυξης
λογισµικού εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας».
Η επένδυση αφορούσε την ανάπτυξη των προϊόντων λογισµικού MegaTron ERP, MegaTron
Timer (Σύστηµα Ωροµέτρησης), MegaTron Access Control (Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης) και
το επικοινωνιακό σύστηµα UniLink Win.
2001

Θετικότατα, τα πρώτα µηνύµατα από την ολοκλήρωση σηµαντικών modules του
MegaTron® ERP, που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πιλοτικά σε επιλεγµένους πελάτες της
ΙΛΥ∆Α.

Επέκταση των παρεχόµενων υπηρεσιών της ΙΛΥ∆Α προς την νέα διαµορφούµενη αγορά
των συνεταιρισµένων φαρµακείων µε µορφή αλυσίδας, µέσω της συµµετοχής της θυγατρικής της
εταιρείας Dioscourides ΑΕ, στη µετοχική σύνθεση της νέο-ιδρυθείσας εταιρείας µε διακριτικό
τίτλο Uni-Serv και ποσοστό συµµετοχής 33,3 %.

Σύµφωνα µε την εφηµερίδα ΚΕΡ∆ΟΣ η ΙΛΥ∆Α συγκαταλέγεται στα “500 ∆ιαµάντια των
Επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονοµίας”, που αντέχουν και διατηρούν εκρηκτικούς ρυθµούς
ανάπτυξης (κατάταξη στη θέση 332). Πηγή: Statbank
2002

Ολοκλήρωση του λογισµικού MegaTron® ERP και απόλυτη επιτυχία των πρώτων
εγκαταστάσεων του σε κορυφαίες εταιρείες της Βιοµηχανίας και του Εµπορίου.

Ένταξη του νέου επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας συνολικού ύψους 4.065.580 €, στις
ευεργετικές διατάξεις του νόµου Ν.2601/1998 µε χαρακτηρισµό της επένδυσης ως «Ειδική
επένδυση ανάπτυξης λογισµικού εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας».
Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη των νέων προϊόντων λογισµικού Dioscourides Win, VitaCard,
MegaTron CRM, MegaTron Pharma, MegaTron e-Business και MegaTron CBT.

Η ΙΛΥ∆Α, βάσει του κύκλου εργασιών της κατατάσσεται στην 6η θέση των εταιρειών του
κλάδου της “Πληροφορικής – Λογισµικό”. Πηγή: Statbank.

Η ΙΛΥ∆Α, βάσει των κερδών της κατατάσσεται στην 4η θέση των εταιρειών του κλάδου
της “Πληροφορικής – Λογισµικό”. Πηγή: Statbank
2003

Επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρείας σε δύο νέες κάθετες αγορές µε την ανάπτυξης
των ακολούθων νέων προϊόντων λογισµικού :
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MegaTron® Pharma
για ∆ιαχείριση Φαρµακαποθηκών και
MegaTron® ∆ΕΥΑ
για ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Θεαµατική αύξηση των πωλήσεων και των καθαρών κερδών της Εταιρείας βάσει των
οποίων αναδεικνύεται η ΙΛΥ∆Α στις µεγαλύτερες και επικρατέστερες εταιρείες ανάπτυξης
λογισµικού της χώρας.

Σχεδιασµός του ηλεκτρονικού κόµβου Diosc e-Market Place για την διακίνηση
φαρµακευτικών και παραφαρµακευτικών προϊόντων και ένταξη του στο µέτρο 2.7.1 του Γ’ ΚΠΣ.
-

2004

Εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Ολοκλήρωση και διάθεση του νέου προϊόντος λογισµικού Dioscourides Win σε περιβάλλον
Windows.

Επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρείας σε συστήµατα λογισµικού MRP για την
µηχανογραφική διαχείριση “Προγραµµατισµού Παραγωγής”.

Απορρόφηση του πελατολογίου της εταιρείας BMS Σύµβουλοι Πληροφορικής & ∆ιοίκησης
ΑΕΕ και εξαγορά των δικαιωµάτων των προϊόντων Integra ERP και MRP.

Ένταξη περισσοτέρων από 110 προτάσεων πελατών της Εταιρείας, συνολικού
προϋπολογισµού πάνω από 8.500.000 € στα επιδοτούµενα προγράµµατα του Γ’ ΚΠΣ :
Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά Μέτρο 3.2 (Α’ Κύκλος)
Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά Μέτρο 3.2 (Β’ Κύκλος)
Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Μέτρο 2.7.1

Συνέχιση του ρυθµού ανάπτυξης της Εταιρείας µε αύξηση του κύκλου εργασιών και των
κερδών πάνω από 18 %, παρά την καχεξία που χαρακτηρίζει τον κλάδο της πληροφορικής.

Επιβράβευση της Εταιρείας µας από την IBM ως Outstanding Reseller Achievement στην
εκδήλωση 2005 Business Partner Award.
3.1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η ΙΛΥ∆Α παρουσιάζει µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη παρουσία στην Ελληνική αγορά πληροφορικής
από το 1992 διαθέτοντας την απαιτούµενη υποδοµή, εµπειρία, αξιοπιστία και φερεγγυότητα, δηλαδή
τα απαραίτητα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να αντιµετωπίσει µε επιτυχία την πρόκληση της
νέας διαµορφωµένης, απαιτητικής και συνεχώς εξελισσόµενης αγοράς πληροφορικής.
Οι βασικοί τοµείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Εταιρείας χωρίζονται στις εξής κύριες
κατηγορίες :

Ανάπτυξη και υποστήριξη ERP Συστηµάτων (Ολοκληρωµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακών Πόρων.

Ανάπτυξη λογισµικού για κάθετες αγορές.

Ανάπτυξη λογισµικού κατά παραγγελία.

∆ιάθεση ολοκληρωµένων πληροφορικών συστηµάτων
Η κατανοµή του κύκλου εργασιών της Εταιρείας σύµφωνα µε τους αναφερόµενους τοµείς
επιχειρηµατικής δραστηριότητας παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα :
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Συστήµατα ERP
52 %
Λογισµικό Κάθετων Αγορών
18 %
Λογισµικό κατά Παραγγελία
16 %
Λοιπό Λογισµικό και Εξοπλισµός Πληροφορικής
14 %
3.1.3.1

Ανάπτυξη και Υποστήριξη ERP Συστηµάτων
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Τα συστήµατα ERP (Enterprise Resource Planning) ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων είναι
σύγχρονα προϊόντα λογισµικού που διαχειρίζονται µηχανογραφικά τις κυριότερες εµπορικές και
παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων και οργανισµών, έτσι ώστε µέσω αυτών (των
συστηµάτων) να παρέχεται η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των διαθεσίµων πόρων καθώς
επίσης η οργάνωση και αποτελεσµατικότητα διεκπεραίωσης των διαδικασιών που επιτελούνται
(λαµβάνουν χώρα) σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση.
Τα συστήµατα ERP παρέχουν κατά κανόνα περισσότερες δυνατότητες από τα τυποποιηµένα και
ευρέως γνωστά Εµπορολογιστικά πακέτα λογισµικού µε υπερκάλυψη όλων των κλασικών
δυνατοτήτων τους. Αυτό σηµαίνει ότι µε την ευρεία έννοια µπορούµε να θεωρήσουµε ότι τα
συστήµατα ERP είναι η µετεξέλιξη και δραστική αναβάθµιση των Εµπορολογιστικών εφαρµογών
λογισµικού.
MegaTron® ERP
Το λογισµικό MegaTron® ERP είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωµένο
πληροφοριακό σύστηµα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων το οποίο, εκτός από την κλασσική
Οικονοµική και Εµπορική ∆ιαχείριση, θα περιλαµβάνει τα εξής υποσυστήµατα :
- Παρακολούθησης και Κοστολόγησης Παραγωγής
- Προγραµµατισµού Πόρων και Αποθεµάτων
- ∆ιαχείριση Αποθηκών και Ροή Αποθεµάτων
- ∆ιανοµών (Warehouse Management, Logistics and Distribution)
- ∆ιαχείριση Προµηθειών.
Το προϊόν λογισµικού MegaTron® ERP απευθύνεται κυρίως στις µεσαίες και µεγάλες εµπορικές και
βιοµηχανικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα.
Το MegaTron® ERP αποτελεί πρόταση οργάνωσης και σύστηµα διαδικασιών µε µοναδικό γνώµονα
την παροχή ολοκληρωµένης µηχανογραφικής υποστήριξης των εργασιών που επιτελούνται για την
βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας µέσω της οποίας εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα που
επιτάσσει η αγορά αλλά και της αξιοπιστίας και ενηµέρωσης που πρέπει να διέπει κάθε σύγχρονη
επιχείρηση.
Το MegaTron® ERP δεν αποτελεί µετεξέλιξη ή προσαρµογή κάποιας παλαιότερης, παραδοσιακής
(legacy) εφαρµογής απλά για να λειτουργεί σε γραφικό περιβάλλον. Έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί
εξαρχής έτσι ώστε να αξιοποιεί µε τον πλέον βέλτιστο τρόπο την σύγχρονη αρχιτεκτονική clientserver.
Η σχεδίαση του συστήµατος έχει προβλέψει την προσαρµογή του στις οποιεσδήποτε εξειδικευµένες
ανάγκες της κάθε επιχείρησης, µέσω δορυφορικών αυτόνοµων προγραµµάτων που προσαρτώνται
στον κορµό και δηµιουργούν ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, που καλύπτει το σύνολο
των εξειδικευµένων αναγκών του πελάτη.
Μέσω αυτής την φιλοσοφίας και πρακτικής, ο πελάτης αντιλαµβάνεται το σύστηµα
µηχανοργάνωσης του ως ολοκληρωµένο και ενιαίο, αφού καλύπτει το συνολικό φάσµα των
δραστηριοτήτων του, ενώ ουσιαστικά έχει προµηθεύσει τον κορµό Το MegaTron® ERP και τα
εξεζητηµένα modules που διαφοροποιούν τον κάθε πελάτη από τους υπόλοιπους.
Αυτό συνεπάγεται α) προσαρµογή των υπηρεσιών και προϊόντων λογισµικού που προσφέρει η
ΙΛΥ∆Α στις ανάγκες του κάθε πελάτη (αφού τον αντιµετωπίζει εξ ολοκλήρου ως ξεχωριστή
οντότητα) και β) χαµηλό κόστος συντήρησης και γενικότερης διαχείρισης για την ΙΛΥ∆Α αφού το
µεγαλύτερο µέρος του λογισµικού που παρέχει είναι τυποποιηµένο.
Το MegaTron® ERP πέρα από την διαφοροποίηση του όπως περιγράφηκε παραπάνω είναι ένα
πλήρως σύγχρονο και παραµετροποιηµένο σύστηµα λογισµικού που περιλαµβάνει τα εξής modules :
- Αποθήκη
- Παραγωγή
- ∆ιαχείριση Έργων
- Κοστολόγηση
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-

Πελάτες – Προµηθευτές
Παραγγελίες
Πωλήσεις – Αγορές
Ταµειακή ∆ιαχείριση
Αξιόγραφα
Στατιστική
Γενική και Αναλυτική Λογιστική
Πάγια
Προϋπολογισµός / Απολογισµός
Μισθοδοσία
Report Generator

Η εφαρµογή έχει τα παρακάτω σηµαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

Λειτουργία On-line και Real-time (ταυτόχρονες συνολικές ενηµερώσεις όλων των
υποσυστηµάτων).

Ασφαλή και γρήγορη διαχείριση και επεξεργασία µεγάλων όγκων δεδοµένων.

Εξασφαλισµένη ασφάλεια και ακεραιότητα δεδοµένων (data security and integrity)
και εξάλειψη του κινδύνου πρόσβασης και ανεπιθύµητης αλλοίωσής τους από εξωγενείς
παράγοντες.

Πλήρης ασφάλεια και έλεγχος κατά τη διενέργεια συναλλαγών (Transaction
tracking) µε δυνατότητα ολικού roll-back.

Λειτουργία σε τοπικά και γεωγραφικά κατανεµηµένα δίκτυα (LAN & WAN).

∆υνατότητα διαλειτουργικότητας (interoperability) µε άλλες εφαρµογές όπως π.χ.
αυτοµατισµού γραφείου (αξιοποίηση τεχνολογιών DDE, OLE κλπ).

∆υνατότητα χρήσης ισχυρών εργαλείων reporting της αγοράς για την άντληση
πληροφοριών (ad-hoc reporting, οικονοµικές και στατιστικές εκτυπώσεις κλπ).

∆υνατότητα σύνδεσης και συνεργασίας µε δηµοφιλή πακέτα της αγοράς που
διαχειρίζονται Work-flows.

∆υνατότητα συνεργασίας και ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων µε άλλα
ετερογενή µηχανο-γραφικά συστήµατα (EDI - EDIFACT, EFT κλπ).

∆υνατότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών Internet, Intranet & Extranet.
Λοιπά Βασικά Χαρακτηριστικά :

Παρακολούθηση πολλών εταιρειών.

Παρακολούθηση πολλών υποκαταστηµάτων.

Παρακολούθηση Οµίλων / Αλυσίδων.

Υποστήριξη πολλαπλών νοµισµάτων.

Υποστήριξη πολλαπλών χρήσεων µε συσχετισµό όλων των οικονοµικών µεγεθών µεταξύ
οποιονδήποτε οικονοµικών χρήσεων.

Παρουσίαση όλων των πληροφοριακών στοιχείων σε οθόνη, εκτυπωτή, αρχείο ASCII,
αρχείο Excel και απευθείας αποστολή µε fax ή e-mail.

Βοηθητικά παράθυρα για όλους τους κωδικοποιηµένους παραµέτρους µέσω των οποίων
εξασφαλίζεται ταχύτερη και ασφαλέστερη ανεύρεση παραµέτρων.

Ορισµός δικαιωµάτων χρηστών σε επίπεδο κάθε υπό-επιλογής του λογισµικού καθώς και
δυνατότητα ορισµού οµάδων χρηστών µε ίδια δικαιώµατα πρόσβασης.

Καταγραφή του χρήστη, της ηµεροµηνίας και της ώρας, όταν πραγµατοποιείται µία αλλαγή
στοιχείων.

Ασφαλής και γρήγορη διαχείριση και επεξεργασία µεγάλων όγκων δεδοµένων.

Ασφάλεια δεδοµένων και πρόσβασης.
Η εφαρµογή περιέχει επίσης και επιµέρους υποσυστήµατα τα οποία παρέχουν στην εκάστοτε
επιχείρηση που τα χρησιµοποιεί και τα αξιοποιεί πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Εκτός από
την κάλυψη όλων των λειτουργικών διαδικασιών της επιχείρησης, όπως η διαχείριση των
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χρηµατοοικονοµικών, η πρόβλεψη των πωλήσεων, η παρακολούθηση των αποθηκών και της
παραγωγής, ο εµπορικός προγραµµατισµός, η παρακολούθηση έργων, κλπ, το MegaTron® ERP
διαχειρίζεται όλες τις µηχανογραφικές διαδικασίες της Εταιρείας κάτω από ένα ολοκληρωµένο και
ενιαίο µηχανογραφικό σύστηµα. Η προσφερόµενη λύση ανταποκρίνεται εξίσου σε multi-site
εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες µε διαφορετικές γλώσσες και νοµίσµατα.
MegaTron® Retail System
Το MegaTron® Retail System είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης λιανικών πωλήσεων
(Point Of Sales), το οποίο συνδυάζει το απαραίτητο εξειδικευµένο λογισµικό (front office και back
office) µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ταµειακών συστηµάτων.
Εκτός των τυποποιηµένων κλασικών δυνατοτήτων, περιλαµβάνει επικοινωνία µε ζυγιστικά
συστήµατα, αναγνώστες barcode, αναγνώστες πιστωτικών καρτών, ασύρµατα τερµατικά (RF) καθώς
και οποιοδήποτε άλλο interface που µπορεί να επιτευχθεί µέσω σειριακής θύρας ή USB θύρας.
Το σύστηµα MegaTron® Retail ενσωµατώνει ειδικούς οδηγούς (drivers) µέσω των οποίων
επιτυγχάνεται ο απόλυτος έλεγχος της ταµειακής µηχανής µέσα από τα menus του προγράµµατος.
Η µακρόχρονη εµπειρία της Εταιρείας (περισσότερα από δέκα χρόνια) στον τρόπο επικοινωνίας του
λογισµικού της µε ταµειακές µηχανές, καθώς και η πληθώρα των επιτυχηµένων εγκαταστάσεων
που συνδυάζουν Η/Υ µε ταµειακή µηχανή, εγγυώνται τον σίγουρο και αποτελεσµατικό συνδυασµό
της µηχανοργάνωσης µε ταµειακά συστήµατα.
Σήµερα, µέσω του MegaTron® Retail επιτυγχάνεται επικοινωνία µε τις εξής ταµειακές µηχανές
µέσω των οποίων εξασφαλίζεται η ευελιξία για τον πελάτη να επιλέξει το ταµειακό σύστηµα που
ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες του :
 Casio Proline
 Euro Smart
 MicroPos
 Prima 100 RS
 Serena C
 Siemens BETTLE (POS)
 Star SP-300
MegaTron® Timer
Για τον ακριβή προσδιορισµό των ωρών απασχόλησης προσωπικού ή λειτουργίας µηχανών
(ωροµέτρηση), η ΙΛΥ∆Α ανέπτυξε και διαθέτει το εξειδικευµένο λογισµικό MegaTron® Timer
µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική και αυτοµατοποιηµένη χρονοπαρακολούθηση, το εν
λόγω λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για :

Χρονοπαρουσία Προσωπικού (Μισθοδοσία).

Χρονοαπασχόληση µηχανών (Προγραµµατισµός και εν γένει ∆ιαχείριση Εξοπλισµού).

∆ιαχείριση ανθρωπίνων πόρων.

Σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή έργο απαιτεί χρονοδιαχείριση.
Ουσιαστικά µέσω του προγράµµατος MegaTron® Timer επιτυγχάνεται η συλλογή των στοιχείων
από κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθµούς ωροµέτρησης (ρολόγια χρονοτήρησης) βάση των
«κτυπηµάτων» των καρτών παρουσίας ή χρονοαπασχόλησης.
Τα ειδικά ρολόγια χρονοπαρουσίας καταγράφουν (µέσω µαγνητικών καρτών ή ηλεκτρονικών
κλειδιών) τις προσελεύσεις και αποχωρήσεις προσωπικού και την έναρξη και την λήξη
απασχόλησης των µηχανών ή γενικότερα άλλων πόρων. Στη συνέχεια αυτά τα κτυπήµατα (data)
µεταφέρονται ηλεκτρονικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου επιτυγχάνεται η παραπέρα
επεξεργασία µέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του λογισµικού MegaTron®.
Ενδεικτικά αναφέρουµε την περίπτωση ωροµέτρησης προσωπικού, µέσω της οποίας
προσδιορίζονται αυτόµατα οι συγκεντρωτικές και αναλυτικές καταστάσεις µε τις κανονικές ώρες
εργασίας, τις υπερωρίες και υπερεργασίες, τις ώρες νυκτερινής απασχόλησης, τις ώρες απασχόλησης
σε αργίες και τις ώρες απασχόλησης Κυριακής, κλπ µε βάση το είδος της εργασιακής σχέσης που
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έχει καταχωρηθεί στην καρτέλα του εργαζόµενου (βάρδια, κυλιόµενο ωράριο, σταθερό ωράριο,
πενθήµερο εργασίας, εξαήµερο εργασίας, ρεπό, κλπ). Στη συνέχεια µπορεί να ενηµερώνεται
ηλεκτρονικά οποιοδήποτε πρόγραµµα µισθοδοσίας.
Βασικά Χαρακτηριστικά MegaTron® Timer :

Μεταφορά πρωτογενών στοιχείων προσέλευσης και αποχώρησης.

Επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων που περιλαµβάνει:
- Στρογγυλοποίηση προσελεύσεων / αποχωρήσεων στα λεπτά 5,10,15,20,25,30
- Επεξεργασία για τον προσδιορισµό της ανάλυσης µισθοδοσίας σύµφωνα µε τον αλγόριθµο
που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία µας και είναι σύµφωνος µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία
- Αυτόµατος προσδιορισµός κανονικών ωρών, υπερωριών, υπερεργασιών, νυκτερινών,
αργιών κλπ.
- Έλεγχος εάν ο εργαζόµενος βρίσκεται σε άδεια οπότε δεν θα είναι αποδεκτή η προσέλευση
του
- Μεταφορά ανάλυσης µισθοδοσίας στο πρόγραµµα µισθοδοσίας.

Έλεγχος των κτυπηµάτων προσελεύσεων και αποχωρήσεων έτσι ώστε να
προσδιοριστούν λάθη όπως :
- ∆ύο συνεχείς προσελεύσεις χωρίς αποχώρηση µεταξύ.
- Προσωρινές έξοδοι χωρίς επιστροφή.
- Έξοδος χωρίς είσοδο κλπ.

Έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων ανάλυσης µισθοδοσίας για την
διεύθυνση προσωπικού.

Πλήρη στοιχεία εργαζοµένου.

Πλήρης σύνδεση µε τη Μισθοδοσία.

Πλήρης διαχείριση εισόδου / εξόδου του προσωπικού στο χώρο εργασίας.

∆ηµιουργία ηµερήσιου αρχείου ανάλυσης ωρών εργασίας προσωπικού.

Παρουσίαση πρωτογενών στοιχείων (κτυπήµατα στα ρολόγια παρουσίας
προσωπικού).

∆υνατότητα στρογγυλοποίησης πρωτογενών στοιχείων βάσει κανόνων που ορίζει ο
χρήστης.

Παρουσίαση στρογγυλοποιηµένων στοιχείων.

Άµεση χειρόγραφη καταχώρηση πρωτογενών στοιχείων (π.χ λόγω απώλειας κάρτας
εισόδου).

Υπολογισµός ανάλυση ωραρίου βάσει κανόνων (κανονικές ώρες, νυκτερινά,
υπερεργασία, υπερωρία).

Παρουσίαση ανάλυσης ωραρίου (πχ πρώτα είσοδος και στη συνέχεια έξοδος).

Έλεγχος ορθότητας ανάλυσης ωραρίου.

Μεταφορά σε άλλα προγράµµατα µέσω αρχείων Ascii.

Παρακολούθηση των ηµερήσιων απουσιών και παρουσιών.

Εκτύπωση καρτέλας παρουσιών - απουσιών του εργαζόµενου.

Σύνδεση των παρουσιών - απουσιών - υπερωριών µε τις εφαρµογές προσωπικού και
ανθρωπίνων πόρων.

Αναλυτικές καρτέλες ανάλυσης ωραρίου.

Συγκεντρωτική ανάλυση ωραρίου εργαζοµένου.

∆ύναµη (προσωπικό) επιχείρησης / οργανισµού.

Παρόντες (οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας).

Υπερωριακώς απασχολούµενοι (οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας).
MegaTron® Access Control
Το σύστηµα ελέγχου πρόσβασης MegaTron® Access Control εξασφαλίζει τον έλεγχο πρόσβασης
του προσωπικού και των επισκεπτών στους χώρους της επιχείρησης ή του οργανισµού στους
οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται σε ορισµένα µόνο άτοµα και για καθορισµένη χρονική περίοδο.
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Μεταξύ των χαρακτηριστικών της εφαρµογής περιλαµβάνονται :

Αρχειοθέτηση και παρακολούθηση ατόµων µε µόνιµη άδεια εισόδου.

Αρχειοθέτηση και παρακολούθηση επισκεπτών µε µόνιµη άδεια εισόδου.

Αρχειοθέτηση και παρακολούθηση επισκεπτών µε περιστασιακή άδεια εισόδου.

Καθορισµός σηµείων πρόσβασης και χρονικά όρια πρόσβασης / αποχώρησης.

∆υνατότητα on line παρακολούθησης των σηµείων εισόδου / ελέγχου
Το πρόγραµµα παρέχει ανά πάσα στιγµή πληροφοριακές καταστάσεις όπως :
 Καταστάσεις προσέλευσης.
 Καταστάσεις αποχώρησης.
 Κατάσταση µη εξελθόντων.
 Παρόντες (Προσωπικό και Επισκέπτες).
 K.λ.π.
3.1.3.2 Ανάπτυξη Λογισµικού για Κάθετες Αγορές
Η ΙΛΥ∆Α για την διαφοροποίηση της από τις ανταγωνιστικές εταιρείες και για περαιτέρω
δυνατότητες ανάπτυξης και επέκτασης της, επέλεξε συγκεκριµένες (κάθετες) αγορές, για τις οποίες
αφού µελέτησε και εµβάθυνε στο αντικείµενο ενασχόλησης των, ανέπτυξε εξεζητηµένα προϊόντα
λογισµικού τα οποία επιτυχηµένα διαθέτει σε αυτές τις αγορές.
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι, κατά κανόνα οι εταιρείες που εξειδικεύονται σε κάθετες αγορές και
επενδύουν συστηµατικά στην τεχνολογία και την εξέλιξη (των συγκεκριµένων αγορών που
επέλεξαν), έχουν εξασφαλίσει σηµαντικό πλεονέκτηµα και δύσκολα µπορεί να απειληθεί η θέση
τους, καθ’ ότι κατέχουν ήδη σπουδαία τεχνογνωσία η οποία αποκτήθηκε από την µακρόχρονη
ενασχόληση και εξειδίκευση των µε το αντικείµενο, στοιχεία που συνήθως αποθαρρύνουν τις πιθανά
υποψήφιες εταιρείες µε βλέψεις στους συγκεκριµένους κλάδους.
Στη συνέχεια αναφέρουµε τα κυριότερα από αυτά τα προϊόντα:
Πρόγραµµα Φαρµακείου Dioscourides®
Το πρόγραµµα Dioscourides® είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα που έχει σχεδιαστεί
αποκλειστικά για τις εξεζητηµένες ανάγκες του κλάδου των φαρµακείων και µπορεί να καλύψει από
τις απλές (βασικές) µηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρµακοποιού πάγκου, µέχρι αυτές που
αποσκοπούν στον πλήρη εκσυγχρονισµό και διαµόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και
οργάνωσης του σύγχρονου φαρµακείου.
Επιγραµµατικά το πρόγραµµα περιλαµβάνει :

Ταχύτητα εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών που επιτελούνται στο φαρµακείο.

Πλήρες αρχείο φαρµάκων µε : ∆ραστικές ουσίες, Ενδείξεις χορήγησης, ∆οσολογία,
Παρενέργειες και
Αντενδείξεις, Περιορισµούς χορήγησης, Προειδοποίηση υπαγωγής στις
διατάξεις του Ν. 1729/1987.

Οµοειδή φάρµακα µε βάση α) την δραστική ουσία και β) την κύρια θεραπευτική ένδειξη.

∆υνατότητα πωλήσεων βάσει του barcode.

Εκτύπωση στις συνταγές ενιαίου τύπου.

Πωλήσεις σε αναµονή για εξυπηρέτηση «βιαστικού» πελάτη.

Εκκρεµότητες πελατών και συναδέλφων φαρµακοποιών.

Αυτόµατη έκδοση των συγκεντρωτικών καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταµείων και
Αυτόµατη έκδοση των σχετικών τιµολογίων.

Έκδοση παραγγελιών προς φαρµακαποθήκες και εταιρείες µε 6 διαφορετικούς τρόπους.

Ηλεκτρονική αποστολή παραγγελίας και λήψη τιµολογίου αγοράς.

Ηλεκτρονική παραλαβή τιµοκαταλόγου παραφαρµακευτικών.

Πλήρης διαχείριση φαρµακοτεχνικών σκευασµάτων.

Ιστορικότητα συναλλαγών πελατολογίου.
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Ενσωµατωµένη και πλήρη διαχείριση των λογιστικών βιβλίων (Εσόδων-Εξόδων ή Γ’
Κατηγορίας).

Προσδιορισµός του οικονοµικού αποτελέσµατος της συνολικής δραστηριότητας του
φαρµακείου κατά είδος, οµάδα ειδών, κατηγορία ειδών, ράφι, προµηθευτή, εταιρεία.

Άντληση στοιχείων σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε φαρµακείου (Report Generator).

Πληθώρα τυποποιηµένων πληροφοριακών και στατιστικών καταστάσεων.

Μέσω του προγράµµατος Dioscourides® επιτυγχάνεται on-line παραγγελιοληψία µεταξύ
φαρµακείου και φαρµακαποθήκης καθώς και ηλεκτρονική παραλαβή του σχετικού τιµολογίου
πώλησης.
Η εν λόγω επικοινωνία λειτουργεί µε απόλυτη επιτυχία τα τελευταία οκτώ (5) και πλέον χρόνια,
συνδέοντας µε επιτυχία περισσότερα από 1250 φαρµακεία µε την φαρµακαποθήκη τους.
Το πρόγραµµα Dioscourides® εκτός των άλλων, ενσωµατώνει ειδικούς οδηγούς (drivers) µέσω των
οποίων επιτυγχάνεται ο απόλυτος έλεγχος των κυριοτέρων ταµειακών µηχανών µέσα από τα menus
του προγράµµατος.
Σήµερα, η µεγάλη εγκατεστηµένη βάση του προγράµµατος Dioscourides, µε µερίδιο αγοράς περίπου
70 %, εξασφαλίζει όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποστήριξη, ανάπτυξη και
επέκταση του προγράµµατος σύµφωνα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις και την εν γένει νέα
διαµορφωµένη αγορά, και δίνει όλα εκείνα τα εχέγγυα που εξασφαλίζουν την ηγετική θέση της
εταιρείας στην εν λόγω αγορά.
Λογισµικό Φαρµακαποθήκης MegaTron® Pharma
Το προϊόν λογισµικού MegaTron® Pharma είναι απόλυτα εξειδικευµένο µηχανογραφικό σύστηµα
διαχείρισης φαρµακαποθηκών.
Ουσιαστικά πρόκειται για προσαρµογή της µηχανής MegaTron® ERP για την κάλυψη των αναγκών
µηχανοργάνωσης φαρµακαποθηκών.
Με το συγκεκριµένο λογισµικό η Εταιρεία µας παρέχει µια ολοκληρωµένη διαχείριση στη αλυσίδα
διακίνησης φαρµάκων και παραφαρµακευτικών στην χονδρική και λιανική πώληση. Εκτός των
άλλων το MegaTron® Pharma περιλαµβάνει την δυνατότητα ηλεκτρονικής λήψης παραγγελιών από
φαρµακεία (µέσω Internet ή dial up σύνδεσης) και ηλεκτρονικής αποστολής των παραστατικών που
αντιστοιχούν στις ληφθείσες παραγγελίες. Η εν λόγω επικοινωνία επιτυγχάνεται στο σύνολο της µε
τεχνολογία και οδηγούς επικοινωνίας (drivers) που έχουµε αναπτύξει και προσαρµόσει στις
εξειδικευµένες ανάγκες του κλάδου διακίνησης φαρµάκων και παραφαρµακευτικών.
Λογισµικό MegaTron® ∆ΕΥΑ
Το MegaTron® ∆ΕΥΑ είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα αξιοποίησης
επιχειρησιακών πόρων το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης και
Αποχέτευσης µε δυνατότητες που ξεφεύγουν από την στενή κλασική Οικονοµική και Εµπορική
∆ιαχείριση.
Το MegaTron® ∆ΕΥΑ µεταξύ άλλων περιλαµβάνει :
- Αξιόπιστη και αποτελεσµατική διαχείριση αποθηκών.
- Έλεγχος της ταµειακής διαχείρισης και προγραµµατισµός των χρηµατοροών.
- Παρακολούθηση και προγραµµατισµός της παραγωγικής διαδικασίας.
- Πραγµατική κοστολόγηση των παραγοµένων προϊόντων και παρεχοµένων υπηρεσιών.
- Προγραµµατισµός των πόρων και αποθεµάτων.
- ∆ιαχείριση διανοµών.
- ∆ιαχείριση προµηθειών.
Μέσω του συστήµατος MegaTron® ∆ΕΥΑ εξυπηρετούνται οι µηχανογραφικές ανάγκες των
τµηµάτων της επιχείρησης που αφορούν :
- Την Οικονοµική ∆ιεύθυνση και το Λογιστήριο.
- Την ∆ιαχείριση Έκδοσης και Είσπραξης Λογαριασµών.
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-

Την ∆ιαχείριση Αποθεµάτων.
Τις Λοιπές Πωλήσεις και τους Υδρολήπτες.
Το Τµήµα Προµηθειών και τους Προµηθευτές.
Το τµήµα Πληροφόρησης (MIS)

Επιγραµµατικά αναφέρουµε τις ακόλουθες θετικές επιπτώσεις που προκύπτουν ως φυσική συνέπεια
από την αξιοποίηση του MegaTron® ∆ΕΥΑ :
- Βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας στο εσωτερικό της ∆ΕΥΑ.
- Αύξηση της παραγωγικότητας.
- Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των παρεχοµένων υπηρεσιών.
- Αναπροσαρµογή των δραστηριοτήτων της ∆ΕΥΑ στις νέες ευρείες γνωστικές δυνατότητες.
- Ενσωµάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) µε σκοπό την
αποτελεσµατικότερη µετατροπή της επιχείρησης σε “ηλεκτρονική”.
Κάρτα Καταναλωτών VitaCard®
Η ΙΛΥ∆Α έχει σχεδιάσει και ξεκινήσει να διαθέτει την Κάρτα Προνοµίων Καταναλωτών VitaCard®.
H VitaCard® ουσιαστικά λειτουργεί ως loyalty Κάρτα µέσω της οποίας παρέχονται διάφορα
προνόµια στους καταναλωτές που την χρησιµοποιούν, τα οποία µεταξύ άλλων µπορεί να είναι,
εκπτωτικά κουπόνια, επιταγές επιστροφής χρηµάτων, προϊοντικά δώρα κλπ, τα οποία χορηγούνται
από τις εταιρείες των οποίων τα προϊόντα προτιµά ο καταναλωτής.
Οι κάρτες αυτού του τύπου ανήκουν στην κατηγορία των σύγχρονων µεθόδων marketing, οι οποίες
θεωρούνται απολύτως επιβεβληµένες για κάθε επιχείρηση που αισιοδοξεί να καταλάβει σεβαστό
µερίδιο της αγοράς στην οποία απευθύνεται.
Μέσω της VitaCard® επιτυγχάνονται :
α) Η διατήρηση και επαύξηση της πελατειακής βάσης του κάθε σηµείου πώλησης (πχ φαρµακείου)
που δέχεται την κάρτα,
β) Προώθηση των προϊόντων των συγκεκριµένων εταιρειών που συµβάλλονται µε την Κάρτα,
γ) Η προµήθεια των προϊόντων της Κάρτας σε ελκυστικότερες τιµές, πράγµα που σηµαίνει όφελος
για τον τελικό καταναλωτή.
Εκτός της πανελλαδικής εµβέλειας και αξιοποίησης της VitaCard® από τα καταστήµατα λιανικής
πώλησης, θα µπορεί επίσης να αξιοποιηθεί και για προσέλκυση τοπικού πελατολογίου για το κάθε
σηµείο πώλησης το οποίο θα έχει την δυνατότητα οργάνωσης των δικών του παροχών προς τους
δικούς του αποκλειστικά πελάτες.
Για την λειτουργία του εγχειρήµατος απαιτείται :
α) Το λογισµικό που λειτουργεί στο κάθε σηµείο πώλησης και θα πρέπει αφ’ ενός να αναγνωρίζει
τις κάρτες καταναλωτών και αφετέρου να επικοινωνεί µε την κεντρική βάση για ενηµέρωση
(πίστωση) των αγορών του κάθε καταναλωτή και
β) Το λογισµικού (server) που διαχειρίζεται κεντρικά τις πληροφορίες τις οποίες συλλέγει από το
κάθε σηµείο πώλησης.
Στον server επίσης θα γίνεται η διαχείριση της βάσης πληροφοριών στην οποία (βάση)
περιλαµβάνονται όλοι οι καταναλωτές στους οποίους έχει χορηγηθεί Κάρτα Καταναλωτών καθώς
επίσης και όλα τα συνεργαζόµενα σηµεία πώλησης και οι κανόνες χορήγησης των παροχών σε κάθε
καταναλωτή.
Η επικοινωνία των σηµείων πώλησης µε την κεντρική βάση πληροφοριών θα γίνεται µέσω του
διαδικτύου (Internet) για την πλειοψηφία των συµβεβληµένων καταστηµάτων λιανικής ή µέσω
µισθωµένων γραµµών για τα καταστήµατα λιανικής µε µεγάλη κίνηση. Εναλλακτικά, αν και εφ’
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όσον οι δύο αυτοί τρόποι δεν είναι αποδεκτοί ένεκα κόστους, η επικοινωνία θα γίνεται περιοδικά
µέσω σύνδεσης dial-up.
H επεξεργασία των στοιχείων της κεντρικής βάσης δεδοµένων, θα γίνεται αποκλειστικά από την
ΙΛΥ∆Α, για λογαριασµό των συµβεβληµένων εταιρειών των οποίων τα προϊόντα καλύπτει η
VitaCard®.
Ενδεικτικά η εν λόγω επεξεργασία περιλαµβάνει :
- Καταναλωτές που προτιµούν συγκεκριµένα προϊόντα συγκεκριµένης εταιρείας.
- Ποσοστιαία διακίνηση προϊόντων ανά γεωγραφική περιοχή.
- Απόδοση διαφηµιστικής καµπάνιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου.
- Ενηµέρωση καταναλωτών.
- ∆ιανοµή παροχών στους καταναλωτές.
- Προϊοντική ενηµέρωση των σηµείων πώλησης
- Κλπ
3.1.3.3 Ανάπτυξη Λογισµικού κατά Παραγγελία
Η ΙΛΥ∆Α, εκτός τις παραπάνω αναφερόµενες δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη
λογισµικού για περισσότερους από έναν πελάτη (πακέτα), ασχολείται και µε την ανάπτυξη µεγάλων
και εξειδικευµένων συστηµάτων λογισµικού τα οποία κατά κανόνα αφορούν µοναδικά έργα τα
οποία δεν σχετίζονται στο µεγαλύτερο µέρος των µε έτοιµα τυποποιηµένα προϊόντα λογισµικού ούτε
µπορούν να αξιοποιηθούν ως έχουν από άλλους πελάτες.
Αυτά τα έργα ανάπτυξης λογισµικού αναφέρονται (χαρακτηρίζονται ως) tailor made ή κατά
παραγγελία.
Η Εταιρεία έχει να επιδείξει αρκετά έργα αυτής της κατηγορίας τα οποία ουσιαστικά αποτέλεσαν
στα πρώτα της βήµατα το ξεκίνηµα της δραστηριότητας της.
Σήµερα η ΙΛΥ∆Α επιλεκτικά αναλαµβάνει τέτοια έργα καθ’ ότι έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον
της στα προϊόντα που περιγράφηκαν στις προηγούµενες παραγράφους.
3.1.3.4 ∆ιάθεση Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων
Για την ολοκληρωµένη προσέγγιση των πελατών και την σφαιρική αντιµετώπιση των
µηχανογραφικών τους αναγκών, η Εταιρεία µας πέρα από το λογισµικό προσφέρει και τον
απαραίτητο εξοπλισµό και τις σχετιζόµενες υπηρεσίες που συνθέτουν ένα ολοκληρωµένο
πληροφορικό σύστηµα.
Με τον συνδυασµό της παροχής του εξοπλισµού του λογισµικού και υπηρεσιών επιτυγχάνεται :

Εξασφάλιση του πελάτη, από την άποψη ότι µια εταιρεία πληροφορικής έχει την συνολική
ευθύνη του έργου.

Σωστή επιλογή του ανάλογου για κάθε περίπτωση εξοπλισµού, εφ΄ όσον η ΙΛΥ∆Α ως
κατασκευαστής του λογισµικού γνωρίζει καλλίτερα τον εξοπλισµό πάνω στον οποίο αυτό
λειτουργεί αποδοτικότερα.

Αξιοποίηση του εξοπλισµού, δεδοµένου ότι προτείνει τον απαιτούµενο από το λογισµικό
εξοπλισµό για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προγράµµατος.

Επέκταση του εξοπλισµού χωρίς την ανάγκη αντικατάστασης του, µε κάθε αλλαγή των
αναγκών του πελάτη, καθ’ ότι πριν την προµήθεια έχει προβεί σε µελέτη και σχεδιασµό των
τωρινών αλλά και των µελλοντικών αναγκών του πελάτη, βάση του σχεδιασµού που έχει ήδη
γίνει για την ανάπτυξη του λογισµικού.
Εκτός των παραπάνω, η ΙΛΥ∆Α έχει την ολοκληρωµένη υποστήριξη και ευθύνη καλής λειτουργίας
του συνολικού µηχανογραφικού συστήµατος του πελάτη. Αυτό σηµαίνει καλλίτερη, αποδοτικότερη
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και άµεση υποστήριξη του πελάτη, τόσο κατά το στάδιο της εγκατάστασης όσο και κατά την
επακόλουθη περίοδο της λειτουργίας του συστήµατος (after sales support).
Για την παροχή των ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων η εταιρεία έχει αναπτύξει ειδικό
τµήµα τεχνικών και έχει συνάψει κεντρικές συµφωνίες µε εξωτερικούς συνεργάτες έτσι ώστε να
είναι σε θέση να αναλαµβάνει και διεκπεραιώνει ολοκληρωµένα και µεγάλα έργα πληροφορικής.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΙΛΥ∆Α δεν προµηθεύει σε καµιά περίπτωση µεµονωµένα συστήµατα
πληροφορικής που δεν συνδυάζονται και µε την αξιοποίηση του λογισµικού που η ίδια αναπτύσσει,
επειδή η ΙΛΥ∆Α είναι κατά βάση εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού και όχι προµηθευτής εξοπλισµού
πληροφορικής.
3.1.3.5 Συνδυασµός Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής
Στρατηγική επιλογή της Εταιρείας µας είναι η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τηλεπικοινωνιών σε
εφαρµογές πληροφορικής. Είναι πλέον βέβαιο και κοινά αποδεκτό ότι η εξέλιξη στον χώρο της
πληροφορικής είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις τηλεπικοινωνίες, αφού µόνο µέσω αυτών είναι
εφικτή η σύνδεση αποµακρυσµένων πληροφοριακών συστηµάτων.
Το προϊόν µας Unilink αποτελεί συνδυασµό εξοπλισµού (hardware) και προγραµµάτων (software
packages και customized software), τα οποία εγκαθίσταται είτε στο χώρο του πελάτη, είτε στο χώρο
κάποιου provider, ο οποίος εξυπηρετεί πολλά διαδίκτυα.
Μέσω αυτού του συστήµατος επιτυγχάνεται αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ των αποµακρυσµένων
σηµείων (clients) και της κεντρικής διαχείρισης (server). Αυτή η επικοινωνία εξασφαλίζει πολύτιµες
υπηρεσίες τόσο για την κεντρική διαχείριση όσο και για τα αποµακρυσµένα σηµεία, όπως :

Πρόσβαση σε Τράπεζες πληροφοριών, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στον server.

Μεταφορά αρχείων µεταξύ server (κέντρου) και client (αποµακρυσµένων σηµείων).

Ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ όλων των σηµείων του δικτύου (e-mail).

Προϊοντική ενηµέρωση των αποµακρυσµένων σηµείων.

∆υνατότητα δηµιουργίας τοπικής βιβλιοθήκης στους clients.
Για την πρόσβαση των clients στον server µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε το ∆ιαδίκτυο (Internet),
είτε απλή σύνδεση (dial up), είτε συνδυασµός (Internet και dial up) ανάλογα µε :

Την αγορά στην οποία απευθύνεται.

Τον επιθυµητό βαθµό ασφαλείας .

Το profil των χρηστών του συστήµατος.

Τον εξοπλισµό που διαθέτουν οι clients.

Την απόσταση των clients από τον server.
Το σύστηµα Unilink αποτελεί τον πλέον σύγχρονο τρόπο αµφίδροµης (2-way) επικοινωνίας µεταξύ
κέντρου και περιφέρειας, ο οποίος µε την σωστή αξιοποίηση µπορεί να αποτελέσει βασικό δίαυλο
ηλεκτρονικής δυναµικής επικοινωνίας σε περιπτώσεις όπως :
 Εταιρείες µε πολλά υποκαταστήµατα
 Εταιρείες διάθεσης
 Προµηθευτικοί συνεταιρισµοί
 Σύλλογοι
 Εταιρείες Πληροφορικής
 Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
 Οργανισµοί Παροχής Πληροφοριών
 ∆ηµόσιες Υπηρεσίες
 Αεροπορικές και Ναυτιλιακές εταιρείες
 Εφηµερίδες (Ηµερήσιος Τύπος, Αγγελίες)
 Ταξιδιωτικά γραφεία
 Εταιρείες συνδροµητικών υπηρεσιών
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3.1.4 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Οι προµηθευτές της Εταιρείας υπό την έννοια της προµήθειας εµπορευµάτων είναι στην πλειοψηφία
τους επιχειρήσεις γνωστές στην Ελληνική αγορά λόγω των ποιοτικών προϊόντων που παρέχουν και
των άρτια οργανωµένων καναλιών διανοµής.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι κυριότεροι προµηθευτές :

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΙΛΥ∆Α ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Info Quest AEBE
Metrosoft Πληροφορική ΕΠΕ
Πυλώνες Ελλάς ΑΕ
CPI ΑΕ
Αθηναϊκοί Μικροϋπολογιστές ΑΕΒΕ
Oktabit Α.Ε.
Ελληνοτυπική ΑΒΕΕ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εµπορία Η/Υ και Περιφερειακών
Εµπορία Η/Υ και Περιφερειακών
Εµπορία Η/Υ και Περιφερειακών
Εµπορία Εξοπλισµού Πληροφορικής
Εµπορία Η/Υ και Περιφερειακών
Εµπορία Η/Υ και Περιφερειακών
Μηχανογραφικά Έντυπα

ΤΖΙΡΟΣ
739.789,96
105.844,00
54.487,18
48.315,95
44.385,69
29.380,02
23.715,32

Εξάρτηση της Εταιρείας από τους προµηθευτές της δεν υφίσταται, δεδοµένου ότι η ΙΛΥ∆Α θα
µπορούσε να προµηθευτεί τα ίδια ή αντίστοιχα προϊόντα από άλλους οίκους ή πηγές προµήθειας.
Πιο συγκεκριµένα, από την εταιρεία Infoquest, που είναι µεγαλύτερος προµηθευτής, προµηθεύεται
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακά, εξαρτήµατα Η/Υ και περιφερειακών, system software
και λοιπό λογισµικό τρίτων κατασκευαστών τα οποία θα µπορούσε εναλλακτικά να προµηθευτεί
από πολλές αντίστοιχες εταιρείες (και µε αντίστοιχες τιµές) όπως Πουλιάδης & Συνεργάτες ΑΕΒΕ,
Altec AE, Informatics AE, Πλαίσιο ΑΕ και Oκταβιτ AE, κ.α.

3.1.5 ΠΕΛΑΤΕΣ
Σήµερα, περισσότερες από 3.800 εταιρείες έχουν εµπιστευθεί την µηχανοργάνωση των στην
Εταιρεία µας.
Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικούς από τους πελάτες µας ανά τοµέα δραστηριοποίησης των :
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ / ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
-

ΥΙΟΙ Χ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΒΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ Α ΑΕ
ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν & ΣΙΑ ΟΕ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΝΕΩΡΙΟΥ ΑΕ
MEVACO ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ
ΜΠΑΚΛΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ
ΜΠΟΜΕΤΑΛ ΑΕ
FLEXOPACK AE
ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΕ
INOVA ΑΕΒΕ
ARACRYL ΑΕ

Αρτοβιοµηχανία
Αρτοποιία, Ζαχαροπλαστική
Λιβανέζικη Αρτοποιία
Ναυπηγείο
Μεταλλουργική
Μεταλλοβιοµηχανία
Μεταλλοβιοµηχανία
Βιοµηχανία Πλαστικών
Βιοµηχανία Πλαστικών
Βιοµηχανία Πλαστικών, Σιδήρου
Πλαστικά Φύλλα, Υλικά Επιγραφών
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ΜΟΝΩΚΕΜ ΑΒΕΕ
ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΑΕ
ΑΡΜΑ ΑΕ
ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ
ΤΑΤΑΡΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕΒΕ
ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕ
ΡΟΗ ΑΦΟΙ ΑΕ
ΑΤΟΥ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΦ/ΚΗ
SABO ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΗΛΒΙΟΚΑΤ ΑΕ
RAYCAP ΑΕ
ΗΛΕΠ ΑΕ
ΑΦΟΙ Π & Ι ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ ΑΕ
ISOBAU AE
ΑΙΓΙΣ ΑΕ
ΑΛ. ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΑΕ
DRALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ
REMEDINA ΑΕ
MEVAPOWER ΑΕ
PERI HELLAS AE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ
ARCON ATE
SICAP ΑΕ
∆ΟΜΟΝΕΤ ΑΕ
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΜΑΡΚΟΥ Ι & Μ ΑΒΕΕ
ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ Ν, ΑΓΓΕΛΗΣ Μ & ΣΙΑ ΟΕ
NUTRIA AE

Βιοµηχανία Χηµικών
Βιοµηχανία Χηµικών
Βιοµηχανία Καλτσόν
Εκδόσεις
Εκδόσεις
Γραφικές Τέχνες
Γραφικές Τέχνες, Φάκελα
Γραφικές Τέχνες
Εκδόσεις, ∆ιαφηµίσεις
Κατασκευές Μηχανηµάτων
Ηλεκτρολογικές Κατασκευές
Ηλεκτρονικές Κατασκευές
Ηλεκτρονικές Κατασκευές
Ηλεκτρονικές Κατασκευές
Τεχνική, Κατασκευαστική
Βιοµηχανία Ειδών Συσκευασίας
Αλουµίνια
Βιοµηχανία Ηλεκτρικών Αντιστάσεων
Φαρµακοβιοµηχανία
Προσαρµογές Αυτοκινήτων
Τεχνικές Κατασκευές
Λατοµικές Επιχειρήσεις
Τεχνική Εταιρεία
Τεχνική Εταιρεία
Τεχνική Εταιρεία
Τεχνική Εταιρεία
Βιοτεχνία Γυναικείων Ενδυµάτων
Επεξεργασία, Εµπορία Χάρτου
Επεξεργασία, Εµπορία Χάρτου
Βιοµηχανία

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
-

ΜΠΑΚΑΚΟΣ Π. ΑΕ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΟΕ
SYLVANIA AE
ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ
ΜΑΝΤΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΤΕ
NETSCOPE SOLUTIONS AE
PELIKAN – HENKEL AE
UNITRACK ΑΕ
ERGON ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΠΕ
ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΡΟΥ ΑΕ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
MEDIQUICK AE
Β. ΜΑΚΡΙ∆Η & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Γ & ΣΙΑ ΟΕ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΡΗ
ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΑ ΑΕΕ
UNIVET ΕΠΕ
ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η ΕΠΕ
NEPHROTECH AE
NEPHRODYNAMIC HELLAS ΑΕ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΒΕΕ
ΛΑΟΥ∆Η ΑΦΟΙ ΑΕ
ΚΟΝΤΑ ΑΕΒΕ
ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ∆ΗΜ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Φαρµακευτικά και Παραφ/τικά Προϊόντα
Φαρµακευτικά και Παραφ/τικά Προϊόντα
Ηλεκτρικοί Λαµπτήρες
Ηλεκτρισµός, Φωτισµός
Ηλεκτρολογικός Εξοπλισµός
Συστήµατα Μετρήσεων
Προϊόντα Γραφείου
Εµπορία Μηχανηµάτων
Εµπορία Μηχανηµάτων
Super Market
Φαρµακαποθήκη
Φαρµακαποθήκη
Φαρµακαποθήκη
Φαρµακαποθήκη
Φαρµακευτικά, Παραφαρµακευτικά
Φαρµακευτικά, Παραφαρµακευτικά
Φαρµακευτικά, Παραφαρµακευτικά
Εµπόριο Παραφαρµακευτικών
Εµπορία Κτηνιατρικών
Ιατρικά Είδη
Παραγωγή, Εµπορία Ιατρικών Ειδών
Νεφρολογικό, Ιατρικό Υλικό
Είδη Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής
Είδη Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής
Είδη Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής
Α’ Ύλες Ζαχαροπλαστικής
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-

ΛΟΛΟΣΙ∆ΗΣ ΑΕ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ∆ – ΜΟΝΟΣ Κ ΑΕ
∆ΡΙΤΣΑΣ Α – ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε ΕΠΕ

Εµπορία Υποδηµάτων
Εµπορία Πλαστικών Ειδών
Εµπορία Μαρµάρων, Οικοδοµικά Υλικά

ΠΑΣΤΡΑΣ ΑΕ

Εµπόριο Ξυλείας

ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Κ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ
ΙΩΑΝΝΙ∆Η Ι ΑΦΟΙ ΑΕ
ΟΙΚΟΘΕΡΜ ΑΕ
ΤΕΜΑΚ ΑΕ
ΚΟΥΜΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΟΥΚΙΟΣ ΒΑΣ ΑΕ
ΒΙΟΜΕΧ ΕΠΕ

Ζαχαρώδη Προϊόντα
Υφάσµατα
Υφάσµατα
Είδη Κεντρικής Θέρµανσης, Υγιεινής
Εµπορική
Πρατήριο Ποτών
Εµπορία Αυτοκινήτων
Υλικά Επιγραφών

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-

NETMED ΕΛΛΑΣ ΑΕ
MULTICHOICE ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (0-6) ΑΕ
GIARY GROUP AE
GIOCARIA ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΙ ΕΠΕ
ALUPRESS AE
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ
NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΕ
ΑΚΜΩΝ ΑΕ
IMS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
ACTIVE HEALTH AE
ΤΕΑΜ Μ-Η ΕΠΕ

Συνδροµητική Τηλεόραση
Υπηρεσίες ΜΜΕ
Τηλεόραση
Τηλεφωνικές Υπηρεσίες
Παιδότοποι
Εκδοτική, ∆ιαφηµιστική
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων, Αντιπροσωπίες
Στατιστική, Μελέτες
Συµβουλευτική, Φαρµακευτικά, Παραφ/κά
Σύµβουλοι Μηχανικοί

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
-

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ – ΟΕ∆Β
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΕΥΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Τράπεζα
∆ιαχείριση Ακινήτων
Οργανισµός ∆ιδακτικών Βιβλίων
∆ηµόσια Υπηρεσία
Επιχ/ση Ύδρευσης, Αποχέτευσης
Επιχ/ση Ύδρευσης, Αποχέτευσης
Επιχ/ση Ύδρευσης, Αποχέτευσης

3.1.6 ∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η ∆ιεύθυνση πωλήσεων της εταιρείας χωρίζεται σε τέσσερα (4) τµήµατα :
- Μεγάλων Πελατών µε Λογισµικό ERP Συστηµάτων
- Τυποποιηµένων προϊόντων (πακέτα)
- Κάθετων Αγορών (Φαρµακεία, Access Control, Retail, κλπ)
- Εξειδικευµένων Εφαρµογών (Customised Application Software)
Η προώθηση των πωλήσεων γίνεται χωριστά για κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερόµενα τµήµατα.
3.1.6.1 Τµήµα µεγάλων πελατών
Το τµήµα Μεγάλων Πελατών µε Λογισµικό ERP Συστηµάτων, για λόγους στρατηγικής και
εξειδικευµένης τεχνογνωσίας που πρέπει να κατέχει για να ανταποκριθεί στις εν λόγω απαιτήσεις
ακολουθεί την πάγια τακτική να µην προωθεί τα προϊόντα του µέσω τοπικών αντιπροσώπων.
Τα έργα που αφορούν τις πωλήσεις αυτού του τµήµατος είναι κατά κανόνα µεγάλα και στην
πλειοψηφία τους αναγγέλnονται µέσω διακηρύξεων διαγωνισµών.
Το τµήµα ενηµερώνεται πανελλαδικά από εξειδικευµένες εταιρείες που του προµηθεύουν το σύνολο
των διακηρύξεων που το αφορούν και στη συνέχεια κεντρικά και σε συνεργασία µε τα αρµόδια
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συσχετιζόµενα τµήµατα προετοιµάζει την ολοκληρωµένη πρόταση συµµετοχής στον εκάστοτε
διαγωνισµό.
3.1.6.2 Τµήµα Τυποποιηµένων Προϊόντων Λογισµικού
Μέσω δικτύου µεταπωλητών / αντιπροσώπων.
3.1.6.3 Τµήµα Κάθετων Αγορών
Το τµήµα Κάθετων Αγορών (Φαρµακεία, Access Control, Retail, κλπ) πραγµατοποιεί τις πωλήσεις
του µε δύο τρόπους είτε κεντρικά είτε µέσω του υποκαταστήµατος Βορείου Ελλάδος (αυτόνοµα) µε
το δυναµικό που διαθέτει, είτε µέσω των µεµονωµένων τοπικών αντιπροσώπων µε τους οποίους
συνεργάζεται και καλύπτουν σχεδόν το σύνολο του Ελλαδικού χώρου.
Παράλληλα συµµετέχει ανελειπώς στο σύνολο των εκθέσεων και συνεδρίων που διοργανώνουν οι
κλαδικές οργανώσεις στις οποίες απευθύνονται τα προϊόντα που διαθέτει. Ενώ σε συνεργασία µε
τοπικούς φορείς (πχ συνεταιρισµούς φαρµακοποιών) διοργανώνει κατά τόπους παρουσιάσεις στις
οποίες παρευρίσκονται αποκλειστικά και µόνο οι ενδιαφερόµενοι στους οποίους απευθύνονται τα εν
λόγω προϊόντα.
3.1.6.4 Τµήµα Εξειδικευµένων Εφαρµογών
Το τµήµα των Εξειδικευµένων Εφαρµογών (Customised Application Software), ένεκα του ότι κατά
κανόνα τα έργα µε τα οποία πραγµατεύεται αναγγέλονται µέσω διακηρύξεων διαγωνισµών,
λειτουργεί κεντρικοποιηµένα χωρίς την αξιοποίηση ή συνεργασία µε τοπικούς αντιπροσώπους.
Το τµήµα ενηµερώνεται πανελλαδικά από εξειδικευµένες εταιρείες που του προµηθεύουν το σύνολο
των διακηρύξεων που το αφορούν και στη συνέχεια κεντρικά και σε συνεργασία µε τα αρµόδια
συσχετιζόµενα τµήµατα προετοιµάζει την ολοκληρωµένη πρόταση συµµετοχής στον εκάστοτε
διαγωνισµό.
Ειδικά για τον δεύτερο µεγάλο πόλο πωλήσεων Β. Ελλάδας και στα πλαίσια:
α) της προώθησης των προϊόντων της ΙΛΥ∆Α, και
β) της πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων για τα προϊόντα που διαθέτει η Εταιρεία και
γ) για την άµεση υποστήριξη των πελατών της (after sales support) στην Βόρειο Ελλάδα έχει ιδρύσει
υποκατάστηµα στην Θεσσαλονίκη (Αποστόλου Παύλου 2), το οποίο λειτουργεί από τον
Ιανουάριο 2001.
3.1.7 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΒΑΣΕΙ ΣΤΑΚΟ∆)
Η Εταιρεία παρουσιάζει σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της κατά τη
τελευταία τριετία όπως καταγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί. Η σηµαντική αύξηση του
κύκλου εργασιών οφείλεται στη συνεχή επέκταση της Εταιρείας σε νέα εξειδικευµένα προϊόντα
λογισµικού, υπηρεσίες υποστήριξης και αναβάθµισης καθώς και παροχή ολοκληρωµένων λύσεων
πληροφοριακής.
Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά κωδικό ΣΤΑΚΟ∆, παρουσιάζονται στον πίνακα
που ακολουθεί :

ΚΩ∆
722.1

300.2
518.4
726.0

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΟ∆ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2002
2003
2.237.400
2.399.720
Ανάπτυξη, παραγωγή, προµήθεια και τεκµηρίωση
έτοιµου (µη εξειδικευµένου) λογισµικού γενικής
χρήσης
Κατασκευή Εξοπλισµού Πληροφορικής
542.230
888.415
313.110
773.546
Εµπόριο εξοπλισµού πληροφορικής και
λογισµικού
267.300
491.030
Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την
πληροφορική

2004
4.013.141

357.248
1.051.871
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ΣΥΝΟΛΟ
3.2

3.360.040

4.552.711

5.422.260

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

3.2.1 ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α. Η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας έχουν καταχωρηθεί νοµότυπα στο Εµπορικό
και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, µε αριθµό Μητρώου 96705 και ηµεροµηνία εγγραφής
την 23/3/1993. ∆εν υπάρχουν αµφισβητήσεις επί του σχετικού δικαιώµατος της Εταιρείας.
Β. Έχουν επίσης κατοχυρωθεί στην Εταιρεία τα ακόλουθα Εµπορικά Σήµατα :
ΣΗΜΑ

ΙΛΥ∆Α ΑΕ Συστήµατα Πληροφορικής
MegaTron ERP
MegaTron
Dioscourides
VitaCard
FS
VS
UniLink
UniTron

ΑΡ. ∆ΗΛΩΣΗΣ

153242 / 23.10.2000
153241 / 23.10.2000
153240 / 23.10.2000
154821 / 09.01.2001
155778 / 07.03.2001
154821 / 09.01.2001
154822 / 09.01.2001
154036 / 28.11.2000
154035 / 28.11.2000

ΚΛΑΣΕΙΣ

9 και 42
9 και 42
9 και 42
9, 38 και 42
9,35,38 και 42
9,38 και 42
9,38 και 42
9 και 42
9 και 42

ΑΠΟΦΑΣΗ

6042 / 01
6041 / 01
6040 / 01
9000 / 01
3200 / 02
8684 / 01
8685 / 01
6911 / 01
6910 / 01

Σηµείωση : Η ανωτέρω αναφερόµενη απόφαση είναι της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης (∆ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας).
Γ. Η Εταιρεία έχει επίσης κατοχυρώσει τα παρακάτω ονόµατα στο Internet (domain name) :
ONOMA (Internet)
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
Ilyda.com
dioscourides.com
vitacard.net
Vitacard.org
ΟΝΟΜΑ (Domain Name)
Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας
v-shop.gr
drugshop.gr
farmashop.gr
discourides.gr
vitacard.gr
fs.gr
vs.gr
sh.gr
es.gr
3.2.2 ΓΗΠΕ∆Α, ΟΙΚΟΠΕ∆Α, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησίας στις 31-12-2004 τα ακόλουθα ακίνητα :
1. Ένα (1) ακίνητο, το οποίο απέκτησε το έτος 2002. Πιο συγκεκριµένα :
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Στις 22 Μαρτίου 2002 η Βασιλική σύζυγος Γεωργίου Χριστοδουλάκου, το γένος Θεοδώρου και
Χρυσάνθης Κυριαζή, µεταβίβασε, δυνάµει της µε αριθµό 2397/22.3.2002 συµβολαιογραφικής
πράξεως της Συµβολαιογράφου Αθηνών Νίκης Τσιρώνη – Λυράκη, ένα οικόπεδο άρτιο και
οικοδοµήσιµο, επιφάνειας του όλου οικοπέδου 292,22 τ.µ το οποίο βρίσκεται στη θέση «Βαθύ
Ρέµα» της περιφέρειας Ψυχικού Αθηνών, στην ήδη ονοµαζόµενη συνοικία «Ελληνορώσων –
Ερυθρός» της περιφέρειας του ∆ήµου Αθηναίων και επί της οδού Αδριανείου αρ. 29. Επί του
ανωτέρω οικοπέδου υπάρχει διόροφη οικοδοµή, ανεγερθείσα µε την µε αριθµό 2980/1955 άδεια
ανοικοδοµήσεως του Πολεοδοµικού Γραφείου Αθηνών, η οποία αποτελείται από ισόγειο όροφο
επιφανείας 114,92 µ2και από πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο επιφανείας οµοίως 114,92 µ2. Η
ανωτέρω συµβολαιογραφική πράξη µεταγράφηκε νόµιµα στα Βιβλία Μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στις 6.3.2003 στον Τόµο 4447 και µε αριθµό 271.
Για το συγκεκριµένο ακίνητο ήδη έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια και ανεγείρονται οι νέες
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
2. Ένα ακίνητο, το οποίο απέκτησε το έτος 1993. Πιο συγκεκριµένα :
Στις 4 Ιουνίου 1993 η εταιρεία «Κάννον Σοφτγουεαρ Ε.Π.Ε.», όπως νόµιµα εκπροσωπήθηκε
µεταβίβασε, δυνάµει της µε αριθµό 326/4.6.1993 συµβολαιογραφικής πράξεως της
Συµβολαιογράφου Αθηνών Νίκης Τσιρώνη - Λυράκη, µία αυτοτελή, διηρηµένη και ανεξάρτητη
οριζόντια ιδιοκτησία, η οποία βρίσκεται στον πρώτο όροφο µιας πολυκατοικίας κειµένης στην
Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή του Ερυθρού Σταυρού και συγκεκριµένα στη διασταύρωση των
οδών Μυλοποτάµου-Τσοτάκου και Σεβαστουπόλεως 152, επιφανείας 80 µ2. Η ανωτέρω
συµβολαιογραφική πράξη µεταγράφηκε νόµιµα στα Βιβλία Μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στις 9.6.1993.
3.2.3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Η Εταιρεία έχει συνάψει τα ακόλουθα ασφαλιστήρια συµβόλαια για την κάλυψη των ακόλουθων
κινδύνων :
Πυρκαγιά, Κεραυνό, Ζηµιές από καπνό, Έκρηξη, Βραχυκύκλωµα, Θραύση υαλοπινάκων, Κλοπή
ύστερα από διάρρηξη, Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές ταραχές, Τροµοκρατικές ενέργειες,
Κακόβουλες βλάβες, Πληµµύρα, Θύελα, Καταιγίδα, ∆ιάρρηξη σωληνώσεων νερού, Πτώση
αεροσκαφών, Προστασία υπαλλήλων, Πρόσκρουση οχηµάτων, Αποκοµιδή ερειπίων, Κάλυψη
εξόδων επαναλειτουργίας, Κάλυψη ηλεκτρονικού εξοπλισµού κατά παντός κινδύνου, Έξοδα
µηχανικών και Αρχιτεκτόνων, Κάλυψη χαρτοσήµου αποζηµίωσης.
Ακολουθεί περίληψη των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που έχει συνάψει η Εταιρεία :
1. Με το υπ' αριθµόν 20042789/20046176 ασφαλιστήριο συµβόλαιο, η Εταιρεία γενικών
ασφαλειών µε την επωνυµία "ALLIANZ A.Ε.Γ.Α" αναλαµβάνει την ασφαλιστική κάλυψη του
α) περιεχοµένου των γραφείων της Εταιρείας, εµβαδού 90 τ.µ, καθώς και του µηχανολογικού
εξοπλισµού αυτού που βρίσκεται σε διαµέρισµα πολυόροφης οικοδοµής στην Αθήνα και επί της
οδού Σεβαστουπόλεως 152. Συµβαλλόµενος και δικαιούχος του ασφαλίσµατος είναι η Εταιρεία,
ενώ η διάρκεια καλύψεως του ασφαλιστηρίου άρχεται την 2-3-04 και λήγει την 31-12-04. Το
συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο ανέρχεται σε 447,04 Ευρώ και το συνολικό ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.194.200,00 Ευρώ. Με το ανωτέρο ασφαλιστήριο προβλέπονται και οι
ακόλουθες απαλλαγές : α) έως 2% επι του ασφαλισµένου κεφαλαίου για ζηµιές από σεισµό β)
έως 10% ανά ζηµία στους κινδύνους πληµµύρας, θύελλας, καταιγίδας και γενικά θεοµηνιών,
διάρρηξης σωληνώσεων ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού µε ελάχιστο όριο Ευρώ 750,00 ενώ
ισχύουν ανώτατα όρια α) Σεισµός µέχρι 70% του ασφαλισµένου κεφαλαίου, β) Βραχυκύκλωµα
σε Α’ κίνδυνο µέχρι 10.000,00 Ευρώ, γ) Θθραύση κρυστάλλων σε Α’ κίνδυνο µέχρι 5.000,00
Ευρώ, δ) Αστική Ευθύνη Πυρκαιάς µέχρι 100.000,00 Ευρώ, ε) Εξοδα Ελαχιστοποίησης της
ζηµιάς µέχρι 10.000,00, ε) Εξοδα Αποκοµιδής Συντριµµάτων, Αµοιβές Επαγγελµατιών, Εξοδα
Αδειώνκ.λ.π µέχρι 30.000,00 Ευρώ.
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2. Με το υπ' αριθµόν 20042788/20046176 ασφαλιστήριο συµβόλαιο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, η
Εταιρεία γενικών ασφαλειών µε την επωνυµία "ALLIANZ A.Ε.Γ.Α" αναλαµβάνει την
ασφαλιστική κάλυψη του περιεχοµένου γραφείου δηλαδή των εµπορευµάτων (Η/Υ), πρώτων
υλών (πληκτρολογίων, οθονών) και γενικά επί των υλικών συσκευασίας Η/Υ της Εταιρείας, τα
οποία βρίσκονται ή θα βρεθούν εντός γραφείου του 2ου ορόφου στο Εµπορικό Κέντρο µε την
επωνυµία DOMUS CENTER, στην Λεωφόρο Κηφισίας αρ 180, στην περιοχή Χαλανδρίου.
Συµβαλλόµενος και δικαιούχος του ασφαλίσµατος είναι η Εταιρεία, ενώ η διάρκεια καλύψεως
του ασφαλιστηρίου άρχεται την 02-03-2004 και λήγει την 31-12-2004. Το συνολικό ετήσιο
ασφάλιστρο ανέρχεται στα 736,62 Ευρώ και το ανώτατο ασφαλιζόµενο κεφάλαιο ανέρχεται σε
3.593.200,00 Ευρώ. Με το ανωτέρο ασφαλιστήριο προβλέπονται και οι ακόλουθες απαλλαγές: α)
έως 2% επι του ασφαλισµένου κεφαλαίου για ζηµιές από σεισµό β) έως 10% ανά ζηµία στους
κινδύνους πληµµύρας, θύελλας, καταιγίδας και γενικά θεοµηνιών, διάρρηξης σωληνώσεων
ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού µε ελάχιστο όριο Ευρώ 750,00 ενώ ισχύουν ανώτατα όρια α)
Σεισµός µέχρι 70% του ασφαλισµένου κεφαλαίου, β) Βραχυκύκλωµα σε Α’ κίνδυνο µέχρι
10.000,00 Ευρώ, γ) Θθραύση κρυστάλλων σε Α’ κίνδυνο µέχρι 5.000,00 Ευρώ, δ) Αστική
Ευθύνη Πυρκαιάς µέχρι 100.000,00 Ευρώ, ε) Εξοδα Ελαχιστοποίησης της ζηµιάς µέχρι
10.000,00, ε) Εξοδα Αποκοµιδής Συντριµµάτων, Αµοιβές Επαγγελµατιών, Εξοδα Αδειώνκ.λ.π
µέχρι 30.000,00 Ευρώ.
3. Με το υπ' αριθµόν 20042787/20046176 ασφαλιστήριο συµβόλαιο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, η
Εταιρεία γενικών ασφαλειών µε την επωνυµία "ALLIANZ A.Ε.Γ.Α" αναλαµβάνει την
ασφαλιστική κάλυψη του περιεχοµένου γραφείου δηλαδή των εµπορευµάτων (Η/Υ), πρώτων
υλών (πληκτρολογίων, οθονών) και γενικά επί των υλικών συσκευασίας Η/Υ της Εταιρείας, τα
οποία βρίσκονται ή θα βρεθούν εντός γραφείου στην Οδού Απ. Παύλου αρ 32, στην
Θεσσαλονίκη. Συµβαλλόµενος και δικαιούχος του ασφαλίσµατος είναι η Εταιρεία, ενώ η
διάρκεια καλύψεως του ασφαλιστηρίου άρχεται την 02-03-2004 και λήγει την 31-12-2004. Το
συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο ανέρχεται στα 62,02 Ευρώ και το ανώτατο ασφαλιζόµενο κεφάλαιο
ανέρχεται σε 356.000,00 Ευρώ. Με το ανωτέρο ασφαλιστήριο προβλέπονται και οι ακόλουθες
απαλλαγές: α) έως 2% επι του ασφαλισµένου κεφαλαίου για ζηµιές από σεισµό β) έως 10% ανά
ζηµία στους κινδύνους πληµµύρας, θύελλας, καταιγίδας και γενικά θεοµηνιών, διάρρηξης
σωληνώσεων ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού µε ελάχιστο όριο Ευρώ 750,00 ενώ ισχύουν
ανώτατα όρια α) Σεισµός µέχρι 70% του ασφαλισµένου κεφαλαίου, β) Βραχυκύκλωµα σε Α’
κίνδυνο µέχρι 5.000,00 Ευρώ, γ) Θθραύση κρυστάλλων σε Α’ κίνδυνο µέχρι 3.000,00 Ευρώ, δ)
Αστική Ευθύνη Πυρκαιάς µέχρι 30.000,00 Ευρώ, ε) Εξοδα Ελαχιστοποίησης της ζηµιάς µέχρι
3.000,00, ε) Εξοδα Αποκοµιδής Συντριµµάτων, Αµοιβές Επαγγελµατιών, Εξοδα Αδειώνκ.λ.π
µέχρι 3.000,00 Ευρώ.
Ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των παγίων και των αποθεµάτων της Εταιρείας δεν τίθεται
ζήτηµα συνασφάλειας καθώς τα 3 ασφαλιστήρια συµβόλαια που έχουν συναφθεί µεταξύ της
Εταιρείας και της ανώνυµης ασφαλιστικής εταιρείας "ALLIANZ A.Ε.Γ.Α" καλύπτουν διαφορετικά
πάγια και αποθέµατα. Επιπροσθέτως, τα πάγια και τα αποθέµατα της Εταιρείας είναι πλήρως
ασφαλισµένα.
Η πολιτική της Εταιρείας είναι η ασφάλιση του 100% των αποθεµάτων της. Η ασφαλιζόµενη αξία
αποθεµάτων της Εταιρείας προσδιορίζεται µε βάση τον µέσο όρο της αξίας των αποθεµάτων κατά
τους 12 τελευταίους µήνες. Συνεπώς το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο αναπροσαρµόζεται ετήσια, κατά
την εκάστοτε ανανέωση του, βάσει του µέσου όρου της αξίας των αποθεµάτων των προηγουµένων
12 µηνών.
3.3

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από τη σύστασή της έως και την 31-12-2003
(δηλαδή πριν την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο) συνοψίζεται στο πίνακα που ακολουθεί :
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Ηµερ/νία

Κεφαλαιοποίηση
Αποθεµατικών
&
Κερδών εις
Νέο

Φ.Ε.Κ

Ονοµαστική
Αξία

3532/13-7-1992

29,347

44.021

29-09-1997

418/27-1-1998

29,347

146.735

1.500
5.000

30-06-1998

5938/23-7-1198

29,347

102.715

3.500

11.000

31-12-1999

3245/12-5-2000

29,347

293.470

10.000

21.000

31-7-2000

790/5-2-2001

29,347

2.000

23.000

Αρ. Πρωτ. ΕΜ
5119/9-5-2001
Αρ. Πρωτ. ΕΜ
5119/9-5-2001

29,347

Γ.Σ

Ίδρυση

8-5-2001
8-5-2001

Καταβολή
Μετρητών

58.694
Μείωση της Ονοµαστικής
Αξίας
0

Κοινές

Συνολικός
Αριθµός
Μετοχών

Συνολικό
Μετοχικό
Κεφάλαιο

44.021
190.756
293.470
586.941
645.635

1.500
7.500

0

528.247

125

18.000

18.000

1.173.881

3.182.000

3.200.000

1.173.881

3.200.000

3.200.000
3.200.000

1.184.000
1.600.000

800.000

4.000.000

2.000.000

800.000

4.800.000

2.400.000

Αύξηση Ονοµαστικής Αξίας
& Μετατροπή σε Ευρώ
4-3-2002

Αρ. Πρωτ. ΕΜ
3961/31-5-2002

0,5

10.119,00

18-9-2003

7008/23.6.2004

0,5

416.000,00

1-10-2003

4541/24.5.2004

0,5

4-5-2004

4978/2.6.2004

0,5

3.4

400.000
400.000,00

ΜΕΤΟΧΟΙ

Σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της εταιρείας την 30-3-2005, οι µέτοχοι µε ποσοστό πάνω από 3 %
εµφανίζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί, το υπόλοιπο ποσοστό αφορά το επενδυτικό
κοινό και τον ειδικό διαπραγµατευτή :
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Ανυφαντάκης Βασίλειος

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)

3.270.069

68,13

364.800

7,60

Επενδυτικό Κοινό & Ειδικός ∆ιαπραγµατευτής

1.165.131

24,27

ΣΥΝΟΛΟ

4.000.000

100,00

Γκινοσάτης Σταµάτιος

3.5 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3.5.1 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που εξελέγη σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των µετόχων της 4-5-2004 είναι πενταµελές µε θητεία η οποία λήγει την 30-6-2009 και η σύνθεσή
του έχει ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ανυφαντάκης Βασίλειος του Αποστόλου

ΘΕΣΗ
Πρόεδρος

ΜΕΛΟΣ
Εκτελεστικό
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Παπαδοκωστάκη Μαρία του Γεωργίου
Χριστάκης Κυριαζής του Κων/νου
Ζαφείρης Ιωάννης του Αποστόλου
Αναστασιάδης Αθανάσιος του Αθανασίου

Αντιπρόεδρος & ∆/σα Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο
Ανεξάρτητο
Ανεξάρτητο

Ακολουθούν τα σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου :
Ανυφαντάκης Βασίλειος του Αποστόλου :
Γεννήθηκε το 1960 στο Αβδού Ηρακλείου Κρήτης. Είναι πτυχιούχος Μαθηµατικός και κατέχει
µεταπτυχιακό δίπλωµα στην επιστήµη της Πληροφορικής (M.Sc. in Computer Science, University
of Michigan, Ann Arbor, ΗΠΑ), µε ειδίκευση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων
(Software Engineering). Έχει εκπονήσει την µεταπτυχιακή του εργασία (M.Sc. Thesis) στον τοµέα
των βάσεων δεδοµένων (RDBMS) και στην έξυπνη διαχείριση δεδοµένων. Είναι µέλος της ΕΠΥ
(Εταιρεία επιστηµόνων Πληροφορικής) και γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα.
Είναι υπότροφος του Ιδρύµατος Α. Ωνάση και έχει επίσης διακριθεί και τιµηθεί µε υποτροφίες για
όλα τα έτη των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών του σπουδών.
Είναι ιδρυτικό µέλος και Πρόεδρος της ΙΛΥ∆Α, απασχολείται σε αυτήν ως υπεύθυνος ανάπτυξης
λογισµικού από την ίδρυση της. Παράλληλα ήταν ιδρυτικό µέλος και µέτοχος στην εταιρεία Unitel
Ελλάς Α.Ε. (∆ορυφορικές Τηλεπικοινωνίες) και είναι ιδρυτικό µέλος της εταιρείας Dioscourides
Α.Ε. (∆ιάθεση Εξειδικευµένου Λογισµικού ∆ιακίνησης Φαρµακευτικών Προϊόντων).
Παπαδοκωστάκη Μαρία του Γεωργίου :
Γεννήθηκε το 1960 στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι απόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού
Μετσόβειου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι µέλος του ΤΕΕ και γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα.
Είναι ιδρυτικό µέλος, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της ΙΛΥ∆Α.
Απασχολείται στην ΙΛΥ∆Α από την ίδρυση της ως υπεύθυνη ανάλυσης προδιαγραφών λογισµικού
και υποστήριξης πελατών. ∆ιετέλεσε επιστηµονική υπεύθυνος των ερευνητικών προγραµµάτων
ΠΑΒΕ, ΕΠΕΤ ΙΙ 97ΒΕ283 της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας που είχε αναλάβει η
ΙΛΥ∆Α.
Παράλληλα ήταν ιδρυτικό µέλος, µέτοχος και διαχειριστής της ΗΙΤ Α.Ε. (∆ορυφορικός Σταθµός
Εδάφους) µε αντικείµενο τα συστήµατα VSAT και γενικότερα τις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες.
3.5.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆Σ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ή/και ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και των κυρίων µετόχων της Εταιρείας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο άλλων εταιρειών, καθώς και τα
ποσοστά συµµετοχής στο µετοχικό τους κεφάλαιο.

ΟΝΟΜΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ

%

∆.Σ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
-

Βασίλειος Ανυφαντάκης

DIOSCOURIDES AE ( ήδη έχει
απορροφηθεί )

Σταµάτιος Γκινοσάτης

FLEXOPACK ΑΒΕΕ

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος & αναπληρωτής
∆/νων Σύµβουλος

Χριστάκης Κυριαζής

NETSCOPE SOLUTION AE
DIOSCOURIDES AE ( ήδη έχει
απορροφηθεί )

Μέλος
Αντιπρόεδρος & ∆/νουσα
Σύµβουλος

Μαρία Παπαδοκωστάκη

31,74
-

Σελίδα : 51

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2004
3.5.3 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας ασκείται από ένα επιτελείο στελεχών το οποίο απαρτίζεται από τους:
Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσµεύει ο κυριότερος µέτοχος και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου κύριος Ανυφαντάκης Βασίλης καθώς και η Αντιπρόεδρος & ∆/νουσα Σύµβουλος
Μαρία Παπαδοκωστάκη.
Η ταχυδροµική διεύθυνση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και των στελεχών της
Εταιρείας είναι: Domus Center 3ος όροφος, Λεωφόρος Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31.
Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας ασκείται από ένα επιτελείο ∆ιευθυντικών στελεχών το οποίο
απαρτίζεται από τους:
Ανυφαντάκη Βασίλειο του Αποστόλου : Γενικός ∆ιευθυντής και Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισµικού.
Το βιογραφικό του σηµείωµα αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο “∆ιοίκηση της Εταιρείας”.
∆ρακόπουλο Ιωάννη : Υπεύθυνος ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.
Γεννήθηκε το 1976 στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Είναι πτυχιούχος του τµήµατος Πληροφορικής του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας από το 1999 και κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος M.Sc
(Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας). Γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα (FCE Cambridge,
Higher Dipl. Oxford).
Η επιλογή του στην συγκεκριµένη θέση έγινε επειδή η τεχνογνωσία που διαθέτει συνδυάζει
Οικονοµικά µε Πληροφορική, γεγονός που καλύπτει τους σηµαντικότερους τοµείς της Εταιρείας και
επιτρέπει την αποδοτικότερη αξιοποίηση του στην συγκεκριµένη ∆ιεύθυνση.
Νικολάου Νικόλαος : Υπεύθυνος ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και ∆ιοικητικού.
Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Έχει παρακολουθήσει σειρά σεµιναρίων στο τοµέα των οικονοµικών και της λογιστικής καθώς
επίσης και στη χρήση και αξιοποίηση εφαρµογών οικονοµικού λογισµικού µε εξειδίκευση στους
τοµείς : Εµπορική ∆ιαχείριση, Γενική και Αναλυτική Λογιστική, ∆ιαχείριση Παραγωγής,
Κοστολόγηση, ∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού και Μετοχολόγιο.
∆ιαθέτει µακρόχρονη εµπειρία σε αντίστοιχες θέσεις όπου εργαζόταν από την αποφοίτηση του.
Στεφάνου Κωνσταντίνο : Υπεύθυνος ∆ιασφάλισης Ποιότητας.
Γεννήθηκε το 1952 στη Λάρισα. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ικάρων και κάτοχος πτυχίου M.Sc in
Computer Science (Newcastle upon Tyne, Αγγλία).
Από το 1974 έως το 2000 διετέλεσε στέλεχος ανάπτυξης και συντήρησης πλειάδας πληροφορικών
συστηµάτων της Πολεµικής Αεροπορίας καθώς και διοικητής του Κέντρου Μηχανογράφησης ΓΕΑ
(1994-2000).
Παράλληλα µε την άσκηση του γνωστικού του αντικειµένου έχει παρακολουθήσει σειρά σεµιναρίων
στον τοµέα εφαρµογής του ISO 9001 και ειδικότερα στην εφαρµογή ποιότητας πληροφορικών
συστηµάτων.
Με την ΙΛΥ∆Α συνεργάζεται από το Μάιο του 2000.
Παπαδοκωστάκη Μαρία : Υπεύθυνη Υποστήριξης Πελατών, Σχεδιασµού και R & D.
Το βιογραφικό της σηµείωµα αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο “∆ιοίκηση της Εταιρείας”.
Αντωνόπουλο Παναγιώτη του Ιωάννη : Εµπορικός ∆ιευθυντής.
Γεννήθηκε το 1971 στον Πύργο Ηλείας. Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor Of Science in Information
Systems από το πανεπιστήµιο Western International, USA από το 1992. Εργάζεται στο χώρο της
πληροφορικής από το 1993 και διαθέτει µεγάλη εµπειρία στην εν λόγω αγορά έχοντας διατελέσει
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προγραµµατιστής, presales consultant και στην συνέχεια υπεύθυνος πωλήσεων σε µεγάλες και
επώνυµες εταιρείες πληροφορικής.
Έχει παρακολουθήσει σειρά σεµιναρίων στον τοµέα των Πωλήσεων και του Marketing.
Παλαιολόγο Νικόλαο : Τµήµα Προσωπικού & Αξιοποίηση Ανθρώπινων Πόρων.
Γεννήθηκε το 1965 στην Ερµούπολη Σύρου. Είναι απόφοιτος Κοινωνικών και Θεολογικών σπουδών
του Καθολικού Πανεπιστηµίου της Λυών, Γαλλία. Έχει κάνει µεταπτυχιακές σπουδές στην
εµψύχωση ανθρώπινου δυναµικού στο Καθολικό Πανεπιστήµιο του Στρασβούργου, και στο
Σαλεζιανό Πανεπιστήµιο της Ρώµης.
Γνωρίζει άριστα Γαλλικά και Ιταλικά.
Έχει παρακολουθήσει σειρά σεµιναρίων στο τοµέα διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.
Τα µέλη του ∆Σ κος Ανυφαντάκης Βασίλειος και κα Παπαδοκωστάκη Μαρία, µε βάση τις σχετικές
συµβάσεις απασχόλησης εξωτερικού συνεργάτη, οι οποίες εγκρίθηκαν από την σχετική ΓΣ της
ΙΛΥ∆Α, εργάζονται στην εταιρεία µε καθήκοντα πέραν αυτών που απορρέουν από την συµµετοχή
των στο ∆Σ της Εταιρείας.
3.5.4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
Το ανθρώπινο δυναµικό της Εταιρεία όπως αυτό εµφανίζεται στο σχετικό έντυπο Ε7 της 31-12-2004
απαρτίζεται από τριάντα ένα άτοµα µε εξαρτηµένη εργασία, ενώ παράλληλα διαθέτει 14 συνεργάτες
µε σύµβαση έργου, οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη εµπειρία και εξειδίκευση στα ειδικά θέµατα
στα οποία απασχολούνται.
Η ιστορική εξέλιξη του στελεχιακού δυναµικού της Εταιρείας, παρουσιάζεται στον κατωτέρω
πίνακα :
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΣ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ

1998

5

9

2

16

1999

9

9

2

20

2000

13

9

2

24

2001

16

9

2

27

2002

26

8

1

35

2003

31

8

1

40

2004

31

13

1

45

Η σύνθεση του στελεχιακού δυναµικού της Εταιρείας µε βάση το επίπεδο σπουδών παρουσιάζεται
στον ακόλουθο πίνακα :
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Προσωπικό
Συνεργάτες
Μέτοχοι
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΣΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ (ΤΕΙ)

ΑΝΩΤΑΤΗ (ΑΕΙ)

M.Sc / Ph.D

18
0
0
18

3
0
0
3

10
10
0
20

0
3
1
4
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Το προσωπικό και οι συνεργάτες της Εταιρείας στο σύνολό τους είναι άτοµα απόλυτα
εξειδικευµένα, µε πολυετή πείρα στο χώρο της πληροφορικής, των οικονοµικών και των
τηλεπικοινωνιών.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα πάγια πολιτική της Εταιρείας όλο το τεχνικό επιστηµονικό προσωπικό
παρακολουθεί κατά τακτά διαστήµατα εξειδικευµένα σεµινάρια κατάρτισης πάνω σε θέµατα
τεχνολογιών αιχµής.
Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο δυναµικό της Εταιρείας είναι:
- Γνώση και η εµπειρία στο σχεδιασµό πληροφοριακών συστηµάτων
- Γνώση των διεθνών προτύπων τα οποία αφορούν τις προδιαγραφές ανοικτών πληροφοριακών
συστηµάτων
- Γνώση της ολοκληρωµένης µεθοδολογικής προσέγγισης την οποία χρησιµοποιεί η Εταιρεία στα
έργα πληροφορικής που αναπτύσσει
- Άριστη γνώση των εργαλείων ανάπτυξης λογισµικού, τα οποία η Εταιρεία έχει επιλέξει (C++,
Visual Basic, J++, Delphi)
- Άριστη γνώση των σύγχρονων βάσεων δεδοµένων RDBMS, τις οποίες χρησιµοποιεί η Εταιρεία
(Oracle, MS-SQL, Sybase)

3.5.5

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το όργανο εσωτερικού ελέγχου είναι επιφορτισµένο µε την εποπτεία της οικονοµικής λειτουργίας
της Επιχείρησης, την τήρηση και εφαρµογή της ορθής επιχειρηµατικής πρακτικής, όπως αυτή
προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισµό της Εταιρείας και την τήρηση των εσωτερικών κανόνων
και των διαδικασιών της.
Στις αρµοδιότητες του Οργάνου περιλαµβάνονται και τα εξής:
♦ Το Όργανο Εσωτερικού Ελέγxου παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της
Εταιρείας, λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασµού ή εγγράφου, περιλαµβανοµένων
και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
♦ Έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε έλεγχο των ∆ιευθύνσεων (συµπεριλαµβανοµένων και των
∆ιευθυντών) µε αντικειµενικό στόχο – σκοπό τη σωστή επιχειρηµατική δραστηριοποίηση της
Εταιρείας στην αγορά.
Το Όργανο Εσωτερικού Ελέγχου θα ελέγχει συνολικά τις επιχειρησιακές λειτουργίες, δηλαδή τη
∆ιοίκηση, τις ∆ιευθύνσεις, τα Τµήµατα (επιτελικά και λειτουργικά) και τέλος, τα οικονοµικά –
διαχειριστικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να πιστοποιούν ότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται µε
τρόπο σύννοµο και σύµφωνα µε τους θεσπισµένους κανόνες και διαδικασίες. Ο ρόλος του Οργάνου
Εσωτερικού Ελέγχου θα είναι ουσιαστικός και αυτόνοµος για την παρακολούθηση της λειτουργίας
και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας και την ορθή και ολοκληρωµένη
ενηµέρωση των µετόχων της.
Η Εταιρεία δεσµεύεται να ενηµερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε µεταβολή στα
πρόσωπα ή στην οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από τη
µεταβολή αυτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 6, 7 και 8 του Ν. 3016/17.05.2002.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δεσµεύεται ότι µε την εισαγωγή της στο Χ.Α. θα ιδρύσει Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Μετόχων και Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων όπως προβλέπεται για τις
εισηγµένες στο Χ.Α. εταιρείες σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487/6.12.2000).
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3.5.6

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

∆ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Λογιστήριο
&
Γραµµατεία

Νοµική
Φορολογική
Υποστήριξη

Π ροµήθειες

3.6.

Μηχανογράφηση
&
Τ ηλεπικοινωνιακό
δίκτυο

Τ µήµα
Προµηθειών

Logistics

Τ µήµα
Π ροσωπικού

Ανάπτυξη
Λογισµικού

R &D

Τ εχνολογία
Πληροφορικής

Νοµοθεσία
Φορολογικά
κλπ

∆ιοίκηση &
Ο ργάνωση
Π αραγωγής

∆ιοίκηση &
Υλοποίηση
Έργων

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ
& TESTING
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
∆ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ
S/W & H/W

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κοστολόγηση

Marketing

Πωλήσεις
Προσφορές
∆ιαγωνισµοί

Software
&
Υπ ηρεσίες

H ardware
Συναρµολόγηση

Συγγραφή
Εγχειριδίων &
Updates SW

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Η Εταιρεία συµµετείχε µε ποσοστό 100 % στην µετοχική σύνθεση της εταιρείας «DIOSCOURIDES
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ» που έχει διακριτικό τίτλο Dioscourides A.E., ιδρύθηκε το
2000 (ΦΕΚ 29624/16.11.2000) και έχει έδρα το ∆ήµο Αθηναίων επί της οδού Σεβαστουπόλεως 152.
Ήδη την 26/4/2005 ολοκληρώθηκε µε την καταχώρηση στο µητρώο ΑΕ η απορρόφηση της
Dioscourides . Η συγχώνευση δι απορροφήσεως πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις διατάξεις του
κ.ν.2190/1920 και ν.2166/1993 µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού την 30.09.2004. Από την
απορρόφηση αυτή: α) µειώθηκαν συνολικά τα ίδια κεφάλαια της απορροφούσας, µετά την
απόσβεση της αξίας της συµµετοχής, κατά 32 χιλιάδες € και β) στα αποτελέσµατα της χρήσης,
συµπεριλαµβάνονται και οι αντίστοιχοι λογαριασµοί της απορροφώµενης για την περίοδο 1.10 έως
31.12.2004. ∆ιευκρινίζεται ότι, επειδή η απορρόφηση έγινε µε βάση τις διατάξεις του Ν 2166/93, η
χρεωστική διαφορά ποσού 135 χιλιάδων € που προέκυψε µεταξύ του εισφερόµενου µετοχικού
κεφαλαίου της απορροφώµενης και της αξίας της συµµετοχής, συµψηφίσθηκε µε τη ∆ιαφορά από
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.
Ο σκοπός της Dioscourides AE, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, ήταν, η σχεδίαση,
ανάπτυξη, διάθεση και εκµετάλλευση προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (λογισµικού) που
απευθύνεται σε εταιρείες, συνεταιρισµούς, οργανισµούς, καθώς και σε λοιπούς εµπλεκόµενους
φορείς που σχετίζονται µε την διακίνηση φαρµάκων και παραφαρµακευτικών ειδών, η παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς, οργανισµούς, καθώς και σε
εµπλεκόµενους φορείς που σχετίζονται µε την διακίνηση φαρµάκων και παραφαρµακευτικών ειδών,
η εκµετάλλευση της εν γένει εγκατεστηµένης βάσης του λογισµικού της εταιρείας για παροχή
παντός τύπου υπηρεσιών σε τρίτους , η ανάπτυξη και εκµετάλλευση συστήµατος διαχείρισης
ηλεκτρονικού εµπορίου, καθώς και άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται µέσω του διαδικτύου
(internet) ή ιδιωτικών δικτύων (intranet).

Σελίδα : 55

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2004
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 90 του κωδ. Ν. 2190/1920 κάθε επιχείρηση που
διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, αν είναι µητρική σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περιπτ. α’ της
παρ. 5 του άρθρου 42ε του ως άνω Νόµου, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις. Η εταιρεία ΙΛΥ∆Α ΑΕ, λόγω της συµµετοχής της στην εταιρεία DIOSCOURIDES
S.A., υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 ως προς το αν είναι µητρική εταιρεία
για τις χρήσεις 2001και 2002.
Όµως σύµφωνα µε τις διατάξεις της παράγρ. 1 του άρθρου 92 του ιδίου νόµου, κάθε µητρική
επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση του άρθρου 90 παρ. 1, αν το σύνολο των
υποκειµένων σε ενοποίηση επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα παρακάτω τρία
κριτήρια.
Α. Σύνολο Ισολογισµού 3.700.000,00 € για τη χρήση 2002 και 3.668.378,58 για τη χρήση 2001.
Β. Καθαρός κύκλος εργασιών 7.400.000,00 και 7.336.757,65 € αντίστοιχα για τις χρήσεις 2002 και
2001.
Γ. Μέσος όρος προσωπικού 250 άτοµα.
Από τους Ισολογισµούς των χρήσεων 2002 και 2001 των εταιρειών ΙΛΥ∆Α ΑΕ και
DIOSCOURIDES ΑΕ, προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια και ως εκ τούτου δεν
υπάρχει υποχρέωση για σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων τουλάχιστον µέχρι και τη
χρήση 2002.
Κατά την 31.12.2003 δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση, για δύο διαφορετικούς λόγους.
Α. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ 1 και άρθρου 100 παρ 3 του Ν 2190/1920 οι οποίες
ορίζουν ότι µια επιχείρηση µπορεί να µην συµπεριληφθεί στην ενοποίηση όταν παρουσιάζει
επουσιώδες ενδιαφέρον. Με βάση τα οικονοµικά στοιχεία που παρουσιάζουµε στους παρακάτω
πίνακες, είναι προφανές ότι τα µεγέθη που θα ενοποιούνταν δεν επηρεάζουν την περιουσιακή
διάρθρωση, την χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα χρήσης της µητρικής εταιρείας.
Β. Η εταιρεία µας, δεν πληρούσε την ηµεροµηνία εκείνη τα ποσοτικά όρια (Κύκλο εργασιών,
Σύνολο ενεργητικού και µέσο όρο προσωπικού) για την σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων. Επίσης η εταιρεία µας, δεν είχε εισαχθεί στην ΝΕΧΑ την εν λόγω ηµεροµηνία .
Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Dioscourides ΑΕ για την
περίοδο από 1/1/2004 έως 30/9/2004
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αναπόσβεστα Έξοδα εγκατάστασης
Ασώµατα Πάγια
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια
Ενσώµατα Πάγια
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια
Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
Αποθέµατα
Πελάτες - Γραµµάτια & Επιταγές εισπρακτέες
Λοιπές απαιτήσεις
Χρεόγραφα
∆ιαθέσιµα

2003
30/9/2004
( χιλ.€ )
1,38
0,86
206,87
206,87
23,42
69,12
183,45
137,75
5,40
5,40
4,46
5,05
0,94
0,35
31,40
30,22
0,00
0,00
215,80
168,32
0,00
0,00
21,66
43,50
58,19
36,12
29,35
29,35
194,18
143,57
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Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

303,37
0,00
520,54

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαφ. από έκδοση µετ. υπέρ το άρτιο
∆ιαφορές αναπ/γής-Επιχορ. επενδύσεων
Αποθεµατικά κεφάλαια και Κέρδη εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια Τραπεζών
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Προµηθευτές - Γραµµάτια & επιταγές πληρωτέες
Τράπεζες
Φόροι - Τέλη - Ασφαλιστικά ταµεία
Μερίσµατα Πληρωτέα
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Σύνολο Κύκλου Εργασιών
Κόστος Πωληθέντων (1)
Μικτό Κέρδος
% επί του κύκλου εργασιών
Λειτουργικό Αποτέλεσµα
% επί του κύκλου εργασιών
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων
% επί του κύκλου εργασιών
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων
% επί του κύκλου εργασιών

3.7

252,53
0,00
421,71

2003
30/9/2004
278,35
278,35
0,00
0,00
0,00
0,00
77,84
103,57
356,19
381,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,21
6,78
0,00
0,00
27,12
19,06
3,14
3,14
4,89
10,80
164,36
39,79
0,00
0,00
520,54
421,71

2003
250,15
145,47
104,68
41,85%
123,21
49,26%
111,82
44,70%
111,79
44,69%

1/1-30/9/04
107,23
42,14
65,09
60,70%
111,91
104,37%
103,85
96,85%
92,50
86,26%

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα συνοπτικά αποτελέσµατα των οικονοµικών
χρήσεων και τα οικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας για την περίοδο 2001-2004.
Για τα αναλυτικά στοιχεία µπορείτε να ανατρέξετε στο επισυναπτόµενο παράρτηµα του παρόντος
Ετήσιου ∆ελτίου όπου προσαρτώνται οι ισολογισµοί και τα αποτελέσµατα χρήσης.
3.7.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρίας ανά δραστηριότητα (βιοµηχανική, εµπορική και
παροχή υπηρεσιών) κατά την τετραετία 2001-2004, αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Βιοµηχανική
Παροχή Υπηρεσιών
Εµπορική
ΣΥΝΟΛΟ

2001

1.992.090
425.810
358.560
2.776.460

2002

2.237.400
809.530
313.110
3.360.040

2003

2004

3.288.136
491.030
773.546
4.552.712

3.055.223
1.315.466
1.051.571
5.422.260

Σηµείωση : Τυχόν διαφορές στις αθροίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Η Εταιρεία δεν πωλεί προϊόντα και δεν παρέχει υπηρεσίες στο εξωτερικό, ενώ το 85 % περίπου του
κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών κατά κωδικό ΣΤΑΚΟ∆ αναφέρεται στο Κεφάλαιο “Στοιχεία
Εταιρείας”, παράγραφος “Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών ανά ∆ραστηριότητα (βάσει ΣΤΑΚΟ∆)”
3.7.2

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσµάτων της
Εταιρείας για την περίοδο 2002-2004 :
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(σε χιλ. €)
Κύκλος Εργασιών
Ανάπτυξη λογισµικού
Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού πληροφορικής
Κατασκευή εξοπλισµού πληροφορικής
Εµπόριο εξοπλισµού πληροφορικής
Σύνολο Κύκλου Εργασιών
% µεταβολή
Μείον: Κόστος Πωληθέντων (προ αποσβέσεων)
Μικτό κέρδος
% επί του κύκλου εργασιών
Πλέον:'Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Σύνολο
% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα διοικήσεως (προ αποσβέσεων)
% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης (προ αποσβέσεων)
% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα διαθέσεως (προ αποσβέσεων)
% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα λειτουργικά
% επί του κύκλου εργασιών
Λειτουργικό αποτέλεσµα
% επί του κύκλου εργασιών
Πλέον: Έσοδα Συµµετοχών
Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα
Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα & Ζηµίες
Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων
% επί του κύκλου εργασιών
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα

2002

2003

2004

2.237,40
267,30
542,23
313,11
3.360,04
21%
1.687,92
1.672,12
49,76%
6,07
1.678,19
49,95%
49,34
1,47%
0,00
0,00%
150,84
4,49%
200,18
5,96%
1.478,01
43,99%
0,00
33,10
12,66
1.498,45
44,60%
5,98
0,66

2.399,72
491,03
888,42
773,55
4.552,71
35%
2.094,98
2.457,73
53,98%
2,45
2.460,18
54,04%
161,80
3,55%
0,00
0,00%
194,07
4,26%
355,88
7,82%
2.104,30
46,22%
12,49
14,88
12,48
2.119,20
46,55%
0,40
2,44

4.013,14
0,00
357,25
1.051,87
5.422,26
19%
2.215,36
3.206,90
59,14%
9,14
3.216,04
59,31%
205,20
3,78%
48,71
0,90%
200,20
3,69%
454,11
8,37%
2.761,93
50,94%
33,67
2,53
20,09
2.778,04
51,23%
6,35
10,43
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Σύνολο
Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων
% επί του κύκλου εργασιών
Μείον: Αποσβέσεις
Κέρδη χρήσεως προ φόρων
% επί του κύκλου εργασιών
Μείον Φόρος Εισοδήµατος
Μείον µη ενσωµατ. Φόροι
Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους χρήσης
Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ.
Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, Αµοιβές ∆.Σ. & φόρους φορολ/κού
ελέγχου προηγ. χρήσεων
% επί του κύκλου εργασιών
Αναµορφωµένα Κέρδη χρήσεως προ φόρων
Αναµορφωµένα Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ.
Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, Αµοιβές ∆.Σ. & φόρους
φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρήσεων

1.503,77
44,75%
657,67
846,10
25,18%
20,37
0,00
825,72
825,72
0,00

2.117,16
46,50%
1.065,78
1.051,37
23,09%
163,12
0,00
888,25
888,25
22,06

2.773,96
51,16%
1.401,33
1.372,63
25,31%
187,83
0,00
1.184,80
1.184,80
48,63

825,72 866,20 1.136,18
24,6% 19,0% 21,0%
839,44 1037,79 1361,43
819,07 874,67 1173,60
807,07

864,67 1147,60

Tα βασικά σηµεία της αναπτυξιακής πορείας, της λειτουργίας και της άριστης χρηµατοοικονοµικής
διάρθρωσης συνοψίζονται στα ακόλουθα :
1. Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 19,1%. Ο κύκλος εργασιών το 2004 ανήλθε σε 5.422.260 €
έναντι 4.552.712 € το 2003.
2. Αύξηση κερδών κατά 30,1 %. Τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν σε 1.372.632 € από
1.051.373 € το 2003.
3. Αύξηση του ποσοστού µικτού κέρδους κατά 2,1 ποσοστιαία µονάδα σε 53,1% από 51,0% το
2003.
4. Αύξηση των κερδών προ τόκων και αποσβέσεων κατά 31,1%. Τα κέρδη προ τόκων και
αποσβέσεων ανήλθαν σε 2.778.043 € από 2.119.194 € το 2003.
5. Αύξηση των επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη σε 1.914.000 € από 1.250.000 € το 2003.
6. Επιβεβαίωση των προβλέψεων αποτελεσµάτων 2004, που εµπεριέχονται στο ενηµερωτικό
δελτίο της εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
7. Ελάχιστος (σχεδόν µηδενικός) τραπεζικός δανεισµός.
3.7.3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Οι χρηµατοοικονοµικές δαπάνες κατά την περίοδο 2002 – 2004 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

3.7.4

(σε χιλ. €)

2002

2003

2004

Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων

0,00

0,00

0,00

Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων

0,66

2,44

6,43

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα

0,00

0,00

4,00

ΣΥΝΟΛΑ

0,66

2,44

10,43

∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ
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Τα προ φόρων και αποσβέσεων κέρδη της Εταιρείας κατά έτος την περίοδο 2002-2004 διατέθηκαν
ως εξής :
∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004
Σύνολο
τριετίας 20022004

(σε χιλ. €)

2002

2003

2004

Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων

1.503,78

2.117,16

2.773,97

6.394,91 100,0%

ΣΥΝΟΛΟ

1.503,78

2.117,16

2.643,65

6.394,91 100,0%

657,67
28,00
793,00
0,00
0,00
20,38
0,00

1.065,78
34,50
590,00
0,00
240,00
163,12
0,00

1.401,33
44,62
843,54
(73,57)
312,00
187,83
0,00

3.124,79
107,12
2.226,54
(73,57)
552,00
371,32
0,00

48,9%
1,7%
34,8%
-1,2%
8,6%
5,8%
0,0%

0,00
4,73

22,06
1,70

48,63
9,60

70,68
16,03

1,1%
0,3%

1.503,78

2.117,16

2.643,65

∆ιάθεση κερδών
Σύνολο Αποσβέσεων
Τακτικό Αποθεµατικό
Αφορολόγητα Αποθεµατικά
Αποθεµατικά προς ∆ιάθεση
Μέρισµα
Φόρος Χρήσης
Λοιποί Φόροι
∆ιαφορές Φόρων Φορολογικού Ελέγχου προηγ.
Χρήσεων
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο (*)
ΣΥΝΟΛΟ

%

6.394,91 100,0%

3.7.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Τα στοιχεία των ισολογισµών της Εταιρείας για την περίοδο 2002 - 2004 απεικονίζονται συνοπτικά
στον πίνακα που ακολουθεί:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
(σε χιλ. €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Έξοδα Εγκατάστασης
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Συµµετοχές & άλλες µακ/σµες χρηµ. Απαιτήσεις
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού
Καθαρό Πάγιο Ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες - Γραµµάτια - Επιταγές εισπρακτέες
Λοιποί χρεωστικοί λογαριασµοί
Χρεόγραφα
∆ιαθέσιµα

2002

2003

2004

220,35
181,69
38,67
441,11
200,58
240,54
2.616,71
856,82
1.759,88
194,84
2.195,26
2.233,93
138,81
1.808,77
35,25
0,00
215,22

109,92
84,80
25,12
1.556,44
640,35
916,09
2.747,38
1.466,01
1.281,37
255,12
2.452,58
2.477,70
201,85
2.880,75
312,55
0,00
363,29

876,06
536,99
339,07
2.818,87
1.238,52
1.580,35
3.420,00
1.891,95
1.528,05
127,47
3.235,86
3.574,93
360,63
3.813,58
170,86
1.329,35
742,08
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Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.198,04
0,00
4.431,98

3.758,44
0,00
6.236,14

6.416,50
0,00
9.991,42

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή - Επιχορηγ. Επενδύσεων
Αποθεµατικά Κεφάλαια
Αποτελέσµατα εις Νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές - Γραµµάτια & Επιταγές πληρωτέες
Τράπεζες, Λογαριασµοί Βραχυπρ. Υποχρεώσεων
Μερίσµατα Πληρωτέα
Υποχρεώσεις σε Ασφαλ. Οργανισµούς και Φόροι-Τέλη
Προκαταβολές πελατών

1.184,00
0,00
29,76
1.771,07
7,78
2.992,60
27,81
0,00
1.248,92
0,00
6,20
128,78
23,25

1.600,00
0,00
14,88
1.980,37
9,48
3.604,73
34,20
0,00
1.820,17
91,85
240,00
424,37
15,04

2.400,00
2.665,01
14,88
2.507,56
9,60
7.597,05
54,19
0,00
1.088,45
0,15
318,31
397,12
207,14

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση
Πιστωτές ∆ιάφοροι
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

0,00
0,45
1.407,60
3,96
4.431,98

0,00
1,89
2.593,33
3,88
6.236,14

0,00
326,55
2.337,71
2,46
9.991,42

3.7.6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
Οι βασικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για την περίοδο 2002 – 2004
εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί :
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
2002
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)
Κύκλου Εργασιών
21,02%
Κερδών προ Φόρων
36,41%
Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές ∆.Σ.
36,45%
Κερδών µετά από φόρους χρήσης, Aµοιβές ∆.Σ. & Φόρους Φορολ. Ελέγχου
36,45%
Προηγ. Χρήσεων
Ενσωµάτων Παγίων (Αξία Κτήσης)
96,43%

2003

2004

35,50%
24,26%
7,57%

19,10%
30,56%
33,39%

4,90%
4,99%

31,17%
24,48%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ %
Μικτού Κέρδους
Καθαρού Κέρδους προ φόρων

49,76%
25,18%

53,98%
23,09%

59,14%
25,31%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) (%)
Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων
Μ.Ο Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων

32,99%
23,35%

31,87%
19,71%

24,51%
16,92%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική Ρευστότητα

156,00% 144,71% 274,19%
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Άµεση Ρευστότητα
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΗΜΕΡΕΣ)
Απαιτήσεων
Προµηθευτών
Αποθεµάτων
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
Ξένα / Ίδια κεφάλαια
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)
Χρηµατ/κά Έξοδα / Μικτό Κέρδος
Χρηµατ/κά Έξοδα / Κέρδη προ φόρων και τόκων

146,00% 136,94% 258,78%

196
470
30

231
599
35

257
343
59

47,17%
0,00%

72,05%
2,55%

30,80%
0,00%

0,10%
0,12%

0,35%
0,46%

0,63%
0,74%
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ Ο ΙΚΟ ΝΟ ΜΙΚΩ Ν ∆ΕΙΚΤΩ Ν
∆είκτες Εξέλιξης (%)
Κύκλου Εργασιών

= [(Κύκλος Εργασιών Τ ρέχουσας Χρήσης - Κύκλος Εργασιών Προηγούµενης
Χρήσης)/Kύκλος Εργασιών Προηγούµενης Χρήσης] Χ 100

Κερδών προ Φόρων

= [(Κέρδη Προ Φόρων Τ ρέχουσας Χρήσης - Κέρδη προ Φόρων Προηγούµενης
Χρήσης) / Κέρδη προ Φόρων Προηγούµενης Χρήσης)] Χ 100

Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης & αµοιβές ∆.Σ.

= [(Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης (Σύνολο φόρων) & Αµοιβές ∆.Σ.
Τ ρέχ ουσας Χρήσης - Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & αµοιβές ∆.Σ.
Προηγούµενης Χρήσης) / Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & αµοιβές ∆.Σ.
Προηγούµενης Χρήσης] Χ 100

Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης, αµοιβές ∆.Σ. & φόρους
φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χ ρήσεων

= [(Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης (Σύνολο φόρων), Αµοιβές ∆.Σ. & φόρους
φορολογικού ελέγχου Προηγ. Χρήσεων Τ ρέχουσας Χρήσης - Κέρδη µετά
από Φόρους Χρήσης, αµοιβές ∆.Σ. & φόρους φορολογ. ελέγχου Προηγ.
Χρήσεων Προηγούµενης Χρήσης) / Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, αµοιβές
∆.Σ. & φόρους φορολογ. ελέγχ ου Προηγ. Χρήσεων Προηγούµενης Χρήσης]
Χ 100
= [(Ενσώµατα Πάγια Τ ρέχουσας Χρήσης - Ενσώµατα Πάγια Προηγούµενης
Χρήσης) / Ενσώµατα Πάγια Προηγούµενης Χρήσης] Χ 100

Ενσώµατων Παγίων (Αξία Κτήσης)

Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων

∆είκτες Αποδοτικότητας (προ φ όρων) %
Μ έσου όρου Ιδίων Κεφαλαίων
Μ έσου Όρου Συνολικών Απασχ ολουµένων Κεφαλαίων

∆είκτες Ρευστότητας (:1)
Γενική Ρευστότητα

= [(Σύνολο Ενεργητικού Τ ρέχουσας Χρήσης - Σύνολο Ενεργητικού
Προηγούµενης Χρήσης) / Σύνολο Ενεργητικού Προηγούµενης Χρήσης] Χ
100
= [Κέρδη προ Φόρων Τ ρέχουσας Χρήσης / ((Ίδια Κεφάλαια Τ ρέχ ουσας
Χρήσης + Ίδια Κεφάλαια Προηγούµενης Χρήσης) / 2)] Χ 100
= [Κέρδη προ Φόρων Τ ρέχουσας Χρήσης + Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα /[
(Σύνολο Ενεργητικού Προηγούµενης Χρήσης + Σύνολο Ενεργητικού
Τ ρέχ ουσας Χρήσης)/2]] Χ 100
= (Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μ εταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού)/
(Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων + Μ εταβατικοί Λογαριασµοί
Παθητικού)

Άµεση Ρευστότητα

= (Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μ εταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού Αποθέµατα) / (Βραχ υπρόθεσµες Υποχρεώσεις + Μ εταβατικοί Λογαριασµοί
Παθητικού)

Λειτουργική Τ αµειακή Ροή / Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

= Λειτουργική Τ αµειακή Ροή / Χρεωστικοί Τ όκοι

Λειτουργική Τ αµειακή Ροή / Σύνολο Φόρων

= Λειτουργική Τ αµειακή Ροή / Σύνολο Φόρων Τ ρέχουσας Χρήσης

∆είκτες Κυκλοφ οριακής Ταχύτητας (ηµέρες)
Απαιτήσεων

= [(Πελάτες, Γραµµάτια & Επιταγές Εισπρακτέες, Γραµµάτια & Επιταγές σε
καθυστέρηση Τ ρέχ ουσας χ ρήσης) / Κύκλος Εργασιών Τ ρέχουσας Χρήσης ] Χ
365

Προµηθευτών

= [(Προµηθευτές, Γραµµάτια & Επιταγές Πληρωτέες Τ ρέχουσας χ ρήσης)/
Σύνολο Αγορών Τ ρέχουσας Χρήσης] Χ 365

Αποθεµάτων

= [(Αποθέµατα Τ ρέχουσας χρήσης)/ Κόστος Πωληθέντων προ αποσβέσεων
Τ ρέχ ουσας Χρήσης] Χ 366

∆είκτες ∆ανειακής Επιβάρυνσης
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια

= (Μ ακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις + Βραχ /σµες Υποχ ρεώσεις + Μ εταβατικοί
Λογαριασµοί Παθητικού) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Τ ραπεζικές Υποχ ρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

= (Μ ακροπρόθεσµα ∆άνεια + Βραχ /σµες Υποχρ. σε Τ ράπεζες + Τ ραπεζ.Υποχρ.
Πληρωτέες την Επόµενη Χρήση) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

∆είκτες Χρηµατοοικονοµικής Επιβάρυνσης
Χρηµ/κά Έξοδα / Μ ικτό Κέρδος
Χρηµ/κά Έξοδα / (Κέρδη προ Φόρων + Χρεωστικοί Τ όκοι)

= Χρεωστικοί Τ όκοι / Μ ικτό Κέρδος προ Αποσβέσεων
= Χρεωστικοί Τ όκοι / Κέρδη προ Φόρων και Τ όκων
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Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση 61% την περίοδο 2002-2004 και
διαµορφώθηκε σε 5.422,26 χιλ. € το 2004, σε 4.552,71 χιλ. € το 2003 από 3.360,05 χιλ. € το 2002.
Ο δείκτης εξέλιξης του κύκλου εργασιών διαµορφώθηκε σε 19,10% το 2004, σε 35,50% το 2003
και σε 21,02% το 2002.
Ο δείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζεται αυξηµένος στις χρήσεις 2002, 2003 και
2004 (54% περίπου κατά µέσο όρο), απόρροια του εµπλουτισµού του µίγµατος προϊόντων της
Εταιρείας µε νέες εφαρµογές και προϊόντα λογισµικού που αποφέρουν µεγαλύτερα περιθώρια
κέρδους και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων. Το µικτό κέρδος της Εταιρείας κινείται σε υψηλά
επίπεδα τα τελευταία τρία χρόνια και θα διατηρηθεί και τα επόµενα χρόνια σε αντίστοιχα επίπεδα,
λόγω της αναµενόµενης αύξησης των πωλήσεων αλλά και της ολοκλήρωσης της ανάπτυξης του
προϊόντος MegaTron.
Το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους κινείται γύρω στο 24% και είναι από τα πιο υψηλά του κλάδου
δραστηριοποίησης της Εταιρείας.
Οι δείκτες αποδοτικότητας του µέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων και των συνολικών
απασχολούµενων κεφαλαίων αντικατοπτρίζουν τη σηµαντική εξέλιξη των µεγεθών της Εταιρείας
κατά την εξεταζόµενη τριετία.
Οι δείκτες γενικής και άµεσης ρευστότητας κυµαίνονται τη τελευταία τριετία σε επίπεδα άνω του
1,5. Όπως προκύπτει από τους δείκτες γενικής και άµεσης ρευστότητας, το κυκλοφορούν ενεργητικό
της Εταιρείας, καθόλη την εξεταζόµενη περίοδο, υπερκαλύπτει το σύνολο των βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων της.
Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας της Εταιρείας κυµαίνονται σε επίπεδα των 230 ηµερών
περίπου, όσον αφορά τις απαιτήσεις και σε 530 ηµέρες κατά µέσο όρο όσον αφορά τους
προµηθευτές. Τα επίπεδα αυτά των δεικτών δικαιολογούνται λόγω της φύσης της δραστηριότητας
της Εταιρείας και της πολιτικής τιµολόγησης που ακολουθεί. Η Εταιρεία τιµολογεί τις περισσότερες
πωλήσεις της όχι κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µε τους πελάτες της, αλλά στο
τέλος της χρήσης, µε αποτέλεσµα να εµφανίζει υψηλά υπόλοιπα στον λογαριασµό των πελατών της
κατά την 31.12 εκάστοτε έτους. Αυτό γίνεται διότι τα προϊόντα που πουλά η Εταιρεία περνάνε από
στάδιο εγκατάστασης, υποστήριξης και δοκιµής πριν την αναγνώρισή τους ως έσοδο, καθότι έχουν
να κάνουν µε νέες τεχνολογίες ή αναβάθµιση υφισταµένων. Κυρίως για τη χρήση 2002, όπου
εισάγονται στην αγορά τα νέα ERP προϊόντα της Εταιρείας, τα οποία υφίστανται εκτεταµένη
περίοδο παραµετροποίησης και ελέγχου πριν τιµολογηθούν, παρατηρούµε τους δείκτες αυτούς να
παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση µε τις προηγούµενες χρήσεις, ενώ για τη χρήση 2001 υπάρχει
σηµαντική βελτίωση διότι στη συγκεκριµένη περίοδο η Εταιρεία εγκαθιστούσε προϊόντα ήδη
δοκιµασµένα στην αγορά τα οποία τιµολογούνταν αµέσως. Όσον αφορά τους δείκτες προµηθευτών
αυτοί παρουσιάζονται ιδιαιτέρως αυξηµένοι στη χρήση 2002 και 2003, λόγω των αγορών εργαλείων
λογισµικού της εταιρείας από τρίτους για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων λογισµικού στην
αγορά, όπως αυτά παρουσιάζονται εκτενέστερα στο Επενδυτικό της σχέδιο.
Τα ξένα κεφάλαια της εταιρείας αποτελούν ποσοστό άνω του 40% των συνολικών κεφαλαίων. Το
σύνολο όµως των υποχρεώσεων στις τράπεζες την 31.12.2004 είναι ουσιαστικά µηδενικές (150 €).
Η Εταιρεία από την ίδρυσή της µέχρι την τρέχουσα χρήση 2004, έχει κάνει ελάχιστη χρήση
οποιασδήποτε µορφής τραπεζικού δανεισµού (µε µηδενικό τραπεζικό δανεισµό την 31.12.2002 και
31.12.2001) και η χρηµατοδότησή της προήλθε κατά κύριο λόγο από κεφαλαιοποιήσεις κερδών και
αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου. Αποτέλεσµα της ανυπαρξίας τραπεζικού δανεισµού είναι σχεδόν
όλοι οι δείκτες που αφορούν Τραπεζικές Υποχρεώσεις και Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα να είναι πολύ
χαµηλοί. Συγκεκριµένα ο δείκτης Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια παρουσιάζεται πολύ
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χαµηλός κατά την τελευταία χρήση και µηδενικός τις προηγούµενες, ενώ οι δείκτες
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος και Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Κέρδη προ
φόρων και τόκων προσεγγίζουν το µηδέν.
ΒΑΣΙΚΟΙ ANAMOΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
2002
2003
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)
Κύκλου Εργασιών
21,02% 35,50%
Κερδών προ Φόρων
46,31% 23,63%
Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές ∆.Σ.
46,62%
6,79%
Κερδών µετά από φόρους χρήσης, Aµοιβές ∆.Σ. & Φόρους Φορολ.
47,33%
7,14%
Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων
Ενσωµάτων Παγίων (Αξία Κτήσης)
96,43%
4,99%

2004
19,10%
30,56%
34,18%
32,72%
24,48%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ %
Μικτού Κέρδους
Καθαρού Κέρδους προ φόρων

58,78%
24,98%

42,23%
22,80%

59,14%
25,11%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) (%)
Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων
Μ.Ο Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων

33,86%
23,73%

32,20%
19,74%

24,44%
16,78%

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική Ρευστότητα
Άµεση Ρευστότητα
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
Ξένα / Ίδια κεφάλαια
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)
Χρηµατ/κά Έξοδα / Μικτό Κέρδος
Χρηµατ/κά Έξοδα / Κέρδη προ φόρων και τόκων
(*)

156,00% 144,71% 274,19%
146,00% 136,94% 258,78%

51,00%
0,00%

75,00%
2,55%

31,40%
0,00%

0,10%
0,08%

0,35%
0,47%

0,63%
0,74%

Κατά τον υπολογισµό του δείκτη Ξένα / Ίδια Κεφάλαια της χρήσης 2003, έχουν προστεθεί στα ξένα κεφάλαια
οι συσσωρευµένες µη διενεργηθείσες προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού της 31.12.2003, οι φόροι
φορολογικού ελέγχου που αναλογούν στη χρήση 2003 και το αναπόσβεστο υπόλοιπο των επιχορηγήσεων
παγίων επενδύσεων της 31.12.2003, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση των υποχρεώσεων της
Εταιρείας.

Σελίδα : 65

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2004
3.7.7 ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Οι συνολικές Πηγές και Χρήσεις των κεφαλαίων της Εταιρείας για την περίοδο 2002 - 2004 έχουν
ως εξής :

(σε χιλ. €)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ & ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
2002

2003

2004

Σύνολο

846,10
657,67
27,81

1.051,37
1.065,78
34,20

1.372,63
1.401,33
54,19

3.270,10
3.124,78
116,20

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών ή/και µε
κεφαλαιοποίηση µερισµάτων και κερδών χρήσης

10,12

416,00

3.200,00

3.626,12

Μεταβολή στα ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου(σύνολο)
Μεταβολή επιχορηγήσεων / αναπροσαρµογές
Αύξηση µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Αύξηση βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού

0,00
20,45
0,00
0,00
0,00

0,00
(14,88)
0,00
0,00
91,85

0,00
(0,00)
0,00
0,00
0,00

0,00
5,56
0,00
0,00
91,85

ΣΥΝΟΛΟ

1.562,15

2.644,33

6.028,15 10.234,61

Χρήσεις κεφαλαίων
Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή διαθεσίµων
Καθαρή µεταβολή εξόδων εγκαταστάσεων
Καθαρή µεταβολή ενσωµάτων ακινητοποιήσεων
Καθαρή µεταβολή ασωµάτων ακινητοποιήσεων
Αύξηση (µείωση) συµµετοχών & λοιπών µακρ/µων απαιτήσεων
Μείωση λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Μείωση βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού 1
∆ιανεµόµενα Μερίσµατα
Αµοιβές ∆.Σ.

(254,41)
11,79
128,38
1.317,60
338,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

875,22
148,08
(110,43)
130,67
1.115,33
60,28
0,00
0,00
240,00
0,00

2.435,67
378,79
766,14
672,62
1.262,43
(127,66)
0,00
91,70
312,00
0,00

3.056,49
538,66
784,08
2.120,89
2.716,16
(67,38)
0,00
91,70
552,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,37

185,17

236,46

442,00

1.562,13

2.644,32

Πηγές κεφαλαίων
Κέρδη προ φόρων
Αποσβέσεις (ενσωµατωµένες και µη στο λειτουργικό κόστος)
Προβλέψεις

Παρακρατηθέντα µερίσµατα και κέρδη χρήσης για αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου
Φόροι εισοδήµατος, φόροι αποθεµατικών, λοιποί φόροι χρήσης & φόροι
φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ

6.028,15 10.234,61
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1 Προβλέψεις

= Λογαριασµός Παθητικού "Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα" Τέλους Χρήσης
– Λογαριασµός Παθητικού "Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα" Αρχής Χρήσης
+ Λογαριασµοί Ενεργητικού "Προβλέψεις" Τέλους Χρήσης
– Λογαριασµοί Ενεργητικού "Προβλέψεις" Αρχής Χρήσης

2 Αύξηση/Μείωση Μακροπρόθεσµων
Τραπεζικών Υποχρεώσεων

= Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις Τέλους Χρήσης
– Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις Αρχής Χρήσης
+ Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση
(Τέλους Χρήσης)
– Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση
(Αρχής Χρήσης)
3 Καθαρή Μεταβολή Εξόδων Εγκατάστασης = Αναπόσβεστη Αξία Εξόδων Εγκατάστασης Τέλους Χρήσης
– Αναπόσβεστη Αξία Εξόδων Εγκατάστασης Αρχής Χρήσης
+ Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης
4 Καθαρή Μεταβολή Παγίων
= Αναπόσβεστη Αξία Παγίων (Ασωµάτων και Ενσωµάτων) Τέλους Χρήσης
– Αποσβέσεις Χρήσεως Παγίων (Ασώµατων και Ενσωµάτων)
+ Αναπόσβεστη Αξία Παγίων (Ασώµατων και Ενσώµατων) Αρχής Χρήσης
– Καθαρή Αναπροσαρµογή Παγίων (Ασώµατων και Ενσώµατων)

3.8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο της Πληροφορικής, και ειδικότερα στους τοµείς
ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού (software), προµήθειας εξοπλισµού (hardware), καθώς και στην
παροχή ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφορικής (integration).
Στις ενότητες που ακολουθούν θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε την παρούσα κατάσταση, τις
τάσεις και τις προοπτικές εξέλιξης του κλάδου της Πληροφορικής, οι οποίοι αποτελούν το ευρύτερο
περιβάλλον εντός του οποίου είτε δραστηριοποιείται είτε φιλοδοξεί να δραστηριοποιηθεί µελλοντικά
η Εταιρεία µας.

3.8.1 ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80 η πληροφορική αναπτύσσεται ραγδαία σε παγκόσµιο επίπεδο
και εξελίσσεται σε έναν από τους δυναµικότερους κλάδους της παγκόσµιας αγοράς. Οι κυριότεροι
παράγοντες που συνετέλεσαν στη ραγδαία αυτή εξέλιξη ήταν :
♦ Σηµαντικά επιστηµονικά – τεχνολογικά επιτεύγµατα στο χώρο των υπολογιστικών συστηµάτων και
κυρίως των µικροεπεξεργαστών (microprocessors).
♦ Συνεχής µείωση του κόστους του ηλεκτρονικού εξοπλισµού µε ταυτόχρονη αύξηση της
υπολογιστικής ισχύος
♦ Μείωση του κόστους του λογισµικού (λειτουργικών συστηµάτων καθώς και εφαρµογών) λόγω
εκτεταµένων οικονοµιών κλίµακος
♦ ∆ιαρκώς αυξανόµενες ανάγκες των σηµερινών κοινωνιών και οικονοµιών για :
- Άµεση και ορθή πληροφόρης
- Αποδοτικότερη οργάνωση
- Παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας της αγοράς
Η εντυπωσιακή ανάπτυξη πυροδοτήθηκε από την είσοδο των προσωπικών υπολογιστών στην αγορά,
οι οποίοι κατόρθωσαν να µετατρέψουν ένα πανάκριβο, ογκώδες, βιοµηχανικό είδος σε ένα εύχρηστο
και προσιτό καταναλωτικό προϊόν για επαγγελµατική και προσωπική χρήση. Η ευρεία αποδοχή του
προσωπικού υπολογιστή και του υπόλοιπου φάσµατος περιφερειακών προϊόντων και υπηρεσιών από
την αγορά κίνησε το ενδιαφέρον των παραδοσιακών κατασκευαστών εξοπλισµού (IBM, Unisys,
Nixdorff, DEC κλπ) και έφερε ή και δηµιούργησε νέους (Intel, Microsoft, Compaq, Sun). H είσοδος
νέων ανταγωνιστών µε τεχνολογικές καινοτοµίες, βελτιωµένα προϊόντα και νέες υπηρεσίες θέρµανε
την αγορά και έθεσε στέρεες βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριµένης αγοράς. Αν και η
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πληροφορική µπορεί να θεωρηθεί ως ώριµη αγορά στις ΗΠΑ και στην ∆υτική Ευρώπη, εξακολουθεί
να έχει τον υψηλότερο βαθµό ανάπτυξης έναντι όλων των άλλων βιοµηχανικών κλάδων.
Στον Ελληνικό χώρο, η ανάπτυξη της πληροφορικής παρουσίασε σηµαντική καθυστέρηση σε
σχέση µε τη διεθνή αγορά. Στην Ευρωπαϊκή αγορά πληροφορικής, η Ελλάδα βρίσκεται στην
τελευταία θέση καθώς συµµετέχει µε ποσοστό µόλις 1% στις συνολικές πωλήσεις του κλάδου. Το
1997, οι κατά κεφαλή δαπάνες πληροφορικής (εξοπλισµού, λογισµικού και υπηρεσιών) στην
Ελλάδα ήταν 54 € ή 12% του µέσου όρου της Ευρώπης, που ανέρχεται σε 449 € (IT &
Telecommunications, Strategic International, 1998).
Ουσιαστικά η αγορά πληροφορικής στην Ελλάδα ξεκίνησε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1980
µε ρυθµούς ανάπτυξης που κυµάνθηκαν µεταξύ 20% - 30% ετησίως. Μετά τη ραγδαία αυτή
ανάπτυξη, παρουσιάσθηκε – όπως ήταν αναµενόµενο – µια µείωση των ρυθµών ανάπτυξης, αν και
αυτοί εξακολουθούν να είναι οι µεγαλύτεροι από τον πληθωρισµό και οι υψηλότεροι µεταξύ των
χωρών – µελών της Ε.Ε. Συγκεκριµένα, ενώ ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης κατά τη δεκαετία του 1980
ξεπερνούσε ετησίως το 25%, τη δεκαετία του 1990 µειώθηκε στο 15% περίπου.
Το 1997 αποτέλεσε έτος ανάκαµψης, καθώς η Ελληνική αγορά πληροφορικής σηµείωσε αύξηση των
εσόδων της κατά ποσοστό 18.3%. Σύµφωνα µε στοιχεία της STRATEGIC INTERNATIONAL, η
αγορά πληροφορικής το 1997 ξεπέρασε τα 522,38 εκατ. €. Κατά το ίδιο έτος, η αγορά υπηρεσιών
πληροφορικής (η οποία αφορά στη διάθεση λογισµικού και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης)
ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη αφού σηµείωσε αύξηση εσόδων κατά 50%.
3.8.1.1 ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η αγορά της Πληροφορικής στην Ελλάδα µπορεί να χωρισθεί σε δύο κύρια τµήµατα : στις εταιρείες
µε κύριο αντικείµενο τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό (hardware) και τις υπηρεσίες του και σε αυτές µε
αντικείµενο το λογισµικό (software) και τις συνοδεύουσες αυτό υπηρεσίες.
Αποτελείται δε από :
♦ Μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες µε µεγαλύτερο βάρος στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό και τις
υπηρεσίες υποστήριξης του εξοπλισµού τους (IBM, Hewlett-Packard, Compaq, Bull, Unisys).
♦ Mεγάλους ελληνικούς επιχειρηµατικούς οµίλους που επικεντρώνουν την δραστηριότητά τους στην
εµπορία και διακίνηση µέσω δικτύου συνεργαζόµενων εταιρειών και καταστηµάτων λιανικής,
κυρίως στο χώρο του εξοπλισµού (Quest Group, Altec Group, Πουλιάδης & Συνεργάτες).
♦ Παροχείς Ολοκληρωµένων Λύσεων σε µεγάλα υπολογιστικά συστήµατα (Systems Integrators),
εταιρείες οι οποίες δίνουν έµφαση στα µεγάλα έργα πληροφορικής του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου
∆ηµοσίου Τοµέα (Intrasoft, ∆έλτα Πληροφορική).
♦ Εταιρείες παραγωγής και διάθεσης λογισµικού (Singular, DIS, Computer Logic, Unisoft), και
τέλος,
♦ Πολλές εταιρείες µικρής κεφαλαιοποίησης, µε µικρό κύκλο εργασιών (κάτω από 586,94 χιλ. €), µε
έµφαση στη διάθεση εξοπλισµού, αναλώσιµων υλικών και τυποποιηµένου λογισµικού στον τελικό
χρήστη.
3.8.1.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
PC’s
Μεγάλα Συστήµατα
Περιφερειακά
Λογισµικό
Υπηρεσίες

26%
20%
12%
20%
21%

Η συνύπαρξη πολλών εταιρειών (υπολογίζονται πάνω από 2,500) σε όλους τους τοµείς
δραστηριότητας (εµπόριο, συναρµολόγηση, παραγωγή, υπηρεσίες, λιανική διάθεση), σε συνδυασµό
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µε το αναπτυσσόµενο επίπεδο γνώσεων των πελατών – χρηστών, έχει δηµιουργήσει συνθήκες
έντονου ανταγωνισµού στην αγορά. Ο ανταγωνισµός αυτός έχει οδηγήσει σε µία σταδιακή µείωση
του συνολικού ποσοστού καθαρού κέρδους αλλά και σε συγκέντρωση της αγοράς (κυρίως στον
τοµέα του hardware και της λιανικής πώλησης). Η τάση συγκέντρωσης σε λιγότερες, µεγαλύτερες
και καλύτερα οργανωµένες εταιρείες, που είχε παρατηρηθεί από το 1993, επιβεβαιώθηκε την
περίοδο 1998-99 και αφορά όλους τους επιµέρους κλάδους της Πληροφορικής.
Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται η κατάταξη των 40 µεγαλύτερων εταιρειών του
γενικότερου κλάδου πληροφορικής στην Ελλάδα από πλευράς κύκλου εργασιών του έτους 2001:
(Πηγή : ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί).
3.8.1.3 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εταιρε ία

Κύ κλος Ερ γασιών Κύ κλος Εργασιών
2002
2001

∆ιαφ ορά
(% )

Κέ ρ δ η προ φ όρ ων Κέ ρ δ η πρ ο φ όρ ων
2002
2001

( σε εκα τ .€ )

Id e a l
By te Co mp u te r
In tra lo t
In fo rme r
Fo rth n e t
Lo g ic DIS
M LS Π λ η ρο φ ο ρική
Q u a lity & Re lia b ility
D e lta - Sin g u lar
U n ib ra in
A lte c
CPI
D a ta me d ia
In fo rma tic s
In fo Qu e s t
M ic ro la n d
Des pec
Π ο υλ ιά δ η ς & Σ υνεργ ά τες
PC Sy s te ms
U n is y s te ms
Π λ α ίσ ιο
Σ ύ ν ολο

66,59
31,66
93,9
20,8
28,06
27,21
3,42
8,42
72,73
7,61
217,67
19,22
12,19
37,12
271,89
29,36
60,25
140,92
39,67
49,6
145,54
1 .3 8 3 ,8 3

82,47
28,76
59,28
19,66
18,20
26,71
2,96
3,23
76,60
6,16
249,45
9,39
22,01
38,44
290,54
45,19
39,33
176,96
48,72
50,18
106,82
1 .4 0 1 ,0 6

∆ιαφ ορά
(% )

( σε εκα τ .€ )

-19,3%
10,1%
58,4%
5,8%
54,2%
1,9%
15,5%
160,7%
-5,1%
23,5%
-12,7%
104,7%
-44,6%
-3,4%
-6,4%
-35,0%
53,2%
-20,4%
-18,6%
-1,2%
36,2%
-1 ,2 %

-17,93
2,82
57,78
4,50
-3,66
-9,31
1,69
0,22
18,03
-0,17
14,03
1,48
-9,63
1,40
-12,49
-5,56
0,85
0,16
0,05
10,17
9,05
6 3 ,4 8

-11,15
2,65
46,07
5,04
0,90
5,28
1,49
0,54
18,84
1,01
-17,02
1,02
1,32
2,06
11,45
-1,85
0,85
9,10
2,20
11,80
4,99
9 6 ,5 9

60,8%
6,4%
25,4%
-10,7%
-506,7%
-276,3%
13,4%
-59,3%
-4,3%
-116,8%
-182,4%
45,1%
-829,5%
-32,0%
-209,1%
200,5%
0,0%
-98,2%
-97,7%
-13,8%
81,4%
-3 4 ,3 %

3.8.1.4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο κλάδος της ανάπτυξης, παραγωγής, εµπορίας και υποστήριξης λογισµικού και µηχανογραφικών
εφαρµογών είναι ένας από τους πλέον υγιείς και ανταγωνιστικούς της κλάδους της Ελληνικής
οικονοµίας. Οι σηµαντικές εταιρείες του κλάδου είναι οργανωµένες σε σύγχρονες βάσεις
επανδρωµένες µε υψηλού επιπέδου προσωπικό, εξοπλισµένες µε σύγχρονες γλώσσες και state-ofthe-art εργαλεία προγραµµατισµού και επίσης διαθέτουν εξελιγµένα δίκτυα πωλήσεων για την
αποτελεσµατική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους.
Στον τοµέα του τυποποιηµένου λογισµικού η εικόνα του κύκλου εργασιών είναι ιδιαίτερα θετική. Oι
πωλήσεις το 1998 αυξήθηκαν στις µεγάλες εταιρείες του χώρου κατά 64,2% σε σχέση µε το 1997
και η άνοδος αυτή είναι κατά πολύ µεγαλύτερη της µέσης ανόδου του συνόλου της πληροφορικής, η
οποία ήταν 44,2% το ίδιο χρονικό διάστηµα. H εντυπωσιακή αυτή άνοδος αποδίδεται από ερευνητές
του κλάδου, τόσο στη γενικότερη ανάπτυξη του χώρου της πληροφορικής, όσο και στη σηµαντική
βελτίωση της εικόνας των προϊόντων συγκεκριµένων εταιρειών στον χώρο της οργάνωσης γραφείου
και των enterprise resource planning (ΕRP) συστηµάτων. Όµως παρά τα θετικά στοιχεία πρέπει να
ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι ο τοµέας αυτός βρίσκεται σε ακόµη ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα και
το ότι ορισµένοι εκπρόσωποί του πλήττονται από την παράνοµη διακίνηση λογισµικού. Ως εκ
τούτου ενδεχόµενη αντιµετώπιση του τελευταίου ζητήµατος θα οδηγήσει σε εκτόξευση του κύκλου
εργασιών των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Oι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην
εµπορία τυποποιηµένου λογισµικού έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους στον χώρο του
hardware και της παραγωγής εξειδικευµένων προγραµµάτων. Eπιπλέον, ο κύκλος εργασιών από την
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εµπορία τυποποιηµένου λογισµικού είναι συνήθως πολύ µικρότερος συγκριτικά µε έσοδα από άλλες
δραστηριότητες.
Αισιόδοξη είναι η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων των
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά του εξειδικευµένου (κατά παραγγελία) λογισµικού.
H αύξηση των πωλήσεων φθάνει το 34,5% συγκριτικά µε το 1997. H άνοδος των πωλήσεων
οφείλεται κυρίως στα επενδυτικά προγράµµατα του ∆ηµοσίου και σε εξειδικευµένες εφαρµογές που
χρησιµοποιούνται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, κυρίως επιχειρήσεις προερχόµενες από τον
χρηµατοπιστωτικό χώρο και το εµπόριο. Σηµαντικό µερίδιο στην αύξηση των εσόδων της αγοράς
λογισµικού είχαν τα έσοδα της Εταιρείας Intrasoft.
Ο κλάδος του Λογισµικού αναµένεται να γνωρίσει σηµαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα τα αµέσως
προσεχή χρόνια, µε ιδιαίτερη ένταση την επόµενη τριετία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συντείνουν
σ’ αυτή την εκτίµηση, οι κυριότεροι είναι :
♦ Η χρόνια υστέρηση σε επενδύσεις πληροφορικής και κυρίως σε επίπεδο εφαρµογών.
♦ Η ανάπτυξη νέων εργασιών ή και αγορών που απαιτούν υποστήριξη από πληροφοριακά
συστήµατα µε ισχυρό λογισµικό.
♦ Η σταδιακή αντικατάσταση – λόγω κυρίως του υπερβολικού κόστους λειτουργίας – των
εσωτερικών τµηµάτων πληροφορικής των επιχειρήσεων σε συνεργασία µε εξωτερικές εταιρείες
ανάπτυξης και υποστήριξης λογισµικού.
♦ Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών για ανάπτυξη εφαρµογών (σε επίπεδο λειτουργικών συστηµάτων,
βάσεων δεδοµένων, case tools κλπ) τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οδήγησε στη δηµιουργία
τυποποιηµένων πακέτων εφαρµογών, τα οποία όµως είναι ευέλικτα, παραµετροποιηµένα και ικανά
να καλύψουν ένα ευρύτατο φάσµα αναγκών των πελατών.
♦ Η δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες αλλά και σε άλλες αγορές,
η οποία δηµιούργησε την ανάγκη διαχείρισης και ελέγχου εργασιών από απόσταση.
♦ Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση των κρατών της Ε.Ε.
2. Τα µεγάλα έργα υποδοµής εν όψει και των Ολυµπιακών Αγώνων, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν
στην Αθήνα το 2004.
ΠΩ ΛΗΣ ΕΙΣ ΤΩ Ν ΜΕΓΑΛ ΥΤΕΡ Ω Ν ΕΤΑΙΡ ΕΙΩ Ν ΤΥΠΟ ΠΟ ΙΗΜΕΝΟ Υ ΛΟ ΓΙΣ ΜΙΚΟ Υ
ΠΩ Λ ΗΣ ΕΙΣ ΠΩ Λ ΗΣ ΕΙΣ ΜΕΤΑΒ Ο Λ Η (% ) (σε ε κατ. € ) ΜΕΤΑΒ Ο Λ Η (% )
2002
2001
2 0 0 2 /2 0 0 1
2000
2 0 0 1 /2 0 0 0
ΒΥΤ Ε Α .Β.Ε.Ε.
31,66
28,76
10,1%
23,48
22,5%
Delta - Sin g u la r
72,73
76,60
-5,1%
66,62
15,0%
Lo g ic DIS
27,21
26,71
1,9%
23,48
13,8%
ORA CLE ΕΛΛΑ Σ
20,4
17,54
16,3%
14,08
24,6%
M ICROSOFT ΕΛΛΑ Σ
11,24
10,74
4,7%
7,21
49,0%
Σ ΥΝΟ ΛΟ
1 6 3 ,2 4
1 6 0 ,3 5
1 ,8 %
1 3 4 ,8 7
1 8 ,9 %

ΕΤΑΙΡ ΕΊ Α

Πηγή : ICAP –∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί
ΠΩΛΗΣ ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡ ΩΝ ΕΤΑΙΡ ΕΙΩΝ ΕΞ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ Υ ΛΟ ΓΙΣ ΜΙΚΟ Υ
ΠΩΛΗΣ ΕΙΣ ΠΩΛΗΣ ΕΙΣ ΜΕΤΑΒ Ο ΛΗ (% ) (σε ε κατ. € ) ΜΕΤΑΒ Ο ΛΗ (% )
2002
2001
2 0 0 2 /2 0 0 1
2000
2 0 0 1 /2 0 0 0
Delta - Sin g u lar
72,73
76,60
-5,1%
66,62
15,0%
DA T A M EDIA
12,19
22,01
-44,6%
30,81
-28,6%
INFORM ER
20,8
19,66
5,8%
13,06
50,5%
Σ ΥΝΟ ΛΟ
1 0 5 ,7 2
1 1 8 ,2 7
-1 0 ,6 %
1 1 0 ,4 9
7 ,0 %
ΕΤΑΙΡ ΕΊ Α

Πηγή : ICAP –∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί
3.8.1.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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Τον µεγαλύτερο και ισχυρότερο τοµέα της αγοράς µε συµµετοχή 60% περίπου στο σύνολο των
πρωτογενών πωλήσεων πληροφορικής αποτελεί ο τοµέας των συστηµάτων hardware. Στον χώρο
αυτό δραστηριοποιούνται οι µεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες τα τελευταία χρόνια
έχουν διαδραµατίσει ρόλο επιταχυντών ανάπτυξης του συνόλου της αγοράς. Oι εταιρείες
εστιάζονται στη διάθεση πληροφοριακών συστηµάτων στην ελληνική αγορά, τα οποία σε πολλές
περιπτώσεις φέρουν την επωνυµία τους. Παράλληλα, ένα µέρος των δραστηριοτήτων τους αφορά τη
διάθεση και πώληση περιφερειακών και άλλων αναλωσίµων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Eλλάδα έγιναν στη
δεκαετία 1980, αλλά µόνο στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισαν να επιβάλλονται στην
ελληνική αγορά. Oι κυριότερες επώνυµες µαζικές γραµµές παραγωγής είναι των εταιρειών Altec,
Infoquest, Informatics, Πουλιάδης. Παράλληλα µε τους επώνυµους ελληνικούς υπολογιστές, πολλές
επιχειρήσεις πληροφορικής άρχισαν να συναρµολογούν προσωπικούς υπολογιστές, βασισµένες σε
παραγγελίες των πελατών τους, αξιοποιώντας τη δυνατότητα εισαγωγής φθηνών εξαρτηµάτων από
τις χώρες της Nοτιοανατολικής Aσίας. O εν λόγω τοµέας γνωρίζει ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία
χρόνια και µάλιστα το 1998 ο ρυθµός αύξησης των πωλήσεων ήταν 34,9%, αν και οι µεγαλύτερες
εταιρείες του κλάδου σηµείωσαν σαφώς εντονότερα βήµατα προόδου µε αύξηση του κύκλου
εργασιών τους κατά 63,7%.
O τοµέας hardware χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης, γεγονός που οφείλεται στον
έντονο ανταγωνισµό που υπάρχει µεταξύ των εταιρειών. Tο φαινόµενο αυτό πρόκειται να ενταθεί τα
επόµενα χρόνια, καθώς οι µεγάλοι όµιλοι απορροφούν µικρότερες εταιρείες στην προσπάθειά τους
να εδραιώσουν τη θέση τους ή και να επεκταθούν σε νέους τοµείς.
ΠΩ Λ ΗΣ ΕΙΣ ΤΩ Ν ΜΕΓΑΛΥΤΕΡ Ω Ν ΠΡ Ο ΜΗΘ ΕΥΤΩ Ν Σ ΥΣ ΤΗΜΑΤΩ Ν HARDW ARE
ΠΩ Λ ΗΣ ΕΙΣ ΠΩ Λ ΗΣ ΕΙΣ ΜΕΤΑΒ Ο Λ Η (% ) (σε ε κατ. € ) ΜΕΤΑΒ Ο Λ Η (% )
2002
2001
2 0 0 2 /2 0 0 1
2000
2 0 0 1 /2 0 0 0
ΠΟΥΛΙΑ ∆ΗΣ
140,92
176,96
-20,4%
209,83
-15,7%
INFOQUEST
271,89
290,54
-6,4%
243,58
19,3%
A LT EC
217,67
249,45
-12,7%
173,15
44,1%
ΠΛΑ ΙΣ ΙΟ COM PUT ERS
145,54
106,82
36,2%
79,24
34,8%
M ic ro lan d
29,36
45,19
-35,0%
42,55
6,2%
Σ ΥΝΟ ΛΟ
8 0 5 ,3 8
8 6 8 ,9 6
-7 ,3 %
7 4 8 ,3 5
1 6 ,1 %

ΕΤΑΙΡ ΕΊ Α

Πηγή : ICAP –∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί
3.8.1.6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στον τοµέα της παροχής ολοκληρωµένων λύσεων ανήκουν εταιρείες - συνήθως πολυεθνικές - που
εµπορεύονται συστήµατα hardware σε συνδυασµό µε προγράµµατα, ώστε να αντιµετωπίζεται
ολοκληρωµένα ένα πρόβληµα οργάνωσης επιχειρήσεων. Εταιρείες αυτού του είδους είναι οι IBM,
Bull, HP, Unisystems κ.ά. Oι επιχειρήσεις ολοκληρωµένων λύσεων εστιάζονται κυρίως στην αγορά
µεσαίων και µεγάλων συστηµάτων.
ΠΩ Λ ΗΣ ΕΙΣ ΤΩ Ν ΜΕΓΑΛ ΥΤΕΡ Ω Ν ΕΤΑΙΡ ΕΙΩ Ν ΠΑΡ Ο ΧΗΣ Ο Λ Ο ΚΛΗΡ /ΝΩ Ν Λ ΥΣ ΕΩ Ν
ΠΩ Λ ΗΣ ΕΙΣ ΠΩ ΛΗΣ ΕΙΣ ΜΕΤΑΒ Ο Λ Η (% ) (σε ε κατ. € ) ΜΕΤΑΒ Ο ΛΗ (% )
2002
2001
2 0 0 2 /2 0 0 1
2000
2 0 0 1 /2 0 0 0
IBM
N.A .
N.A .
N.A .
127,68
N.A .
HEW LET T PA CKA RD
N.A .
98,80
N.A .
98,80
0,0%
UNISYST EM S
49,6
50,18
-1,2%
61,39
-18,3%
NCR
N.A .
N.A .
N.A .
20,70
N.A .
ICL
N.A .
5,60
N.A .
5,20
7,7%
RA INBOW
6,3
8,10
-22,2%
6,70
20,9%
Σ ΥΝΟ ΛΟ
5 5 ,9
1 6 2 ,6 8
-6 5 ,6 %
3 2 0 ,4 7
-4 9 ,2 %

ΕΤΑΙΡ ΕΊ Α

Πηγή : ICAP –∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί

3.8.2 ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
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Η εγχώρια αγορά πληροφορικής χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό, καθώς σε αυτή
δραστηριοποιείται µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων (άνω των 2.500). Η παρουσία, µάλιστα, µεγάλων
και επώνυµων πολυεθνικών επιχειρήσεων όπως ΙΒΜ, Compak, Hewlett Packard, και λοιπών
εντείνει περαιτέρω τον ανταγωνισµό.
Η ΙΛΥ∆Α, από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα έχει αποκτήσει µια αξιόλογη και ευρεία πελατειακή
βάση.
Τα δυνατά σηµεία της Εταιρείας έναντι του ανταγωνισµού είναι:
♦ Η Εταιρεία κατέχει ισχυρή θέση στην αγορά εξειδικευµένου λογισµικού φαρµακείων και έχει στο
πελατολόγιό της το µέγιστο µέρος των εταιρειών και οργανισµών που σχετίζονται µε την
διακίνηση φαρµάκων.
♦ ∆ιαθέτει τεχνογνωσία στο αντικείµενο που αφορά σε κοστολόγηση και αναλυτική λογιστική
♦ ∆ιαθέτει ανθρώπινο δυναµικό µε µεγάλη εµπειρία και γνώση της αγοράς και εξειδικευµένα
στελέχη ανάπτυξης και υποστήριξης λογισµικού µε υψηλή παραγωγικότητα και τεχνογνωσία.
♦ ∆ιαθέτει εξειδικευµένη τεχνολογία για εφαρµογές στο Internet
♦ ∆ιαθέτει τεχνογνωσία για interface µε περιφερειακές µηχανές πληροφοριακών συστηµάτων
♦ Έχει αναπτύξει περιφερειακές τραπεζικές εφαρµογές που καλύπτουν τους τοµείς: διαχείριση
χαρτοφυλακίου, εγγυητικών επιστολών, παρακολούθηση εργασιών δ/νσης πιστοδοτήσεων,
διαχείριση ακάλυπτων επιταγών, δ/νση επιθεώρησης, διαχείριση περιουσίας τρίτων.
♦ Έχει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων που περιλαµβάνουν
εξοπλισµό και λογισµικό.
♦ Έχει την δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευµένων εφαρµογών για οργανισµούς του ∆ηµοσίου
τοµέα.
♦ ∆ιαθέτει σύστηµα για ηλεκτρονική αποστολή παραγγελιών και ηλεκτρονική αποδοχή τιµολογίων
(τύπου EDI).
♦ Η καλή φήµη της Εταιρείας η οποία έχει αποκτηθεί µετά από 8 χρόνια συνεχούς και επιτυχούς
δραστηριοποίησης στο χώρο.
♦ ∆ιαθέτει οικονοµική ευρωστία
♦ ∆ιαθέτει αξιόπιστα προϊόντα ευρέως αποδεκτά από τους πελάτες της.
Η Εταιρεία εστιάζει στην βελτίωση της οργάνωσης του καναλιού διανοµής της µε σκοπό την ευρεία
τοποθέτηση των προϊόντων της σε όσο το δυνατό περισσότερα σηµεία πώλησης.
Το δυναµικά µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιείται η
Εταιρεία δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες καθώς αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η ζήτηση για
την εγκατάσταση ολοκληρωµένων πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Ο ρυθµός
ανάπτυξης της ζήτησης για ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα δηµιουργεί στρατηγική
ευκαιρία την οποία καλείται η Εταιρεία να εκµεταλλευτεί µε την στρατηγική που θα εφαρµόσει τα
επόµενα χρόνια. Ταυτόχρονα ευκαιρία αποτελεί και ο θετικός επηρεασµός της Ελληνικής
Οικονοµίας µε την είσοδο στην ΟΝΕ. Η Οικονοµική σύγκλιση µε την Ε.Ε. και την σταθερή
οικονοµική πολιτική για τα επόµενα χρόνια διασφαλίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας
τα επόµενα χρόνια.
Η ΙΛΥ∆Α δραστηριοποιείται στις τέσσερις παρακάτω αναφερόµενες γενικές κατηγορίες προϊόντων
και υπηρεσιών της ευρύτερης αγοράς πληροφορικής, µε εξέχουσα αυτήν την ανάπτυξης λογισµικού.
¾
Ανάπτυξη, ∆ιάθεση και Υποστήριξη Λογισµικού (Συστήµατα ERP, Κάθετες Αγορές)
¾
Λογισµικό κατά Παραγγελία
¾
Συναρµολόγηση και Συντήρηση Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων
¾
Εµπορική ∆ραστηριότητα
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Σε όλες τις παραπάνω αναφερόµενες κατηγορίες εντάσσονται διαφορετικού µεγέθους επιχειρήσεις
που ασχολούνται είτε µε την παραγωγή λογισµικού είτε µε την παροχή λύσεων πληροφορικής είτε
µε την εµπορία προϊόντων πληροφορικής.
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις ακόλουθες εταιρείες ανά κατηγορία :
¾
Συστήµατα ERP.
∆έλτα-Singular AE, Logic-DIS AE, ALTEC ΑΒΕΕ, SAP Ελλάς AE, Q & R AE, Lavisoft
J.D.Edwards, Sunsoft AE, Emphasis AE, Informer AE.
¾
Λογισµικό ∆ιαχείρισης Φαρµακείων.
Infomedica, Λαδάς, Ματσούκας Σωτήρης (CSA), Lavisoft ΑΕ, Analysis Plus ΑΕ.
¾
Περιφερειακές Τραπεζικές Εφαρµογές.
∆έλτα-Singular ΑΕ, Logic-DIS ΑΕ, Sysware AE, Unisys AE, Intasoft AE, Exodus AE.
¾
Λογισµικό κατά Παραγγελία.
Intasoft AE, Sysware AE, ∆έλτα-Singular ΑΕ, Logic-DIS ΑΕ, Q & R AE, Emphasis
Lavisoft ΑΕ, Exodus AE, IBM AE, Byte AE, Informer AE, Decision AE.
¾
Συναρµολόγηση και Συντήρηση Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων
Εµπορική ∆ραστηριότητα.
Infoquest AEBE, ALTEC AΒΕE, Πουλιάδης ΑΕ, Byte AE, Sysware AE, Supervisor
Powernet AE, Computer Team AE, Computer Solution AE.

AE,

AE,
και
AE,

Σε σχέση µε τον ανταγωνισµό της ΙΛΥ∆Α συνοψίζουµε τα ακόλουθα :
1. Η ΙΛΥ∆Α παρόλο που υστερεί σε δίκτυο πωλήσεων, marketing και το 90 % της δραστηριότητας
της αφορά την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ένεκα της ποιότητας των
προϊόντων της και της ευέλικτης τιµολογιακής πολιτικής που κάνει (λόγω των ελαχίστων
λειτουργικών εξόδων της) κατέχει το 1,88 % της αγοράς λογισµικού.
2. Το ποσοστό 1,88 % της Ελληνικής αγοράς λογισµικού αναφέρεται στην κατηγορία “Ανάπτυξη
Λογισµικού”. Σε αυτό το ποσοστό περιλαµβάνεται η δραστηριότητα της ΙΛΥ∆Α που αφορά
Συστήµατα ERP, Κάθετες αγορές, Τραπεζικές εφαρµογές και Ανάπτυξη λογισµικού κατά
παραγγελία.
3. Για την συγκεκριµένη αγορά των φαρµακείων, η εκτίµηση της ΙΛΥ∆Α είναι ότι κατέχει περίπου
το 67 % της αγοράς των µηχανογραφηµένων φαρµακείων τα οποία αντιστοιχούν στο 40 %
περίπου του συνόλου των φαρµακείων.
4. Στις λοιπές κάθετες αγορές (Συστήµατα Access Control, Λογισµικό POS, Χρονοτήρηση,
Τραπεζικές Περιφερειακές Εφαρµογές) είναι αδύνατη η ποσοτικοποίηση των µεγεθών καθότι
δεν υπάρχουν διαθέσιµες έγκυρες αναφορές σχετικά µε τα µεγέθη αυτών των αγορών.
5. Στις περιπτώσεις που οι πελάτες αναζητούν ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των µηχανογραφικών
αναγκών τους (από µία και µόνο εταιρεία πληροφορικής) που να περιλαµβάνει : Μελέτη των
αναγκών σε εξοπλισµό, Προµήθεια του εξοπλισµού, Μελέτη αναγκαίου λογισµικού και
ειδικότερα κοστολογική οργάνωση και οµάδα 9, Προµήθεια και Παραµετροποίηση του
λογισµικού, και Υποστήριξη µηχανοργάνωσης, η ΙΛΥ∆Α δεν αντιµετωπίζει σοβαρό
ανταγωνισµό, επειδή είναι από τις ελάχιστες εταιρείες που µπορεί να καλύψει το συνολικό
φάσµα των συγκεκριµένων απαιτήσεων.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις και τα µερίδια αγοράς της Εταιρείας ΙΛΥ∆Α
ανά προϊόν :

Πηγές: 1. ΙΟΒΕ, 2002 (Η αγορά λογισµικού στην Ελλάδα), 2. ΕΙΤΟ, 2001
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4. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
4.1 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Η στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας βασίζεται στην επίτευξη των παρακάτω στόχων :
4.1.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Η ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού, παρά το σηµαντικό κόστος της, προσθέτει αξία στον εξοπλισµό
πληροφορικής αφού βελτιώνει χρονοβόρες διαδικασίες ελαχιστοποιώντας το χρόνο και
προσφέροντας ακρίβεια στην καθηµερινή επιχειρηµατική πρακτική.
Η Εταιρεία, συνεχίζοντας την επιτυχηµένη πορεία της στην αγορά, θα προβεί στην παραγωγή νέων
εξειδικευµένων προϊόντων λογισµικού τα οποία θα είναι σχεδιασµένα µε βάση τις πλέον σύγχρονες
εξελίξεις και θα καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των απαιτήσεων των σύγχρονων χρηστών. Για το
λόγο αυτό θα χρησιµοποιηθεί όλη η ενσωµατωµένη τεχνολογία και τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί
από τις ενέργειες που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία είναι σε θέση
να σχεδιάσει και να παράγει νέα, εξειδικευµένα προϊόντα λογισµικού και να προσφέρει νέες
υπηρεσίες πληροφορικής. Για να επιτύχει τους ήδη προκαθορισµένους στόχους της προτίθεται να
αξιοποιήσει πλήρως τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τους κάτωθι τοµείς:

Intergration - Customization of Software

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

Εκµετάλλευση της σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής υποδοµής (Intranet-Internet)
Οι εφαρµογές θα προσφέρουν αύξηση του ποσοστού απόδοσης µιας ενδεχόµενης επένδυσης (Return
of Investment) στους χρήστες αφού αξιοποιούνται οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και έτσι
βελτιστοποιούνται οι χρόνοι των διαδικασιών µέσα από ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας προσιτό
για όλους τους χρήστες µέσα από ελάχιστο χρόνο εκπαίδευσης.
Η παρουσίαση των νέων προϊόντων θα υποβοηθηθεί µε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα marketing
επικοινωνίας και προώθησης στον τελικό καταναλωτή (επιχειρήσεις, οργανισµοί, ιδιώτες κλπ.)
σύµφωνα µε τις σχετικές ενέργειες προώθησης των πωλήσεων, οι οποίες προβλέπονται στο
επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας.
Τα νέα προϊόντα που θα αναπτύξει η Εταιρεία είναι:
Α. Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήµατος MegaTron ERP
Β. Ανάπτυξη των εφαρµογών Megatron Timer & Megatron Access Control
Γ. Ανάπτυξη του συστήµατος Unilink
∆. Ανάπτυξη του προγράµµατος φαρµακείου Dioscourides® Win σε γραφικό περιβάλλον
Ε. Ανάπτυξη του λογισµικού για την διαχείριση της κάρτας καταναλωτών VitaCard®.
Στ. Ανάπτυξη του υποσυστήµατος MegaTron® CRM για την διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων.
Ζ. Ανάπτυξη του υποσυστήµατος MegaTron® Pharma για τις ανάγκες σε λογισµικό των
φαρµακαποθηκών.
Η. Ανάπτυξη της εφαρµογής λογισµικού MegaTron® e-business για την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων του «ηλεκτρονικού επιχειρείν» που παρέχονται µέσω του διαδικτύου .
Θ. Ανάπτυξη του προϊόντος MegaTron® CBT για την εκµάθηση του λογισµικού MegaTron µέσω
µεθόδων Computer Based Training.
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4.1.2 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Η ΙΛΥ∆Α AE στοχεύει στην αύξηση του βαθµού ευελιξίας της και βελτιστοποίησης των
εσωτερικών διαδικασιών ανάπτυξης λογισµικού. Οι σχετικές δαπάνες οι οποίες προβλέπονται στο
επενδυτικό της σχέδιο είναι πλήρεις και αφορούν τόσο την ανάπτυξη λογισµικού όσο και την
παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών υποστήριξης και service των πελατών της.
Προβλέπεται η αγορά εξειδικευµένων εργαλείων σχεδίασης, ανάπτυξης και υλοποίησης προϊόντων
λογισµικού τα οποία αναµένεται να συντοµεύσουν τον απαιτούµενο χρόνο ανάπτυξης νέων
προϊόντων, το χρόνο συντήρησής τους και επανασχεδίασής τους σε περίπτωση που κάτι τέτοιο
κρίνεται σκόπιµο, και γενικότερα αναµένεται η συνολική αύξηση της παραγωγικότητας και
ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σε όλους τους τοµείς παραγόµενων προϊόντων και
προσφερόµενων υπηρεσιών µέσω τη ισχυρότερης υποδοµής ανάπτυξης των νέων εφαρµογών
λογισµικού.
4.1.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ STATE-OF-THE-ART
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η συνεχής και µε ραγδαίους ρυθµούς τεχνολογική εξέλιξη της τεχνολογίας των Πληροφοριών
απαιτεί συνεχή ενασχόληση και παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων οι οποίες
διαµορφώνονται και αφορούν µια πληθώρα διαφορετικών κατευθύνσεων, όλες ωστόσο κάτω από
την οµπρέλα της Πληροφορικής (π.χ. τεχνολογίες και µεθοδολογίες ανάπτυξης προϊόντων
λογισµικού, τεχνολογία client-server, case tools, τεχνολογίες δικτύων, µορφές ηλεκτρονικής
επικοινωνίας (Web-Internet κ.λ.π.). Όσο εξελιγµένο τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης και να διαθέτει
µία επιχείρηση είναι αδύνατον να διαθέτει In-House τεχνολογία για όλες τις ανωτέρω τεχνολογικές
εξελίξεις.
Κάτω από αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβλέπει στον επιχειρηµατικό της
σχεδιασµό την αγορά εξειδικευµένης τεχνογνωσίας (know-how), η οποία αναµένεται να
ενσωµατωθεί πλήρως στα προϊόντα που θα παράγει και στις διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων
της, επιτυγχάνοντας (µέσα και από ένα σηµαντικό πρόγραµµα εκπαίδευσης το οποίο έχει σχεδιασθεί
ακριβώς πάνω στη χρήση και αξιοποίηση αυτής της τεχνογνωσίας) τα βέλτιστα δυνατά
αποτελέσµατα. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί τόσο η προσθήκη νέου εξειδικευµένου
προσωπικού στο ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης όσο και η αγορά των πλέον σύγχρονων
τεχνολογικών εργαλείων ( π.χ. εργαλεία που παίζουν το ρόλο των case tools και βοηθούν την
ανάπτυξη επικοινωνίας, τον κώδικα και τη διασύνδεση των προϊόντων και των εφαρµογών) τα οποία
θα ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία της.
4.1.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει βαθιά πίστη και δέσµευση στις αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής
Ποιότητας και εφαρµόζει ένα πρόγραµµα διαµόρφωσης εταιρικής κουλτούρας προς την κατεύθυνση
αυτή, το οποίο περιλαµβάνει συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της και ενηµέρωσή τους πάνω στις
σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις. Παράλληλα, για τα νέα της στελέχη εφαρµόζει
συστηµατικές τεχνικές εκπαίδευσης on-the-job-training µε στόχο την ταχύτερη και αρτιότερη
ενσωµάτωσή τους στις διαδικασίες και λειτουργίες της επιχείρησης. Η επιχείρηση προτίθεται να
αποκτήσει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001, µε βάση το
οποίο θα αναβαθµίσει το σύνολο των λειτουργιών της, έτσι ώστε να υλοποιούνται όχι µόνο στην
πράξη αλλά και τυπικά οι αρχές και οι τεχνικές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας.
4.1.5 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Β. ΕΛΛΑ∆Α
H Εταιρεία από 1/1/2000 λειτουργεί υποκατάστηµα στη περιοχή Θεσ/νίκης, στην οδό Αποστόλου
Παύλου 32, σε ενοικιαζόµενες εγκαταστάσεις και ήδη απασχολεί δύο υπαλλήλους και 2
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εξωτερικούς συνεργάτες. Για την επόµενη τριετία η Εταιρεία έχει στρατηγικό στόχο την
αναβάθµιση της παρουσίας της στη Β. Ελλάδα και τη µετατροπή του υποκαταστήµατος σε
αποκεντρωµένο διοικητικό κέντρο, το οποίο θα αναλάβει την προώθηση, την υποστήριξη και
συντήρηση των πελατών της στη Β.Ελλάδα. Για το λόγο αυτό θα απαιτηθούν επενδύσεις συνολικού
ύψους 117,39 χιλ. € µέσα στην επόµενη τριετία.
4.1.6 ΝΕΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κατασκευή και εξοπλισµός νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας.
Είναι προφανές ότι η υλοποίηση όλων των ανωτέρω βασικών στόχων, παράλληλα µε την υλοποίηση
του συνόλου των δράσεων και ενεργειών του επιχειρηµατικού της σχεδίου, θα συµβάλλει στην
αύξηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και στη βελτίωση των οικονοµικών της
αποτελεσµάτων.

4.2

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

4.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύµφωνα µε την απόφαση 58/28-12-2004 του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, την 11-2-2004
πιστοποιήθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών ύψους
ευρώ 400 χιλ. (διαφορά υπέρ το άρτιο ευρώ 2.800 χιλ.), που είχε αποφασισθεί µε την από 8-3-2002
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ.
Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µέσω της ∆ηµόσιας
Εγγραφής και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ανήλθαν στο ποσό των € 3.200 χιλ µείον τις συνολικές
δαπάνες έκδοσης, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των € 297,70 χιλ. οπότε, το καθαρό ποσό των
αντληθέντων κεφαλαίων ανήλθε σε € 2.902,34 χιλ.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος ήταν από 28-1-2004 έως 30-1-2004 και εκδόθηκαν 800.000
νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές που εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Νέα Χρηµατιστηριακή
Αγορά την 26-2-2004.
Με την απόφαση 158/20-2-2004 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, η οποία δηµοσιεύθηκε
στα φύλλα των εφηµερίδων ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και ΕΞΠΡΕΣ της 25/2/2004 και θα εγκριθεί από
την αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση των µετόχων, λόγω της καθυστέρησης πραγµατοποίησης
της δηµόσιας εγγραφής για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και ένεκα της
ανάγκης υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του
αρχικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου έγινε κάλυψη των επενδύσεων του 2003 µε ίδια κεφάλαια µε
αποτέλεσµα την επακόλουθη αναγκαία χρονική ανακατανοµή των εσόδων της έκδοσης σε σχέση µε
τα προβλεπόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
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4.2.2 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΒΑΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
Σύµφωνα µε το Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρείας, οι συνολικές επενδύσεις για την περίοδο από
30/6/2003 έως και το τέλος του έτους 2005 ανέρχονται σε 3.927,54 χιλ. € και αναλύονται ως εξής
ανα κατηγορία επένδυσης :
Α. Α’ Εγκεκριµένο Επενδυτικό Πρόγραµµα (Ν.2601/1998)
Α. Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήµατος MegaTron ERP.
Β. Ανάπτυξη των εφαρµογών λογισµικού Megatron Timer & Megatron Access Control.
Γ. Ανάπτυξη του συστήµατος επικοινωνίας πληροφοριακών συστηµάτων Unilink.
Στον ακόλουθο πίνακα αναλύεται η ετήσια χρηµατοδότησή του συγκεκριµένου επενδυτικού
προγράµµατος η οποία θα καλυφθεί κατά το ποσό των 160,31 χιλ. € από τα αντληθέντα
κεφάλαια και κατά το ποσό των 513,57 χιλ. € από διαθέσιµα (ίδια κεφάλαια) της Εταιρείας:

Β.

Β’ Εγκεκριµένο Επενδυτικό Πρόγραµµα (Ν. 2601/98)
Το νέο τριετές επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρείας το οποίο έχει επίσης ενταχθεί στον
αναπτυξιακό νόµο 2601/98, όπως και το Α’ Εγκεκριµένο Επενδυτικό Πρόγραµµα,
περιλαµβάνει :
A. Tην ανάπτυξη των κάτωθι νέων προϊόντων και υπηρεσιών λογισµικού :
- Πρόγραµµα φαρµακείου Dioscourides® Win σε γραφικό περιβάλλον.
- Λογισµικό για την διαχείριση της κάρτας καταναλωτών VitaCard®.
- Το υποσύστηµα MegaTron® CRM για την διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων.
- Το υποσύστηµα MegaTron® Pharma για τις ανάγκες σε λογισµικό των φαρµακαποθηκών.
- Την εφαρµογή λογισµικού MegaTron® e-business για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
του «ηλεκτρονικού επιχειρείν» που παρέχονται µέσω του διαδικτύου.
- Την ανάπτυξη του προϊόντος MegaTron® CBT για την εκµάθηση του λογισµικού
MegaTron µέσω µεθόδων Computer Based Training.
Β. Την ανέγερση νέων ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων για την στέγαση του συνόλου
των διευθύνσεων της Εταιρείας σε ένα σύγχρονο και κατάλληλα εξοπλισµένο κτιριακό
συγκρότηµα. Η Εταιρεία µέσω της µετεγκατάστασης της στις εν λόγω ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις θα εξασφαλίσει : µείωση λειτουργικών εξόδων, καλύτερη εξυπηρέτηση των
πελατών, αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του προσωπικού, βελτίωση
της παρουσίας και της συνολικής εικόνας της Εταιρείας, εξασφάλιση αποτελεσµατικών
συνθηκών ασφαλείας, καλύτερη προβολή και παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών
της Εταιρείας, βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των τµηµάτων της Εταιρείας.
Στον ακόλουθο πίνακα αναλύεται η ετήσια χρηµατοδότησή του :
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Γ. Επέκταση δραστηριότητας σε νέες “Κάθετες Αγορές”
Η Εταιρεία προκειµένου να ισχυροποιήσει την θέση της σε νέους εξειδικευµένους τοµείς της
αγοράς πληροφορικής και να επιτύχει στο συντοµότερο δυνατόν χρόνο τους επιχειρηµατικούς
της στόχους, έχει προγραµµατίσει την ανάπτυξη εξειδικευµένων εφαρµογών λογισµικού για
συγκεκριµένες κάθετες αγορές “νησίδες” καθώς και σε τεχνολογίες αιχµής (όπως το ∆ιαδίκτυο
και το Ηλεκτρονικό εµπόριο).
Πιο συγκεκριµένα η Εκδότρια προτίθεται να προσαρµόσει την πλατφόρµα λογισµικού
MegaTron® ERP, προσθέτοντας τα απαραίτητα υποσυστήµατα και τροποποιώντας όσα από τα
υπόλοιπα είναι απαραίτητο, έτσι ώστε, να προκύψουν εξειδικευµένα προϊόντα λογισµικού για
τις ακόλουθες κάθετες αγορές :
A. Φαρµακείων
Β. ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Γ. Λογισµικό διακίνησης νωπών προϊόντων
Στον ακόλουθο πίνακα αναλύεται η χρηµατοδότηση της επένδυσης σε νέες κάθετες αγορές :

∆.

Επέκταση υποκαταστήµατος Βορείου Ελλάδος
H Εταιρεία για την επόµενη τριετία έχει προγραµµατίσει την αναβάθµιση της παρουσίας της
στη Βόρεια Ελλάδα και τη µετατροπή του υποκαταστήµατος σε αποκεντρωµένο διοικητικό
κέντρο, το οποίο θα αναλάβει την προώθηση και την υποστήριξη των πελατών της στην
ευρύτερη περιοχή.
Για το λόγο αυτό θα απαιτηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους 117,39 χιλ. €, όπως
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται ανακεφαλαιωτικά οι επενδύσεις της Εταιρείας σύµφωνα
µε το επενδυτικό της σχέδιο όπως αυτό αναφέρεται στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ∆ελτίο :
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(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
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4.2.3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Ένεκα της καθυστέρησης πραγµατοποίησης της δηµόσιας εγγραφής και της αναγκαιότητας άµεσης
υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (2003-2005) της Εταιρείας σύµφωνα µε το αρχικό
χρονοδιάγραµµα, έγινε κάλυψη των επενδύσεων του 2003 αποκλειστικά από τα ίδια κεφάλαια της
Εταιρείας (δηλαδή πριν την ∆ηµόσια Εγγραφή), µε αποτέλεσµα την επακόλουθη αναγκαία χρονική
ανακατανοµή των εσόδων της έκδοσης σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο,
όπως αυτή εµφανίζεται στο πίνακα που ακολουθεί :

(ΠΙΝΑΚΑΣ 2)

Την διαφοροποίηση αυτή στη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, αποκλειστικά και µόνο σε
χρονικό επίπεδο, των αντληθέντων κεφαλαίων από αυτή που προβλέπεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο,
η οποία αφορά κυρίως την χρονική ανακατανοµή των αντληθέντων κεφαλαίων, σε σχέση και µε την
εκταµίευση των αντιστοίχων ιδίων κεφαλαίων, δεν είναι σηµαντική και ουσιώδης, καθώς δεν
επηρεάζει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση του Επενδυτικού Προγράµµατος της Εταιρείας, ούτε
συνεπάγεται σηµαντικές και ουσιώδεις αποκλίσεις στην χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων,
δεδοµένου ότι τα κεφάλια αυτά (τόσο τα αντληθέντα όσο και τα ίδια) θα χρησιµοποιηθούν για τις
αυτές (ίδιες) προβλεπόµενες και εγκεκριµένες χρήσεις.
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4.2.4 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2004
Μέχρι και 31-12-2004 υλοποιήθηκε, µε χρηµατοδότηση από τα αντληθέντα κεφάλαια της ∆ηµόσιας
Εγγραφής, µέρος του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας συνολικού ύψους € 1.956,77 χιλ. έναντι
των € 1.502,83 χιλ. που αναφέρονται στην Χρονική Ανακατανοµή του Πίνακα 2 της προηγούµενης
παραγράφου.
Αυτό σηµαίνει ότι πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες επενδύσεις από τις προβλε΄ποµενες συνολικού
ποσού € 453,94 χιλ.
Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται οι επενδύσεις της Εταιρείας ανά κατηγορία (είδος)
επένδυσης :

(ΠΙΝΑΚΑΣ 3)

Από τις πραγµατοποιηθείσες στο δεύτερο εξάµηνο του 2003 επενδύσεις των κωδικών 2.Α
(Ανάπτυξη λογισµικού) και 4.Β (Προµήθεια εξοπλισµού και δηµιουργία demo room) το ποσό των €
323,79 χιλ. καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης 2003.
Στα γενικά σύνολα των τεσσάρων βασικών κατηγοριών του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας
(Χρηµατοδότηση Α’ Εγκεκριµένου 2601, Χρηµατοδότηση Β’ Εγκεκριµένου 2601, Επέκταση σε
νέες κάθετες αγορές και Αναβάθµιση υποκαταστήµατος Β. Ελλάδος) δεν παρουσιάζεται υστέρηση
των επενδύσεων αλλά αντίθετα υπερκάλυψη των.
Το αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων € 945,57 χιλ. βρίσκεται επενδυµένο σε
Αµοιβαία Κεφάλαια Βραχυπροθέσµων επενδύσεων και στα Ταµιακά διαθέσιµα.
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4.2.5 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Το υπόλοιπο των επενδύσεων, όπως αυτό εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, προβλέπεται να
ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι 31-12-2005.

(ΠΙΝΑΚΑΣ 4)

4.2.6 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Στη συνέχεια παραθέτουµε το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της επένδυσης που αφορά τα
αντληθέντα κεφάλαια από την δηµόσια εγγραφή.

(ΠΙΝΑΚΑΣ 5)
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4.3

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα της Εταιρείας για τις χρήσεις 2005 και 2006 καθώς και οι
παραδοχές που υιοθετήθηκαν για τον σχηµατισµό αυτών περιγράφονται στη συνέχεια :
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(σε χιλ. €)
Κύκλος Εργασιών
Μείον: Κόστος Πωληθέντων (προ αποσβέσεων)
Μικτό κέρδος
% επί του κύκλου εργασιών
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Σύνολο
% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα διοικήσεως (προ αποσβέσεων)
% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα διαθέσεως (προ αποσβέσεων)
% επί του κύκλου εργασιών
Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης (προ αποσβέσεων)
% επί του κύκλου εργασιών
Λειτουργικό Αποτέλεσµα
% επί του κύκλου εργασιών
Πλέον Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα & Κέρδη
Μείον Έκτακτα και Ανόργ. Έξοδα, Ζηµίες & Προβλέψεις
Έσοδα συµµετοχών
Έσοδα χρεογράφων
Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων
% επί του κύκλου εργασιών
Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα
% επί του κύκλου εργασιών
Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης
% επί του κύκλου εργασιών
Αποσβέσεις
Κέρδη χρήσεως προ φόρων
% επί του κύκλου εργασιών
Φόρος χρήσης και λοιποί φόροι (µε βάση τις ευεργετικές διατάξεις του
Ν. 2601/1998) Πρόβλεψη
Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους χρήσης
% επί του κύκλου εργασιών
Αµοιβές ∆.Σ.
Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, & αµοιβές ∆.Σ.
% επί του κύκλου εργασιών

4.4

2004 2005 (Π) 2006 (Π)
5.422,26
2.215,36
3.206,90
59,1%
9,14
3.216,04
59,1%
205,20
3,8%
200,20
3,7%
48,71
0,9%
2.761,93
50,9%
2,53

5.850,00
2.650,00
3.200,00
54,7%
18,00
3.218,00
54,7%
210,00
3,6%
220,00
3,8%
60,00
1,0%
2.728,00
46,6%
0,00

6.100,00
2.800,00
3.300,00
54,1%
20,00
3.320,00
54,1%
190,00
3,1%
240,00
3,9%
80,00
1,3%
2.810,00
46,1%
0,00

20,09
33,67
0,00
2.778,04
50,9%
6,35
10,43
0,2%
2.773,96
51,2%
1.401,33
1.372,63
25,3%

14,67
0,00
0,00
2.713,33
46,6%
50,00
20,00
0,3%
2.743,33
46,9%
1.320,00
1.423,33
24,3%

20,00
0,00
0,00
2.790,00
46,1%
60,00
10,00
0,2%
2.840,00
46,6%
1.400,00
1.440,00
23,6%

187,83
310,00
300,00
1.184,80 1.113,33 1.140,00
21,9%
19,0%
18,7%
0,00
0,00
0,00
48,63
0,00
0,00
1.136,18 1.113,33 1.140,00
21,0%
19,0%
18,7%

ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

4.4.1 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για τις περιόδους 2005 και 2006 αναµένεται να αυξηθεί κατά 8%
και 4% αντίστοιχα. Σε απόλυτα µεγέθη ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναµένεται να ανέλθει σε
5.850 χιλ. € το 2005 και 6.100 χιλ. € το 2006.
Η αύξηση του κύκλου εργασιών αναµένεται να προέλθει από την επέκταση και ανάπτυξη της
δραστηριότητας της Εταιρείας.
Οι προβλέψεις για τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας την περίοδο 2005-2006 έχουν βασιστεί στις
ακόλουθες τεκµηριωµένες παραδοχές :

Στα νέα προϊόντα της Εταιρείας και συγκεκριµένα σε αυτά της σειράς MegaTron, τα οποία
σαφώς διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα του ανταγωνισµού οπότε δικαιολογηµένα διεκδικούν
ένα σηµαντικό µερίδιο της αγοράς στην οποία απευθύνονται.

Στην διείσδυση της Εταιρείας στις νέες κάθετες αγορές που περιγράφονται αναλυτικά στο
παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο (Φαρµακαποθήκες, ∆ΕΥΑ και e-MarketPlace).

Στην αναµενόµενη αύξηση των έργων πληροφορικής που ανακοινώνονται και τα οποία
χρηµατοδοτούνται από το Γ’ Κοινοτικό Πλαισίο Στήριξης.

Στην προοπτική της αύξησης της αγοράς Υπηρεσιών και Προϊόντων Πληροφορικής, ένεκα
της υστέρησης που παρουσιάζει η χώρα µας σε σχέση µε τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπου η ετήσια αύξηση είναι της τάξεως του 9,5-10%.

Στην αναµενόµενη ανάπτυξη του κλάδου της Πληροφορικής ένεκα της εξέλιξης της
τεχνολογίας, την οποία η Εταιρεία αποδεδειγµένα παρακολουθεί συστηµατικά, όπως προκύπτει
από τα καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτει.

Στην συνεχή και δυναµική πορεία που παρουσιάζει η Εταιρεία κατά την τελευταία τριετία
και η οποία µε βεβαιότητα θα συνεχιστεί ένεκα του επενδυτικού της προγράµµατος, την
τεχνογνωσία που διαθέτει και την αντίληψη µε την οποία διαχειρίζεται το πελατολόγιο της.
4.4.2 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
Τα κυριότερα στοιχεία του κόστους πωληθέντων τα οποία µεταβάλλονται σηµαντικά, σε απόλυτα
µεγέθη είναι κατά βάση το κόστος προσωπικού και το κόστος των εξωτερικών συνεργατών.
Το κόστος προσωπικού ενισχύεται προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι αναµενόµενες απαιτήσεις
από τους αναπτυσσόµενους νέους τοµείς δράσης. Είναι σαφές ότι, λόγω της εξειδικευµένης
δραστηριότητας της Εταιρείας και προκειµένου να µπορεί να δηµιουργεί «νέες προοπτικές» και να
διεισδύει σε νέες τεχνολογίες, πρέπει αρχικά να επενδύει σε προσωπικό και τεχνογνωσία,
δηµιουργώντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία αποδίδουν ετεροχρονισµένα σε σχέση µε το
αρχικό κόστος .
4.4.3 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η
Τα µικτά κέρδη της Εταιρείας αναµένεται να ανέλθουν σε 3.200 χιλ. € για το 2005, έναντι 3.206 χιλ.
€ το 2004 αντιπροσωπεύοντας ποσοστό επί του κύκλου εργασιών 54,7%. Για το 2006 αναµένονται
να ανέλθουν ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών σε παρόµοια επίπεδα (54,1%).
4.4.4 ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Αφορά κυρίως το υπόλοιπο των δόσεων από επιχορηγήσεις επενδύσεων µε βάση του αναπτυξιακούς
νόµους στους οποίους έχει ενταχθεί η Εκδότρια.
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4.4.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
Τα έξοδα διοίκησης για την περίοδο 2005-2006 θα αυξηθούν σε απόλυτους αριθµούς ένεκα της
πρόσληψης νέου προσωπικού, αλλά αναµένονται να µειωθούν σαν ποσοστό επί των πωλήσεων λόγω
της δυσανάλογης αύξησης τζίρου.
Τα έξοδα διάθεσης για την περίοδο 2005-2006 αναµένεται να παραµείνουν στα ίδια ποσοστιαία
επίπεδα 3,8% και 3,9% αντίστοιχα αλλά να αυξηθούν σε απόλυτα µεγέθη λόγω συµµετοχών σε
εκθέσεις, παρουσιάσεις, προσλήψεις προσωπικού.
Τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης περιλαµβάνουν κυρίως µισθούς.
4.4.6 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζηµιές δεν αναµένεται να ανέλθουν σε σηµαντικά ποσά.
4.4.7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας αναµένεται να αυξηθούν για τη χρήση 2005. Η
αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε πιστωτικούς τόκους από τοποθετήσεις της Εταιρείας σε
χρεόγραφα, έως ότου ολοκληρώσει το επενδυτικό της πρόγραµµα.
4.4.8 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Οι αποσβέσεις αναµένεται να ανέλθουν σε 1.320 χιλ. € για τη χρήση 2005 και 1.400 χιλ. € για τη
χρήση 2006, έναντι 1.401 χιλ. € το 2004 κυρίως λόγω των αυξηµένων αποσβέσεων που αφορούν σε
έρευνα και ανάπτυξη λογισµικού.
4.4.9 ΚΕΡ∆Η
Η κερδοφορία της Εταιρείας προ φόρων αναµένεται να παρουσιάσει αύξηση κατά τη χρήση 2005
καθώς από 1.373 χιλ. € το 2004, αναµένεται για το 2005 να ανέλθει σε 1.423 χιλ. €, ήτοι αύξηση της
τάξης του 4%. Για το 2006 η κερδοφορία θα ανέλθει στα 1.440,00 χιλ € ήτοι αύξηση της τάξης του
1%.
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
5.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετά την τελευταία αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
διαιρείται σε 4.800.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,5 € η κάθε µία.
Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος των 10 µετοχών.
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες (µε εξαίρεση τις δεσµευµένες µετοχές
που προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο της ΝΕ.Χ.Α.)
5.2 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Η διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ξεκίνησε στις 26-22004.
Στους πίνακες που ακολουθούν εµφανίζεται η πορεία της τιµής της µετοχής από την 1-1-2005 έως
την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος (30-3-2005) καθώς επίσης και οι αντίστοιχοι όγκοι
συναλλαγών.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΟΧΗΣ
(Τιµή Μετοχής σε € )
2.50
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1.00
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Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005
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ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
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5.3 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται
από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο
περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος, πέραν αυτών που περιγράφονται παρακάτω.
Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του
Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων.
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι
συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του
Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή ακολουθούν
αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά
τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων.
Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο
άρθρο 13, §5, του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920.
Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του σε καµία περίπτωση δεν µπορούν
να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των
βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά
οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της.
Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της
Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά
µεταξύ της Εταιρείας αφ’ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, υπάγεται στην
αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των
δικαστηρίων της έδρας της.
Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν το δικαίωµα ψήφου,
πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος
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θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η
άσκηση των δικαιωµάτων τους.
Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε
αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να
καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ορισθείσα για τη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να
κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης
και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση.
Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την
άδειά της.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα :
Α. Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το διορισµό ενός ή περισσοτέρων
ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40 και 40ε του Ν.2190/1920.
Β. Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός 30 ηµερών από την ηµέρα
κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι αιτούντες µέτοχοι
οφείλουν να αναφέρουν στην αίτηση τα θέµατα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική
Συνέλευση.
Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, 10 ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών
της Εταιρείας.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις
Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της Εκκαθάρισης του Συστήµατος
Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
∆εν υφίσταται κανένα ειδικό δικαίωµα υπέρ ορισµένου µετόχου στην εκλογή µελών ∆Σ.
Αναφορικά µε τις δεσµεύσεις µη µεταβίβασης µετοχών της Εταιρίας στα πλαίσια των επενδυτικών
νόµων Ν1892/1990, σας γνωστοποιούµε ότι σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο οι δεσµεύσεις αυτές
δεν έχουν εφαρµογή σε επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες ή εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών, από την εισαγωγή τους και για όσο διάστηµα είναι εισηγµένες.
5.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.2238/94, άρθρο 109), οι ηµεδαπές εταιρείες των οποίων οι
µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πλην των τραπεζών, βαρύνονται µε
φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή.
Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και
εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που
εισπράττει.
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης των
οικονοµικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε
κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρείες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που
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αντιστοιχεί στη µητρική Εταιρεία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί
προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής Εταιρείας της
επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής Εταιρείας που σχηµατίζονται κατά
ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν,
καταβάλλονται στην επόµενη, από τη λήψη τους, χρήση.
5.5 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας η διανοµή µερισµάτων της Εταιρείας διαµορφώθηκε ως
εξής :
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ.
Συνολικό µέρισµα
% επί των κερδών µετά από φόρους

2002
828.780
0,00

2003
873.980
240.000

2004
1.209.748
312.000

0,0 %

27,46 %

25,79 %

Κατά την Ελληνική Νοµοθεσία, το ελάχιστο µέρισµα που διατίθεται ετησίως στους µετόχους της
Εταιρείας δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 35% των προ φόρων κερδών της, αφαιρουµένων
των εταιρικών βαρών, του τακτικού αποθεµατικού και του αναλογούντος φόρου, ή το 6% επί του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, όποιο ποσό είναι µεγαλύτερο.
Το µέρισµα καταβάλλεται στους µετόχους εντός δύο µηνών από την ετήσια τακτική γενική
συνέλευση που ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Η Εταιρεία προτίθεται να διανέµει στους µετόχους της µέρισµα το οποίο ως ποσοστό επί των προ
φόρων κερδών της-αφαιρουµένων των εταιρικών βαρών, του τακτικού αποθεµατικού και του
αναλογούντος φόρου, ή το 6% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, όποιο ποσό είναι
µεγαλύτερο- θα ανέρχεται, ανάλογα και µε την εξέλιξη του επενδυτικού της προγράµµατος, σε
επίπεδα ανώτερα του 35%.
Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στον µέτοχο, µέσα σε 2 µήνες από την ηµεροµηνία της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, στα γραφεία της
Εταιρείας ή όπου αλλού οριστεί. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής µερίσµατος ανακοινώνεται δια
του Τύπου.
Τα µερίσµατα που δεν ζητήθηκαν για µια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται
υπέρ του ∆ηµοσίου.
5.6 ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Η διοίκηση της εταιρείας προτείνει στην γενική συνέλευση των µετόχων την διανοµή µερίσµατος
0,065 ευρώ (6,5 λεπτά) ανά µετοχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ 2004

1. Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης

ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 31-12-2004

2. Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση

ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 31-12-2004

3. Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση

ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 30-09-2004

4. Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση

ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 30-06-2004

5. Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση

ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 31-03-2004

6. Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης

ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 31-12-2003

7. Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση

Ενοποιηµένου Ισολογισµού

8. Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση

DIOSCOURIDES AE 30-09-2004

9. Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης

DIOSCOURIDES AE 31-12-2003

30-6-2004

-
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