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1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 

το έτος 2007 ήταν μια ακόμα αποδοτική και επιτυχής χρονιά για την Εταιρεία μας. Οι στόχοι 

περαιτέρω ανάπτυξης που είχαν τεθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας επετεύχθησαν και ο 

απολογισμός της χρήσης 2007 κρίνεται ως ιδιαίτερα θετικός  όπως προκύπτει ιδίως από τα 

παρακάτω στοιχεία : 

 Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2007 παρουσίασαν ικανοποιητική αύξηση  και 

ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ο οποίος από 6.139 χιλ.euro αυξήθηκε σε 6.578 χιλ.euro δηλ. 

παρουσίασε αύξηση  7,15 %. Τα μικτά κέρδη  από 3.220 χιλ.euro αυξήθηκαν σε 3.311 χιλ.euro 

δηλ. παρουσίασαν αύξηση 2,82 %. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω αύξηση των οικονομικών μεγεθών επιτεύχθηκε σε ένα 

περιβάλλον γενικότερης συγκράτησης των δαπανών για επενδύσεις στην πληροφορική και με 

παντελή απουσία της Εταιρείας από τα έργα πληροφορικής στον Δημόσιο Τομέα. 

 Ενισχύθηκε η παρουσία της Εταιρείας σε νέες γεωγραφικές αγορές και ειδικότερα στην 

περιφέρεια (Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Βέροια, Μυτιλήνη, Κρήτη). Η διείσδυση των προϊόντων της 

Εταιρείας στις συγκεκριμένες αγορές αποδεικνύει την ποιοτική διαφοροποίηση και υπεροχή των 

προϊόντων της Εταιρείας αλλά και ευρύτερα την ανταγωνιστικότητα αυτής. 

 Πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση της Εταιρείας στις νέες ιδιόκτητες και υπερσύγχρονες 

εγκαταστάσεις της στο Νέο Ψυχικό, βάσει των οποίων έχει σχεδιαστεί η περαιτέρω οργάνωση και 

επέκταση της Εταιρείας. 

 Μετά από συστηματική προσπάθεια του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Εταιρείας 

επεκτάθηκε η πλατφόρμα MegaTron® ERP, που διαθέτει η Εταιρεία, σε νέες κάθετες αγορές όπως 

αυτή των “Διαγνωστικών Κέντρων”, των εταιρειών “Πυροπροστασίας”, “Ανελκυστήρων” κλπ.  

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. 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα θετικά στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας 

υπόψη και την εν γένει χρηματοοικονομική κατάσταση και τις προοπτικές που διανοίγονται τα 

επόμενα χρόνια, προτίθεται να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, την διανομή 
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μερίσματος συνολικού ποσού € 309.600, το οποίο διαμορφώνει μερισματική απόδοση της τάξεως 

του 2,03 % (μετά από φόρους), σε σχέση με την τιμή της μετοχής της Εταιρείας την 31-3-2007.  

 

Κατά το τρέχον έτος 2008 οι εκτιμήσεις της διοίκησης της Εταιρείας παραμένουν θετικές. Πρέπει 

όμως να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας συναρτώνται άμεσα, με το γενικότερο κλίμα 

που επικρατεί  στην παγκόσμια οικονομία και αγορά, το οποίο την παρούσα χρονική περίοδο 

χαρακτηρίζεται από τάσεις δημιουργίας μεγάλων σχημάτων και συνεργιών.  

Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία, με πολύ προσεκτικά βήματα, προτίθεται την τρέχουσα διετία (2008-

2009) να αξιολογήσει όλες τις δυνατότητες που της παρέχονται για  ανάπτυξη συνεργιών και 

ενδεχόμενα συγχωνεύσεων ή εξαγορών έτσι ώστε να αυξήσει σημαντικά τα μεγέθη της και την εν 

γένει θέση της στην αγορά της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην οποία 

δραστηριοποιείται.  

Επίσης, η Εταιρεία έχει ήδη επικεντρωθεί και στην διείσδυση της στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

Παρά το γεγονός ότι η συγκυρία των εν εξελίξει γεγονότων καθιστά σε σημαντικό βαθμό αβέβαιο 

και ρευστό το οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση της Εταιρείας  είναι πεπεισμένη ότι η ισχυρή 

παραγωγική, λειτουργική, εμπορική και οργανωτική βάση που έχει δημιουργήσει τα τελευταία 

χρόνια, σε συνδυασμό με την ευελιξία της και την σταθερή προσήλωση της σε συγκεκριμένους 

στρατηγικούς στόχους, παρέχουν τη βεβαιότητα για την συνέχιση και ενδυνάμωση της μέχρι σήμερα 

σταθερής αναπτυξιακής της πορείας προς όφελος των πελατών, των συνεργατών και των μετόχων 

της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι ελάχιστος και η επένδυση 

(περισσότερα από 3.000.000 €) για την ανέγερση του ιδιόκτητου κτηρίου της στο Νέο Ψυχικό 

πραγματοποιήθηκε στο σύνολο της με ίδια κεφάλαια. 

Ανακεφαλαιώνοντας συνοψίζουμε ότι σταθερό μέλημα της Εταιρεία μας και για τα επόμενα χρόνια 

θα είναι η επίτευξη των στόχων μας και η εν γένει συνέπεια τήρηση των προβλέψεων μας, 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. 
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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 μας πορεία. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ανυφαντάκης Βασίλης  M.Sc. 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
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2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 

(01/01/2007-31/12/2007), καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 οι 

οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 

που εφαρμόζονται από την 1-1-2005  στην Ελλάδα. 

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι 

απαραίτητες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση σχετικά με 

την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης της 

Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον 

διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E.», (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως 

«Εταιρεία» ή «IΛΥΔΑ») για την χρήση 2007, καθώς επίσης περιλαμβάνει  και την περιγραφή των 

κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία  και τέλος μια συνοπτική 

ενημέρωση για τις προοπτικές και τους στόχους της  για την τρέχουσα χρήση 2008. 

 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 136 του κ.ν. 

2190/1920 σε συνδυασμό με τo άρθρο 43α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και περιλαμβάνει τα αναγκαία 

σημεία που τούτο έχει κριθεί ως σκόπιμο ή αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

για την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της.  

Επισημαίνεται τέλος ότι στην παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  περιλαμβάνεται σε 

ιδιαίτερο κεφάλαιο στο τέλος αυτής και η προβλεπομένη από το άρθρο 11A του ν. 3371/2005 

επεξηγηματική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα θέματα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου.     
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2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

2.1.1   Σύντομο Ιστορικό 

Η Εταιρεία συνεστήθη με την υπ’ αριθ. 95/8-6-1992 συμβολαιογραφική πράξη της 

Συμβολαιογράφου Αθηνών Νίκης Τσιρώνη-Λύρη με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος Εμπορική 

Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ 

Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 103/29-6-1992 και 115/9-7-1992 πράξεις της ίδιας 

ως άνω Συμβολαιογράφου.  

Η Εταιρεία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών την 10-7-

1992 και έλαβε Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 26939/01/Β/92/429, η δε σύστασή της 

δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 3532/13-7-1992 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Σήμερα μετά την 

εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο 

Αρ.Μ.Α.Ε. της Εταιρείας είναι 26939/06/Β/92/7.  

Η Εταιρεία λειτουργεί από την σύστασή της έως και σήμερα με την αυτή νομική μορφή, (Ανώνυμη 

Εταιρεία) ,και επωνυμία, έχει δε σήμερα την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων και γραφεία επί της οδού 

Αδριανείου αριθ. 29, όπου στο νεότευκτο ιδιόκτητο κτίριο της Εταιρείας στεγάζονται, σε συνέχεια 

της μετεγκατάστασης του συνόλου των επιμέρους τμημάτων και διευθύνσεων της Εταιρείας, όλα τα 

τμήματα, διευθύνσεις και οι εν γένει υπηρεσίες της Εταιρείας.  

Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί για 99 έτη, ήτοι μέχρι την 10-7-2091.   

Η Εταιρεία έχει καταταγεί στην κατηγορία με κωδικό κατά ΣΤΑΚΟΔ: 833.5 “Παραγωγή 

προγραμμάτων λογισμικού” με βάση την απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών η οποία κοινοποιήθηκε 

στην ΙΛΥΔΑ  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 ΙΛΥΔΑ 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 Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΔΑΒΕΤ) 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
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Τέλος, η Εταιρεία έχει πιστοποίηση εγκατάστασης και εφαρμογής Συστήματος Ποιότητας EN ISO 

9001:2000 βάσει TUV CET (Αρ. Αναφοράς 2010032000496) για τους τομείς: 

- Ανάπτυξη Λογισμικού 

- Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων 

- Κατασκευή και Συναρμολόγηση Συστημάτων Πληροφορικής 

 

2.1.2 Αντικείμενο εργασιών  

Σκοπός της Εταιρείας ΙΛΥΔΑ 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 , στην 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 και τέλος στην μεταφορά και διανομή ραδιοτηλεοπτικών 

σημάτων με την χρήση των πλέον σύγχρονων συστημάτων υψηλής τεχνολογίας . 

 

2.1.3 Δίκτυο πωλήσεων 

Η Διεύθυνση πωλήσεων της εταιρείας χωρίζεται σε τέσσερα (4) τμήματα: 

- Μεγάλων Πελατών με Λογισμικό ERP Συστημάτων 

- Τυποποιημένων προϊόντων (Πακέτα Λογισμικού)  

- Κάθετων Αγορών (Φαρμακεία, Φαρμακαποθήκες, ΔΕΥΑ, κλπ) 

- Εξειδικευμένων Εφαρμογών (Custom Application Software) 

Η προώθηση των πωλήσεων γίνεται χωριστά για κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα τμήματα. 

 

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. 

 

Τμήμα Τυποποιημένων Προϊόντων Λογισμικού 

Μέσω του τμήματος πωλήσεων της εταιρείας και μέσω του δικτύου μεταπωλητών/ αντιπροσώπων. 
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Τμήμα Κάθετων Αγορών 

Το τμήμα Κάθετων Αγορών (Φαρμακεία, Φαρμακαποθήκες, ΔΕΥΑ, 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 ανελλιπώς στο σύνολο των εκθέσεων και συνεδρίων που διοργανώνουν οι 

κλαδικές οργανώσεις στις οποίες απευθύνονται τα προϊόντα που διαθέτει, ενώ σε συνεργασία με 

τοπικούς φορείς (π.χ. συνεταιρισμούς φαρμακοποιών) διοργανώνει κατά τόπους παρουσιάσεις στις 

οποίες παρευρίσκονται αποκλειστικά και μόνο οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους απευθύνονται τα εν 

λόγω προϊόντα. 

 

Τμήμα Εξειδικευμένων Εφαρμογών 

Το τμήμα των Εξειδικευμένων Εφαρμογών (Custom Application Software), ένεκα του ότι κατά 

κανόνα τα έργα με τα οποία πραγματεύεται αναγγέλλονται μέσω διακηρύξεων διαγωνισμών, 

λειτουργεί κεντροποιημένα 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. 

 

 

2.2   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

2.2.1       Μετάβαση στα ΔΠΧΠ 

Το έτος 2005 αποτέλεσε την πρώτη διαχειριστική χρήση εφαρμογής στην Ελλάδα των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  

Η «ΙΛΥΔΑ Α.Ε.» έγκαιρα προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετάβαση από τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα στα Δ.Π.Χ.Π, μετάβαση η οποία πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και 

δίχως το οιοδήποτε πρόβλημα .  
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2.2.2       Εξέλιξη αποτελεσμάτων-μεγεθών  

Η Εταιρεία, παρουσιάζει κατά τα τελευταία έτη μια σημαντική ανάπτυξη της δραστηριότητος αυτής. 

Τα κυριότερα οικονομικά χαρακτηριστικά της χρήσεως 2007, όπως αυτά αποτυπώνονται στις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 

 

Συγκριτική κατάσταση πωλήσεων 

Χρήση Πωλήσεις 

2001 2.776.470

2002 3.360.047

2003 4.552.712

2004 5.442.260

2005 5.753.557

2006 6.139.004

2007 6.578.520

 

 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τη δυναμική πορεία την οποία σημειώνει η εταιρεία, η οποία 

σηματοδοτείται από μία σημαντική, σταθερή και διαρκή αύξηση του κύκλου εργασιών της, γεγονός 

που καθιστά αξιόλογες τις δυνατότητες της για περαιτέρω επέκτασής της μέσα στα πλαίσια του 

κύκλου δραστηριοποίησής της και διαγράφει τις θετικές προοπτικές της για το μέλλον.  

 2003 2004 2005 2006 2007 

Πωλήσεις 4.552.712 5.442.260 5.753.557 6.139.004 6.578.520

Μικτό Κέρδος 2.320.534 2.881.866 2.948.919 3.220.104 3.311.928

Καθαρά Κέρδη 1.051.373 1.359.108 1.104.693 1.146.814 1.221.325

 

2.2.3       Αποτίμηση κλειόμενης χρήσης 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης (1-1-2007 έως 31-12-2007) ανήλθε σε 6.578.520 Ευρώ 

έναντι 6.139.004 Ευρώ για την χρήση 2006. Τα μικτά κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 3.311.928 

Ευρώ. Στην κλειόμενη χρήση η αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας ήταν και πάλι 

ικανοποιητική, λαμβανομένου υπόψη του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία, γεγονός που σηματοδοτεί την επιτυχημένη πολιτική της Εταιρείας 



  

 
 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007

 
 

 

 Σελίδα : 10 
  

 

στον τομέα αυτό. Άλλωστε βασική επιδίωξη της Εταιρείας είναι η διεύρυνση του μεριδίου αγοράς 

της, έστω και με προσωρινή συμπίεση των περιθωρίων κερδοφορίας αυτής.    

 

2.2.4       Οικονομική κατάσταση της Εταιρείας 

Η πραγματική οικονομική κατάσταση και θέση της εταιρείας είναι θετική και πρέπει να θεωρείται 

ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειομένης χρήσεως. Η μελέτη 

του ισολογισμού και η περαιτέρω κριτική ανάλυση των στοιχείων του, καθώς και των 

αποτελεσμάτων της χρήσης 2007 έδωσε τους παρακάτω οικονομικούς δείκτες:  

*  Συντελεστής μικτού κέρδους:  50,34 % 

*  Συντελεστής καθαρού κέρδους:  15,57 % 

*  Δείκτης ρευστότητας:    2,82 %     

 

Kατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα 

Η Εταιρεία μας μέχρι την 31/12/2007 δεν είναι κάτοχος χρεογράφων. 

 

2.2.5       Εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων και κινητών της Εταιρείας 

Επί των παγίων της Εταιρείας , το μοναδικό βάρος το οποίο υφίσταται αφορά στις ιδιόκτητες 

κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας  οι οποίες βρίσκονται επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29 , στις 

οποίες υφίσταται προσημείωση υποθήκης υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για το ποσό 

των δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) Ευρώ πλέον τόκων και εξόδων. Η εν λόγω προσημείωση 

ενεγράφη δυνάμει της υπ’ αριθ. 82475/Σ/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου 

του Δήμου Αθηνών στον τόμο 4610 και αύξοντα αριθμό 1.  

 

2.2.6       Υποχρεώσεις της Εταιρείας. 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας διακρίνονται σε:  

α) μακροπρόθεσμες, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 922.257 Ευρώ και  

β) βραχυπρόθεσμες, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 2.084.783 Ευρώ, αναλύονται δε 

εκτενώς στις Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν συνταχθεί και υπογραφεί κατά τα οριζόμενα από 

το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.  

 

2.2.7        Μερίσματα πληρωτέα 
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Με βάση την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα καθαρά προς διάθεση κέρδη της 

Εταιρείας προτείνεται να διανεμηθεί προς τους μετόχους αυτής ως μέρισμα το συνολικό ποσό των 

309.600,00 Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,0215 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας.  

Η πρόταση αυτή συνάδει με το γενικότερο εταιρικό συμφέρον και με την ακολουθούμενη ως προς 

τον τομέα των μερισμάτων οικονομική πολιτική της εταιρείας, ενώ τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η 

πρόταση αυτή τελεί υπό την αυτονόητη αίρεση της λήψεως σχετικής αποφάσεως από την Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 

 

2.2.8        Άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της κλειομένης χρήσεως  

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας έκθεσης 

δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα, τα οποία χρήζουν ειδικής μνείας στην παρούσα. 

 

2.2.9       Δραστηριότητες της Εταιρείας στον τομέα των ερευνών και της ανάπτυξης  

Ένα μεγάλο τμήμα της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας αφορά τον τομέα της έρευνας και 

ανάπτυξης, μέσω της οποίας στοχεύει στην διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των προϊόντων 

λογισμικού της αλλά και στην παραγωγή νέων προϊόντων που αφορούν τόσο στον τομέα της 

πληροφορικής,  όσο και  σε αυτόν των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών .  

Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία απασχολεί ένα ικανό επιτελείο στελεχών, που έχει την δυνατότητα  να 

προσαρμόζεται στις εξελίξεις της τεχνολογίας και να αναπτύσσει σύγχρονα προϊόντα λογισμικού 

καθιστώντας την ΙΛΥΔΑ Α.Ε. ανταγωνιστική στον ραγδαία εξελισσόμενο κλάδο της πληροφορικής. 

 

2.2.10       Πληροφορίες σχετικά με εργασιακά θέματα 

Η Εταιρεία απασχολούσε την 31-12-2007 σαράντα δύο (42) άτομα με εξαρτημένη σχέση εργασίας 

καθώς και τρία (3) άτομα με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά 

προβλήματα, καθώς μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας είναι η διατήρηση και 

ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης.  

Η Εταιρεία καθημερινά φροντίζει για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, μεθόδων και την 

υιοθέτηση πρακτικών προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες 

διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής εν γένει νομοθεσίας, δι’ ον λόγο και ουδέποτε μέχρι 

σήμερα έχει αντιμετωπίσει προβλήματα οιασδήποτε φύσεως με τους μισθωτούς αυτής. 

 

2.2.11       Υποκαταστήματα της Εταιρείας  
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Η εταιρεία εκτός από τις εγκαταστάσεις της έδρας της διατηρεί υποκατάστημα στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης. Το εν λόγω υποκατάστημα εξυπηρετεί τους πελάτες της Βορείου Ελλάδος και 

συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας στην συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή 

 

2.2.12       Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις αντιμετώπισής τους από την 

Εταιρεία ώστε να περιορισθούν ή/και απαλειφθούν οι όποιες παρενέργειες από τους κινδύνους 

αυτούς είναι οι παρακάτω: 

 

Α) επιτοκιακός κίνδυνος: Δεν υφίσταται επιτοκιακός κίνδυνος για την εταιρεία λόγω της αύξησης 

των επιτοκίων από τη Ε.Κ.Τ. Οι αναμενόμενες αυξήσεις των επιτοκίων θα επιβαρύνουν ελάχιστα το 

κόστος χρηματοδότησης μιας και ο δανεισμός της εταιρείας είναι μικρός και κυμαίνεται σε 

απολύτως ελεγχόμενα από την Εταιρεία επίπεδα   

Β) κίνδυνος ρευστότητας: Δεδομένου ότι οι ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι 

θετικές και ισχυρές δεν διαφαίνεται κίνδυνος ρευστότητας για την εταιρεία. Η γενική ρευστότητα 

της εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα καθώς επίσης και η άμεση ρευστότητα της Εταιρείας. 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει ικανά ταμειακά διαθέσιμα, ενώ παράλληλα έχει 

εξασφαλίσει ικανά πιστωτικά όρια από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες. 

Γ) συναλλαγματικός κίνδυνος: Δεν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος γιατί όλες οι συναλλαγές 

της εταιρείας πραγματοποιούνται σε Ευρώ.  

Δ) κίνδυνος αύξησης τιμών των πρώτων υλών: Οι τιμές του εξοπλισμού πληροφορικής και των 

αναλωσίμων ειδών που χρησιμοποιεί ή εμπορεύεται η επιχείρηση κινούνται τα τελευταία έτη 

πτωτικά λόγω του έντονου ανταγωνισμού και της ταχύτατης απαξίωσης. Συνεπώς δεν υφίσταται 

απολύτως κανένας κίνδυνος από την αύξηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία. 

Ε) κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισμού από αλλοδαπές και εγχώριες επιχειρήσεις: Ο 

εγχώριος ανταγωνισμός δεν διαφαίνεται ιδιαίτερα δυναμικός κυρίως λόγω των οικονομικών 

προβλημάτων και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, που στην παρούσα περίοδο είναι ιδιαίτερα 

δυσχερείς  για τις ανταγωνιστικές μας εταιρείες. Όσον αφορά τον αλλοδαπό ανταγωνισμό (SAP, 

Navision) δεν φαίνεται επίσης να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα λόγω και της στρατηγικής απόφασης 

της διοίκησης να εμπορεύεται ένα από αυτά τα προϊόντα. Τέλος, η εταιρεία καταφέρνει να 

διαφοροποιείται αποτελεσματικά από τον ανταγωνισμό με την ευελιξία   που διαθέτει, με την 
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ικανότητά της να προσαρμόζει την εμπορική της πολιτική στις ανάγκες των πελατών  και με την 

άριστη χρηματοοικονομική της  διάρθρωση, η οποία της επιτρέπει να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 

ΣΤ) κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης: Δεν επηρεάζει 

άμεσα τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, η οποία αναπτύσσει και εξελίσσει τα 

προιόντα λογισμικού της, βασιζόμενη στην διαρκή και καθημερινή παρακολούθηση και έρευνα της 

αγοράς, για είσοδο σε νέες αγορές (κάθετες και ευρύτερο δημόσιο τομέα) για να ισοσταθμίσει 

πιθανές απώλειες.  

Ζ) κίνδυνος ταμειακών ροών : Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος καθώς η εταιρεία λόγω της 

δραστηριότητάς της και των επιδόσεων της παράγει σημαντικές θετικές ροές από 

οργανικές/λειτουργικές δραστηριότητες 

 

2.2.13       Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη  της Εταιρείας  

Για το τρέχον έτος η Εταιρεία θα συνεχίσει την προβολή της μέσω συμμετοχής σε κλαδικές 

εκθέσεις, μέσω της χορηγίας ειδικών συνεδρίων και με την διοργάνωση στοχευμένων παρουσιάσεων 

– workshops. 

Στον τομέα της έντυπης επικοινωνίας, η Εταιρεία θα συνεχίσει την αναβάθμιση των εντύπων της και 

των ενημερωτικών σημειωμάτων (news letters) τα οποία αποστέλλει περιοδικά στους πελάτες της 

και στους υποψήφιους πελάτες της. 

Τέλος, στην τρέχουσα χρονιά η Εταιρεία πρόκειται να εκμεταλλευτεί περισσότερο την ηλεκτρονική 

επικοινωνία και εν γένει τις τεχνολογίες που προσφέρει το διαδίκτυο για επικοινωνία με τους 

πελάτες και τους εν δυνάμει πελάτες της. 

 

Η Εταιρεία για το έτος 2008 εκτιμά ως αναγκαία την προσπάθεια επίτευξης των παρακάτω στόχων: 

1. Την περαιτέρω επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές όπου σήμερα δεν έχει έντονη παρουσία και 

παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Στα άμεσα σχέδια της Εταιρείας είναι η αύξηση 

του μεριδίου της στην αγορά της Β. Ελλάδος και η έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας . 

2. Την διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων σε νέες κάθετες αγορές και την επέκταση της 

δραστηριότητας της Εταιρείας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αλλά και στον τηλεπικοινωνιακό 

τομέα . 

3.  Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υποστήριξης προς τους πελάτες και τη διατήρηση της 

συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα εκμεταλλευθεί εις το 

έπακρο τις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Νέο Ψυχικό. Στρατηγική επιδίωξη της ΙΛΥΔΑ 

Α.Ε. είναι πέρα από την ανάπτυξη της καθαρά εμπορικής δραστηριότητας, η στενή συνεργασία με 
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τους πελάτες της και η παρακολούθηση από κοντά των εξελίξεων στο χώρο της πληροφορικής και 

των τηλεπικοινωνιών τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 

4. Στη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας, ώστε αυτό να 

εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας για την προώθηση των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η ΙΛΥΔΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη ποιότητα του ανθρώπινου 

παράγοντα, ο οποίος θα αποτελέσει τον κύριο συντελεστή επίτευξης των στόχων της. 

5. Στη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ισχύουσες συνθήκες ανταγωνισμού για την διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και της 

απόδοσης των επενδύσεων.  

 

Κύριες και Κύριοι Μέτοχοι  

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η ισχυρή επιχειρηματική της δομή , οι σημαντικές επενδύσεις 

που πραγματοποιούνται από την εταιρεία τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε πάγια στοιχεία 

και βεβαίως η στοχευμένη  προσήλωση της Εταιρείας σε συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους, 

παρέχουν τη σταθερή βάση για συνέχιση και ενδυνάμωση της μέχρι σήμερα σταθερής αναπτυξιακής 

της πορείας και της ενίσχυσης της μακροχρόνιας αξίας της  προς όφελος των πελατών, των 

εργαζομένων, των συνεργατών και των μετόχων της. 

 

 

2.3   ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η Εταιρεία για το έτος 2008 εκτιμά αναγκαία την επίτευξη των παρακάτω στόχων : 

1. Την περαιτέρω επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές όπου σήμερα δεν έχει έντονη παρουσία 

και παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Στα άμεσα σχέδια της Εταιρείας είναι η 

αύξηση του μεριδίου της στην αγορά της Β. Ελλάδος και της Κρήτης. 

2. Την διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων σε νέες κάθετες αγορές και την επέκταση της 

δραστηριότητας της Εταιρείας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

3. Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υποστήριξης προς τους πελάτες και τη διατήρηση 

της  συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα εκμεταλλευθεί 

στο έπακρο τις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Νέο Ψυχικό. Στρατηγική επιδίωξη της 

ΙΛΥΔΑ είναι πέρα από την ανάπτυξη της καθαρά εμπορικής δραστηριότητας, η στενή 

συνεργασία με τους πελάτες της και η παρακολούθηση από κοντά των εξελίξεων στο χώρο της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 
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4. Στη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας, ώστε αυτό να 

εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας για την προώθηση των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η ΙΛΥΔΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη ποιότητα του 

ανθρώπινου παράγοντα, ο οποίος θα αποτελεί τον κύριο συντελεστή επίτευξης των στόχων της. 

5. Στη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ισχύουσες συνθήκες ανταγωνισμού για την διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και της 

απόδοσης των επενδύσεων. 

 

 Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η ισχυρή επιχειρηματική της δομή που δημιουργήθηκε τα 

τελευταία χρόνια με τις επενδύσεις που πραγματοποίησε τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε 

πάγια στοιχεία  και πάντοτε σε συνδυασμό με την προσήλωσή της σε συγκεκριμένους στρατηγικούς 

στόχους, παρέχουν τη σταθερή βάση για συνέχιση και ενδυνάμωση της μέχρι σήμερα σταθερής 

αναπτυξιακής της πορείας προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των συνεργατών και των 

μετόχων της. 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2008 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Βασίλειος Ανυφαντάκης 
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ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΕΧΕΙ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ 

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΡΘΗΣ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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3. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
 
 
Προς τους Μετόχους  της  εταιρείας  « ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος εμπορική Κατασκευαστική Εταιρεία 

Συστημάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών ». 

 

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος Εμπορική 

Κατασκευαστική Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών» που αποτελούνται 

από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και μια 

περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηματικών σημειώσεων. 

 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την σύνταξη και την εύλογη  παρουσίαση αυτών των 

Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το 

σχεδιασμό, την εφαρμογή και την διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη 

σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος επιλέγοντας και εφαρμόζοντας 

κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και πραγματοποιώντας λογιστικές εκτιμήσεις οι οποίες είναι 

εύλογες για την περίσταση.   

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Δική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών  των οικονομικών καταστάσεων µε βάση τον 

έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι 

εναρμονισμένα µε τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή µας 

µε κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασμό και  διενέργεια του ελέγχου μας, κατά τρόπο που 

να διασφαλίζει  εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδεις ανακρίβειες. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 

διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του 
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κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλονται σε  απάτη ή 

λάθος. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και 

όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 

εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς 

και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την 

οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική της 

επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων. 

Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες  

οικονομικές καταστάσεις.      

Αθήνα 6 Μαρτίου 2008 

Ο Ορκωτός ελεγκτής λογιστής 

 

 

Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 16641 

ΣΟΛ αεοε 
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4. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
Παρατίθενται κατωτέρω οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και μη βάση, οι 

οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
 
4.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
  01.01 - 31.12.07  01.01 - 31.12.06
   
Πωλήσεις  6.578.520  6.139.004
Κόστος πωλήσεων 20 3.266.592  2.918.901
Μικτό κέρδος  3.311.928  3.220.104
     
Άλλα λειτουργικά έσοδα 21 240.927  75.407
Έξοδα διαθέσεως 20 376.911  237.336
Έξοδα διοικήσεως 20 439.730  360.412
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 20 1.067.915  887.623
Άλλα λειτουργικά έξοδα 22 57.907  258.574
Λειτουργικό αποτέλεσμα  1.610.392  1.551.566
     
Χρηματοοικονομικά έσοδα  2.904  4.153
Χρηματοοικονομικά έξοδα  28.999  11.569
Κέρδη προ φόρων  1.584.297  1.544.149
     
Φόρος εισοδήματος 23 362.972  397.335
Κέρδη μετά από φόρους  1.221.325  1.146.814
     
Αναλογούν σε:     
Μετόχους μητρικής εταιρείας  1.221.325  1.146.814
   
        
Κέρδη ανά μετοχή ( σε € ανά μετοχή) 24 0,085  0,080

 

(Oι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος  των οικονομικών καταστάσεων) 
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4.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
  Υπόλοιπα Υπόλοιπα 
Ενεργητικό Σημ. 31.12.07 31.12.06 
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 6 4.986.679  4.609.088 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 2.773.418  2.306.779 
Χρημ/κα στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 8 157.540  157.540 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  6.629  6.629 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού  7.924.266  7.080.036 
     
Αποθέματα 9 315.053  236.932 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 10 3.730.445  3.560.349 
Λοιπές απαιτήσεις 11 1.516.225  749.268 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 12 307.398  822.292 
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού  5.869.122  5.368.841 
Σύνολο  ενεργητικού  13.793.388  12.448.877 
     
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις     
Μετοχικό κεφάλαιο 13 7.200.000  7.200.000 
Αποθεματικά αναπροσαρμογής 14 396.228  396.228 
Λοιπά αποθεματικά 14 1.529.918  1.062.776 
Υπόλοιπο κερδών  εις νέο  1.660.202  1.215.620 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  10.786.348  9.874.624 
     
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 15 40.000  32.500 
Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις 16 401.730  35.346 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 17 455.527  278.734 
Λοιπές προβλέψεις  25.000  15.000 
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων   922.257  361.580 
     
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 18 201.629  52.049 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19 1.796.555  1.815.562 
Φόρος εισοδήματος  86.598  345.063 
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων  2.084.783  2.212.674 
     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  13.793.388  12.448.877 

 

(Oι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων) 

 
 



  

 
 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 

  
 

 
 

 

 Σελίδα : 21  
   

 

 
4.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

 Μετοχικό 
Υπέρ το 
άρτιο Αποθεματικά Τακτικό Λοιπά  Υπόλοιπο  

 Κεφάλαιο διαφορά αναπ/ρμογής αποθεματικό αποθεματικά εις νέον Σύνολο 
Υπόλοιπα την 01.01.07 σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΠ 7.200.000 0 396.228 193.129 869.647 1.215.620 9.874.624
Διάθεση κερδών χρήσης 06 0 0 0 37.051 430.091 -467.143 0
Διαφορές αναπροσαρμογής 0 0 0 0 0 0 0
Μέρισμα χρήσης 06 0 0 0 0 0 -309.600 -309.600
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0 0 0 0 0 1.221.325 1.221.325
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.07 7.200.000 0 396.228 230.180 1.299.738 1.660.202 10.786.348
        
Υπόλοιπα την 01.01.06 σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΠ 2.400.000 2.439.012 809.340 154.483 2.353.078 1.091.023 9.246.936
Διάθεση κερδών χρήσης 2005 0 0 0 38.646 645.969 -684.615 0
Μεταφορές 0 226.001 0 0 0 -226.001 0
Μέρισμα χρήσης 2005 0 0 0 0 0 -259.200 -259.200
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0 0 0 0 0 1.146.814 1.146.814
Τακτοποίηση αποθεματικού αναπρ/γης 0 0 -265.514 0 5.586 0 -259.927
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 4.800.000 -2.665.013 0 0 -2.134.987 0 0
Μεταφορά αποθεματικών αναπροσαρμογής   -147.599   147.599 0
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.06 7.200.000 0 396.228 193.129 869.647 1.215.620 9.874.624
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4.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 Υπόλοιπα 
 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06 
Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων 1.584.297 1.544.149 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:   
Αποσβέσεις 1.088.729 924.804 
Προβλέψεις 46.498 60.655 
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -232.831 -58.646 
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας -2.904 169.092 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 28.999 11.569 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -78.121 109.305 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -468.771 -391.007 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -19.007 277.983 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -28.999 -11.569 
Καταβλημένοι φόροι -342.809 -158.807 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 1.575.080 2.477.528 
Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων -1.932.959 -2.861.527 
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπρακτικών και λοιπών επενδύσεων 

0 0 

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 0 38.506 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 
παγίων 

0 74.844 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρακτικών και 
λοιπών επενδύσεων 

0 
-19.683 

(Κέρδη) / ζημιές από πώληση παγίων 0 0 
Τόκοι εισπραχθέντες 2.904 4.153 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -1.930.055 -2.763.707 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 149.581 1.887 
Μερίσματα πληρωτέα -309.500 -259.200 
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -159.919 -257.313 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -514.894 -543.493 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 

822.292 1.365.784 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 307.398 822.292 
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4.5 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 

2007, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαική Ένωση βάση του Κανονισμού αριθμ 

1606/2002 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Ενωσης της 19ης 

Ιουλίου 2002. Για την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων τη χρήση που έληξε την 

31.12.2007 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των 

ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2006.  

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 

σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία 

εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που 

επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 

ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό 

αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 

Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί 

τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό 

υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σημείωση 4. 

 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η 

μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των 

νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 
 
4.6 ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2007 

ΔΠΧΠ 7 - Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική τροποποίηση στο 

ΔΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου. 
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Το πρότυπο και η τροποποίηση εισάγουν επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της 

παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα και δεν έχουν επίπτωση στην 

ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρείας, ούτε στις 

γνωστοποιήσεις που αφορούν τη φορολογία, τους προμηθευτές και τις λοιπές υποχρέωσες. Οι 

πρόνοιες του συγκεκριμένου προτύπου έχουν εφαρμοστεί στην σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων.  

 

Πρότυπα υποχρεωτικά μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 

ΔΠΧΠ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων 

Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το 

οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που 

εξετάζονται τακτικά από το Διευθύνοντα Σύμβουλο/Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής 

οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική 

κατηγοριοποίηση. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

 

ΔΛΠ 23 – Κόστος Δανεισμού 

Η αναθεωρημένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η 

βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής 

αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, 

τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν 

ή να πωληθούν. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 23, εφόσον την αφορά, από την 1 Ιανουαρίου 

2009. 

 

Διερμηνείες υποχρεωτικές μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 

 

ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει το χειρισμό όπου οι 

υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας. Επίσης 

διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με 

διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η 

διερμηνεία δε θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που 

συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 

ΔΕΕΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει το χειρισμό των εταιρειών 

που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση πιστότητας όπως «πόντους» ή «ταξιδιωτικά μίλια» σε 

πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 

ΔΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών, ελάχιστο απαιτούμενο 

σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές μετά την 

έξοδο από την υπηρεσία και άλλα μακροχρόνια προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους 

εργαζομένους. Η διερμηνεία διασαφηνίζει πότε οικονομικά οφέλη με τη μορφή επιστροφών από το 

πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών εισφορών στο πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, 

πώς η ύπαρξη ελάχιστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα επηρέαζε τα 

διαθέσιμα οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων μελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη 

ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου θα δημιουργούσε υποχρέωση. Εφόσον η 

Εταιρεία δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζομένους, η διερμηνεία δεν έχει 

εφαρμογή στην Εταιρεία 
 
 
4.6.1 Ενσώματα Πάγια 

Τα Οικόπεδα – Κτίρια αποτιμώνται στην εύλογη αξία των, η οποία διενεργείται κάθε τρία περίπου 

χρόνια και γίνεται από ανεξάρτητους εκτιμητές, τα λοιπά ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο ιστορικό 

κόστος κτήσης. Αυξήσεις στην λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων που προκύπτουν από 

αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. Μειώσεις 

στη λογιστική αξία φέρονται σε μείωση του αποθεματικού εφόσον στο παρελθόν είχε σχηματισθεί 

τέτοιο αποθεματικό για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μειώσεις της αξίας πέραν του αποθεματικού 

καθώς και μειώσεις στην λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δεν υπάρχει 

αποθεματικό αναπροσαρμογής, καταχωρείται στ’ αποτελέσματα ως έξοδο. 

Η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρμοσμένης αξίας των 

ενσωμάτων παγίων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται 



  

 
 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007

 
 

 

 Σελίδα : 26 
  

 

στο κόστος κτήσεως των ενσωμάτων παγίων, μεταφέρεται από το αποθεματικό αναπροσαρμογής 

στα κέρδη εις νέο, με την πλήρη απόσβεση ή την πώληση αυτών. 

Η αξία των γηπέδων-οικοπέδων δεν αποσβένεται, οι δε αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των 

ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της  ωφέλιμης ζωής 

τους που έχει ως εξής: 

 

- Κτίρια 40 – 50 Έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 3-4 Έτη 

- Αυτοκίνητα 5-8 Έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 5-8 Έτη 

  

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. 

Η καταχώρηση των προσθηκών, στα βιβλία της εταιρείας, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο 

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες 

δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων μόνον αν 

πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους 

μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις, όταν γίνονται, καταχωρούνται σε 

βάρος των  αποτελεσμάτων χρήσης. 

 
 
4.6.2 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  

Η εταιρεία δραστηριοποιούμενη κατά κύριο λόγο, στην παραγωγή και πώληση μηχανογραφικών 

εφαρμογών, υποβάλλεται στην διενέργεια διαφόρων επενδύσεων είτε για την δημιουργία νέων 

εφαρμογών (software) είτε για την βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων. Τα 

στάδια τα οποία ακολουθούνται προκειμένου μία δαπάνη να χαρακτηρισθεί ως άυλο περιουσιακό 

στοιχείο  έχουν ως εξής. 

Στάδιο έρευνας 

Σημειώνεται ότι ως έρευνα ορίζεται  «η πρωτότυπη και προγραμματισμένη συστηματική εξέταση 

που αναλαμβάνεται με την προσμονή της αποκτήσεως νέας επιστημονικής ή τεχνικής γνώσεως ή 

αντιλήψεως». Κατά το στάδιο αυτό, οποιεσδήποτε  δαπάνες και να πραγματοποιηθούν, επιβαρύνουν 

τα αποτελέσματα.  
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Στάδιο ανάπτυξης 

Σημειώνεται ότι ως στάδιο ανάπτυξης ορίζεται  «η εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας ή άλλης 

γνώσεως σε ένα πρόγραμμα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων, προϊόντων, 

διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών πριν από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής ή χρήσεως».  

Το στάδιο της ανάπτυξης ως μεταγενέστερο από το στάδιο της έρευνας παρέχει λογικά στην 

επιχείρηση την δυνατότητα να μπορεί βάσιμα να αποδείξει ότι θα δημιουργηθεί τελικά ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο, επίσης κατά την διαδικασία ανάπτυξης φαίνεται πιο καθαρά ότι το 

συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο δημιουργείται προκειμένου να φέρει μελλοντικά οφέλη. 

Επιπρόσθετα για να αναγνωριστούν, οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται κατά το στάδιο της 

ανάπτυξης, σαν άυλο περιουσιακό στοιχείο  θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 

προϋποθέσεις: 

 Να υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, να ολοκληρωθεί το άϋλο περιουσιακό στοιχείο ώστε τελικά 

αυτό να δύναται να διατεθεί για πώληση ή χρήση  

 Να υπάρχει η πρόθεση και η δυνατότητα να ολοκληρωθεί το περιουσιακό στοιχείο προκειμένου 

να διατεθεί προς πώληση ή χρήση. 

 Να τεκμηριώνεται ο τρόπος με τον οποίο θα προκύψουν μελλοντικά οφέλη από τη δημιουργία 

του άυλου περιουσιακού στοιχείου.  

 Να υπάρχει η διαθεσιμότητα επαρκών, τεχνικών, οικονομικών, ή άλλων πόρων οι οποίοι θα 

βοηθήσουν την εταιρεία να ολοκληρώσει και να διαθέσει ή να χρησιμοποιήσει το άυλο 

περιουσιακό στοιχείο 

 Ικανότητα να παρακολουθούνται αξιόπιστα οι δαπάνες που θα αποδοθούν στο άυλο 

περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.  

 

Έλεγχος απομείωσης 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας 

τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο 

για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης 

προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως 

το ύψος της ανακτήσιμης. 
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Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία 

προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης 

μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης 

αξίας, στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε 

προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. 

Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο 

έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο 

αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

 

Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 

στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. 

 
 
4.6.3 Επενδύσεις  

Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  

Α. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με 

μεταβολές καταχωρούμενες στα αποτελέσματα.  

Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται 

με σκοπό την κερδοσκοπία συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων. 

 

Β. Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 

πληρωμές και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Δημιουργούνται όταν ο όμιλος 

δίδει χρήματα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των 

στοιχείων. 

 

Γ. Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες 

πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα 

διακρατήσει ως την λήξη τους. 
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Δ. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να 

ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα  

μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα 

ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ημερομηνία της εμπορικής 

συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το 

στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται με τις 

άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη 

συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές 

καταχωρούμενες στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμιακές 

ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιμα για πώληση 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη 

ή ζημίες καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή 

χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα 

κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε 

ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές τους. Γα τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία 

οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως προεξόφληση 

μελλοντικών ταμιακών ροών και μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις, μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα. Για 

τους συμμετοχικούς τίτλους που έχουν ταξινομηθεί ως διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 

στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος 

κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η 

διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα  αποτελέσματα. Οι ζημιές 

απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται 

μέσω των αποτελεσμάτων. 

 



  

 
 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007

 
 

 

 Σελίδα : 30 
  

 

4.6.4 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού 

όρου. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια 

της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει 

περίπτωση.  

 

4.6.5 Απαιτήσεις από Πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Οι ζημιές απομείωσης 

(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η 

εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς 

όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

4.6.6 Ταμιακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα  

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και 

τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 

 

4.6.7 Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα 

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασμένες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται σε ευρώ, βάση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις, που είναι  εκπεφρασμένες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται σε ευρώ, με βάση τη 

συναλλαγματική ισοτιμία η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές 

που προκύπτουν από την μετατροπή αυτή επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης. 

  

4.6.8 Μετοχικό Κεφάλαιο  

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιμες προνομιούχες 

μετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. 

Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 

εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση 

μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως 

που αποκτάται.  
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Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει 

περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες 

μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από 

άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται 

ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  

   

4.6.9 Μερίσματα 

Τα πληρωτέα μερίσματα, απεικονίζονται ως υποχρέωση, κατά τον χρόνο έγκρισης αυτών από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Με βάση την Ελληνική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέμουν στους 

μετόχους τους τουλάχιστον το 35% των κερδών, μετά από φόρους καθώς και μετά την κράτηση για 

τακτικό αποθεματικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει ως μέρισμα ανά μετοχή 

για την χρήση 2007 το ποσό των 0,022 €  (χρήση 2006  0,022 του €). 

 

4.6.10 Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος  
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 

από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα 

υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 

4.6.11 Παροχές στο Προσωπικό 

Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που μισθοδοτούνται από αυτήν, για την μελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα με τον χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετρείται και 

απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε 

εργαζομένου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.     
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4.6.12 Προβλέψεις  
Οι προβλέψεις για αποζημιώσεις, καταχωρούνται όταν: 

 Υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του 

παρελθόντος. 

 Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της δέσμευσης  

 Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

4.6.13 Κρατικές Επιχορηγήσεις 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα 

βάσει της αρχής της συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα και απεικονίζονται στα αποτελέσματα 

αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο 

παθητικό ως έσοδα επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται στα έσοδα ανάλογα με την ωφέλιμη 

διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

 

4.6.14 Χρηματοοικονομικά Εργαλεία 

Βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρείας, αποτελούν τα μετρητά οι τραπεζικές καταθέσεις 

και τέλος οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσης 

των στοιχείων αυτών, η Διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία αυτών ταυτίζεται με την 

αξία που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία.   

 

4.6.15 Αναγνώριση Εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά 

από τους ανακτώμενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 

εξής: 

Α. Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

 

Β. Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε 

σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 
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Η εταιρεία δραστηριοποιούμενη κατά κύριο λόγο, στην παραγωγή και πώληση μηχανογραφικών 

εφαρμογών, υποβάλλεται στην διενέργεια διαφόρων επενδύσεων είτε για την δημιουργία νέων 

εφαρμογών (software) είτε για την βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων. Τα 

στάδια τα οποία ακολουθούνται προκειμένου μία δαπάνη να χαρακτηρισθεί ως άυλο περιουσιακό 

στοιχείο  έχουν ως εξής. 

 

Στάδιο έρευνας 

Σημειώνεται ότι ως έρευνα ορίζεται  «η πρωτότυπη και προγραμματισμένη συστηματική εξέταση 

που αναλαμβάνεται με την προσμονή της αποκτήσεως νέας επιστημονικής ή τεχνικής γνώσεως ή 

αντιλήψεως». Κατά το στάδιο αυτό, οποιεσδήποτε  δαπάνες και να πραγματοποιηθούν, επιβαρύνουν 

τα αποτελέσματα.  

 

Στάδιο ανάπτυξης 

Σημειώνεται ότι ως στάδιο ανάπτυξης ορίζεται  «η εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας ή άλλης 

γνώσεως σε ένα πρόγραμμα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων, προϊόντων, 

διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών πριν από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής ή χρήσεως».  

Το στάδιο της ανάπτυξης ως μεταγενέστερο από το στάδιο της έρευνας παρέχει λογικά στην 

επιχείρηση την δυνατότητα να μπορεί βάσιμα να αποδείξει ότι θα δημιουργηθεί τελικά ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο, επίσης κατά την διαδικασία ανάπτυξης φαίνεται πιο καθαρά ότι το 

συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο δημιουργείται προκειμένου να φέρει μελλοντικά οφέλη. 

 

Επιπρόσθετα για να αναγνωριστούν, οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται κατά το στάδιο της 

ανάπτυξης, σαν άϋλο περιουσιακό στοιχείο  θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 

προϋποθέσεις: 

 Να υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, να ολοκληρωθεί το άϋλο περιουσιακό στοιχείο ώστε τελικά 

αυτό να δύναται να διατεθεί για πώληση ή χρήση. 

 Να υπάρχει η πρόθεση και η δυνατότητα να ολοκληρωθεί το περιουσιακό στοιχείο προκειμένου 

να διατεθεί προς πώληση ή χρήση. 

 Να τεκμηριώνεται ο τρόπος με τον οποίο θα προκύψουν μελλοντικά οφέλη από τη δημιουργία 

του άυλου περιουσιακού στοιχείου.  

 Να υπάρχει η διαθεσιμότητα επαρκών, τεχνικών, οικονομικών, ή άλλων πόρων οι οποίοι θα 

βοηθήσουν την εταιρεία να ολοκληρώσει και να διαθέσει ή να χρησιμοποιήσει το άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. 
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 Ικανότητα να παρακολουθούνται αξιόπιστα οι δαπάνες που θα αποδοθούν στο άυλο περιουσιακό 

στοιχείο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.  

 

Έλεγχος απομείωσης 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας 

τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο 

για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης 

προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως 

το ύψος της ανακτήσιμης. 

Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία 

προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης 

μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης 

αξίας, στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε 

προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. 

Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο 

έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο 

αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

 

Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 

στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 2 έως 4 χρόνια. 
 
 
 
4.7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και 

κίνδυνο τεχνολογικών εξελίξεων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων  εστιάζεται στη μη 

προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη 
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αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. Η διαχείριση κινδύνων 

διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους 

κανόνες. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του 

κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος 

 

Α. Κίνδυνος Αγοράς 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται  στην Ελλάδα και συνεπώς το σύνολο των συναλλαγών της διεξάγεται 

σε Ευρώ. 

 

Β. Πιστωτικός Κίνδυνος 

Η εταιρεία  δεν  έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου ενώ παράλληλα έχει σε 

εφαρμογή  σύστημα Credit Control για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του σχετικού κινδύνου 

και την κατάταξη των πελατών σε διαφορετικά επίπεδα κινδύνου (rating). Τα πιστωτικά όρια των 

πελατών καθορίζονται  βάση εσωτερικών αξιολογήσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τα 

όρια τα οποία έχουν καθορισθεί από την Διοίκηση. Η χρήση των πιστωτικών ορίων 

παρακολουθείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την 

ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως 

αυτή παρουσιάζεται κατωτέρω.  

 Υπόλοιπα 
 31.12.2007 31.12.2006 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές 
απαιτήσεις 3.730.445 3.560.349 
Ταμιακά διαθέσιμα 307.398 822.292 
Χρημ/κα στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση 157.540 157.540 
Σύνολο 4.195.383 4.540.181 
   
   
Ανάλυση πελατών και λοιπών εμπορικών 
απαιτήσεων  
   
Μη απομειωμένα υπόλοιπα  3.680.445 3.520.349 
Απομειωμένα υπόλοιπα 168.560 152.352 
Υπόλοιπο 3.849.005 3.672.702 
   
Σχηματισμένη πρόβλεψη -118.560 -112.352 
Εύλογη αξία εμπορικών 
απαιτήσεων 3.730.445 3.560.349 
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Γ. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συμπεριλαμβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών 

διαθεσίμων και ισοδύναμων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας μέσω 

εγκεκριμένων ορίων χρηματοδότησης. Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει 

καθημερινά το ταμειακό πρόγραμμα ρευστότητας με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές εισροές και 

εκροές. Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της εταιρείας  κατά λήξη με βάση την 

υπολειπόμενη συμβατική διάρκεια κατά την ημερομηνία ισολογισμού.  
 

31-Δεκ-07 < 1 έτους > 1 έτους 
Δάνεια 201.629 0 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.883.153 0 
Σύνολο 2.084.783 0 
   
31-Δεκ-06 < 1 έτους > 1 έτους 
Δάνεια 52.049 0 
Λοιπές υποχρεώσεις 2.160.625 0 
Σύνολο 2.212.674 0 

 

Δ. Κίνδυνος Διακύμανσης Επιτοκίων 

Λόγω μη ύπαρξης μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων δεν διατρέχεται τέτοιος κίνδυνος. Οι 

βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, που μπορεί περιοδικά να προκύψουν, είναι μικρού 

κινδύνου και έχουν την βάση τους στην ταμειακή διευκόλυνση για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

 

Ε. Κίνδυνος Τεχνολογικών Εξελίξεων 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν στη δραστηριότητα των εταιρειών του κλάδου της 

Πληροφορικής, ενδέχεται να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητά τους, έχοντας ως αποτέλεσμα την 

ύπαρξη συνεχούς ανάγκης ανανέωσης και ενημέρωσης. Ενδεχομένως, κάποιες σημαντικές και 

αναγκαίες διαφοροποιήσεις στην υπάρχουσα τεχνολογία να απαιτήσουν σημαντικές επενδύσεις στο 

μέλλον. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

προκειμένου να είναι επαρκώς καλυμμένη έναντι του κινδύνου της μειωμένης τεχνολογικής εξέλιξης 

με τους ακόλουθους τρόπους:  

 Αναπτύσσοντας τα προϊόντα της σε ευρέως διαδεδομένες διεθνώς πλατφόρμες που έχουν 

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

την πελατειακή βάση της Εταιρείας,  
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 Λαμβάνοντας μέρος σε διάφορα προγράμματα, με μοναδικό στόχο την ενημέρωση και την 

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

ανάπτυξης των προϊόντων της  

 

ΣΤ.  Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Ο Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο μέσω 

των συναλλαγών που πραγματοποιεί με επιχειρήσεις που βρίσκονται σε χώρες εκτός της ζώνης του 

Ευρώ. Δεν ακολουθείται πολιτική αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου. 

 
Διαχείριση Κινδύνου Κεφαλαίου 
 
Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 

απρόσκοπτης λειτουργίας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους 

μετόχους και λοιπούς συμμέτοχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. Η εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την 

κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει 

κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να 

μειώσει το χρέος του. 

Στόχος της Διοίκησης της εταιρείας είναι να διατηρήσει την ακεραιότητα των ιδίων κεφαλαίων 

καθώς και τους δείκτες μόχλευσης που ακολουθούν. 

 
  Actual Actual 
 Στόχος 31.12.2007 31.12.2006 
Σύνολο υποχρεώσεων / ίδια κεφάλαια <  1 0,29 0,26 
    
Ίδια κεφάλαια / δανειακές υποχρεώσεις 5 52,45 189,72 

 

 
 
4.8 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Η εταιρεία  προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών 

γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 

ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

στους επόμενους 12 μήνες αφορούν: 
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(α) Φόρος εισοδήματος 
 
Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για 

φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός 

προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους 

φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο που θα της επιβληθούν επιπλέον 

φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η 

διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος της περιόδου καταλογισμού. 

 

(β) Εκτιμώμενη απομείωση λογισμικών προγραμμάτων 
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισμικού όπως 

μισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη 

προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την 

απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται 

ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Το κόστος αγοράς 

και ανάπτυξης λογισμικού που αναγνωρίζεται ως ασώματη ακινητοποίηση αποσβένεται 

χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του (3 έως 5έτη). Ο 

έλεγχος απομείωσης της αξίας  γίνεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που 

περιγράφεται στην Σημείωση 2.3 Οι ανακτήσιμες αξίες των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών 

προσδιορίζονται με βάση την αξία χρήσεως αυτών. Οι υπολογισμοί της αξίας χρήσης απαιτούν την 

χρήση εκτιμήσεων. 

 
 
4.9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 

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

Οι βασικοί επιχειρηματικοί τομείς στους οποίους μπορεί να διαχωριστεί το αντικείμενο εργασιών 

της εταιρείας είναι τέσσερες. Ο πρώτος αφορά την παραγωγή και πώληση λογισμικών 

προγραμμάτων, ο δεύτερος αφορά την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού,  

ο τρίτος την αγορά την αγορά και μεταπώληση μηχανογραφικού εξοπλισμού (hard ware) και ο 

τέταρτος αφορά το τομέα μεταφοράς οπτικοακουστικού σήματος ηλεκτρονικών εφαρμογών. 

Δεδομένου ότι οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι και οι αποδόσεις της επιχείρησης εξαρτώνται κυρίως από 

τα προϊόντα που παράγει, ως πρωτεύων τομέας θεωρείται ο επιχειρηματικός και ως δευτερεύων 
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τομέας ο γεωγραφικός. Σε ότι αφορά τον γεωγραφικό τομέα η εταιρεία δραστηριοποιείται στην 

εγχώρια αγορά για τους τρείς πρώτους τομείς και για τον τέταρτο στην αλλοδαπή. 

 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, και το λειτουργικό αποτέλεσμα ανά επιχειρηματικό τομέα  την 

περίοδο από 01.01.07 έως 31.12.07 και 01.01.06 έως 31.12.06 αναλύεται ως εξής. 
 

   
   τηλ/κες παροχή   
Περίοδος 01.01 έως 31.12.06 Εμπ/τα Προϊόντα υπηρεσίες υπηρεσιών Σύνολο 
Πωλήσεις 1.409.013 3.175.306 0 1.554.685 6.139.004
Κόστος 969.940 1.169.377 0 779.584 2.918.901
Μικτό κέρδος 439.073 2.005.930 0 775.101 3.220.103
      
   τηλ/κες παροχή   
Περίοδος 01.01 έως 31.12.07 Εμπ/τα Προϊόντα υπηρεσίες υπηρεσιών Σύνολο 
Πωλήσεις 1.151.295 3.011.421 178.492 2.237.313 6.578.520
Κόστος 798.875 1.332.171 247.432 888.114 3.266.592
Μικτό κέρδος 352.420 1.679.250 -68.940 1.349.199 3.311.928

 

 

4.10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

4.10.1 Ενσώματα πάγια   

Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των παγίων την περίοδο από 01-01-2006 έως 31-12-2007 : 

 Γήπεδα Κτίρια Μεταφ/κά Λοιπά   
Αξία κτήσεως οικόπεδα εγκατ/σεις μέσα Έπιπλα Ακιν/σεις Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2006 722.000 2.949.288 123.295 675.355 160.795 4.630.734 
Προσθήκες περιόδου 0 1.109.561 0 575.017 1.274.660 2.959.238 
Αναπροσαρμογές -97.000 -342.260 0 0 0 -439.260 
Πωλήσεις / διαγραφές -102.000 -152.213 0 -162.328 0 -416.541 
Μεταφορές 0 0 0 0 -1.435.455 -1.435.455 
Υπόλοιπο 31.12.2006 523.000 3.564.377 123.295 1.088.044 0 5.298.716 
       
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2006 0 79.754 70.413 526.486 0 676.653 
Αποσβέσεις περιόδου 0 30.425 10.667 142.246 0 183.339 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 -10.231 0 -160.132 0 -170.363 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2006 0 99.948 81.080 508.601 0 689.629 
       
Αναπόσβεστη αξία       
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Κατά την 01.01.2006 722.000 2.869.534 52.882 148.869 160.795 3.954.081 
Κατά την 31.12.2006 523.000 3.464.429 42.215 579.444 0 4.609.088 
       
Αξία κτήσεως        
Απογραφή 01.01.2007 523.000 3.564.377 123.295 1.088.044 0 5.298.716 
Προσθήκες περιόδου 0 110.685 42.136 464.557 0 617.378 
Αναπροσαρμογές 0 0 0 0 0 0 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2007 523.000 3.675.062 165.431 1.552.602 0 5.916.094 
       
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2007 0 99.948 81.080 508.601 0 689.629 
Αποσβέσεις περιόδου 0 90.471 12.715 136.601 0 239.787 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2007 0 190.418 93.795 645.201 0 929.415 
       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2007 523.000 3.464.429 42.215 579.444 0 4.609.088 
Κατά την 31.12.2007 523.000 3.484.644 71.636 907.400 0 4.986.679 
 

Σημειώνεται ότι επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν εμπράγματα βάρη του ύψους των οποίων 

την 31.12.07 ανήρχοντο στο ποσό των 2 εκατ. ευρώ.  

 

4.10.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αφορούν εξ 

ολοκλήρου λογισμικά προγράμματα  την περίοδο από 01-01-2006 έως 31-12-2007 : 

  Λογισμικά  
Κόστος κτήσεως Δικαιώματα Προγράμματα Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2007 84.000 5.358.467 5.442.467 
Προσθήκες περιόδου 0 1.315.581 1.315.581 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2007 84.000 6.674.048 6.758.048 
    
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις    
Απογραφή 01.01.2007 21.000 3.114.688 3.135.688 
Προσθήκες περιόδου 16.800 832.142 848.942 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2007 37.800 3.946.830 3.984.630 
    
Αναπόσβεστη αξία    
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Κατά την 01.01.2007 63.000 2.243.779 2.306.779 
Κατά την 31.12.2007 46.200 2.727.218 2.773.418 
    

  Λογισμικά  
Κόστος κτήσεως Δικαιώματα Προγράμματα Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2006 0 4.106.634 4.106.634 
Προσθήκες περιόδου 84.000 1.251.833 1.335.833 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2006 84.000 5.358.467 5.442.467 
    
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις   Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2006 0 2.394.222 2.394.222 
Προσθήκες περιόδου 21.000 720.465 741.465 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2006 21.000 3.114.688 3.135.688 
    
Αναπόσβεστη αξία    
Κατά την 01.01.2006 0 1.712.411 1.712.411 
Κατά την 31.12.2006 63.000 2.243.779 2.306.779 

 
 
 
4.10.3 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.  
Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής 
 
  Υπόλοιπα 
  31.12.07 31.12.06 
Μετοχές μη εισηγμένες  157.540  157.540 
Σύνολο  157.540  157.540 

 
Οι μη εισηγμένες μετοχές αφορούν την εταιρεία ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ και αντιπροσωπεύουν 

ποσοστό 1,96%. 

 
 
4.10.4 Αποθέματα 

Κατωτέρω παρατίθενται τα υπόλοιπα των αποθεμάτων τις περιόδους 31.12.07 και 31.12.06 

αντίστοιχα  

 Υπόλοιπα 
 31.12.07 31.12.06
Εμπορεύματα 263.487 173.636
Πρώτες ύλες 51.566 63.296
Σύνολο 315.053 236.932
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Σημειώνεται ότι το κόστος των αποθεμάτων, που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων, 

την περίοδο από 01.01.07 έως 31.12.07 και την περίοδο από 01.01.06 έως 31.12.06 ανήλθε στο ποσό 

των ευρώ 798.123 και  1.114.317 αντίστοιχα. 

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

 Υπόλοιπα 
 31.12.07 31.12.06 
Πελάτες 3.545.635 3.132.843 
Επιταγές εισπρακτέες 273.987 101.451 
Γραμμάτια εισπρακτέα 29.383 438.407 
Προβλέψεις απομείωσης -118.560 -112.352 
Σύνολο 3.730.445 3.560.349 

 
 
 
Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 
 

 Υπόλοιπα 
 31.12.07 31.12.06
Υπόλοιπο έναρξης 112.352 54.198
Χρεώσεις στα αποτελέσματα 28.998 58.155
Διαγραφές (22.791) 0
Υπόλοιπο λήξης 118.560 112.352

 
 
 
4.10.6 Λοιπές απαιτήσεις  
Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής. 

 Υπόλοιπα 
 31.12.07 31.12.06 
Μεταβατικοί λογαριασμοί 10.564 3.525 
Ελληνικό δημόσιο προκαταβολή 
φόρου 101.021 177.814 
Ελληνικό δημόσιο απαίτηση 
επιχορήγησης (σημ 16) 599.216 0 
Λοιπές απαιτήσεις 805.425 567.929 
Σύνολα 1.516.225 749.268 
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4.10.7 Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  

Τα υπόλοιπα των Ταμιακών  διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών αναλύονται ως εξής. 

 Υπόλοιπα 
 31.12.07 31.12.06 
Ταμείο 15.740 11.681 
Καταθέσεις όψεως 291.658 810.611 
 307.398 822.292 

 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας 

και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

 
 
4.10.8 Αποθεματικά 
Τα αποθεματικά που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 Υπόλοιπα 
 31.12.07 31.12.06 
Τακτικό αποθεματικό 230.180 193.129 
Αφορολόγητα αποθεματικά 968.602 869.647 
Αποθεματικά αναπροσαρμογής 396.228 396.228 
Έκτακτα  αποθεματικά 331.136 0 
Σύνολο 1.926.146 1.459.003 

 

Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να 

σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου 

μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού 

αποθεματικού. Για τη χρήση που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2007, η Εταιρεία σχημάτισε τακτικό αποθεματικό 

ύψους Ευρώ 37.051.  

Τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία 

απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό τους). Τα αποθεματικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις 

και δεν διανέμονται. Για τα αποθεματικά αυτά δεν έχουν λογιστικοποιηθεί αναβαλλόμενοι φόροι.  

Τα έκτακτα αποθεματικά προέρχονται από φορολογημένα κέρδη και παρακρατήθηκαν υποχρεωτικά για 

κάλυψη ίδιας συμμετοχής της εταιρείας που προκύπτει από την υπαγωγή επενδύσεων σε διαφόρους 

αναπτυξιακούς νόμους  

 
Την 31η  Δεκεμβρίου 2007 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήρχετο σε € 7.200.000 διαιρούμενο σε 

14.400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 50 λεπτών του € η κάθε μία. Στην παρούσα χρήση δεν μεταβλήθηκε το 

μετοχικό κεφάλαιο.   
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4.10.9 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 

εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 

τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν 

στην ίδια φορολογική αρχή. Οι μεταβολές των αναβαλλόμενων φόρων έχουν ως εξής. 

 Υπόλοιπα 
 31.12.07 31.12.06 
Υπόλοιπο έναρξης 278.734 335.083 
Μεταβολές στα αποτελέσματα 
χρήσης 176.793 122.983 
Μεταβολές στην καθαρή θέση 0 -179.332 
Υπόλοιπο λήξης 455.527 278.734 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής.. 
  

 Υπόλοιπα 
 31.12.07 31.12.06 
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 282.333 153.665 
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 96.173 128.076 
Προβλέψεις αποζημίωσης 
προσωπικού -10.000 -8.125 
Λοιπά 87.020 5.117 
Σύνολο 455.527 278.734 
  

 

4.10.10 Δανεισμός 
Τα δάνεια τραπεζών που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 

εξής: 

 Υπόλοιπα 
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 31.12.07 31.12.06 
Τραπεζικός  δανεισμός 0 0 
Υποχρεώσεις χρηματοοικονομικής 
μίσθωσης 0 0 
Ομολογιακά δάνεια 0 0 
Σύνολο μακροπροθέσμων δανείων 0 0 
   
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός   
Υποχρεώσεις χρηματοοικονομικής 
μίσθωσης 0 0 
Τραπεζικός δανεισμός 201.629 52.049 
Σύνολο βραχυπροθέσμων δανείων 201.629 52.049 
   



  

 
 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007

 
 

 

 Σελίδα : 45 
  

 

Σύνολο δανείων 201.629 52.049 
 
 
4.10.11 Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις 
 
Η κίνηση του λογαριασμού επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως : 

 Υπόλοιπα 
 31.12.07 31.12.06 
Υπόλοιπο έναρξης 35.346 55.486 
Νέες επιχορηγήσεις (σημ 11) 599.216 38.506 
Αποσβέσεις 232.831 58.646 
Υπόλοιπο τέλους 401.730 35.346 

 
Οι επιχορηγήσεις  αφορούν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο για επενδύσεις 
που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων. Τα ποσά αυτά 
λογίζονται ως έσοδα ανάλογα με τον ρυθμό των αποσβέσεων των επιχορηγουμένων παγίων. 
Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης  εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας σε 
τρία (3) αναπτυξιακά επενδυτικά προγράμματα με συνολικό επιχορηγούμενο ποσό € 599.216.  Η 
σχετική εκταμίευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της χρήσης 2008 η δε λογιστικοποίηση 
διενεργήθηκε στην τρέχουσα χρήση με αντίστοιχη χρέωση των λοιπών απαιτήσεων 
 
 
4.10.12 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αναλύεται ως εξής: 
 

 Υπόλοιπα 
 31.12.07 31.12.06 
Προμηθευτές 408.275 272.403 
Μερίσματα πληρωτέα 6.908 6.808 
Οφειλόμενες αμοιβές 3.474 37.089 
Λοιπές υποχρεώσεις 457.984 643.400 
Επιταγές πληρωτέες 545.568 532.238 
Προκαταβολές πελατών 112.147 139.933 
Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους τέλη 165.134 134.853 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 64.814 48.733 
Μεταβατικοί λογαριασμοί 32.251 105 
Σύνολα 1.796.555 1.815.562 

 
 
4.10.13 Πωλήσεις 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, και το λειτουργικό αποτέλεσμα ανά επιχειρηματικό τομέα  την 

περίοδο από 01.01.07 έως 31.12.07 και 01.01.06 έως 31.12.06 αναλύεται ως εξής. 
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   τηλ/κες παροχή   
Περίοδος 01.01 έως 31.12.06 Εμπ/τα Προϊόντα υπηρεσίες υπηρεσιών Σύνολο 
Πωλήσεις 1.409.013 3.175.306 0 1.554.685 6.139.004
Κόστος 969.940 1.169.377 0 779.584 2.918.901
Μικτό κέρδος 439.073 2.005.930 0 775.101 3.220.103
      
   τηλ/κες παροχή   
Περίοδος 01.01 έως 31.12.07 Εμπ/τα Προϊόντα υπηρεσίες υπηρεσιών Σύνολο 
Πωλήσεις 1.151.295 3.011.421 178.492 2.237.313 6.578.520
Κόστος 798.875 1.332.171 247.432 888.114 3.266.592
Μικτό κέρδος 352.420 1.679.250 -68.940 1.349.199 3.311.928

 
 
4.10.14 Παροχές Προσωπικού 
Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης σε περιπτώσεις 

απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη διάρκεια 

υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή 

απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η οφειλόμενη αποζημίωση, σε περίπτωση 

συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης. Η πρόβλεψη για 

αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία όπως παρουσιάζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, 

δεν βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη αλλά αποτελεί εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας και 

εκτιμάται ότι αυτή δεν διαφέρει ουσιωδώς της πραγματικότητας. Η κίνηση της πρόβλεψης κατά την διάρκεια 

των έχει ως εξής:  

 Υπόλοιπα 
 31.12.07 31.12.06 
Υποχρέωση ισολογισμού 32.500 30.000 
Χρεώσεις στα αποτελέσματα 7.500 2.500 
Υπόλοιπο 40.000 32.500 

 
 
4.10.15 Κόστος πωληθέντων- κόστος λειτουργίας 
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των κατ΄ είδος δαπανών και ο επιμερισμός αυτών στις λειτουργίες 

για τις περιόδους 01.01.07 έως 31.12.07 και 01.01.06 έως 31.12.06 αντίστοιχα. 

 
 Υπόλοιπα Υπόλοιπα 
 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06 
Αμοιβές προσωπικού 1.038.903 991.186 
Αμοιβές τρίτων 1.834.439 1.021.154 
Παροχές τρίτων 163.932 121.963 
Φόροι τέλη 25.862 4.613 
Διάφορα έξοδα 193.661 223.735 
Αποσβέσεις 1.088.729 924.804 
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Προβλέψεις 7.500 2.500 
Αναλώσεις 798.123 1.114.317 
ΣΥΝΟΛΟ 5.151.148 4.404.272 
   
Κατανεμόνενα σε   
Κόστος πωληθέντων 3.266.592 2.918.901 
Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας 439.730 237.336 
Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως 376.911 360.412 
Έξοδα ερευνών 1.067.915 887.623 
Σύνολα 5.151.148 4.404.272 

 
 
4.10.16 Άλλα έσοδα  

 Υπόλοιπα Υπόλοιπα 
 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06 
Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής 
αγαθών 2.752 4.758 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 232.831 58.646 
Ενοίκια κτιρίων 1.927 0 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.417 12.003 
Σύνολο 240.927 75.407 

 
 
4.10.17 Άλλα λειτουργικά έξοδα 

 Υπόλοιπα Υπόλοιπα 
 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 28.909 26.878 
Προβλέψεις 28.998 60.647 
Ζημιά από πώληση παγίων 0 171.049 
Σύνολο 57.907 258.574 

 
 
 
4.10.18 Φόρος Εισοδήματος 
Ο φόρος εισοδήματος  της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 Υπόλοιπα 
 31.12.07 31.12.06 
Φόρος χρήσης 176.180 274.352 
Αναβαλλόμενος φόρος 176.793 122.983 
Προβλέψεις για διαφορές φόρων  10.000 0 
Σύνολο 362.972 397.335 

 
Ακολουθεί ανάλυση και συμφωνία του ονομαστικού με τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή. 
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 Υπόλοιπα 
 31.12.07 31.12.06 
Κέρδη προ φόρων 1.584.297 1.544.149 
 0 0 
Φόρος υπολογισμένος με βάση τους ισχύοντες   
φορολογικούς συντελεστές 396.074 447.803 
Λοιποί φόροι και διαφορές παρελθουσών 
χρήσεων 10.000 0 
Προσαρμογές φόρων λόγω αλλαγής των 
συντελεστών 0 -22.147 
Φόρος επί λογιστικών διαφορών 5.974 376 
Φόρος επί αφορολόγητων αποθεματικών και 
εσόδων -49.076 -28.697 
Φόροι περιόδου 362.972 397.335 

 
 
 
4.10.19 Κέρδη ανά μετοχή.  

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους της 

Εταιρείας κέρδους με τον σταθμισμένο μέσο όρο των σε κυκλοφορία μετοχών κατά την διάρκεια της 

χρήσης. 

 Υπόλοιπα 
 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06 
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 1.221.325 1.146.814 
Σταθμισμένος μέσος όρος 
μετοχών 14.400.000 14.400.000 
Κέρδη ανά μετοχή 0,085 0,080 

 
 
4.10.20  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004. Παραμένουν ανέλεγκτες οι χρήσεις  

2005 έως 2007. 

 
 
4.10.21 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.07 ανέρχεται σε 42 άτομα ενώ  την 

31.12.06 ανερχόταν σε 37 άτομα. 

 
 
4.10.22 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Η εταιρεία στα πλαίσια της ανάπτυξής της και κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, αποφάσισε 

την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο τομέα της εκμετάλλευσης, μετάδοσης και διανομής του 
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τηλεοπτικού προγράμματος του Alter Globe σε ΗΠΑ και ΚΑΝΑΔΑ. Στα πλαίσια της ανωτέρω 

συνεργασίας η εταιρεία έχει δεσμευθεί, μέσω εγγυητικών επιστολών καλής πληρωμής, την 

καταβολή ελάχιστων ετήσιων  αμοιβών  προς το  Alter, για τα πέντε πρώτα έτη ισχύος της σύμβασης 

συνεργασίας, συνολικού ποσού $ 4.500.000.  

 
 
4.10.23  Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα 

των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν 

προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως 

εξής. 

 1.01-31.12.2007 1.01-31.12.2006 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0 0 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 0 
Απαιτήσεις 0 0 
Υποχρεώσεις 0 0 
Συναλλαγές και αμοιβές 
διευθυντικών στελεχών και μελών 
διοίκησης 253.508 222.091 
Απαιτήσεις από  διευθυντικά 
στελέχη  και μέλη  της διοίκησης 38.750 106.278 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά 
στελέχη  και μέλη  της διοίκησης 0 0 

 

4.10.24 Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µμεταγενέστερα του ισολογισμού της 

31ης Δεκεμβρίου 2007 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά 

από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). 
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ 
 
 
5.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ 

Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες της παραγράφου “Εξέλιξη 

Αποτελεσμάτων - Μεγεθών” προκύπτουν οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες, οι οποίοι φανερώνουν την 

σταθερά ανοδική εξέλιξη που συνεχίζει να παρουσιάζει η Εταιρεία και τις σημαντικές προοπτικές. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Παγιοποίηση Ιδίων Κεφαλαίων 0,68 0,42 0,63 0,68 0,73 
Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια 1,38 / 1 3,77 / 1 4,24 / 1 1,38 / 1 3,58/1 
Γενική Ρευστότητα 1,45 2,74 2,81 1,45 1,95 
Λογιστική Αξία Μετοχής 0,25 0,53 0,58 0,68 0,75 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ : 

 Παγιοποίηση Ιδίων Κεφαλαίων  = Αναπόσβεστη Αξία Παγίων / Ίδια Κεφάλαια  

Μέρος των ιδίων κεφαλαίων που μετατράπηκαν σε πάγιο εξοπλισμό. 

 Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια  = Ίδια Κεφάλαια /Ξένα Κεφάλαια (Σύνολο Υποχρεώσεων) 

Δείχνει την αναλογία ιδίων προς ξένα κεφάλαια. 

 Ρευστότητα  = Κυκλ. Ενεργητικό /Βραχ. Υποχρεώσεις  

Δείχνει την ταχύτητα ανακύκλωσης των απαιτήσεων σε σχέση με τις υποχρεώσεις. 

 Λογιστική Αξία Μετοχής  = Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  / Αριθμός Μετοχών  

 
 
 
5.2 ΛΟΙΠΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ  ΛΟΙΠΩΝ  ΜΕΓΕΘΩΝ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Απαιτήσεις -Πελάτες 2.091.457 3.060.626 2.866.880 3.132.843 3.730.445 
Επιταγές Εισπρακτέες 768.506 736.358 585.640 438.407 273.987 
Επισφαλείς – Επίδικοι Πελάτες 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΑ 2.859.963 3.796.984 3.452.520 3.571.250 4.004.432
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
 2003 2004 2005 2006 2007 

 Προμηθευτές 1.068.650 369.005 101.112 192.952 114.433 
 Επιταγές πληρωτέες 751.525 719.428 721.799 532.238 545.567 
 Γραμμάτια πληρ. & υποσχ. 0 0 0 0 0 
 ΣΥΝΟΛΑ 1.820.175 1.088.433 822.911 725.190 660.000 

 
 
5.3 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Μια συνοπτική ανάλυση των όσων προηγήθηκαν καταδεικνύει τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία:  

 Αύξηση των πωλήσεων (κύκλος εργασιών) σε Ευρώ 6.578.520 το 2007 από 6.139.004 το 2006, 

αύξηση  7,2 % περίπου. 

 Αύξηση των πραγματικών κερδών σε 1.584.297 το 2007 από  1.544.149 Ευρώ το 2006, αύξηση  

2,5% περίπου. 

 Μικρή μείωση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους από 52,5 % το 2006 σε 50,3% το 2007. 

 Σταθεροποίηση και διατήρηση σε ελεγχόμενα επίπεδα των εξόδων διαθέσεως – διοικήσεως 

(κάτω του 10%). 

 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίου (προ φόρων)     =  0,15 

 Σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια                             =  0,28/1 

 Δείκτης άμεσης ρευστότητας                                      =  1,84 

 Περιθώριο Καθαρού κέρδους                                     =  18,57% 

 ΜΟ προθεσμίας εισπράξεως απαιτήσεων                  =  207 Ημέρες 

 ΜΟ προθεσμίας εξοφλ. προμηθευτών και πιστωτών  =  14  Ημέρες 
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6. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 11Α Ν.3371/2005 
 
(Από την Έκθεση του Δ.Σ.) 

 
Με βάση το άρθρο 11α του ν. 3371/2005 , η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύσει στην παρούσα 

έκθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μια σειρά από θέματα 

και κατόπιν τούτων παρατίθενται κατωτέρω τα ακόλουθα :  

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των  7.200.000 Ευρώ, είναι 

ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 14.400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης. Ολες οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες και  

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Β. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας 

Γ. Δεν υφίστανται σημαντικές συμμετοχές της Εταιρείας , κατά την έννοια των διατάξεων του ΠΔ 

51/1992. 

Περαιτέρω και αναφορικά με τις σημαντικές συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

και με βάση τα στοιχεία που έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας αυτές έχουν ως 

ακολούθως :  

Ονοματεπώνυμο Μετοχές Ποσοστό  (%) 
Ανυφαντάκης Βασίλειος 8.460.207 58.75 
Γκινοσάτης Σταμάτιος 688.535 4.78 
Τριαντόπουλιος Παναγιώτης 654.829 4,55 
Σέρβου Φωτεινή 345.000 2,40 
Μαζωνάκης Νικόλαος 324.260 2,25 
Λοιποί 3.927.169 27,27 
Σύνολα 14.400.000 100,00 

 

Δ. Δεν υφίστανται μετοχές οι οποίες να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.  

Ε. Δεν υφίστανται γνωστοί στην Εταιρεία περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου σε κατόχους μετοχών 

της Εταιρείας. 

Στ. Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών  ή περιορισμούς στην άσκηση  

δικαιωμάτων ψήφου. 

Ζ. Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας δεν υφίστανται 
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κανόνες οι οποίοι να διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει 

σήμερα. 

Η. Δεν υφίσταται  ειδική αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου ή ορισμένων μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση νέων μετοχών  ή την αγορά ιδίων μετοχών  , καθώς δεν 

έχει ληφθεί σχετική απόφαση  ούτε σύμφωνα με το άρθρο 16, ούτε σύμφωνα  με το άρθρο 13 

του κ.ν. 2190/1920. 

Θ. Δεν υφίσταται οιαδήποτε σημαντική συμφωνία συναφθείσα από την Εταιρεία, η οποία να 

τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση  αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας 

κατόπιν  δημόσιας πρότασης. 

Ι. Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και μελών του ΔΣ αυτής ή του 

προσωπικού , η οποία να προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 

βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας οιασδήποτε δημόσιας 

πρότασης   
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7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10  Ν. 3401/2005 
 
 

ΘΕΜΑ 
ΤΟΠΟΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Γνωστοποίηση συναλλαγών προέδρου ΔΣ http://www.ase.gr 12/03/2007 

Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων http://www.ase.gr 12/03/2007 
Στοιχεία οικονομικών καταστάσεων 12μήνου 2006  http://www.ase.gr 29/03/2007 
Ανακοίνωση διάθεσης ετήσιου δελτίου http://www.ase.gr 30/04/2007 
Ανακοίνωση λήξης σύμβασης ειδικής 
διαπραγμάτευσης με ARTION χρηματιστηριακή 

http://www.ase.gr 08/05/2007 

Στοιχεία οικονομικών καταστάσεων 3μήνου 2007 http://www.ase.gr 14/05/2007 
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης http://www.ase.gr 23/05/2007 
Ανακοίνωση έναρξης σύμβασης ειδικής 
διαπραγμάτευσης με MERIT χρηματιστηριακή 

http://www.ase.gr 25/05/2007 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης http://www.ase.gr 19/06/2007 
Γνωστοποίηση αποκοπής-πληρωμής μερίσματος http://www.ase.gr 19/06/2007 
Στοιχεία οικονομικών καταστάσεων 6μήνου 2007 http://www.ase.gr 27/07/2007 
Ανακοίνωση συμφωνίας με ALTER Channel http://www.ase.gr 09/08/2007 
Γνωστοποίηση συναλλαγών προέδρου ΔΣ http://www.ase.gr 07/09/2007 
Ανακοίνωση σχετικά με το ύψος  του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας & σημαντικές συμμετοχές 
από υπόχρεα πρόσωπα 

http://www.ase.gr 29/10/2007 

Στοιχεία οικονομικών καταστάσεων 9μήνου 2007 http://www.ase.gr 31/10/2007 
Στοιχεία οικονομικών καταστάσεων 12μήνου 2007 http://www.ase.gr 07/03/2008 
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων http://www.ase.gr 13/05/2008 
Ανακοίνωση φορολογικών ελέγχων της εταιρείας  http://www.ase.gr 13/05/2008 
Υπογραφη σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης με 
MERIT χρηματιστηριακή  http://www.ase.gr 14/05/2008 

Στοιχεία οικονομικών καταστάσεων 3μήνου 2008 http://www.ase.gr 21/05/2008 
Στοιχεία οικονομικών καταστάσεων 3μήνου 2008 
(ορθή επανάληψη) 

http://www.ase.gr 23/05/2008 

Ανακοίνωση έναρξης σύμβασης ειδικής 
διαπραγμάτευσης με MERIT χρηματιστηριακή 

http://www.ase.gr 23/05/2008 
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8.    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις αντιμετώπισής τους από την 

Εταιρεία  ώστε να περιορισθούν ή/και απαλειφθούν οι όποιες παρενέργειες από τους κινδύνους 

αυτούς είναι οι παρακάτω: 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
Α/Α ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1. Επιτοκιακός 

κίνδυνος 
 

Λόγω μη ύπαρξης μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων δεν 
διατρέχεται τέτοιος κίνδυνος .Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
υποχρεώσεις που μπορεί περιοδικά να προκύψουν είναι μικρού 
κινδύνου και έχουν την βάση τους στην ταμειακή διευκόλυνση για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

2. Κίνδυνος 
ρευστότητας 

Δεδομένου ότι οι ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι 
θετικές δεν διαφαίνεται κίνδυνος ρευστότητας για την εταιρεία . Η 
γενική ρευστότητα της εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα 1,95 
(Κ.Ενερ. /Β.Υποχρ.) και η άμεση ρευστότητα επίσης στο 1,85(Κ.Ενερ.-
Αποθέματα)\Β.Υποχρ.) 

3. Συναλλαγματικός 
κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και εκτίθεται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο μέσω των συναλλαγών που πραγματοποιεί με 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε χώρες εκτός ζώνης του Ευρώ. Δεν 
ακολουθείται πολιτική αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου. 

4. Αύξηση τιμών 
πρώτων υλών 
 

Οι τιμές του εξοπλισμού πληροφορικής και των αναλωσίμων ειδών 
που χρησιμοποιεί ή εμπορεύεται η επιχείρηση κινούνται τα τελευταία 
έτη πτωτικά λόγω του έντονου ανταγωνισμού και της ταχύτατης 
απαξίωσης. 
Συνεπώς δεν υφίσταται απολύτως κανένας κίνδυνος από την αύξηση 
των Α’ Υλών που χρησιμοποιεί ή εταιρεία..   

5. Ενίσχυση 
ανταγωνισμού 
από αλλοδαπές 
και εγχώριες 
επιχειρήσεις  

Ο εγχώριος ανταγωνισμός δεν διαφαίνεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός 
ένεκα των οικονομικών προβλημάτων και του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος που στην παρούσα περίοδο είναι ιδιαίτερα δυσχερής για 
τις ανταγωνιστικές μας εταιρείες. 
Όσον αφορά τον αλλοδαπό ανταγωνισμό (SAP, Navision) δεν φαίνεται 
επίσης να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα ένεκα της απόφασης της 
διοίκησης να εμπορεύεται ένα από αυτά τα προϊόντα. 
Τέλος, η εταιρεία καταφέρνει να διαφοροποιείται αποτελεσματικά από 
τον ανταγωνισμό με την ευελιξία    που διαθέτει και την άριστη 
χρηματοοικονομική διάρθρωση.  

6. Μείωση ζήτησης 
λόγω 
γενικότερης 
καταναλωτικής 
ύφεσης  

Δεν επηρεάζει άμεσα τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η 
εταιρεία, η οποία αναπτύσσει και εξελίσσει τα προιόντα λογισμικού 
της, βασιζόμενη στην διαρκή και καθημερινή παρακολούθηση και 
έρευνα της αγοράς, για είσοδο σε νέες αγορές (κάθετες και ευρύτερο 
δημόσιο τομέα) για να ισοσταθμίσει πιθανές  απώλειες.  
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9. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
9.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 14.400.000 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. 

 

9.2 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζεται η πορεία της τιμής της μετοχής το τελευταίο 

δωδεκάμηνο καθώς επίσης και οι αντίστοιχοι όγκοι συναλλαγών. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 12-ΜΗΝΟ 

ΜΗΝΑΣ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 
ΤΕΛΟΥΣ ΜΗΝΟΣ 

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
ΜΗΝΟΣ 

ΜΕΣΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 
ΟΓΚΟΣ 

ΜΑΙΟΣ   2007 1,26 2.051.769  97.703 
ΙΟΥΝΙΟΣ  2007 1,3 2.482.414  118.210 
ΙΟΥΛΙΟΣ  2007 1,33 1.559.880  70.904 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 1,4 2.358.535  107.206 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2007 1,36 754.312  37.716 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2007 1,33 2.376.338  103.319 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1,18 930.173  42.281 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   2007 1,17 430.975  22.683 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2008 1,07 921.490  41.886 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2008 1,11 634.139  30.197 
ΜΑΡΤΙΟΣ  2008 1,11 436.939  29.129 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2008 1,16 467.049  23.352 
ΜΑΙΟΣ 2008 1,3 1.668.719  69.530 
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9.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΙΜΗΣ  &  ΟΓΚΟΥ  ΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΓΚΟΥ ΜΕΤΟΧΗΣ
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10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
10.1    ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ) 
 
Τα κάτωθι παρατιθέμενα συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες που συντάχθηκαν με βάση τα 

οριζόμενα στην κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και ειδικότερα την Κοινή Απόφαση με αριθμό 172/10-1-2006. Σημειώνεται ότι η έκδοση 

της εν λόγω Απόφασης προβλέπεται στο άρθρο 135 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. 
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10.2 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Παρατίθενται επιπλέον τα συνοπτικά ενδιάμεσα στοιχεία και πληροφορίες σε ενοποιημένη και μη 
βάση, τα οποία συνετάγησαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 17/336/21.4.2005 του ΔΣ 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
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11. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
(Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3016/2002) 

 

Η Εταιρεία δεν έχει συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  
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12. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και 

η Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς επίσης και οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και οι εκθέσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου, είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στην διεύθυνση 

http://www.ilyda.com  
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13. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  -  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Οι πληροφορίες που ενσωματώνονται στο παρόν Ετήσιο Δελτίο κρίνονται ως χρήσιμες προκειμένου 

ο αναγνώστης να μορφώσει πληρέστερη άποψη για την οικονομική κατάσταση και τις 

δραστηριότητες της Εταιρείας.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον 

υπεύθυνο διαχείρισης μετοχολογίου κον Φραγκούλη Ευστράτιο στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας 

μας : 

Αδριανείου 29,  Νέο Ψυχικό,  ΤΚ 115 25 

Τηλ : 210-670.5000,  Fax : 210-670.5050 

e-mail : info@ilyda.com 


