ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
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σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» την
04.08.2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την καταχώρησή τους στον Τύπο την 11.08.2006
και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση www. ilyda .com. Επισηµαίνεται ότι
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σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης,
στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες
συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.
Ανυφαντάκης Βασίλειος
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους µετόχους της «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ»
Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της
«ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ», της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου
2006. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων
βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά
Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες
συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση
επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές
υπηρεσίες της εταιρείας συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της
εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια
έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και διατύπωση
ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα
έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου.
Βασιζόµενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλθει
στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις
προαναφερόµενες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να
εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή τους µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (∆ΛΠ 34).

Αθήνα 7 Αυγούστου 2006
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Θεόδωρος Παπαηλιού
ΑΜ ΣΟΕΛ 16641
ΣΟΛ αεοε
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως
(ποσά σε ευρώ)
01.01-30.06.06
3.308.077,92
1.565.606,55
1.742.471,37

01.01-30.06.05
2.765.081,26
1.370.332,88
1.394.748,38

01.04-30.06.06
1.738.476,11
1.032.642,48
705.833,63

01.04-30.06.05
1.463.512,64
763.441,29
700.071,35

Άλλα λειτουργικά έσοδα
Εξοδα διαθέσεως
Εξοδα διοικήσεως
Eξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Κέρδος λειτουργίας

1.584,14
193.625,14
210.176,65
585.643,10
686,07
753.924,55

4.621,68
174.758,20
160.466,24
350.380,71
3.552,71
710.212,20

-14.705,58
63.308,86
91.469,75
240.728,38
376,9
295.244,16

2.095,75
129.467,78
97.059,66
160.160,96
692,07
314.786,63

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων

4.541,75
4.441,70
754.024,60

17.561,81
457,57
727.316,44

4.421,81
0,00
299.665,97

17.463,68
457,57
331.792,74

Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά φόρων

214.097,05
539.927,55

284.431,70
442.884,74

70.380,30
229.285,67

157.864,11
173.928,63

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας

539.927,55

442.884,74

229.285,67

173.928,63

0,037

0,031

0,016

0,012

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

Κέρδη µετά από φόρους ανά
µετοχή – βασικά (σε €)
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Κατάσταση Ισολογισµού
(ποσά σε ευρώ)

Ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

Υπόλοιπα
30.06.06
4.462.448,39
2.052.699,02
152.085,79
0,00

Υπόλοιπα
31.12.05
3.954.080,59
1.712.411,29
144.485,79
0,00

Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού

6.667.233,20

5.810.977,67

Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

266.298,54
2.505.062,40
1.726.801,57
1.227.384,09
5.725.546,60

346.236,73
3.411.343,12
495.721,69
1.365.784,45
5.619.085,99

12.392.779,80

11.430.063,66

7.200.000,00
0,00
839.460,11
1.062.775,76
461.134,36
9.563.370,23

2.400.000,00
2.439.011,84
809.340,40
2.507.561,46
1.091.022,79
9.246.936,49

30.000,00

15.000,00
472.265,39

30.000,00
55.485,82
335.082,71
15.000,00
435.568,53

50.161,98
2.126.982,20
180.000,00
2.357.144,18

50.161,98
1.537.578,75
159.817,91
1.747.558,64

12.392.779,80

11.430.063,66

Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής
Λοιπά αποθεµατικά
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Έσοδα εποµένων χρήσεων από επιχορηγήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

93.991,82
333.273,57
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(ποσά σε ευρώ)
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο
διαφορά

Υπόλοιπα την 01.01.05
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων
περιόδου
01.01.05 έως 31.06.05
∆ιάθεση κερδών χρήσης 2004
Μέρισµα χρήσης 2004
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την
31.06.05

2.400.000,00

2.439.011,84

2.400.000,00

Υπόλοιπα την 01.01.06
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων
περιόδου
01.01.05 έως 31.03.06
Μεταφορές
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών
∆ιάθεση κερδών χρήσης 2005
Μέρισµα χρήσης 2005
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου
Λοιπές µεταβολές
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την
31.03.06

2.400.000,00

Τακτικό
αποθεµατικό
109.872,57

Λοιπά
αποθεµατικά

1.509.541,10 1.186.477,96

7.644.903,47

843.537,05

-888.147,79
-312.000,00
442.884,75

0,00
-312.000,00
442.884,75

2.439.011,84

154.483,31

2.353.078,15

429.214,92

7.775.788,22

2.439.011,84

154.483,31

3.162.418,55 1.091.022,79

9.246.936,49

-226.001,33

0,00

-684.614,65
-259.200,00
539.927,55

0,00
0,00
-259.200,00
539.927,55
35.706,19

461.134,36

9.563.370,23

-2.665.013,17
38.645,71

-2.134.986,83
645.968,94
35.706,19

7.200.000,00

Σύνολο

44.610,74

226.001,33
4.800.000,00

Υπόλοιπο
εις νέον

0,00

193.129,02

1.709.106,85
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Κατάσταση ταµιακών ροών
(ποσά σε ευρώ)

1.0130.06.2006
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Φόρος εισοδήµατος πληρωθείς
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών,συγγενών
κοινοπρακτικών και λοιπών επενδύσεων
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις
Αγορές διαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

1.0130.06.2005

754.024,60

727.316,43

515.285,81
-160.017,51
0,00
-4.541,75
4.441,70

585.575,51
-413.226,43
-2.869,90
-17.561,81
457,57

79.938,19
-356.522,65
330.378,55

156.060,78
-581.366,13
-412.324,75

-4.441,70
1.158.545,24

-457,57
41.603,70

-1.363.941,34

-869.621,01

31.723,49
38.506,00

0,00

-7.600,00
4.541,75
-1.296.770,10

0,00
17.561,81
-852.059,20

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Μερίσµατα πληρωθέντα στους µετόχους
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

0,00
-175,50
0,00
-175,50

0,00
-5,40
0,00
-5,40

-138.400,36
1.365.784,45

-810.460,90
2.071.428,20

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

1.227.384,09

1.260.967,31
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Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 10.7.1992 (ΦΕΚ 3532/13.07.1992) ως αµιγής Εταιρεία ανάπτυξης
λογισµικού µε την επωνυµία «ΙΛΥ∆Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» από τον κ.
Βασίλειο Ανυφαντάκη και την κα. Μαρία Παπαδοκωστάκη. Ο αριθµός Μητρώου Ανωνύµων
Εταιρειών, τον οποίο έλαβε η Εταιρεία κατά την ίδρυσή της είναι 26939 / 06 / Β / 92 / 7.
Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ενώ η διάρκειά της έχει
ορισθεί σε 99 έτη. Η έδρα της Εταιρείας έχει µεταφερθεί στο ∆ήµο Αθηναίων, Οδός Αδριανείου 29
115 24, στο νεόδµητο ιδιόκτητο κτήριό της , όπου και γίνεται η ανάπτυξη λογισµικού. Στο ∆ήµο
Χαλανδρίου, Λεωφόρος Κηφισίας 180, στον 3ο όροφο του Εµπορικού Κέντρου Domus Center,
Χαλάνδρι 15231 στεγάζονται οι ∆ιοικητικές Υπηρεσίες, οι Αποθήκες, η ∆ιεύθυνση υποστήριξης
πελατών και η ∆ιεύθυνση πωλήσεων οι οποίες σταδιακά θα µεταφερθούν στο νέο κτήριο.
Σκοπός της Εταιρείας ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι η ανάπτυξη λογισµικού και η παροχή
ολοκληρωµένων υπηρεσιών προηγµένης τεχνολογίας στο χώρο της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών, µε έµφαση στην ανάπτυξη λογισµικού, στις µελέτες εκσυγχρονισµού και
ανάπτυξης µε χρήση της πληροφορικής καθώς και την οργάνωση τµηµάτων επιχειρήσεων και
υπηρεσιών που σχετίζονται µε την αξιοποίηση της επιστήµης της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ακριβέστερη λειτουργία τους.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις της ΙΛΥ∆Α Α.Ε της 30ης Ιουνίουίου 2006, έχουν
συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την
αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την
αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί
από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
Ειδικότερα οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε το ∆ΛΠ 34 περί
ενδιάµεσων καταστάσεων
Η εταιρεία δεν είναι µέλος οµίλου επιχειρήσεων, ούτε συµµετέχει σε θυγατρικές, συγγενείς και
γενικότερα σε συνδεµένες επιχειρήσεις και ως εκ τούτου δεν συντάσσει ενοποιηµένες Οικονοµικές
καταστάσεις.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε
αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων του α εξαµήνου του
2005 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Η ανάγνωση
των οικονοµικών καταστάσεων του εξαµήνου, θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασµό µε αυτές του ά
τριµήνου του 2005 και των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων τη χρήσης 2005 ώστε να παρέχεται
στον αναγνώστη πιο ολοκληρωµένη πληροφόρηση.
Σηµαντική σηµείωση: Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (ή IFRS)
απαιτεί την χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά των
εξόδων και εσόδων κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι
υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση µε
τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν
από αυτούς τους υπολογισµούς.
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Πληροφόρηση κατά τοµέα
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 δύο. Ο πρώτος αφορά την αγορά και µεταπώληση
µηχανογραφικού εξοπλισµού (hard ware). Ο δεύτερος αφορά την παραγωγή λογισµικών
προγραµµάτων και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης. ∆εδοµένου 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 τοµέας ο γεωγραφικός. Σε ότι αφορά τον
γεωγραφικό τοµέα η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, και το µικτό κέρδος ανά επιχειρηµατικό τοµέα την περίοδο από
01.01.06 έως 30.06.06 και 01.01.05 έως 30.06.05 και αναλύεται ως εξής.
01.01 έως 30.06.05
Πωλήσεις
Κόστος
Μικτό κέρδος

Εµπορεύµατα
326.843,88
270.721,33
56.122,55

Προιόντα
1.598.739,54
591.405,48
1.007.334,06

Υπηρεσίες
839.497,84
508.206,07
331.291,77

Σύνολο
2.765.081,26
1.370.332,88
1.394.748,38

01.01 έως 30.06.06
Πωλήσεις
Κόστος
Μικτό κέρδος

765.498,64
631.689,48
133.809,16

1.588.226,00
606.543,51
981.682,49

954.353,28
327.373,56
626.979,72

3.308.077,92
1.565.606,55
1.742.471,37

Μεταβολές παγίων
Οι µεταβολές των ενσώµατων και ασώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας έχουν
ως εξής
Από 01.01.06 - 30.06.06

Ενσώµατα
Προσθήκες

Ασώµατα

Από 01.01.05 - 30.06.05

Ενσώµατα

Ασώµατα

1.023.653,61

340.287,73

411.086,01

458.535,00

86.217,50

429.068,31

57.689,18

527.886,33

Αποσβέσεις

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις
Σηµειώνεται ότι επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υπάρχουν προσηµειώσεις η άλλα
εµπράγµατα βάρη, στην δε χρήση 2005 και µε ηµεροµηνία 31.12.05 έγινε αποτίµηση των ακινήτων
της σε εύλογες αξίες από ανεξάρτητο Ορκωτό Εκτιµητή. Από την αποτίµηση αυτή προέκυψε
διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ευρώ 1.190.206,47 η οποία µετά την αφαίρεση του
αναβαλλόµενου φόρου ποσού ευρώ 380.866,07 καταχωρήθηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια της
εταιρείας. Σηµειώνεται επίσης ότι εντός της χρήσης 2006 έχει αρχίσει η σταδιακή µετεγκατάσταση
των γραφείων της εταιρείας στο ιδιόκτητο κτίριο.

Λογαριασµοί καθαρής θέσης
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Με την από 26 Απριλίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
εταιρείας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 4.800.000,00 µε κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικών και την έκδοση 9.600.000 µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,50 € ανά µετοχή. Η αύξηση
αυτή εγκρίθηκε και από τις αρµόδιες αρχές (ΦΕΚ 3100/15.5.06).
Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Λοιπά αποθεµατικά» αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 35.706,19
πού αφορά την διαφορά του υπολογισµού των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων έως τις
31.12.2005 µε τον νέο συντελεστή φορολογίας 29% αντί του παλαιότερου 32%.

Κέρδη ανά µετοχή
Λόγω της παραπάνω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου οι µετοχές αυξήθηκαν από 4.800.000 σε
14.400.000 (2 νέες δωρεάν για κάθε µια παλαιά). Για το λόγο αυτό προσαρµόσθηκε και ο αριθµός
των µετοχών που ήταν σε κυκλοφορία και για την προηγούµενη περίοδο και τα κέρδη ανά µετοχή
προσαρµόσθηκαν αναδροµικά.

Εµπράγµατα βάρη
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας
Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της
εταιρείας

Απασχολούµενο προσωπικό.
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30.06.06. ανέρχεται σε 33 άτοµα.

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση η οποία λήγει την 31.12.2004.

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις πέραν των προαναφεροµένων στα οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.

Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 30
Ιουνίου 2006 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
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