Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
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σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως
(ποσά σε ευρώ)

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Κέρδος λειτουργίας

13
14

14
14
14

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους
Κατανεµόµενα σε
Μετόχους εταιρείας

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή
(βασικά σε € )

15

01.01 - 31.03.07
1.759.204,81
960.992,72
798.212,09

01.01 - 31.03.06
1.569.601,81
801.059,77
768.542,04

27.797,01
57.965,58
83.604,21
220.715,11
671,73
463.052,48

16.289,72
52.212,58
75.417,12
198.212,50
309,17
458.680,39

140,19
3.026,61
460.166,06

119,94
4.441,70
454.358,63

115.042,76
345.123,30

143.716,75
310.641,88

345.123,30

310.641,88

0,02

0,02

(Oι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων)
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Κατάσταση Ισολογισµού
(ποσά σε ευρώ)
Υπόλοιπα
31.03.07
4.606.665,57
2.090.738,95
164.169,00
0,00

Υπόλοιπα
31.12.06
4.609.087,69
2.306.779,23
164.169,00
0,00

6.861.573,52

7.080.035,92

253.409,04
4.156.089,26
1.236.716,24
121.727,64
5.767.942,18

236.931,78
3.560.349,30
749.267,64
822.292,08
5.368.840,80

Σύνολο ενεργητικού

12.629.515,70

12.448.876,72

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά υπερ το άρτιο
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής
Λοιπά αποθεµατικά
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

7.200.000,00
0,00
396.227,57
1.062.775,76
1.560.743,49
10.219.746,82

7.200.000,00
0,00
396.227,57
1.062.775,76
1.215.620,19
9.874.623,51

32.500,00
381.711,43
296.031,71
15.000,00
725.243,14

32.500,00
35.345,60
278.734,03
15.000,00
361.579,63

450,04
1.241.265,52
442.810,17
1.684.525,73

52.048,78
1.815.561,77
345.063,02
2.212.673,57

12.629.515,69

12.448.876,71

Ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

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

Σηµ.
6
7
8

9
10

11

12

(Oι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων)
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(ποσά σε ευρώ)

Μετοχικό
Κεφάλαιο
7.200.000,00

Υπέρ το
άρτιο
διαφορά
0,00

Αποθεµατικά
αναπ/ρµογής
396.227,57

Τακτικό
αποθεµατικό
193.129,02

Λοιπά
αποθεµατικά
869.646,74

Υπόλοιπο
εις νέον
1.215.620,19

Σύνολο
9.874.623,52

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
345.123,30
0,00

0,00
345.123,30
0,00

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.03.07

7.200.000,00

0,00

396.227,57

193.129,02

869.646,74

1.560.743,49

10.219.746,82

Υπόλοιπα την 01.01.06

2.400.000,00

2.439.011,84

809.340,40

154.483,31

2.353.078,15

1.091.022,79

9.246.936,49

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
310.641,88
0,00

0,00
310.641,88
0,00

2.400.000,00

2.439.011,84

809.340,40

154.483,31

2.353.078,15

1.401.664,67

9.557.578,37

Υπόλοιπα την 01.01.07
∆ιάθεση κερδών χρήσης 2006
Καθαρά κέρδη περιόδου
Λοιπές µεταβολές

∆ιάθεση κερδών χρήσης 2005
Καθαρά κέρδη περιόδου
Λοιπές µεταβολές
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.03.06
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Κατάσταση ταµιακών ροών
(ποσά σε ευρώ)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
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
Αύξηση λοιπών µακροπροθέσµων επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
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
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
περιόδου

1.01-31.03.2007

1.01-31.03.2006

460.166,06

454.358,63

292.017,63
-26.500,00
-140,19
3.026,61

266.397,90
-15.500,00
-119,94
4.441,70

-16.477,26
-710.322,73
-574.294,18

-33.524,13
-347.514,55
-252.325,21

-3.026,61

-4.441,70

-575.550,67

71.772,70

-73.555,22

-682.012,01

0,00
140,19

-7.600,00
119,94

-73.415,03

-689.492,07

-51.598,74
0,00
-51.598,74

0,00
0,00
0,00

-700.564,44

-617.719,37

822.292,08

1.365.784,45

121.727,64

748.065,08

(Oι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων)
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 10.7.1992 (ΦΕΚ 3532/13.07.1992) ως αµιγής Εταιρεία
ανάπτυξης λογισµικού από τον κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη και την κα. Μαρία
Παπαδοκωστάκη. Η επωνυµία της εταιρείας είναι «ΙΛΥ∆Α Ανώνυµος εµπορική
Κατασκευαστική Εταιρεία Συστηµάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών». Ο
αριθµός της Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών είναι 26939/06/Β/92/7.
Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ενώ η διάρκειά
της έχει ορισθεί σε 99 έτη. Η έδρα της Εταιρείας είναι στο ∆ήµο Αθηναίων, οδός
Αδριανείου 29, σε ιδιόκτητο κτήριο στο οποίο στεγάζεται το σύνολο των λειτουργιών της
εταιρείας.
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 και των τηλεπικοινωνιών
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 συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας αφορούν την περίοδο
από 01.01.2007 έως 31.03.2007, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία
1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/04 (όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 3301/04) οι
Ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο Αξιών, υποχρεούνται να
ετοιµάζουν τις θεσµικές οικονοµικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από
την 1η Ιανουαρίου 2005 και εντεύθεν, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Οι καταστάσεις αυτές έχουν
συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους (εξαιρουµένων των οικοπέδων,
κτιρίων, τα οποία αποτιµήθηκαν στις εύλογες αξίες τους).
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Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση
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 ∆ιοίκησης 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.
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή
µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την
εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:
∆ΠΧΠ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα:
Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των
Οικονοµικών Καταστάσεων -Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2007)
Το ∆ΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης και συγκεκριµένα απαιτεί τη
γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους
προερχόµενους από χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο
ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον
κίνδυνο αγοράς). Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές
Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, (Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και
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Παρουσίαση). Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρίες που συντάσσουν οικονοµικές
καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η σχετική προσαρµογή του ∆ΛΠ 1 αφορά σε
γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας επιχείρησης καθώς και για τον
τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών.
∆ΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2009)
Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα και υιοθετεί
µια διοικητική προσέγγιση αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά
τοµέα. Η πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση
εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή
πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Αυτή η πληροφόρηση µπορεί να είναι διαφορετική από αυτή
που παρουσιάζεται στον ισολογισµό και κατάσταση αποτελεσµάτων και οι εταιρίες θα
πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. Η
εταιρεία είναι στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις
οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΠ 8 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ.
∆ιερµηνεία 7
Εφαρµογή της προσέγγισης αναµόρφωσης του ∆ΛΠ 29- Οικονοµικές καταστάσεις σε
πληθωριστικές οικονοµίες (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 2006)
Η ∆ιερµηνεία 7 απαιτεί όπως στην περίοδο κατά την οποία µια εταιρία διαπιστώνει την
ύπαρξη υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του νοµίσµατος λειτουργίας της, χωρίς να
υπήρξε υπερπληθωρισµός την προηγούµενη περίοδο, να εφαρµόζει τις απαιτήσεις του
∆ΛΠ 29 σαν να ήταν πάντοτε οικονοµία σε κατάσταση υπερπληθωρισµού. Η ∆ιερµηνεία 7
δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ιερµηνεία 8
Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαΐου 2006)
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Η ∆ιερµηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΠ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
µετοχών εφαρµόζεται σε συναλλαγές στις οποίες µια εταιρία παραχωρεί συµµετοχικούς
τίτλους ή αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεταβιβάσει µετρητά ή άλλα περιουσιακά
στοιχεία (που βασίζονται στην τιµή των µετοχών της), όταν το προσδιορίσιµο αντάλλαγµα
που έχει ληφθεί φαίνεται να είναι χαµηλότερο από την εύλογη αξία των συµµετοχικών
τίτλων που παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται. Η ∆ιερµηνεία 8 δεν
έχει εφαρµογή στην εταιρεία.
∆ιερµηνεία 9
Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουνίου 2006)
Η ∆ιερµηνεία 9 απαιτεί όπως µια εταιρία εκτιµά κατά πόσο ένα συµβόλαιο περιέχει ένα
ενσωµατωµένο παράγωγο κατά τη στιγµή σύναψης του συµβολαίου, περίπτωση κατά την
οποία απαγορεύει µεταγενέστερη επανεκτίµηση εκτός εάν υπάρχει µεταβολή στους όρους
του συµβολαίου που µεταβάλλουν ουσιαστικά τις ταµιακές ροές. Η ∆ιερµηνεία 9 δεν έχει
εφαρµογή στην εταιρεία .
∆ιερµηνεία 10
Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Νοεµβρίου 2006)
Η ∆ιερµηνεία 10 µπορεί να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, σε περίπτωση που
αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης σε ενδιάµεση περίοδο αναφορικά µε υπεραξία ή
επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους διαθέσιµους προς πώληση ή µη εισηγµένους
συµµετοχικούς τίτλους που τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η αποµείωση δεν µπορεί να
αντιλογιστεί σε επόµενες ενδιάµεσες ή ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Η ∆ιερµηνεία 10
δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ.
∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2
Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιριών ιδίου Οµίλου (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 2007)
Αυτή η ∆ιερµηνεία απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο
δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως
αµοιβές που καθορίζονται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς
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τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση όπου η εταιρία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να
αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι µέτοχοι της εταιρίας
παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η ∆ιερµηνεία επεκτείνεται επίσης και στον
τρόπο που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις απλές τους οικονοµικές καταστάσεις,
προγράµµατα όπου οι εργαζόµενοι τους λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων
της µητρικής εταιρίας. Η ∆ιερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Η ∆ιερµηνεία αυτή
δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ.
∆ιερµηνεία 12
Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008)
Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να
εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ)
για να καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους
παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία οι
παραχωρησιούχοι δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια
στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού κατά ή ένα
ασώµατο περιουσιακό στοιχείο. Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. Η
∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ.
2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών
Ενσώµατα πάγια
Τα Οικόπεδα – Κτίρια αποτιµώνται στην εύλογη αξία των, η οποία διενεργείται κάθε τρία
τουλάχιστον 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
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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

20 – 50

Έτη

Μηχανολογικός εξοπλισµός

3-4

Έτη

Αυτοκίνητα

5-8

Έτη

Λοιπός εξοπλισµός

3-6

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.

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

προυποθέσεις:
•

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.

Ελεγχος 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 2 έως 5 χρόνια.
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) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή
προσδιορισµένες πληρωµές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.
∆ηµιουργούνται όταν ο όµιλος δίδει χρήµατα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν
υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων.
γ) ∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την
πρόθεση και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους.
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δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν
µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση 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
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εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών
τίτλων

που

καταχωρούνται

στα

αποτελέσµατα

δεν

αναστρέφονται

µέσω

των

αποτελεσµάτων.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
Μερίσµατα
Τα πληρωτέα µερίσµατα, απεικονίζονται ως υποχρέωση, κατά τον χρόνο έγκρισης αυτών από την
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων.
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.

Παροχές στο προσωπικό
Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που µισθοδοτούνται από αυτήν, για την µελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα µε τον χρόνο της προυπηρεσίας του καθενός, προσµετράτε και
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απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε
εργαζοµένου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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.

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 σύµφωνα µε την
ωφέλιµη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων.
Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία
Βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρείας, αποτελούν τα µετρητά οι τραπεζικές
καταθέσεις και τέλος οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδοµένης της
βραχυπρόθεσµης φύσης των στοιχείων αυτών, η ∆ιοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία
αυτών ταυτίζεται µε την αξία που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία.
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:
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(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
(β) Παροχή υπηρεσιών

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της
υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της.
3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

3.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των
χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους
επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται κεντρικά από αρµόδια υπηρεσία του Οµίλου, η οποία
λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από τον Κανονισµό Λειτουργίας. Το
∆ιοικητικό 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 έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την
ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Κανένας
πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των πωλήσεων και εποµένως ο εµπορικός κίνδυνος είναι
κατανεµηµένος σε µεγάλο αριθµό πελατών. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες µε
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αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. Από τη ∆ιεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά
όρια ανά πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό
είναι δυνατόν ζητούνται εµπράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις..
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµειακά διαθέσιµα .
(δ) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης επιτοκίων
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι ασήµαντες εποµένως δεν υπόκειται σε κίνδυνο
διακύµανσης επιτοκίων.

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης

Λογισµικά προγράµµατα
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισµικού
όπως µισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί
κατά την ανάπτυξη λογισµικού 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).
Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη των λογισµικών, καταχωρούνται ως
άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
¾ Η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου ώστε να
καταστεί έτοιµο για χρήση ή πώληση,
¾ Η πρόθεση της επιχείρησης να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο ώστε να
το χρησιµοποιεί ή να το πωλεί,
¾ Η ικανότητά της να το πωλεί ή να το χρησιµοποιεί,
¾ Ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη,
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¾ Την επάρκεια των τεχνικών οικονοµικών και άλλων πόρων για να ολοκληρωθεί η
ανάπτυξη, και
¾ Την ικανότητά της να αποτιµά αξιόπιστα την δαπάνη που επιρρίπτεται στο άυλο
περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης.

5. 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 τρείς. Ο πρώτος αφορά την παραγωγή
λογισµικών προγραµµάτων, ο δεύτερος αφορά την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και
συντήρησης λογισµικού και ο τρίτος την αγορά την αγορά και µεταπώληση
µηχανογραφικού εξοπλισµού (hard ware). ∆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 λειτουργικό αποτέλεσµα ανά επιχειρηµατικό
τοµέα αναλύεται ως εξής.
01.01 έως 31.03.07
Πωλήσεις
Κόστος
Μικτό κέρδος

Εµπορεύµατα
154.528,08
148.164,27
6.363,81

Υπηρεσίες
1.604.676,73
812.828,45
791.848,28

Σύνολο
1.759.204,81
960.992,72
798.212,09

01.01 έως 31.03.06
Πωλήσεις
Κόστος
Μικτό κέρδος

399.501,83
379.760,86
19.740,97

1.170.099,98
421.298,91
748.801,07

1.569.601,81
801.059,77
768.542,04

21

6. Ενσώµατα πάγια
Oι µεταβολές των ενσώµατων παγίων έχουν ως εξής.
Αξία κτήσεως
Απογραφή 01.01.2006
Προσθήκες περιόδου
Αναπροσαρµογές
Πωλήσεις / διαγραφές
Μεταφορές
Υπόλοιπο 31.12.2006

Γήπεδα
οικόπεδα
722.000
0
-97.000
-102.000
0
523.000

Κτίρια
εγκατ/σεις
2.949.288
1.109.561
-342.260
-152.213
0
3.564.377

Λοιπά
πάγια
798.650
575.017
0
-162.328
0
1.211.340

Ακιν/σεις
υπό εκτέλεση
160.795
1.274.660
0
0
-1.435.455
0

Σύνολο
4.630.734
2.959.238
-439.260
-416.541
-1.435.455
5.298.716

Συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2006
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Μεταφορές
Υπόλοιπο 31.12.2006

0
0
0
0
0

79.754
30.425
-10.231
0
99.948

596.899
152.913
-160.132
0
589.681

0
0
0
0
0

676.653
183.339
-170.363
0
689.629

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2006
Κατά την 31.12.2006

722.000
523.000

2.869.534
3.464.429

201.751
621.659

160.795
0

3.954.081
4.609.088

Αξία κτήσεως
Απογραφή 01.01.2007
Προσθήκες περιόδου
Αναπροσαρµογές
Πωλήσεις / διαγραφές
Μεταφορές
Υπόλοιπο 31.03.2007

523.000
0
0
0
0
523.000

3.564.377
25.400
0
0
0
3.589.777

1.211.340
48.155
0
0
0
1.259.494

0
0
0
0
0
0

5.298.716
73.555
0
0
0
5.372.271

Συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2007
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Υπόλοιπο 31.03.2007

0
0
0
0

99.948
23.198
0
123.146

589.681
52.779
0
642.460

0
0
0
0

689.629
75.977
0
765.606

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2007
Κατά την 31.03.2007

523.000
523.000

3.464.429
3.466.631

621.659
617.035

0
0

4.609.088
4.606.666

Σηµειώνεται ότι επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υπάρχουν προσηµειώσεις η άλλα
εµπράγµατα βάρη.
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Οι µεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής.

Αξία κτήσεως
Απογραφή 01.01.2006
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Υπόλοιπο 31.12.2006

Λογισµικά
προγράµµατα
4.106.633,73
1.335.833,11
0,00
5.442.466,84

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2006
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Υπόλοιπο 31.12.2006

2.394.222,44
741.465,17
0,00
3.135.687,61

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2006
Κατά την 31.12.2006

1.712.411,29
2.306.779,23

Αξία κτήσεως
Απογραφή 01.01.2007
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Υπόλοιπο 31.03.07

5.442.466,84
0,00
0,00
5.442.466,84

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.01.2007
Προσθήκες περιόδου
Πωλήσεις / διαγραφές
Υπόλοιπο 31.03.2007

3.135.687,61
216.040,27
0,01
3.351.727,89

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.01.2007
Κατά την 31.03.2007

2.306.779,23
2.090.738,95
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8. Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις.
Το υπόλοιπο του λογαριασµού αναλύεται ως εξής

Μετοχές µη εισηγµένες
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο

Υπόλοιπα
31.03.2007
31.12.2006
157.540,00
157.540,00
6.629,00
6.629,00
164.169,00
164.169,00

Οι µη εισηγµένες µετοχές αφορούν την εταιρεία ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ και αντιπροσωπεύουν
το 1,96% του συνόλου των µετοχών της.

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

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Προβλέψεις αποµείωσης

Υπόλοιπα
31.03.2007
31.12.2006
3.659.820,12
3.132.843,37
608.621,45
539.858,24
-112.352,31
-112.352,31
4.156.089,26
3.560.349,30

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

Μεταβατικοί λογαριασµοί
Ελληνικό δηµόσιο προκαταβολή φόρου
Λοιπές απαιτήσεις
Ελληνικό δηµόσιο - επιχορηγήσεις
παγίων
Σύνολα

Υπόλοιπα
31.03.2007
31.12.2006
40.486,23
3.524,51
177.829,93
177.813,84
645.534,25
567.929,29
372.865,83
1.236.716,24

0,00
749.267,64
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11. Έσοδα εποµένων χρήσεων από επιχορηγήσεις
Η κίνηση του λογαριασµού επιχορηγήσεων κατά την περίοδο έχει ως εξής .

Υπόλοιπα
31.03.2007
31.12.2006
35.345,60
55.485,82
372.865,83
38.506,00
26.500,00
58.646,22
381.711,43
35.345,60

Υπόλοιπο έναρξης
Νέες επιχορηγήσεις
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο τέλους

12. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις.
Το υπόλοιπο αναλύεται ως εξής.
Υπόλοιπα
31.03.2007
31.12.2006
453.870,43
272.403,07
6.797,82
6.807,54
56.220,47
37.088,95
395.947,23
1.175.638,18
135.374,85
139.933,30
113.666,35
134.852,97

Προµηθευτές
Μερίσµατα πληρωτέα
Οφειλόµενες αµοιβές
Λοιπές υποχρεώσεις
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις για φόρους τέλη
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς
οργανισµούς
Μεταβατικοί λογαριασµοί
Σύνολα

37.102,37
42.286,00
1.241.265,52

48.733,17
104,59
1.815.561,77

13. Πωλήσεις
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, αναλύεται ως εξής.
01.01 έως 31.03.07
Πωλήσεις
Κόστος
Μικτό κέρδος

Εµπορεύµατα
154.528,08
148.164,27
6.363,81

Υπηρεσίες
1.604.676,73
812.828,45
791.848,28

Σύνολο
1.759.204,81
960.992,72
798.212,09

01.01 έως 31.03.06
Πωλήσεις
Κόστος
Μικτό κέρδος

399.501,83
379.760,86
19.740,97

1.170.099,98
421.298,91
748.801,07

1.569.601,81
801.059,77
768.542,04
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14. Κόστος πωληθέντων- κόστος λειτουργίας
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των κατ΄ είδος δαπανών και ο επιµερισµός αυτών στις
λειτουργίες.

Αµοιβές προσωπικού
Αµοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αναλώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπα
01.01-31.03.2007
296.003,21
475.645,36
36.546,87
2.672,86
72.227,41
292.017,63
0,00
148.164,27
1.323.277,61

Υπόλοιπα
01.01-31.03.2006
195.716,95
269.479,44
32.216,10
1.981,29
151.142,94
266.397,90
0,00
209.967,35
1.126.901,97

960.992,72
83.604,21
57.965,58
220.715,11
1.323.277,61

801.059,77
75.417,12
52.212,58
198.212,50
1.126.901,97

Κατανεµόνενα σε
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Έξοδα ερευνών
Σύνολα

15. Φόρος Εισοδήµατος
Ο φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

Φόρος χρήσης
Αναβαλλόµενος φόρος
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Σύνολο

Υπόλοιπα
01.01-31.03.2007
97.745,08
17.297,68
0,00
115.042,76

Υπόλοιπα
01.01-31.03.2006
130.000,00
13.716,75
0,00
143.716,75

16. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2004.
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17. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31.03.07 ανέρχεται σε 38 άτοµα ενώ την
31.03.06 ανερχόταν σε 35 άτοµα

18. 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 ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής.

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και
µελών διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της
διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της
διοίκησης

31.03.2007
0,00
0,00
0,00
0,00

31.03.2006
0,00
0,00
0,00
0,00

52.500,00

49.200,00

16.176,29

124.002,06

0,00

0,00

Οι απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης τακτοποιήθηκαν κανονικά εντός
του α τριµήνου της επόµενης χρήσης

19. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων της 31.03.2007 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα
οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ).
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