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∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβούλιου 
 
Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 
3556/2007, όπως ισχύει σήµερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας και ειδικότερα : 
 
1. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας 
Βαρβάρας αριθ. 4, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
Εταιρείας.  
 
2. Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος του Θεοδώρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μωραιντίνη αριθ. 36, 
Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
3. Κυριαζής Χριστάκης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου 
αριθ. 10, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 

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

Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά µας, σύµφωνα µε τα υπό του νόµου 
οριζόµενα αλλά και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης 
Εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ AE», (εφεξής καλουµένης για λόγους 
συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «ΙΛΥ∆Α») δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ 
όσων γνωρίζουµε:  
 
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσεως 1.1.2009-31.12.2009 
(εταιρικές και ενοποιηµένες), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά 
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την 
καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, και   
 
(β) η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 
την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της 
περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.  

 
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 

 
 

Οι δηλούντες   
 
 
 

 

Βασίλειος Ανυφαντάκης Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος 

 

Κυριαζής Χριστάκης 
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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Εισαγωγικά 
  
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής 
καλουµένη για λόγους συντοµίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009-
31.12.2009). H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις τόσο του 
κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 136 σε συνδυασµό µε άρθρο 107 παρ. 3, δεδοµένου ότι η Εταιρεία 
καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις) όσο και του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 
91Α΄/30.4.2007) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την απόφαση 7/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όµως ουσιαστικό όλες τις 
σηµαντικές επιµέρους θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω 
νοµοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο 
πληροφορίες, προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την 
δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΑΕ», (εφεξής καλούµενη για λόγους συντοµίας ως «Εταιρεία» ή «ΙΛΥ∆Α») καθώς και του 
Οµίλου ΙΛΥ∆Α, στον οποίο Όµιλο, περιλαµβάνεται πλην της ΙΛΥ∆Α και η συνδεδεµένη 
(θυγατρική) εταιρεία µε την επωνυµία «Ι ΤΒΑ TELECOM ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί 
της οδού Πραξιτέλους αριθ. 29 και στην οποία η ΙΛΥ∆Α συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 
100%.  
 
Η Έκθεση περιέχει το σύνολο της αναγκαίας πληροφόρησης µε αντικειµενικό και επαρκή τρόπο 
και µε γνώµονα την ουσιαστική και όχι τυπική πληροφόρηση των θεµάτων που περιέχονται σε 
αυτήν. ∆εδοµένου ότι η Εταιρεία συντάσσει και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η 
παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, µε κύριο σηµείο αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα 
της Εταιρείας και της συνδεδεµένης µε αυτήν επιχείρησης, και µε αναφορά στα επιµέρους (µη 
ενοποιηµένα) οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας, µόνο στα σηµεία όπου έχει κριθεί σκόπιµο ή 
αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της.  
 
Η Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα 
λοιπά απαιτούµενα από τον νόµο στοιχεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση που 
αφορά στην κλειόµενη χρήση 2009. 
 
Οι θεµατικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως:   
 
ENOTHTA A΄ 
 
Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειοµένης χρήσεως 2009  
 
Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την χρήση 2009 (1.1.2009-31.12.2009), σ’ 
επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:  
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1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας  
 
Στις 12 Μαΐου 2009 πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας (Αδριανείου αριθ. 29, Αθήνα) η 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Στην  Τακτική Γενική 
Συνέλευση παρευρέθησαν µέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 67% του µετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας (9.648.431 µετοχές σε σύνολο 14.400.000 µετοχών) και εγκρίθηκαν οµόφωνα και 
παµψηφεί τα ακόλουθα:  
 
α. Οι  Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008-
31.12.2008). 
 
β. Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της 26ης Μαρτίου 2009, καθώς και η από 27 Μαρτίου 
2009  έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της εταιρείας κ. Θεόδωρου Παπαηλιού. 
 
γ. Η διανοµή µερίσµατος ύψους 62.672,00 Ευρώ, και δη την διανοµή µερίσµατος ύψους 0,00435 
Ευρώ ανά µετοχή της Εταιρείας, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) 
παρακρατείται ο αναλογούν στο µέρισµα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό 
καταβαλλόµενο ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή ανήλθε σε 0,0039 Ευρώ. Ως ηµεροµηνία 
αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή 15η Μαΐου 2009.  Η καταβολή του µερίσµατος ορίσθηκε να 
πραγµατοποιηθεί  από την πληρώτρια τράπεζα «EFG Eurobank Ergasias»  
 
δ. Η απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από 
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα και την διαχείριση της κλειοµένης εταιρικής 
χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008). 
 
ε. Η εκλογή ως ελεγκτών της χρήσεως 2009 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαµηνιαίων 
(εταιρικών και ενοποιηµένων) Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρείας, των ακολούθων µελών 
της εγγεγραµµένης στο Μητρώο Ορκωτών  Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και 
συγκεκριµένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του 
Νικολάου µε αριθµό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και β) και ως αναπληρωµατικό Ελεγκτή της 
Εταιρείας τον επίσης Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή της ΣΟΛ αεοε κ. Σεραφείµ Μακρή του 
∆ηµητρίου, κάτοικο Κυψέλης Αττικής, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, µε αριθµό Μητρώου 
Σ.Ο.Ε.Λ. 16311.και ο καθορισµό της αµοιβής τους. 
 
στ. Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που κατεβλήθησαν από 1.1.2008 έως 
31.12.2008 καθώς και αυτές που θα καταβληθούν για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2009 και 
µέχρι την επόµενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 
 
ζ. η απόκτηση ιδίων µετοχών της Εταιρείας µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, και σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους και 
προϋποθέσεις:  
 

 ο ανώτατος αριθµός των µετοχών που θα αγορασθούν να είναι ένα εκατοµµύριο 
(1.000.000) µετοχές (ήτοι ποσοστό µικρότερο του 10% του υφισταµένου συνόλου των 
µετοχών  της Εταιρείας).   

 
 το εύρος τιµών αγοράς των ιδίων µετοχών της Εταιρείας είναι 0,50 Ευρώ ανά µετοχή 

(κατώτατο όριο) και 1,50 Ευρώ ανά µετοχή (ανώτατο όριο). 
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 το χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου θα διενεργηθούν οι αγορές από την 
Εταιρεία να είναι αυτό των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία λήψεως 
της παρούσας αποφάσεως (δηλαδή το αργότερο µέχρι την 11η Μαΐου 2011). 

 
η. Η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από 0,50 Ευρώ σε 0,40 Ευρώ δι΄ 
εκάστη µετοχή και συνακόλουθα η αύξηση  του αριθµού των µετοχών της Εταιρείας από 
14.400.000 σε 18.000.000.  Έτσι το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον 
µετά την ως άνω απόφαση σε επτά εκατοµµύρια διακόσιες  χιλιάδες (7.200.000) Ευρώ, 
διαιρούµενο σε δεκαοκτώ εκατοµµύρια (18.000.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής 
αξίας 0,40 Ευρώ εκάστης. 
 
Μνηµόνιο συµφωνίας εξαγοράς εταιρείας 
 
Η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου την υπογραφή 
µνηµονίου-συµφωνίας πλαισίου για την εξαγορά του 55% της Ανώνυµης Εταιρείας 
«PROSVASIS ΑΕΒΕ Εκδόσεων και Προϊόντων Πληροφορικής», έναντι συνολικού τιµήµατος 
1.210.000 Ευρώ περίπου. 
 
Σηµειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται α) στην ανάπτυξη και διάθεση 
εξειδικευµένου λογισµικού για λογιστές, λογιστικά γραφεία και οικονοµικούς διευθυντές, β) 
στην έκδοση του εβδοµαδιαίου περιοδικού «Λογιστική PROSVASIS» καθώς και λοιπών 
βιβλίων λογιστικού και φοροτεχνικού ενδιαφέροντος και γ) στην διεξαγωγή σεµιναρίων 
επιµόρφωσης σε λογιστές -φοροτεχνικούς και οικονοµικούς διευθυντές.  
 
Η διαδικασία για την εξαγορά αυτή ευρίσκεται σε εξέλιξη έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι αναγκαίοι 
έλεγχοι και εκκρεµεί η οριστικοποίηση και υπογραφή των τελικών συµφωνητικών.  
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες     
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 
από την ύπαρξη αρκετών µικροµεσαίων σχηµάτων και ελαχίστων φορέων µε ισχυρή 
κεφαλαιακή διάρθρωση.  
 
Η εξειδικευµένη τεχνογνωσία της και η έντονη δραστηριοποίηση του συνόλου των διευθυντικών 
στελεχών της, σε συνδυασµό µε την µελέτη ανάπτυξη και εµπορία νέων προϊόντων και στην 
αναβάθµιση – βελτίωση των υφισταµένων προϊόντων, µε έµφαση στην ποιότητα των προϊόντων 
και στην δυνατότητα άµεσης ικανοποίησης της ζήτησης αλλά και των µεταβαλλόµενων 
αναγκών των τελικών πελατών, καθώς και η δηµιουργία ισχυρών υποδοµών και η διείσδυση σε 
νέες αγορές, βοηθούν την Εταιρεία να είναι διαρκώς ανταγωνιστική και να προωθεί την 
ανάπτυξή της, αλλά και την περαιτέρω είσοδό της σε νέους τοµείς µε υψηλά περιθώρια 
κερδοφορίας.  
 
Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος, είναι κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος,, κίνδυνος 
ρευστότητας και κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων. Ειδικότερα:  
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α. 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 ∆ιοίκηση. Η χρήση των 
πιστωτικών ορίων παρακολουθείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.  
 
Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι η δυσµενής οικονοµική κατάσταση της εγχώριας αγοράς µετά 
την επέλευση της οικονοµικής κρίσης, εγκυµονεί σηµαντικούς κινδύνους για τυχόν επισφάλειες 
και την δηµιουργία εκ του λόγου αυτού αρνητικών ταµιακών ροών. Έναντι των συγκεκριµένων 
κινδύνων η διοίκηση εφαρµόζει µια σειρά µέτρων, όπως ο αποκλεισµός πελατών µε εµφανή 
δείγµατα επισφάλειας, η αυστηρή διατήρηση του συµφωνηµένου χρόνου πίστωσης, εκτιµώντας 
ότι τα ευεργετικά αποτελέσµατα (αποκλεισµός τυχόν επισφαλών πελατών, µείωση τραπεζικού 
δανεισµού) θα αντισταθµίσουν τις τυχόν απώλειες εσόδων από ενδεχόµενη συρρίκνωση της 
πελατειακής της βάσης. 
Στην ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού η διοίκηση της εταιρείας, εκτιµώντας και 
εξετάζοντας εκτενώς κάθε σχετική πληροφορία ή ένδειξη, προχώρησε στο σχηµατισµό ικανών 
προβλέψεων για τυχόν επισφάλειες που ενδέχεται να προκύψουν µελλοντικά από τις συνολικές 
απαιτήσεις που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και της εταιρίας. 
Παρά ταύτα, ένεκα της συνεχιζόµενης τραγικής οικονοµικής κατάστασης που επικρατεί στην 
αγορά, η διοίκηση της εταιρίας εκτιµά ότι οι συνολικές επισφάλειες στους επόµενους µήνες 
ενδέχεται να αυξηθούν και ως εκ τούτου ο συγκεκριµένος κίνδυνος για την εταιρεία 
αξιολογείται ως σηµαντικός. 
 
β. 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και 
αναπροσαρµόζει το ταµειακό πρόγραµµα ρευστότητας µε βάση τις αναµενόµενες ταµειακές 
εισροές και εκροές. Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν διαφαίνεται κίνδυνος ρευστότητας, εφόσον 
όµως η διάρκεια της οικονοµικής κρίσης συνεχισθεί, η εταιρεία θα πρέπει να λάβει άµεσα µέτρα 
περαιτέρω περιορισµού του λειτουργικού  κόστους καθώς και οιαδήποτε άλλα µέτρα κριθούν ως 
αναγκαία (ενδεικτικά επιλογή ευέλικτων µορφών εργασίας, µείωση προσωπικού κλπ) ώστε να 
διασφαλίσει την αναγκαία και επαρκή ρευστότητα για την αντιµετώπιση των δυσµενών 
συνεπειών της οικονοµικής κρίσης.  
 
γ. 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 ο όµιλος καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια προκειµένου να είναι επαρκώς καλυµµένος έναντι του κινδύνου της µειωµένης 
τεχνολογικής εξέλιξης µε τους ακόλουθους τρόπους:  
 



ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
  
 

Ετήσια  Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2009 9

 Αναπτύσσοντας τα προϊόντα σε ευρέως διαδεδοµένες διεθνώς πλατφόρµες που έχουν 
σηµαντικό χρόνο ζωής και επιπλέον απαιτούν σηµαντικούς πόρους για την αλλαγή τους 
από την πελατειακή βάση της Εταιρείας,  

 
 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  

 
Ενόψει της ως άνω συστηµατικής και µεθοδευµένης προσπάθειας του Οµίλου και ο 
συγκεκριµένος αξιολογείται ως ελεγχόµενος. 
 
δ. Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα η εταιρεία συνεργάζεται µε Ελληνικές και ξένες τράπεζες που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα εγκεκριµένα όρια χρηµατοδοτήσεων διασφαλίζουν την 
εταιρία µε τα απαιτούµενα κεφάλαια κίνησης και οι ικανοποιητικοί όροι συνεργασίας και 
τιµολόγησης των διαφόρων τραπεζικών εργασιών βοηθούν στο περιορισµό του 
χρηµατοοικονοµικού κόστους των εταιριών του οµίλου. Επίσης η εταιρία µε συνέπεια, διατηρεί 
µακροχρόνια, εποικοδοµητική και αµοιβαία επωφελή συνεργασία µε τις συνεργαζόµενες 
τράπεζες. 
Πολιτική της εταιρίας είναι να διατηρεί το σύνολο των δανείων της σε ευρώ µε µεταβλητό 
επιτόκιο. Η πολιτική αυτή την ωφελεί σε περιπτώσεις πτώσης των επιτοκίων αντιθέτως εκτίθεται 
σε κίνδυνο ταµειακών εκροών, σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων. 
 
Τα αρνητικά αποτελέσµατα του οµίλου σε συνδυασµό µε το αρνητικό κλίµα που επικρατεί στην 
Ελληνική οικονοµία είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση του τραπεζικού δανεισµού ενώ τα 
πιστωτικά ιδρύµατα προβαίνουν καθηµερινά σε αυξητικές αναπροσαρµογές των περιθωρίων 
δανεισµού. Εξυπακούεται ότι το ποσοστό του περιορισµού ή της ανόδου του 
χρηµατοοικονοµικού κόστους των εταιριών του οµίλου στη νέα χρήση, θα εξαρτηθεί άµεσα από 
το ύψος των αναπροσαρµογών αυτών 
 
Γενικά στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα και σύµφωνα µε τις υπάρχουσες συνεργασίες µε τα 
πιστωτικά ιδρύµατα, τα τρέχοντα εγκεκριµένα πιστωτικά όρια και τους υπόλοιπους όρους 
συνεργασίας, δεν προβλέπονται τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα κίνδυνοι που ενδέχεται να 
επηρεάσουν δυσµενώς την οµαλή λειτουργία των εταιριών του οµίλου. 
Αντιθέτως, εκτιµάται ότι µια περαιτέρω επιδείνωση του ήδη αρνητικού οικονοµικού κλίµατος 
στην Ελληνική οικονοµία, µε επιπλέον µετατόπιση σηµαντικών επιτοκιακών επιβαρύνσεων από 
τα πιστωτικά ιδρύµατα στις επιχειρήσεις, ίσως να επιβαρύνει την εταιρία µε πρόσθετο δανειακό 
κόστος και να την εκθέσει σε κίνδυνο ταµιακών εκροών, κίνδυνος ο οποίος πάντως κατά την 
παρούσα χρονική στιγµή αξιολογείται ως ελεγχόµενος. 
 
ε. 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 της 
ζώνης του Ευρώ.  
Η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως εξαιρετικά χαµηλή για τον Όµιλο 
αφενός µεν διότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών του διενεργούνται σε Ευρώ, 
αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα. 
Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι παρακολουθούνται διαρκώς οι τυχόν συναλλαγµατικοί κίνδυνοι 
που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογείται η ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων, πάντως σε 
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κάθε περίπτωση και αναφορικά µε την χρήση 2010 τέτοιος κίνδυνος δεν είναι ορατός ∆εν 
ακολουθείται πολιτική αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού κινδύνου. Πρέπει τέλος να 
σηµειωθεί ότι η γενικότερη παγκόσµια ύφεση, η οποία έχει πλήξει ιδιαίτερα τον κλάδο στον 
οποίο δραστηριοποιείται η θυγατρική εταιρεία, έχει επηρεάσει αρνητικά  και σε πολύ µεγάλο 
βαθµό τα αποτελέσµατά της.  
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ 
Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  
 
Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας 
και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων, (συνδεµένα µέρη) όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 24. Ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα περιλαµβάνονται: 
 

 οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά την κλειόµενη χρήση 2009 (1.1.2009 -31.12.2009) και οι 
οποίες επηρέασαν ουσιαστικά την χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας 
κατά την εν λόγω περίοδο. 

 
 οι τυχόν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεµένου 
προσώπου που περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση, οι οποίες θα µπορούσαν να 
έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της 
Εταιρείας κατά την χρήση 2009. 

 
Σηµειώνουµε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές η οποία ακολουθεί περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
 

 το ποσό αυτών των συναλλαγών, 
 
 το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της χρήσης (31.12.2009), 

 
 την φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε τον εκδότη και 

 
 τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την 
κατανόηση της οικονοµικής θέσης της Εταιρίας, µόνον όµως εφόσον οι συναλλαγές 
αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της 
αγοράς.  

 Όµιλος Εταιρεία 
 1.01-31.12.09 1.01-31.12.08 1.01-31.12.09 1.01-31.12.08 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών     
Σε θυγατρική 0 0 80.516 0 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών     
Από θυγατρική 0 0 99.475 0 
Απαιτήσεις     
Από θυγατρική 0 0 885.585 173.507 
Υποχρεώσεις     
Σε θυγατρική 0 0 0 0 
Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών και µελών 
διοίκησης 260.693 253.253 260.693 253.253 
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  
και µέλη  της διοίκησης 35.425 48.033 35.425 48.033 
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Πλέον των ανωτέρω σηµειώνεται ότι:  
 

 Το µοναδικό συνδεδεµένο προς την Εταιρεία νοµικό πρόσωπο είναι η κατά 100% 
Θυγατρική της  Εταιρεία µε την επωνυµία «I TBA TELECOM ΑΕ»  

 
 ∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της 
Εταιρείας (και τις οικογένειές τους). 

 
 Τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω αφορούν αµοιβές, για τις προσωπικές υπηρεσίες-
εργασία που παρέχουν στην Εταιρεία, και συναλλαγές των µελών της διοίκησης της 
Εταιρείας και των διευθυντικών στελεχών αυτής κατά την εν λόγω χρονική περίοδο. 

 
 ∆εν υπήρξαν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων 

µε αυτή προσώπων που θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη 
χρηµατοοικονοµική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρείας για την χρήση 2009. 

 
 Oι συναλλαγές που περιγράφονται παραπάνω έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις 
όρους της αγοράς και δεν περιέχουν κανένα εξαιρετικό ή εξατοµικευµένο γνώρισµα το 
οποίο θα καθιστούσε επιβεβληµένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεµένο πρόσωπο 
ανάλυση αυτών. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄ 
Αναλυτικές πληροφορίες, κατά το άρθρο 4 παρ. 7 ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήµερα  
 
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των 7.200.000,00 Ευρώ, είναι 
ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρείται σε 18.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 0,40 Ευρώ εκάστης. Όλες οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών και διαπραγµατεύονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής 
Κεφαλαιοποίησης.  
 
2. ∆εν υφίστανται µετοχές, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
  
3. Οι σηµαντικές συµµετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:  
 
α) «Ι ΤΒΑ TELECOM ΑΕ» (θυγατρική), στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100% 
των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου.  
 
Περαιτέρω οι σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο και δικαιώµατα 
ψήφου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 
είναι οι ακόλουθες:  
 

Ονοµατεπώνυµο Μετοχές  Ποσοστό 
Ανυφαντάκης Βασίλειος 10.595.258 58,86% 
ΙΛΥ∆Α Πληροφορική ΑΕ 728.253 4,0% 
Σάµιος Αθανασίου 422.300 2,3% 
Μαζωνάκης Νικόλαος 412.857 2,3% 
Τζάτζανης Ιωάννης 400.623 2,2% 
Λοιποί 5.440.709 30,2% 
Σύνολα 18.000.000 100% 

 
(µε βάση το εν ισχύ µετοχολόγιο κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας εκθέσεως) 
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4. ∆εν υφίστανται γνωστοί στην Εταιρεία περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου σε κατόχους 
µετοχών της Εταιρείας. 
 
5. ∆εν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν συµφωνίες µεταξύ µετόχων, οι οποίες 
συνεπάγονται περιορισµούς στην µεταβίβαση µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση των 
δικαιωµάτων ψήφου. 
 
6. Αναφορικά µε τον διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας καθώς και τα σχετικά µε την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής, δεν υφίστανται 
κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει 
σήµερα. 
 
7. ∆εν υφίσταται ειδική αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το 
άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. 
 
8. ∆εν 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. 
9. ∆εν υφίσταται οιαδήποτε συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου αυτής ή του προσωπικού, η οποία να προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση 
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους 
εξαιτίας οιασδήποτε δηµόσιας πρότασης.         
 
Επεξηγηµατική έκθεση σχετικά µε τις πληροφορίες, α. 4 παρ. 8 ν. 3556/2007 
 
Η αρίθµηση στην παρούσα επεξηγηµατική έκθεση (η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε την παρ. 8 
του άρθρου 4 του ν. 3556/2007) ακολουθεί την αντίστοιχη σχετική αρίθµηση των πληροφοριών 
του α. 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, ως αυτές οι πληροφορίες παρατίθενται ανωτέρω. 
 
1. Η διάρθρωση και ο τρόπος σχηµατισµού του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας παρατίθεται 
αναλυτικά στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών την 26η Φεβρουαρίου 2004 και έκτοτε διαπραγµατεύονται 
αδιαλείπτως µέχρι και σήµερα. 
 
2. Ουδείς τέτοιος περιορισµός υφίσταται είτε νόµου, είτε εκ του Καταστατικού της Εταιρείας, 
ούτε από οιαδήποτε άλλη συµφωνία.  
 
3. Σε σχέση µε την συµµετοχή της Εταιρείας στην συνδεδεµένη εταιρία «Ι ΤΒΑ TELECOM 
ΑΕ», πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή ανέρχεται σε ποσοστό 100%. Τα στοιχεία σχετικά µε τον 
αριθµό µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου των προσώπων που διαθέτουν σηµαντικές συµµετοχές, 
έχουν αντληθεί από το τηρούµενο από την Εταιρεία µετοχολόγιο κατά τον χρόνο συντάξεως της 
παρούσας Εκθέσεως.  
 
4. ∆εν υπάρχουν άλλες κατηγορίες µετοχών, ει µη µόνον κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου. 
 
5. ∆εν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τέτοιοι περιορισµοί. 
 
6. Οµοίως δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τέτοιες συµφωνίες.    
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7. Στα συγκεκριµένα θέµατα το Καταστατικό της Εταιρείας δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις 
προβλέψεις του κ.ν. 2190/1920.  
 
8. ∆εν υφίσταται τέτοια ειδική αρµοδιότητα. 
 
9. Ελλείψει τέτοιων συµφωνιών, παρέλκει οιαδήποτε επεξήγηση.  
 
10. Οµοίως, ελλείψει τέτοιων συµφωνιών παρέλκει οιαδήποτε επεξήγηση.  
 
Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση συνετάγη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 3556/2007.  
  
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄ 
Πληροφορίες για εργασιακά ή περιβαλλοντικά θέµατα   
     
1. Η Εταιρεία απασχολούσε την 31-12-2009 σαράντα ένα (41) άτοµα µε εξαρτηµένη σχέση 
εργασίας καθώς και έξι (6) 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. Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης µε 
βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τα διεθνή 
πρότυπα και στοχεύει σε µία ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε το φυσικό 
περιβάλλον. Ακολουθώντας µία πορεία βιώσιµης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές της µε 
τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού.  
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄ 
 
Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας – Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες 
επιδόσεων  
 
Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνεται  µια συνοπτική απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων, 
των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση. Επίσης πέραν της απεικονίσεως παρατίθενται και ορισµένοι δείκτες τους οποίους το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αξιολογεί ως χρήσιµους για την πληρέστερη  κατανόηση των ανωτέρω 
θεµάτων 
 
Η σηµαντική πτώση του κύκλου εργασιών, των προ φόρων κερδών, των κερδών µετά από 
φόρους και η αύξηση των επισφαλειών στη τρέχουσα χρήση έναντι της προηγούµενης, τόσο σε 
ενοποιηµένη βάση όσο και επίπεδο µητρικής εταιρίας, είναι τα αρνητικά αποτελέσµατα των 
δυσµενών οικονοµικών εξελίξεων που διαδραµατίζονται στην εγχώρια και διεθνή αγορά, από τα 
τέλη της προηγούµενης χρήσης µέχρι και σήµερα. 
 
Η µεγάλη πτώση της ζήτησης, αποτέλεσµα της αβεβαιότητας που επικράτησε και επικρατεί στην 
εγχώρια αγορά και η σηµαντική έλλειψη ρευστότητας, είχαν σαν αποτέλεσµα την πτώση του 
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τζίρου του οµίλου και της εταιρίας κατά 38% και 37% αντίστοιχα, σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση. 
 
Σηµειώνεται επίσης ότι σηµαντική επίδραση στα ζηµιογόνα αποτελέσµατα του Οµίλου 
αποτέλεσε η δραστηριότητα της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «I ΤΒΑ Telecom» η οποία σε 
ατοµικό επίπεδο παρουσίασε ζηµιές ποσού  1.044 χιλ € και οι οποίες αποτελούν το 51% περίπου 
των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων. 
 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης λύσεων προκειµένου να 
αναστρέψει την αρνητική πορεία των επιδόσεων της θυγατρικής, αντικείµενο της οποίας είναι η  
µεταφορά Ελληνικού τηλεοπτικού σήµατος σε ΗΠΑ και ΚΑΝΑ∆Α, δραστηριότητα η οποία 
επηρεάσθηκε σηµαντικά από τις συνέπιες της διεθνούς οικονοµικής ύφεσης. 
 
Στα πλαίσια αυτά, και παρά τις αρνητικές προοπτικές των επιδόσεων της θυγατρικής, ως λύση 
προκρίνεται αυτή της ριζικής αναδιάρθρωσης των λειτουργιών και του σκοπού αυτής.  Την 
πρόθεσή της αυτή σκοπεύει η Εταιρεία να γνωστοποιήσει και κατά την Γενική Συνέλευση της 
θυγατρικής που αναµένεται να συνέλθει εντός των προσεχών ηµερών.     
   
Πρέπει επίσης στο σηµείο να σηµειωθεί ότι οι ζηµίες που παρουσίασε ο Όµιλος και η Εταιρεία 
στην διάρκεια της κλειοµένης χρήσης 2009 οφείλονται κατά κύριο λόγο στα αποτελέσµατα της 
θυγατρικής εταιρείας και δευτερευόντως στην οικονοµική κρίση η οποία επηρεάζει τον κύκλο 
εργασιών της Εταιρείας.  
Η Εταιρεία δεν έχει προβεί µέχρι σήµερα σε δραστική µείωση του προσωπικού της καθώς 
αφενός µεν πιστεύει στην ανάκαµψη της αγοράς κυρίως µέσω  του ΕΣΠΑ και αφετέρου επειδή 
το προσωπικό της είναι εξειδικευµένο και συνακόλουθα η  όποια τυχόν αναγκαία εκπαίδευση 
νέου προσωπικού συνεπάγεται  σηµαντικό κόστος και χρόνο.  
 
Για τον λόγο αυτό και προκειµένου η εταιρεία αφενός µεν να εξυπηρετεί απρόσκοπτα  την 
πελατειακή της βάση, υλοποιώντας παράλληλα νέα επενδυτικά σχέδια  ανάπτυξης νέων  
προϊόντων (σηµειώνεται ότι έχει ήδη κατατεθεί προς έγκριση επενδυτικό σχέδιο ύψους 5 εκ 
Ευρω µέσω του οποίου η Εταιρεία θ΄ανανεώσει τα προϊόντα της σε τεχνολογία και δη σε web 
εφαρµογές και σε WPF περιβάλλον) και αφετέρου  να είναι προετοιµασµένη για την ανάκαµψη 
της αγοράς, διατηρεί το εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο προσωπικό της, έστω και αν παροδικά 
το γεγονός αυτό συνεπάγεται δυσκολία στην περιστολή δαπανών και προσωρινή εµφάνιση 
ζηµιών .    
 
 
Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγµένων της χρήσης 2009, 
παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών της εταιρίας. 
 
 

  Όµιλος  
 31.12.09 31.12.08 31.12.07 31.12.06 

Σύνολο ενεργητικού 13.436.212 14.075.059 13.793.388 12.448.877 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.919.185 11.518.613 10.786.348 9.874.624 
Κύκλος εργασιών 4.509.567 7.322.673 6.578.520 6.139.004 
Μικτά κέρδη 855.148 3.345.078 3.311.928 3.220.104 
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων -2.124.880 1.341.723 1.584.297 1.544.149 
Κέρδη (ζηµίες) µετά από  φόρους -2.057.896 1.015.448 1.221.325 1.146.814 
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 Εταιρεία  
 31.12.09 31.12.08 31.12.07 31.12.06 
Σύνολο ενεργητικού 13.099.022 13.912.221 13.793.388 12.448.877 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.758.955 11.522.756 10.786.348 9.874.624 
Κύκλος εργασιών 4.177.167 6.594.407 6.578.520 6.139.004 
Μικτά κέρδη 1.391.405 3.623.693 3.311.928 3.220.104 
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων -2.290.963 1.344.739 1.584.297 1.544.149 
Κέρδη (ζηµίες) µετά από  φόρους -2.222.270 1.019.593 1.221.325 1.146.814 

 
Αντιστοίχως οι ποσοστιαίες µεταβολές έχουν ως εξής 
 

 Όµιλος 
 31.12.09 31.12.08 31.12.07 
Σύνολο ενεργητικού -5% 2% 11% 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -23% 7% 9% 
Κύκλος εργασιών -38% 11% 7% 
Μικτά κέρδη -74% 1% 3% 
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων -258% -15% 3% 
Κέρδη (ζηµίες) µετά από  φόρους -303% -17% 6% 

 
 
 
 

 Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.07 
Σύνολο ενεργητικού -6% 1% 11% 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -24% 7% 9% 
Κύκλος εργασιών -37% 0% 7% 
Μικτά κέρδη -62% 9% 3% 
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων -270% -15% 3% 
Κέρδη (ζηµίες) µετά από  φόρους -318% -17% 6% 

 
 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ΄ 
Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη του Οµίλου για την χρήση 2010 
 
Το 2010 όπως είναι γνωστό, και όχι µόνο, θα είναι για όλους µία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, 
καθόσον η παγκόσµια κρίση που εξελίσσεται ραγδαία, θα επηρεάσει έντονα και την ελληνική 
αγορά, όπως φαίνεται και από τις µέχρι τώρα εξελίξεις.  
 
Στην πραγµατικότητα, οι εξελίξεις και µε βάση την διαρκώς επιδεινούµενη καθηµερινή 
πραγµατικότητα είναι αδύνατον να προβλεφθούν, αλλά µε βάση τα έως τώρα δεδοµένα η 
στρατηγική της Εταιρίας για το 2010 συνοψίζεται στα εξής : 
 

 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 της εξαγωγικής της δραστηριότητας, πάντοτε όµως µε ασφαλείς 
συνθήκες  που να  µην εκθέτουν τον Όµιλο σε οιονδήποτε  κίνδυνο. 
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 διεύρυνση της γκάµας των προϊόντων σε νέες κάθετες αγορές και επέκταση της 
δραστηριότητας της Εταιρείας στον ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα. 

   
 παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υποστήριξης προς τους πελάτες και διατήρηση της 
συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας. Στρατηγική επιδίωξη της εταιρείας  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. 

 
 συνεχή επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Οµίλου, ώστε αυτό να 
εκµεταλλεύεται τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τεχνολογίας για την προώθηση των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

  
 διαρκής 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.  

 
Μέσω της στρατηγικής αυτής η Εταιρεία ευελπιστεί ότι θα κατορθώσει να αναστρέψει την 
αρνητική συγκυρία που διαµορφώθηκε την διάρκεια της παρελθούσης χρήσεως και να επανέλθει 
σε ρυθµούς ανάπτυξης και κερδοφορίας, µε την αυτονόητη βέβαια  προϋπόθεση ότι οι ήδη 
αρνητικές συνθήκες που πλήττουν την εγχώρια αγορά δεν επιδεινωθούν δραµατικά στην 
διάρκεια  των εποµένων µηνών   
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Η΄ 
 
Λοιπές πληροφορίες 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από την λήξη της κλειοµένης 
χρήσεως µέχρι και την ηµέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης µε εξαίρεση τα ακόλουθα.  
 
α) η διαδικασία για την εξαγορά ποσοστού 55% της Ανώνυµης Εταιρείας «PROSVASIS ΑΕΒΕ 
Εκδόσεων και Προϊόντων Πληροφορικής», ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη έχουν 
ολοκληρωθεί όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι και εκκρεµεί η οριστικοποίηση και υπογραφή των 
τελικών  συµφωνητικών, η οποία αναµένεται όπως λάβει χώρα εντός των προσεχών µηνών.  
Για την υλοποίηση της εξαγοράς αυτής (το συνολικό τίµηµα της οποίας ανέρχεται στο ποσό  των 
1.2010.000 Ευρώ περίπου) θα χρησιµοποιηθούν και ίδιες µετοχές της εταιρείας.  Για τον σκοπό 
αυτό εξάλλου (αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών 
άλλης εταιρείας) λαµβάνουν χώρα  εκ µέρους της Εταιρείας  και δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε 
τα υπό του νόµου οριζόµενα,  αγορές ιδίων µετοχών, πάντοτε εντός του πλαισίου της σχετικής 
απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 12ης Μαΐου 2009 
Υπενθυµίζουµε ότι η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διάθεση 
εξειδικευµένου λογισµικού για λογιστές, λογιστικά γραφεία και οικονοµικούς διευθυντές, στην 
έκδοση του εβδοµαδιαίου περιοδικού «Λογιστική PROSVASIS», καθώς και λοιπών βιβλίων 
λογιστικού και φοροτεχνικού ενδιαφέροντος και στην διεξαγωγή σεµιναρίων επιµόρφωσης  σε 
λογιστές – φοροτεχνικούς και οικονοµικούς διευθυντές.  
β) ενόψει της εµφανίσεως ζηµιών και αρνητικών ιδίων κεφαλαίων στην θυγατρική εταιρεία 
αναµένεται  να συγκληθεί άµεσα Γενική Συνέλευση των µετόχων της, προκειµένου να λάβει 
αποφάσεις για την υιοθέτηση των όποιων µέτρων σχετίζονται µε την πορεία της  
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Ουδεµία από τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην ενοποίηση, πλην της Εταιρείας,  διαθέτει 
µετοχές ή µερίδια της παρ. 5 του άρθρου 103 του κ.ν. 2190/1920. Η Εταιρεία κατά την 
31.12.2009  κατείχε 512.933 ίδιες µετοχές και το αντίστοιχο κόστος κτήσης αυτών ανήρχετο σε 
€ 478.860.   
 
Αναφορικά µε την προβλεπόµενη εξέλιξη της Εταιρείας καθώς και των εταιρειών που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, σχετική ανάλυση παρατίθεται στην Ενότητα Ζ΄ της παρούσας 
έκθεσης.  
 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Βασίλειος Ανυφαντάκης 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

 
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας « ΙΛΥ∆Α Ανώνυµος Εµπορική Κατασκευαστική Εταιρεία 

Συστηµάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών ». 
  
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
«ΙΛΥ∆Α Ανώνυµος Εµπορική Κατασκευαστική Εταιρεία Συστηµάτων Πληροφορικής και 
Παροχής Υπηρεσιών» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από  την εταιρική και 
ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις εταιρικές και 
ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών 
ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών 
λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για 
την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές 
και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης 
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας και των 
θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις 
ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2010   
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Θεόδωρος Ν. Παπαηλιού 

ΑΜ ΣΟΕΛ 16641 
 
 
 
 
 
 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Κατάσταση Οικονοµικής θέσης.  
 
 

  Όµιλος Εταιρεία 
Ενεργητικό Σηµ. 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 6 4.997.657 5.110.548 4.997.657 5.110.548 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 3.275.850 3.267.784 3.236.200 2.965.071 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 9 0 0 1 322.752 
Χρηµ/κα στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 8 185.140 185.140 185.140 185.140 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  15.435 15.435 6.629 6.629 
Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού  8.474.082 8.578.907 8.425.626 8.590.140 
      
Αποθέµατα 10 251.950 374.209 251.950 374.209 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 11 2.852.853 2.750.099 2.727.965 2.630.243 
Λοιπές απαιτήσεις 12 1.283.094 1.609.508 1.137.009 1.621.306 
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
αυτών 13 574.233 762.335 556.473 696.322 
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού  4.962.130 5.496.152 4.673.396 5.322.081 
Σύνολο  ενεργητικού  13.436.212 14.075.059 13.099.022 13.912.221 
      
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις      
Μετοχικό κεφάλαιο 14 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 
Ίδιες µετοχές 16 -478.860 0 -478.860 0 
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής 15 422.643 422.643 422.643 422.643 
Λοιπά αποθεµατικά 15 1.837.489 1.695.425 1.837.489 1.695.425 
Υπόλοιπο κερδών  εις νέο  -62.087 2.200.545 -222.317 2.204.688 
Σύνολο   8.919.185 11.518.613 8.758.955 11.522.756 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  8.919.185 11.518.613 8.758.955 11.522.756 
      
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 17 62.500 50.000 62.500 50.000 
∆άνεια τραπεζών 20 533.333 0 533.333 0 
Έσοδα εποµένων χρήσεων από 
επιχορηγήσεις 18 92.935 169.710 92.935 169.710 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 19 490.819 599.513 490.819 599.513 
Λοιπές προβλέψεις  50.000 10.000 50.000 10.000 
Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων   1.229.587 829.223 1.229.587 829.223 
      
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 20 1.800.000 302.408 1.800.000 302.408 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21 1.420.773 1.420.559 1.243.814 1.255.388 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση 20 66.667 0 66.667 0 
Φόρος εισοδήµατος  0 4.256 0 2.446 
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων  3.287.440 1.727.223 3.110.481 1.560.242 
      
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων  13.436.212 14.075.059 13.099.022 13.912.221 
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Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων. 
 

  Όµιλος Εταιρεία 
 Σηµ 01.01 - 31.12.09 01.01 - 31.12.08 01.01 - 31.12.09 01.01 - 31.12.08 
Πωλήσεις  4.509.567 7.322.673 4.177.167 6.594.407 
Κόστος πωλήσεων 22 3.654.419 3.977.595 2.785.761 2.970.714 
Μικτό κέρδος  855.148 3.345.078 1.391.405 3.623.693 
Άλλα λειτουργικά έσοδα 23 117.447 237.246 108.891 237.246 
Έξοδα διάθεσης 22 671.941 458.992 537.576 458.992 
Έξοδα διοίκησης 22 501.661 514.837 497.426 509.991 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 22 1.092.946 1.121.980 1.087.868 1.121.980 
Άλλα λειτουργικά έξοδα 24 778.752 79.230 410.567 79.230 
Μερικό σύνολο  -2.072.705 1.407.285 -1.033.140 1.690.746 
Προβλέψεις αποµείωσης 26 0 0 1.208.336 0 
Λειτουργικό αποτέλεσµα  -2.072.705 1.407.285 -2.241.477 1.690.746 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  1.165 1.405 1.165 1.405 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  53.340 66.967 50.651 59.224 
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)  -2.124.880 1.341.723 -2.290.963 1.632.927 
Φόρος εισοδήµατος 25 -66.983 326.275 -68.693 325.147 
Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες  -2.057.896 1.015.448 -2.222.270 1.307.780 

Κέρδος (ζηµιά) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 28 0 0 0 -288.188 
Καθαρό κέρδος (ζηµιά) περιόδου  -2.057.896 1.015.448 -2.222.270 1.019.593 
Λοιπά συνολικά έσοδα      
Μεταβολή αποθεµατικών από αλλαγή συντελεστή      
αναβαλλόµενης φορολογίας  0 26.415 0 26.415 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  -2.057.896 1.041.863 -2.222.270 1.046.008 
Κατανεµηµένα σε:      
Μετόχους µητρικής  -2.057.896 1.015.448 -2.222.270 1.019.593 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 0 0 
Κέρδη ανά µετοχή ( σε € ανά µετοχή) 27 -0,143 0,071 -0,154 0,071 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Εταιρεία 
 
 
 

 Μετοχικό  Αποθεµατικά Τακτικό Λοιπά  Ίδιες Υπόλοιπο  
 Κεφάλαιο αναπ/ρµογής αποθεµατικό αποθεµατικά µετοχές εις νέον Σύνολο 
        
Υπόλοιπα την 01.01.09 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 0 2.204.688 11.522.756 
∆ιάθεση κερδών χρήσης 08 0 0 9.013 133.051 0 -142.064 0 

Αγορά ιδίων 0 0 0 0 
-

478.860 0 -478.860 
Μέρισµα χρήσης 08 0 0 0 0 0 -62.672 -62.672 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 -2.222.270 -2.222.270 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.09 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 
-

478.860 -222.317 8.758.955 

        
Υπόλοιπα την 01.01.08 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 7.200.000 396.228 230.180 1.299.738 0 1.660.202 10.786.348 
∆ιάθεση κερδών χρήσης 2007 0 0 25.402 140.105 0 -165.507 0 
∆ιόρθωση συντελεστή αναβαλλόµενου φόρου  0 26.415 0 0 0 0 26.415 
Μέρισµα χρήσης 2007 0 0 0 0 0 -309.600 -309.600 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 1.019.593 1.019.593 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.08 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 0 2.204.688 11.522.755 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Όµιλος 
 
 

 Μετοχικό  Αποθεµατικά Τακτικό Λοιπά  Ίδιες Υπόλοιπο ∆ικαιώµατα  
 Κεφάλαιο αναπ/ρµογής αποθεµατικό αποθεµατικά µετοχές εις νέον µειοψηφίας Σύνολο 
         
Υπόλοιπα την 01.01.09 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 0 2.200.546 0 11.518.614 
∆ιάθεση κερδών χρήσης 08 0 0 9.013 133.051 0 -142.064 0 0 

Αγορά ιδίων 0 0 0 0 
-

478.860 0 0 -478.860 
Μέρισµα χρήσης 08 0 0 0 0 0 -62.672 0 -62.672 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 -2.057.896 0 -2.057.896 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.09 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 
-

478.860 -62.086 0 8.919.185 

         
         
Υπόλοιπα την 01.01.08 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 7.200.000 396.228 230.180 1.299.738 0 1.660.205 0 10.786.351 
∆ιάθεση κερδών χρήσης 2007 0 0 25.402 140.105 0 -165.507 0 0 
∆ιόρθωση συντελεστή αναβαλλόµενου φόρου  0 26.415 0 0 0 0 0 26.415 
Μέρισµα χρήσης 2007 0 0 0 0 0 -309.600 0 -309.600 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 1.015.448 0 1.015.448 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.08 7.200.000 422.643 255.582 1.439.843 0 2.200.546 0 11.518.613 
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Κατάσταση ταµιακών ροών  
 Όµιλος Εταιρεία 
Λειτουργικές δραστηριότητες 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08 
Κέρδη προ φόρων -2.124.880 1.341.725 -2.290.963 1.344.739 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις 1.494.216 1.176.615 1.402.454 1.161.322 
Προβλέψεις 769.980 -5.000 1.610.252 -5.000 
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -91.776 -231.977 -91.776 -231.977 
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -1.165 -1.405 -1.165 -1.405 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 53.340 66.967 50.651 59.224 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης      
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 122.259 -59.156 122.259 -59.156 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -322.859 287.846 -888.424 395.905 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -4.042 -375.996 -14.020 -541.167 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -53.340 -66.967 -50.651 -59.224 
Καταβληµένοι φόροι -1.710 -238.216 0 -238.897 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -159.976 1.894.436 -151.383 1.824.362 
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων -1.600.351 -1.802.948 -1.560.692 -1.747.693 
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 15.000 599.173 15.000 599.173 
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων 0 7.151 0 7.151 
Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων 0 -36.406 0 -87.600 
(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση παγίων 0 947 0 947 
Τόκοι εισπραχθέντες 1.165 1.405 1.165 1.405 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -1.584.186 -1.230.678 -1.544.527 -1.226.617 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.097.592 100.779 2.097.592 100.779 
Μερίσµατα πληρωτέα -62.672 -309.600 -62.672 -309.600 
Αγορά ιδίων µετοχών -478.860 0 -478.860 0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 1.556.060 -208.821 1.556.060 -208.821 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -188.102 454.937 -139.850 388.924 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης  762.335 307.398 696.322 307.398 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 574.233 762.335 556.473 696.322 
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 Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 

1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η Ανώνυµη Εταιρεία «ΙΛΥ∆Α Ανώνυµος εµπορική Κατασκευαστική Εταιρεία Συστηµάτων 
Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών» (η εταιρεία) και οι θυγατρικές της (ο όµιλος) 
δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λογισµικού και στη παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών 
προηγµένης τεχνολογίας στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Ο Όµιλος 
δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα 
 
Η Εταιρία είναι Ελληνική µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 26939/06/Β/92/7, µε έδρα στο ∆ήµο Αθηναίων, 
οδός Αδριανείου 29 ΤΚ 11525 και οι µετοχές της είναι εισηγµένες στην κατηγορία µικρής 
κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας (εφεξής οι οικονοµικές καταστάσεις) εγκρίθηκαν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 30 Μαρτίου 2009. 
 
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους 
που παρουσιάζονται.  
 

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 
 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» αφορούν τη 
χρήση 2009. Έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας, την 
αρχή του δουλευµένου και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 
καθώς και τις ∆ιερµηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC) και έχουν 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης στη τρέχουσα χρήση εφαρµόσθηκε το αναθεωρηµένο 
∆.Λ.Π. 1, αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2008, το οποίο δεν είχε καµία επίπτωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις, δεδοµένου ότι διαφοροποίησε µόνο τους τίτλους αυτών. Όλα τα 
αναθεωρηµένα ή νεοκδοθέντα πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στον όµιλο και ήταν σε 
ισχύ την 31 ∆εκεµβρίου 2009, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα. Η 
σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, έχει γίνει µε τις 
λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν στη χρήση 2008. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους και είναι εκπεφρασµένες σε Ευρώ. 
 
2.1.1. Χρήση εκτιµήσεων. 
 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την χρήση αναλυτικών 
λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών, που 
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 
ενδεχοµένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων 
καθώς και τα παρουσιαζόµενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Παρά το 
γεγονός ότι οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης του Οµίλου, τα 
πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές (σηµ.4). 
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2.1.2. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων. 
 
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC), 
έχουν ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάµενα 
πρότυπα, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η εκτίµηση της διοίκησης της εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από 
την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου 
και της εταιρίας, παρατίθεται παρακάτω. 
 
2.1.2.1. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ εντός της χρήσης 2009 
 
Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε ισχύ, για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Το αναθεωρηµένο πρότυπο απαιτεί την παρουσίαση αναδιατύπωσης του ισολογισµού έναρξης της 
συγκριτικής περιόδου σε περιπτώσεις επαναταξινόµησης συγκριτικής πληροφόρησης και εισάγει την 
κατάσταση συνολικού εισοδήµατος η οποία µπορεί να είναι µία ενιαία κατάσταση ή δύο ξεχωριστές 
καταστάσεις και στην οποία θα αναγνωρίζονται όλες οι µεταβολές της καθαρής θέσης που δεν 
προέρχονται από συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες. Επίσης το πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε τον Μάιο 
του 2008 για να διευκρινίσει ότι µερικά και όχι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 
οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορική εκµετάλλευση 
είναι παραδείγµατα κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων. 
Το πρότυπο αυτό εφαρµόσθηκε από 01.01.2009 και πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δεν είχε 
ουσιώδη επίπτωση για τον Όµιλο και την Εταιρία. 
 
Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. 
 
Το εν λόγω τροποποιηµένο πρότυπο απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που 
σχετίζεται άµεσα µε την κατασκευή ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πληρούν συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις. Η επιλογή για άµεση εξοδοποίηση του συνολικού κόστους δανεισµού απαλείφθηκε. 
Τον Μάιο του 2008 το ∆.Λ.Π. 23 τροποποιήθηκε επίσης, για να ορίσει ότι ο τόκοι υπολογίζονται µε 
την χρήση της µεθόδου του αποτελεσµατικού επιτοκίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ∆.Λ.Π.39. 
Το πρότυπο αυτό δεν είχε ουσιώδη επίπτωση, γιατί ό Όµιλος και η Εταιρία επί του παρόντος είχαν 
ολοκληρώσει τα επενδυτικά τους σχέδια. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Οι τροποποιήσεις απαιτούν, την αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια, εξαγοράσιµων χρηµατοοικονοµικών 
µέσων που επιβάλλουν στην οντότητα την δέσµευση να παραδώσει σε ένα τρίτο µέρος, ένα αναλογικό 
µερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της κατά την λύση της, όταν πληρούνται 
συγκεκριµένες συνθήκες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 
∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή 
µετά την 01/01/2009. 
 
Το ∆.Π.Χ.Α. 8 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά Τοµέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που 
επιφέρει το πρότυπο, είναι, η βάση διαχωρισµού των λειτουργικών τοµέων και η δυνατότητα 
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επιµέτρησης των στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των 
εσωτερικών αναφορών προς τον λαµβάνοντα τις αποφάσεις, προκειµένου να κατανεµηθούν οι πόροι 
και να εκτιµηθεί η απόδοση. 
Στη τρέχουσα χρήση ο όµιλος εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρµογής του και κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι αυτές δεν συντρέχουν. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Με βάση την τροποποίηση αυτή, επιτρέπεται κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α., στις ατοµικές 
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας, να γίνει χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους για 
επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
εφαρµογή για την Εταιρία. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που Βασίζονται στην Αξία Μετοχών», µε ισχύ από 
01.01.2009. 
 
Οι τροποποιήσεις πραγµατεύονται θέµατα συνθηκών ωρίµανσης και ακυρώσεων δικαιωµάτων. 
Συγκεκριµένα ορίζει ότι οι συνθήκες ωρίµανσης είναι συνθήκες υπηρεσίας και αποδοτικότητας και 
συνεπώς λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία της 
παραχώρησης. Επίσης καθορίζει ότι όλες οι ακυρώσεις δικαιωµάτων, ανεξάρτητα αν προέρχονται από 
την οντότητα ή από τα άλλα µέρη πρέπει να έχουν τον ίδιο λογιστικό χειρισµό. Οι τροποποιήσεις 
αυτές δεν έχουν εφαρµογή από τον Όµιλο και την Εταιρία. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Με βάση τις τροποποιήσεις µία επένδυση σε συγγενή είναι ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο για 
σκοπούς ελέγχου της αποµείωσης. Συνεπώς τυχόν ζηµίες αποµείωσης δεν κατανέµονται σε υπεραξία 
και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης και τυχόν αναστροφή ζηµιών αποµείωσης αφορά το 
σύνολο της επένδυσης. Επίσης όταν µια επένδυση σε συγγενή εταιρία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε 
το ∆.Λ.Π. 39, δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 28. Ο Όµιλος έχει ήδη εφαρµόσει 
αυτή την αρχή. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η εύλογη αξία µείον το κόστος της πώλησης προσδιορίζονται µε 
την χρήση τεχνικών προεξόφλησης των χρηµατοροών, παρέχονται ισοδύναµες γνωστοποιήσεις µε 
αυτές που προβλέπονται για τον προσδιορισµό της αξίας χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν 
εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρία. 
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Τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π.38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι προκαταβολές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν 
γίνονται προκαταβολικά για την απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή για την λήψη 
υπηρεσιών. Επίσης έγινε τροποποίηση του λεκτικού σχετικά µε την διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα 
στοιχεία, που στην ουσία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και των άλλων, εκτός της σταθερής µεθόδου 
απόσβεσης, επί των αΰλων στοιχείων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρµογή στον όµιλο και την 
εταιρία. 
 
Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, µία τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που έχει ως συνέπεια, η 
µεταβολή των υπεσχηµένων παροχών να επηρεάζεται από µελλοντικές αυξήσεις µισθών, να θεωρείται 
περικοπή, ενώ τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα που µεταβάλει τα οφέλη που αποδίδονται σε 
παρελθούσα υπηρεσία, θεωρείται αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας, αν καταλήγει σε µείωση της 
παρούσας αξίας της δέσµευσης καθορισµένης παροχής. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρµογή 
στον όµιλο και την εταιρία. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», µε ισχύ 
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε θέµατα αναταξινόµησης παραγώγων από την κατηγορία των 
επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, στην περίπτωση παύσης ή έναρξης σχέσης 
αντιστάθµισης, σε τροποποιήσεις του ορισµού των στοιχείων που επιµετρώνται σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων και σε τροποποιήσεις σχετικά µε τον καθορισµό του αποτελεσµατικού επιτοκίου σε 
περίπτωση που ένα χρεωστικό µέσο παύει να είναι αντισταθµισµένο στοιχείο. Οι τροποποιήσεις αυτές 
δεν είχαν εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρία. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 
µετά την 01.01.2009. 
 
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι οντότητες που αποκτούν ενσώµατα πάγια µε σκοπό την 
ενοικίαση και στην συνέχεια την πώλησή τους, παρουσιάζουν το αντίτιµο από την πώληση ως έσοδο 
και µεταφέρουν τα στοιχεία αυτά από τα ενσώµατα πάγια στα αποθέµατα όταν καθίστανται 
προοριζόµενα για πώληση. Αντίστοιχη τροποποίηση έγινε και στο ∆.Λ.Π. 7 «Κατάσταση ταµιακών 
ροών» βάσει της οποίας οι ταµιακές ροές από την αγορά ενοικίαση και πώληση τέτοιων στοιχείων 
αναγνωρίζονται στις ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν 
εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρία. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.29 «Χρηµατοοικονοµική Αναφορά σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες», µε 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Οι τροποποιήσεις έγιναν για να δώσουν έµφαση στο γεγονός ότι ένας αριθµός περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων επιµετρώνται σε εύλογη αξία και όχι στο κόστος. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 
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Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 31 «Συµφέροντα σε Κοινοπραξίες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν ένα συµφέρον σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π. 39 δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 31. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 
εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.20 «Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις Κρατικής 
Βοήθειας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, η λήψη δανείου από το κράτος µε επιτόκιο µικρότερο αυτού της 
αγοράς λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20 και όχι το ∆.Λ.Π. 39. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία.  
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, ακίνητα που είναι στο κατασκευαστικό στάδιο και προορίζονται 
για επενδύσεις σε ακίνητα µε την ολοκλήρωση τους, είναι εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 40 
και συνεπώς µπορούν να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν εφαρµογή 
στον όµιλο και την εταιρία. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 
01.01.2009. 
 
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, αίρεται η απαγόρευση της λήψης του βιολογικού µετασχηµατισµού 
ως παραµέτρου για την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και 
απαιτείται ή χρήση του αγοραίου επιτοκίου, όταν για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας 
χρησιµοποιείται η προεξόφληση των µελλοντικών ταµιακών ροών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 
εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», µε ισχύ, για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2008. 
 
Η διερµηνεία αυτή, περιγράφει τον λογιστικό χειρισµό της ανταµοιβής της εµπιστοσύνης, που µια 
οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια µιας συναλλαγής πώλησης αγαθών, παροχής 
υπηρεσιών, ή χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και η οποία (ανταµοιβή 
της εµπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί στο µέλλον, µε 
την λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση, αγαθών ή υπηρεσιών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στον 
όµιλο και την εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 15 «Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Η ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες για το αν εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 18 ή το ∆.Λ.Π. 11 σε περιπτώσεις 
κατασκευής ακινήτων. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 16 «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκµεταλλεύσεις Εξωτερικού», µε ισχύ για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.10.2008. 
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Η διερµηνεία ορίζει, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, λογιστική αντιστάθµισης µπορεί να εφαρµοσθεί, 
µόνον για συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του λειτουργικού νοµίσµατος της 
εκµετάλλευσης του εξωτερικού και του λειτουργικού νοµίσµατος της µητρικής εταιρίας. Η διερµηνεία 
αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 
 
∆.Π.Χ.Α. 7 «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για τα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία», µε ισχύ για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. 
 
Οι βελτιώσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, αφορούν την 
ένταξη και παρουσίαση των επιµετρήσεων σε εύλογη αξία, σε τρία επίπεδα ιεράρχησης (Επίπεδο 1, 
όπου γίνεται χρήση δηµοσιευµένων τιµών, Επίπεδο 2 όπου γίνεται χρήση δεδοµένων που προκύπτουν 
από παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά και Επίπεδο 3, όπου χρησιµοποιούνται δεδοµένα που δεν 
βασίζονται σε παρατηρήσιµες στην αγορά τιµές) και κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά µε 
τον κίνδυνο ρευστότητας. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν θα έχουν κάποια επίπτωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις µε δεδοµένο ότι αφορούν γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν 
χρησιµοποιούνται ευρέως από την εταιρία και το όµιλο. 
 
∆ιερµηνεία 9 και ∆.Λ.Π. 39 «Τροποποιήσεις για Ενσωµατωµένα Παράγωγα», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που λήγουν την ή µετά την 30.06.2009. 
 
Βάσει αυτών των τροποποιήσεων, σε περίπτωση επαναταξινόµησης χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων έξω από την κατηγορία των «επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων», πρέπει να γίνεται επανεκτίµηση των ενσωµατωµένων σε κύρια σύµβαση 
παραγώγων. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρία διότι δεν 
γίνεται χρήση τέτοιων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 
 
2.1.2.2. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ µετά την χρήση 2009 
 
Αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. 
 
Με σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο ∆.Π.Χ.Π. 3, που αφορούν την επιµέτρηση των 
δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να επιµετρώνται στην εύλογη αξία 
κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του κόστους που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση, και την 
αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσµάτων, του αποτελέσµατος από την επανεπιµέτρηση του 
ενδεχόµενου ανταλλάγµατος που ταξινοµήθηκε ως υποχρέωση. Το πρότυπο αυτό θα εφαρµοσθεί από 
τον όµιλο και την εταιρία από την 01.01.2010 αν συντρέξει περίπτωση. 
 
Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», µε ισχύ για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. 
 
Με Βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο 
αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. 
Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης επιµετράται σε εύλογη 
αξία και το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Τον Μάιο του 2008 το ∆.Λ.Π 27 
τροποποιήθηκε επίσης, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009, για να 
διευκρινίσει ότι όταν µία επένδυση σε θυγατρική λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 και 
ταξινοµηθεί ως κατεχόµενη για πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5, το ∆.Λ.Π. 39 συνεχίζει να 
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εφαρµόζεται. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρµοσθεί από τον όµιλο και την εταιρία από την 01.01.2010 
αν συντρέξει περίπτωση. 
 
Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για 
Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 
µετά την 01.07.2009. 
 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 
µιας θυγατρικής στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για πώληση. Ο 
Όµιλος και η Εταιρία, θα εφαρµόσουν την τροποποίηση άµεσα, αν συντρέξει περίπτωση. 
 
∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», µε ισχύ για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. 
 
Η διερµηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανοµή µη ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε 
ιδιοκτήτες, επιµετράται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία που η διανοµή εγκρίνεται από το 
αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, τυχόν 
διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και της υποχρέωσης για 
διανοµή, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον 
Όµιλο και την Εταιρία. 
 
∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2009. 
 
Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα λήψης ενσωµάτων παγίων από πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή 
τους µε δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες, ή για 
αµφότερα. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρία. 
 
Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2011. 
 
Το νέο πρότυπο απλοποίησε τον ορισµό των συνδεδεµένων µερών και έδωσε κάποιες εξαιρέσεις 
γνωστοποιήσεων για τις οντότητες που συνδέονται µε το κράτος. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας και του οµίλου. 
 
«∆.Π.Χ.Α. 9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά 
την 01.01.2013. 
 
Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήµα για την αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 39 και προβλέπει ότι τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου για την 
διαχείριση τους και επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. ∆εν 
αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και την εταιρία. 
 
«Τροποποίηση της ∆ιερµηνείας 14 Προπληρωµή της Ελάχιστης Απαίτησης Χρηµατοδότησης» µε 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2011. 
 
Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρία. 
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∆ιερµηνεία 19 «Αντικατάσταση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε Συµµετοχικούς Τίτλους», 
µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την η µετά την 01.07.2010. 
 
Η διερµηνεία καθορίζει το λογιστικό χειρισµό κατά την αντικατάσταση υποχρεώσεων µιας οντότητας 
µε συµµετοχικούς τίτλους της. Βάσει της εν λόγω διερµηνείας, η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας 
της υποχρέωσης και εύλογης αξίας των συµµετοχικών τίτλων, αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. Η εν λόγω διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή για τον όµιλο και 
την εταιρία. 
 
Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 «Κατάταξη ∆ικαιωµάτων», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.02.2010. 
 
Βάσει της εν λόγω τροποποίησης, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης, ή δικαιώµατα αγοράς 
µετοχών, για απόκτηση ενός σταθερού αριθµού ιδίων µετοχών µιας οντότητας έναντι ενός σταθερού 
ποσού οποιουδήποτε νοµίσµατος, είναι συµµετοχικός τίτλος αν η οντότητα τα προσφέρει αναλογικά 
σε όλους του υπάρχοντες ιδιοκτήτες της ίδιας κατηγορίας των µη παράγωγων συµµετοχικών τίτλων 
της. Η εν λόγω τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρία. 
 
Τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρόσθετες Τροποποιήσεις για τους Εφαρµόζοντες για Πρώτη Φορά 
τα ∆.Π.Χ.Α.», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010. 
 
Η εν λόγω τροποποίηση εισάγει πρόσθετες εξαιρέσεις (χρήση τεκµαιρόµενου κόστους) για 
περιουσιακά στοιχεία που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη οντοτήτων που εξάγουν πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο και εφαρµόζουν τα ∆.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή 
στον όµιλο και την εταιρία. 
 
Τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Α. 2 «Πληρωµή βάσει αξίας των µετοχών του οµίλου που διακανονίζεται 
σε µετρητά», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010. 
 
Αντικείµενο της τροποποίησης είναι ο χειρισµός τέτοιων συναλλαγών στις ατοµικές ή ξεχωριστές 
οικονοµικές καταστάσεις της οντότητας που λαµβάνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες και η οποία δεν έχει 
δέσµευση να διακανονίσει την συναλλαγή. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν 
εφαρµογή από τον όµιλο και την εταιρία. 
 
«∆ιάφορες Βελτιώσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες». 
 
Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν διάφορες ηµεροµηνίες ισχύος, κυρίως για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010 και δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις 
 
 
2.2. Ενοποίηση - Αποτίµηση θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων 
 
Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος της 
απόκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των 
συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία 
της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα 
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που συνιστούν µια επιχειρηµατική 
ενοποίηση αποτιµώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού 
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συµµετοχής. Το πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος, 
καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος απόκτησης είναι µικρότερο από την εύλογη αξία 
των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 
∆ιεταιρικές συναλλαγές και διεταιρικά υπόλοιπα και απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ 
των εταιριών του οµίλου διαγράφονται. Οι απραγµατοποίητες ζηµίες, διαγράφονται εφόσον δεν 
υπάρχει ένδειξη αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των 
θυγατρικών είναι ίδιες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όµιλο. 
Στις συγγενείς επιχειρήσεις ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή (όχι έλεγχο), µε τα ποσοστά συµµετοχής 
να κυµαίνονται από 20 – 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς 
λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως. 
Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις µειώνεται µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Το 
µερίδιο του οµίλου πάνω στα κέρδη ή τις ζηµίες των συγγενών επιχειρήσεων µετά την απόκτηση 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα, ενώ αυτό επί των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την 
απόκτηση, καταχωρείται στα αποθεµατικά. 
Όλες αυτές οι µεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων. Στην περίπτωση που το 
µερίδιο του οµίλου επί των ζηµιών µιας συγγενούς εξισωθεί µε το δικαίωµα συµµετοχής στην 
συγγενή, δεν αναγνωρίζονται ζηµιές, µε εξαίρεση την περίπτωση που έχουν αναληφθεί περαιτέρω 
δεσµεύσεις για λογαριασµό της συγγενούς. 
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της 
µητρικής εταιρίας, αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις ζηµίες αποµείωσης. 
 
2.3 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 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 
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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. 
 
2.4 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.  
 
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. 



 
ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

 
 

Ετήσια  Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2009 35

Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία µειώνεται έως 
το ύψος της ανακτήσιµης. 
Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία 
προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε η ζηµία αποµείωσης 
µειώνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 
Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της ανακτήσιµης 
αξίας, στο βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε 
προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις. Η αναστροφή 
της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 
αναπροσαρµοστεί, οπότε αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεµατικό 
αναπροσαρµογής. 
 
Αποσβέσεις 
Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των 
στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. 
 
2.5 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. 
 
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 
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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. 
 
2.6 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.  
 
2.7 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. 
 
2.8 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. 
 
2.9 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. 
 
2.10 Μετοχικό κεφάλαιο  
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιµες προνοµιούχες 
µετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. 
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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.  
 
2.11 Μερίσµατα 
Τα πληρωτέα µερίσµατα, απεικονίζονται ως υποχρέωση, κατά τον χρόνο έγκρισης αυτών από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
2.12 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. 
 
2.13 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.     
 
2.14 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. 

 
2.15 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. 
 
2.16 Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία 
Βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρείας, αποτελούν τα µετρητά οι τραπεζικές καταθέσεις 
και τέλος οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδοµένης της βραχυπρόθεσµης φύσης 
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των στοιχείων αυτών, η ∆ιοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη αξία αυτών ταυτίζεται µε την 
αξία που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία.   
 
2.17 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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3. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης  κινδύνων 
 
3.1 Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι 
 

Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 
κίνδυνος της αγοράς  (τα επιτόκια, οι τιµές της αγοράς ,διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 
κτλ) και κίνδυνος ρευστότητας. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου αποτελούνται κυρίως από 
τραπεζικές καταθέσεις, τραπεζικές υπεραναλήψεις, απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς και 
υποχρεώσεις σε προµηθευτές- πιστωτές, µερίσµατα πληρωτέα και υποχρεώσεις από µισθώσεις. Το 
γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου στοχεύει στον περιορισµό της αρνητικής 
επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου που προκύπτει από την αδυναµία 
πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και 
των πωλήσεων. 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου 
καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κίνδυνων, όπως κίνδυνος επιτοκίου και ο 
πιστωτικός κίνδυνος. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

• αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του 
Οµίλου, 

• σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 
για την µείωση των κινδύνων όπου απαιτείται 

• εκτέλεση / εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της 
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

 
Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 
 
Η έκθεση του Οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία (µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής: 

 Όµιλος Εταιρεία 
Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων 1.01-31.12.09 1.01-31.12.08 1.01-31.12.09 1.01-31.12.08 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 4.135.947 4.359.608 3.864.974 4.251.549 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 574.233 762.335 556.473 696.322 
Σύνολο 4.710.180 5.121.942 4.421.446 4.947.871 

 
Ο Όµιλος έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση 
των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Η πολιτική του Οµίλου είναι 
να συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει θέσει µια πιστωτική 
πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατοµική βάση για την πιστοληπτική του 
ικανότητα. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που πραγµατοποιεί ο Όµιλος περιλαµβάνει την 
εξέταση τραπεζικών και άλλων τρίτων πηγών πιστοληπτικής βαθµολόγησης αν υπάρχουν καθώς και 
την λήψη εξωτερικών εκθέσεων. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη και εφαρµόζονται 
συγκεκριµένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων, τα οποία επανεξετάζονται κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες. Επίσης όπου είναι δυνατόν λαµβάνονται εµπράγµατες 
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ή άλλες εξασφαλίσεις. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ηµέρα του Ισολογισµού είναι η 
εύλογη αξία κάθε κατηγορίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων όπως αυτή παρουσιάζεται ανωτέρω. 

 
Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 
 
Η διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας περιλαµβάνει την διασφάλιση ύπαρξης επαρκών διαθεσίµων 
και ισοδυνάµων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας του µέσω της ύπαρξης 
επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες . 

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς του µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 
µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών που 
πραγµατοποιούνται καθηµερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε εβδοµαδιαία βάση 
καθώς και σε µια κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών. Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους 
επόµενους 6 µήνες και το επόµενο έτος προσδιορίζονται τριµηνιαία. Η ληκτότητα των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και  για τον Όµιλο αναλύεται ως εξής: 

Όµιλος 2009 Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 
 εντός 6 µηνών 6 έως12 µήνες 1 έως 5 έτη 5 έτη και άνω 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός 0 66.667 533.333 0 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 3.220.773 0 0 0 
Σύνολο 3.220.773 66.667 533.333 0 

 
Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η ∆εκεµβρίου 2008 είχε 
ως εξής: 

Όµιλος 2008 Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 
 εντός 6 µηνών 6 έως12 µήνες 1 έως 5 έτη 5 έτη και άνω 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός 0 0 0 0 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 1.727.223 0 0 0 
Σύνολο 1.727.223 0 0 0 

 
 
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 ο όµιλος 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,  

 
 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  



 
ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

 
 

Ετήσια  Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2009 41

Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου 
 
Η πολιτική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταµειακών ροών 
επιτοκίου όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Οι µακροπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις 
είναι συνήθως µε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (euribor). Την 31η ∆εκεµβρίου 2009, ο Όµιλος είναι 
εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό της, ο 
οποίος υπόκεινται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των 
ιδίων κεφαλαίων σε µια λογική ποσοστιαία µεταβολή του επιτοκίου κατά +0,50 ή -0,50 της µονάδας 
(2008: +0,50/-0,50). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε 
τις συνθήκες της αγοράς. 

 Όµιλος Όµιλος 
 2009 2008 
Ποσοστιαία µεταβολή επιτοκίου 0,50% -0,50% 0,50% -0,50% 
Αποτελέσµατα χρήσης µετά από φόρους -2.057.896 -2.057.896 1.015.448 1.015.448 
Καθαρή θέση 8.919.185 8.919.185 11.518.613 11.518.613 
Τραπεζικός δανεισµός 2.400.000 2.400.000 302.408 302.408 
Τόκοι από αλλαγή επιτοκίου 12.000 -12.000 1.512 -1.512 
Τόκοι από αλλαγή επιτοκίου µετά από φόρους 9.000 -9.000 1.134 -1.134 
Αποτελέσµατα χρήσης  -2.066.896 -2.048.896 1.014.314 1.016.582 
Καθαρή θέση (διαµορφωµένη) 8.910.185 8.928.185 11.517.479 11.519.747 

 
 
Συναλλαγµατικός Κίνδυνος  
 
Παρότι ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους 
αξιολογείται από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαµηλή αφενός µεν διότι όλες οι συναλλαγές της 
διενεργούνται σε Ευρώ, αφετέρου δε διότι δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του 
Ευρώ νόµισµα. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί διαρκώς τους τυχόν συναλλαγµατικούς 
κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων, πάντως σε 
κάθε περίπτωση και αναφορικά µε την τρέχουσα χρήση 2009 τέτοιος κίνδυνος δεν είναι ορατός. ∆εν 
ακολουθείται πολιτική αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού κινδύνου. 
 
3.2 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης  κεφαλαίου. 
 
 Η πολιτική της εταιρίας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι : 

 Να διασφαλίσει τη δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της 
 Να παρέχει ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους τιµολογώντας τις υπηρεσίες αναλογικά µε 
το κόστος και φροντίζοντας την κεφαλαιακή διάρθρωση. 

 
Η διοίκηση παρακολουθεί τα ξένα κεφάλαια σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια στο σύνολό τους. 
Προκειµένου να πετύχει την επιθυµητή κεφαλαιακή διάρθρωση, η εταιρία µπορεί να προσαρµόζει το 
µέρισµα, να προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου, ή να εκδώσει νέες µετοχές. Ως ίδια κεφάλαια νοούνται 
το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου, του υπέρ το άρτιο, των κερδών εις νέων και των λοιπών 
αποθεµατικών (εκτός δικαιωµάτων µειοψηφίας). 
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Ο Όµιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια  µε βάση το δείκτη «Καθαρός δανεισµός προς κέρδη προ 
φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)» καθώς και µε την 
σχέση ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια .  

Σαν καθαρό δανεισµό ο Όµιλος ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων µείον το 
σύνολο των διαθεσίµων του. Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια 
κεφάλαια» πλέον τον καθαρό δανεισµό όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό. 

Για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, 2008 και 2007 αντίστοιχα οι αναφερόµενοι 
δείκτες είχαν ως εξής: 

 Όµιλος 
 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08 01.01-31.12.07 
Μακροπρόθεσµα δάνεια 600.000 0 0 
Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα την επόµενη χρήση    
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 1.800.000 302.408 201.629 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα -574.233 -762.335 -307.398 
Καθαρός δανεισµός οµίλου 1.825.767 -459.927 -105.768 
Αποτελέσµατα προ φόρων χρηµ/κών επενδυτικών    
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (ΕΒITDA) -840.211 2.852.068 2.699.121 
Καθαρός δανεισµός/ EBITDA -2,17 0,16 0,04 

 
 Όµιλος 
 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08 01.01-31.12.07 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.908.268 11.518.613 10.786.348 
Μείον : Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα -574.233 -762.335 -307.398 
Κεφάλαιο 8.334.035 10.756.278 10.478.951 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.908.268 11.518.613 10.786.348 
Πλέον: ∆άνεια 2.400.000 302.408 201.629 
Σύνολο κεφαλαίων 11.308.268 11.821.021 10.987.978 
Κεφάλαιο προς σύνολο κεφαλαίων 74% 91% 95% 

 
Στόχος του Οµίλου παραµένει η διατήρηση του δείκτη πάνω από το 50% . 

 Όµιλος 
 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08 01.01-31.12.07 
Σύνολο δανεισµού 2.400.000 302.408 201.629 
Μείον: Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα -574.233 -762.335 -307.398 
Καθαρός δανεισµός οµίλου 1.825.767 -459.927 -105.768 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.908.268 11.518.613 10.786.348 
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 10.734.035 11.058.686 10.680.580 
    
Συντελεστής µόχλευσης 17% 4% 1% 

 

Στόχος του Οµίλου παραµένει η διατήρηση του δείκτη κάτω από το 50% . 



 
ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

 
 

Ετήσια  Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2009 43

Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιριών (κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήµερα), 
επιβάλλονται περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

 Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 
του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, δεν µπορεί να υπερβαίνει (ως προς την ονοµαστική αξία 
των µετοχών που αποκτήθηκαν), το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το 
ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή 
τους απαγορεύεται από τον Νόµο ή από το Καταστατικό. 

 Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του 
µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, σύµφωνα µε 
το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920, η εταιρία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από 
αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

 Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του 
Τακτικού αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης 
διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις 
Νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του 
φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. 

 Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% 
τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του 
καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 
εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την 
Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον 
ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό 
Αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που 
παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% 
του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να 
αποφασίζει την µη εφαρµογή των ως άνω διατάξεων. 

 
Ο Όµιλος έχει τηρήσει τις συµβατικές υποχρεώσεις του, συµπεριλαµβανοµένης και της διατήρησης 
της ορθολογικότητας της κεφαλαιακής δοµής και συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις 
που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές. 
 
Η εταιρεία  προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών 
γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους 
επόµενους 12 µήνες αφορούν: 
 
(α) 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. 
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(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 
2.4. Οι ανακτήσιµες αξίες των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών προσδιορίζονται µε βάση την 
αξία χρήσεως αυτών. Οι υπολογισµοί της αξίας χρήσης απαιτούν την χρήση εκτιµήσεων. 

5. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην παροχή υπηρεσιών λογισµικών προγραµµάτων.  
 
α) Επιχειρηµατικοί τοµείς 
∆εν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση δεδοµένου ότι τα έσοδα της µητρικής Εταιρίας προέρχονται 
κυρίως από ένα και µόνο τοµέα της πώλησης λογισµικών προγραµµάτων.  
 
β) Γεωγραφικοί τοµείς 
∆εν απαιτείται ανάλυση δεδοµένου ότι ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας προέρχεται αποκλειστικά από 
πωλήσεις εσωτερικού. 
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6. Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία   
 
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 

Εταιρεία - Όµιλος Γήπεδα Κτίρια Μεταφ/κά Λοιπά    
Αξία κτήσεως οικόπεδα εγκατ/σεις µέσα Έπιπλα Ακιν/σεις Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2008 523.000 3.675.062 165.431 1.552.602 0 5.916.094 
Προσθήκες περιόδου 0 239.995 0 195.411 0 435.406 
Αναπροσαρµογές 0 0 0 0 0 0 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 -11.150 0 -11.150 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2008 523.000 3.915.057 165.431 1.736.862 0 6.340.350 
       
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2008 0 190.418 93.795 645.201 0 929.415 
Αποσβέσεις περιόδου 0 93.387 16.519 193.532 0 303.439 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 -3.052 0 -3.052 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2008 0 283.806 110.315 835.682 0 1.229.803 
       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2008 523.000 3.484.644 71.636 907.400 0 4.986.679 
Κατά την 31.12.2008 523.000 3.631.251 55.116 901.180 0 5.110.548 
       
Αξία κτήσεως        
Απογραφή 01.01.2009 523.000 3.915.057 165.431 1.736.862 0 6.340.350 
Προσθήκες περιόδου 0 97.367 -27.100 227.842 0 298.109 
Αναπροσαρµογές 0 0 0 0 0 0 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2009 523.000 4.012.424 138.331 1.964.704 0 6.638.459 
       
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2009 0 283.806 110.315 835.682 0 1.229.803 
Αποσβέσεις περιόδου 0 134.813 13.905 289.381 0 438.100 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 -27.100 0 0 -27.100 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2009 0 418.619 97.120 1.125.063 0 1.640.802 
       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2009 523.000 3.631.251 55.116 901.180 0 5.110.548 
Κατά την 31.12.2009 523.000 3.593.805 41.211 839.641 0 4.997.657 

 
 
Σηµειώνεται ότι επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν εµπράγµατα βάρη του ύψους των οποίων την 
31.12.09 ανήρχοντο στο ποσό των 2 εκατ. ευρώ .  
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων.  
 

 Εταιρεία   Όµιλος 
  Λογισµικά    Λογισµικά  
Κόστος κτήσεως ∆ικαιώµατα προγράµµατα Σύνολο  ∆ικαιώµατα προγράµµατα Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2009 0 5.643.937 5.643.937  0 5.961.944 5.961.944 
Προσθήκες περιόδου 0 1.178.364 1.178.364  0 1.218.014 1.218.014 
Αποµειώσεις / διαγραφές  0 0   -318.007 -318.007 
Υπόλοιπο 31.12.2009 0 6.822.301 6.822.301  0 6.861.952 6.861.952 
        
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις        
Απογραφή 01.01.2009 0 2.654.662 2.654.662  0 2.669.956 2.669.956 
Προσθήκες περιόδου 0 931.439 931.439  0 1.023.201 1.023.201 
Αποµειώσεις / διαγραφές 0 0 0  0 -107.056 -107.056 
Υπόλοιπο 31.12.2009 0 3.586.102 3.586.102  0 3.586.102 3.586.102 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 01.01.2009 0 2.989.275 2.989.275  0 3.291.988 3.291.988 
Κατά την 31.12.2009 0 3.236.200 3.236.200  0 3.275.850 3.275.850 
        

  Λογισµικά    Λογισµικά  
Κόστος κτήσεως ∆ικαιώµατα προγράµµατα Σύνολο  ∆ικαιώµατα προγράµµατα Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2008 84.000 6.674.048 6.758.048  84.000 6.674.048 6.758.048 
Προσθήκες περιόδου 0 1.460.300 1.460.300  0 1.778.307 1.778.307 
Αποµειώσεις / διαγραφές 0 -1.991.429 -1.991.429  0 -1.991.429 -1.991.429 
Απόσχιση κλάδου -84.000 -498.982 -582.982  -84.000 -498.982 -582.982 
Υπόλοιπο 31.12.2008 0 5.643.937 5.643.937  0 5.961.944 5.961.944 
        
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις   Σύνολο    Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2008 37.800 3.946.830 3.984.630  37.800 3.946.830 3.984.630 
Προσθήκες περιόδου 14.000 843.887 857.887  14.000 859.181 873.181 
Αποµειώσεις / διαγραφές 0 -1.922.880 -1.922.880  0 -1.922.880 -1.922.880 
Απόσχιση κλάδου -51.800 -213.175 -264.975  -51.800 -213.175 -264.975 
Υπόλοιπο 31.12.2008 0 2.654.662 2.654.662  0 2.669.956 2.669.956 
        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 01.01.2008 46.200 2.727.218 2.773.418  46.200 2.727.218 2.773.418 
Κατά την 31.12.2008 0 2.989.275 2.989.275  0 3.291.988 3.291.988 
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8. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση.  
 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού αναλύεται ως εξής 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Υπόλοιπο έναρξης 185.140 157.540 185.140 157.540 
Προσθήκες 0 27.600 0 27.600 
Αποµειώσεις 0 0 0 0 
Υπόλοιπο λήξης 185.140 185.140 185.140 185.140 

 
Τα διαθέσιµα για πώληση περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, αντιπροσωπεύουν την συµµετοχής της, 
στο µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρίας «Πάρκο Ακρόπολις ΑΕ». Το ποσοστό συµµετοχής 
στην εν λόγω εταιρία ανέρχεται σε 1,96%. 
 

9. Επενδύσεις σε θυγατρικές 
 
H εταιρία την 2 Οκτωβρίου 2008 απέκτησε το 100% των µετοχών της εταιρίας «Ι ΤΒΑ Telecom 
Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ (πρώην Logi Active AE) που λειτουργεί στην Αθήνα 
(Πραξιτέλους 29 ΤΚ 10.560). Η συγκεκριµένη αγορά πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την εισφορά σε 
αυτή (απόσχιση) του κλάδου «∆ιασύνδεση αποµακρυσµένων πληροφοριακών συστηµάτων και 
λοιπών µέσων µέσω της αξιοποίησης των τηλεπικοινωνιών» Η εισφορά και απορρόφηση του κλάδου 
έγινε  σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και του κ.ν. 2190/1920 και ως 
ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού ορίστηκε η 31η Οκτωβρίου 2008. Η απόσχιση αυτή 
ολοκληρώθηκε την 31η ∆εκεµβρίου 2008 
 
Η αξία κτήσης της θυγατρικής διαµορφώθηκε ως εξής: 
 

 Εταιρεία 
Κόστος κτήσης 60.000 
Εισφορά κλάδου 262.253 
Άµεσα κόστη απόκτησης 500 
Σύνολο 322.753 

 
Στην τρέχουσα χρήση η εταιρεία αποµείωσε πλήρως την αξία αυτή η δε κίνηση των επενδύσεων σε 
θυγατρικές έχει ως εξής.  
 

 Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 
Υπόλοιπο έναρξης 322.752 0 
Εξαγορές αποκτήσεις 0 322.752 
Αποµειώσεις διαγραφές -322.752 0 
Υπόλοιπο λήξης 1 322.752 
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Κατωτέρω παρατίθενται ορισµένα οικονοµικά στοιχεία που αφορούν την θυγατρική εταιρεία «Ι ΤΒΑ 
Telecom» χρήσεων 2009 και 2008 σηµειώνοντας παράλληλα ότι τα ίδια κεφάλαια αυτής έχουν 
καταστεί αρνητικά και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων  των 
άρθρων 47 και 48 του κν 2190/1920. 
 

 Υπόλοιπα 
 31.12.09 31.12.08 
Σύνολο ενεργητικού 339.902 659.097 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -725.354 318.610 
Υποχρεώσεις προς την µητρική εταιρεία 885.585 173.507 
Κύκλος εργασιών 412.916 177.819 
Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους -1.043.963 -3.384 

 
Σηµειώνεται επίσης ότι κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης η εταιρεία, πέραν του κόστους 
κτήσης της θυγατρικής, αποµείωσε πλήρως και τις απαιτήσεις που διατηρούσε µε την εν λόγω 
εταιρεία. Το συνολικό ποσό των αποµειώσεων αυτών € 1.208.336 (απαιτήσεις € 885.585 και κόστος 
κτήσης € 322.752) καταχωρήθηκε ιδιαιτέρως στην κατάσταση συνολικών εσόδων της τρέχουσας 
χρήσης (σηµείωση 26). 
 

10. Αποθέµατα 
 
Κατωτέρω παρατίθενται τα υπόλοιπα των αποθεµάτων την 31.12.09 και 31.12.08.  
  

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Εµπορεύµατα 223.647 325.947 223.647 325.947 
Πρώτες ύλες 28.303 48.263 28.303 48.263 
Σύνολο 251.950 374.209 251.950 374.209 

 
 
Σηµειώνεται ότι το κόστος των αποθεµάτων, που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων, 
την περίοδο από 01.01.09 έως 31.12.09 ανήλθε για τον όµιλο και την εταιρεία στο ποσό των € 
619.134 και € 596.749 αντίστοιχα  (χρήση 2008  € 800.402 και € 800.402 ) 

 

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

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Πελάτες 2.917.563 2.497.397 2.768.446 2.377.540 
Επιταγές εισπρακτέες 470.477 254.901 374.718 254.901 
Γραµµάτια εισπρακτέα 7.056 26.842 7.056 26.842 
Προβλέψεις αποµείωσης -542.243 -29.040 -422.256 -29.040 
Σύνολο 2.852.853 2.750.099 2.727.965 2.630.243 
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Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Υπόλοιπο έναρξης 29.040 118.560 29.040 118.560 
Προβλέψεις νέων επισφαλειών 513.204 59.653 393.216 59.653 
∆ιαγραφές απαιτήσεων  -149.174 0 -149.174 
Υπόλοιπο λήξης 542.243 29.040 422.256 29.040 

 
 
Η προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις καλύπτουν το σύνολο των εξατοµικευµένων απαιτήσεων που 
βρίσκονται σε καθυστέρηση µεγαλύτερη του ενός έτους, έναντι των συµβατικών ηµεροµηνιών λήξης 
και που σε κάθε περίπτωση δεν αναµένεται εύλογα η είσπραξή τους, επειδή δεν καλύπτονται 
ασφαλιστικά και δεν κρίνεται συµφέρουσα η επιδίωξη της είσπραξή τους µέσω δικαστικής οδού. Οι 
απαιτήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση µικρότερη του έτους, έναντι των συµβατικών 
ηµεροµηνιών λήξης και για τις οποίες δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων, 
είναι ασήµαντες. 

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

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 52.005 596.913 25.039 462.354 
Ελληνικό δηµόσιο  214.416 70.726 68.146 70.726 
Προσωπικό λογαριασµοί απόδοσης 58.209 40.976 58.209 40.976 
Προκαταβολές προµ/των 987.797 894.496 987.797 867.346 
Λοιποί χρεώστες 22.200 6.396 22.200 6.396 
Χρηµατικές διευκολύνσεις θυγατρικής 0 0 875.618 173.507 
Προβλέψεις αποµείωσης -51.532 0 -900.000 0 
Σύνολα 1.283.094 1.609.508 1.137.009 1.621.306 

 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων (Πελάτες, Λοιπές απαιτήσεις) συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές 
αξίες. Οµοίως η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη εγγυήσεις και 
πιστωτικές ενισχύσεις, ταυτίζεται µε τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων. 

13. Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  
 
Τα υπόλοιπα των Ταµιακών  διαθεσίµων και ισοδύναµων αυτών αναλύονται ως εξής. 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Ταµείο 49.657 69.162 46.450 23.541 
Καταθέσεις όψεως 524.575 693.173 510.023 672.782 
 574.233 762.335 556.473 696.322 

 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών, αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της Εταιρείας και 
τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 
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14.  Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Την 31η  ∆εκεµβρίου 2009 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήρχετο σε € 7.200.000 διαιρούµενο 
σε 18.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 40 λεπτών του € η κάθε µία. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές 
έχουν εξοφληθεί πλήρως, έχουν δικαίωµα ψήφου και συµµετέχουν στη διανοµή των κερδών. 
Σηµειώνεται ότι στην τρέχουσα χρήση αποφασίσθηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών 
της Εταιρείας από 0,50 Ευρώ σε 0,40 Ευρώ δι΄ εκάστη µετοχή και συνακόλουθα η αύξηση  του 
αριθµού των µετοχών της Εταιρείας από 14.400.000 σε 18.000.000.   
 

15.  Αποθεµατικά. 
 
Τα αποθεµατικά που παρουσιάζονται στις  οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Τακτικό αποθεµατικό 264.596 255.582 264.596 255.582 
Αφορολόγητα αποθεµατικά 968.602 968.602 968.602 968.602 
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής 422.643 422.643 422.643 422.643 
Έκτακτα  αποθεµατικά 604.291 471.241 604.291 471.241 
Σύνολο 2.260.132 2.118.068 2.260.132 2.118.068 

 
 
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 λειτουργίας της εταιρείας 
απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού. Για τη χρήση που έληξε την 31η  ∆εκεµβρίου 
2009, η Εταιρεία σχηµάτισε τακτικό αποθεµατικό ύψους € 9.013 (χρήση 2008 € 25.402). 
 
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  
 

16. Ίδιες µετοχές 
 
Η εταιρεία κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, µετά από απόφαση των αρµοδίων οργάνων, 
προέβει σε αγορές ιδίων µετοχών. Ο αριθµός των µετοχών που κατείχε η εταιρεία την 31.12.2009 
ανήρχοντο σε 512.933 και το αντίστοιχο κόστος κτήσης αυτών σε € 478.860. 
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17. Υποχρεώσεις παροχών 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:  
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Υπόλοιπο έναρξης 50.000 40.000 50.000 40.000 
Κόστος τρέχουσας υποχρέωσης 12.500 10.000 12.500 10.000 
Υπόλοιπο λήξης 62.500 50.000 62.500 50.000 

 
 

18. Έσοδα εποµένων χρήσεων από επιχορηγήσεις. 
 
Η κίνηση του λογαριασµού επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Υπόλοιπο έναρξης 169.710 401.730 169.710 401.730 
Νέες επιχορηγήσεις 15.000 0 15.000 0 
Τακτοποιήσεις 0 -42 0 -42 
Αποσβέσεις 91.776 231.977 91.776 231.977 
Υπόλοιπο τέλους 92.935 169.710 92.935 169.710 

 
Οι επιχορηγήσεις  αφορούν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 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. 



 
ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

 
 

Ετήσια  Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2009 52

19. 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. 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Υπόλοιπο έναρξης 599.512 455.527 599.512 455.527 
Μεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσης -108.693 170.402 -108.693 170.402 
Μεταβολές στην καθαρή θέση 0 -26.415 0 -26.415 
Υπόλοιπο λήξης 490.819 599.513 490.819 599.513 

 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναφέρονται επί των κάτωθι διαφορών. 
  

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 280.379 257.550 280.379 257.550 
Αύλα περιουσιακά στοιχεία 393.401 284.968 393.401 284.968 
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού -12.500 -10.000 -12.500 -10.000 
Αναβαλλόµενος φόρος επιχορηγήσεων -12.857 66.995 -12.857 -12.857 
Λοιπές περιπτώσεις 2.396 0 2.396 79.852 
Αναβαλλόµενος φόρος φορολογικών 
ζηµιών -160.000 0 -160.000 0 
Σύνολο 490.819 599.513 490.819 599.513 

 

20. ∆ανεισµός. 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής  
 

 Όµιλος Εταιρεία 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Τραπεζικός  δανεισµός 533.333 0 533.333 0 
Υποχρεώσεις χρηµατοοικονοµικής 
µίσθωσης 0 0 0 0 
Οµολογιακά δάνεια 0 0 0 0 
Σύνολο µακροπροθέσµων δανείων 533.333 0 533.333 0 
     
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός     
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση 66.667 0 66.667 0 
Τραπεζικός δανεισµός 1.800.000 302.408 1.800.000 302.408 
Σύνολο βραχυπροθέσµων δανείων 1.866.667 302.408 1.866.667 302.408 
     
Σύνολο δανείων 2.400.000 302.408 2.400.000 302.408 
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21. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 
 
Το υπόλοιπο των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Προµηθευτές 299.243 343.152 160.219 222.054 
Μερίσµατα πληρωτέα 7.099 7.040 7.099 7.040 
Οφειλόµενες αµοιβές 1.138 2.250 1.138 2.250 
Λοιπές υποχρεώσεις 421.883 127.354 421.883 195.824 
Επιταγές πληρωτέες 397.528 501.045 396.338 501.045 
Προκαταβολές πελατών 52.625 176.571 52.625 99.180 
Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους τέλη 140.939 130.608 139.543 129.743 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς 68.097 72.424 64.969 72.424 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 32.222 60.116 0 25.828 
Σύνολα 1.420.773 1.420.559 1.243.814 1.255.388 

 

22. Κόστος πωλήσεων - έξοδα λειτουργιών 
 
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των δαπανών κατ΄ είδος και ο επιµερισµός αυτών στις λειτουργίες.   
 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08 
Αµοιβές προσωπικού 1.016.083 1.204.558 957.046 1.204.558 
Αµοιβές τρίτων 2.348.289 2.397.096 1.514.644 2.243.024 
Παροχές τρίτων 162.914 226.392 162.588 226.392 
Φόροι τέλη 28.108 27.503 27.907 27.503 
∆ιάφορα έξοδα 239.723 230.839 234.744 227.112 
Αποσβέσεις 1.494.216 1.176.615 1.402.454 1.161.322 
Προβλέψεις 12.500 10.000 12.500 10.000 
Αναλώσεις 619.134 800.402 596.749 800.402 
Σύνολα 5.920.967 6.073.404 4.908.632 5.900.312 
     
Κατανεµόνενα σε:     
     
Κόστος πωληθέντων 3.654.419 3.977.595 2.785.761 2.970.714 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 501.661 514.837 497.426 509.991 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 671.941 458.992 537.576 458.992 
Έξοδα ερευνών 1.092.946 1.121.980 1.087.868 1.121.980 
Σύνολα 5.920.967 6.073.404 4.908.632 5.061.677 
     
Έξοδα διακοπτόµενης δραστηριότητας 0 0 0 838.635 
Σύνολα 5.920.967 6.073.404 4.908.632 5.900.312 
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23. Άλλα έσοδα. 
 
Το υπόλοιπο  αναλύεται ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08 
Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής 
αγαθών 3.153 1.669 3.153 1.669 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 91.776 231.977 91.776 231.977 
Ενοίκια κτιρίων 2.520 0 2.520 0 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 19.999 3.599 11.443 3.599 
Έσοδα προµηθειών 0 0 0 0 
Σύνολο 117.447 237.246 108.891 237.246 

 

24. Άλλα έξοδα. 
 
Το υπόλοιπο  αναλύεται ως εξής: 

 Όµιλος Εταιρεία 
 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08 
Λοιπά έξοδα 13.032 19.576 2.935 19.576 
Προβλέψεις αποµείωσης πελατών 554.769 59.654 407.632 59.654 
Προβλέψεις αποµείωσης αύλων 210.951 0 0 0 
Σύνολο 778.752 79.230 410.567 79.230 

 

25. Φόρος εισοδήµατος 
 
Ο φόρος εισοδήµατος  της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Τρέχων φόρος περιόδου 0 89.537 0 88.408 
Αναβαλλόµενος φόρος -108.693 170.402 -108.693 170.402 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 1.710 56.337 0 56.337 
Προβλέψεις για διαφορές φόρων  40.000 10.000 40.000 10.000 
Σύνολο -66.983 326.275 -68.693 325.147 

 
 
 
Σηµειώνεται ότι η εταιρεία για τις φορολογικές ζηµιές της τρέχουσας χρήσης αναγνώρισε 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση συνολικού ποσού € 160.000 µε πίστωση του  αναβαλλόµενου 
φόρου. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι η απαίτηση αυτή είναι ανακτήσιµη. Η  ανάλυση και η 
συµφωνία του ονοµαστικού µε τον πραγµατικό φορολογικό συντελεστή έχει ως εξής. 
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 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Κέρδη προ φόρων -2.124.880 1.341.723 -2.290.963 1.344.739 
     
Φορολογικός συντελεστής 25% 25% 25% 25% 
     
Φόρος υπολογισµένος µε βάση τους 
ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές -531.220 335.431 -572.741 336.185 
     
Αναµορφώσεις φόρου από:     
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 1.710 56.337 0 56.337 
Προβλέψεις για ενδεχόµενες διαφορές 
φόρων 40.000 10.000 40.000 10.000 
∆ιόρθωση φορολογικών συντελεστών 
στον υπολογισµό του αναβαλλόµενου 
φόρου 27.174 -77.374 27.174 -77.375 
Μη αναγνωρισθείς αναβαλλόµενος 
φόρος αποµείωσης θυγατρικής και 
απαιτήσεων αυτής. 97.354 1.882 399.438 0 
Φόρος επί λογιστικών διαφορών 37.436 0 37.436 0 
Μη αναγνωρισθείς αναβαλλόµενος 
φόρος ζηµιών θυγατρικής 260.563 0 0 0 
Πραγµατική φορολογική επιβάρυνση -66.983 326.275 -68.693 325.147 

 

26. Προβλέψεις αποµείωσης 
 
Σηµειώνεται ότι κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης η εταιρεία αποµείωσε πλήρως, τόσο  το 
κόστος κτήσης της θυγατρικής ποσού € 322.752 όσο και τις απαιτήσεις που διατηρούσε µε την εν 
λόγω θυγατρική εταιρεία ποσού € 885.585 λόγω σηµαντικών αρνητικών αποτελεσµάτων.  Το 
συνολικό ποσό των αποµειώσεων αυτών € 1.208.336 (απαιτήσεις και κόστος κτήσης) καταχωρήθηκε 
ιδιαιτέρως στην κατάσταση συνολικών εσόδων της τρέχουσας χρήσης (σηµείωση 9). 

27. 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. 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08 01.01-31.12.09 01.01-31.12.08 
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους -2.057.896 1.015.448 -2.222.270 1.307.780 
Σταθµισµένος µέσος όρος µετοχών 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 
Κέρδη ανά µετοχή -0,143 0,071 -0,154 0,091 
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28. ∆ιακοπείσες δραστηριότητες 
 
Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29 Νοεµβρίου 2008 εγκρίθηκε η απόσχιση του τµήµατος 
(∆ιασύνδεση αποµακρυσµένων πληροφοριακών συστηµάτων και λοιπών µέσων µέσω της 
αξιοποίησης των τηλεπικοινωνιών) και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία µε 
επωνυµία «I TBA Telecom Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ» σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ν. 2166/1993. Η ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού είχε ορισθεί σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των εταιρειών η 31η Οκτωβρίου 2008. Η διαδικασία απόσχισης 
του εν λόγω κλάδου ολοκληρώθηκε στις 31.12.2008 µε την λήψη των εκ του νόµου αναγκαίων 
εγκρίσεων και τις σχετικές καταχωρήσεις στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Σηµειώνεται ότι ως  
ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού είχε ορισθεί η 31η Οκτωβρίου 2008  Ως εκ τούτου, το 
αποτέλεσµά του τµήµατος παρουσιάζεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ 5 «Στοιχεία µη 
κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» ως διακοπείσα 
δραστηριότητα στις οικονοµικές καταστάσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση του αποτελέσµατος από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες. 
 

 Εταιρεία 
 2009 2008 
Έσοδα 0 550.448 
Έξοδα 0 838.635 
Κέρδη προ φόρων 0 -288.188 
Αναλογούν φόρος εισοδήµατος 0 0 
Κέρδος (ζηµία) για το έτος κλάδου «υπό 
απόσχιση» 0 -288.188 

 
 

29. Μερίσµατα.  
 
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. Με βάση τα αποτελέσµατα στη χρήση 2009 (µη ύπαρξη κερδών) η πρόταση του 
διοικητικού συµβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα είναι η µη διανοµή µερίσµατος 
. 

 

30. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.  
 
Η εταιρεία κατά την διάρκεια της προηγούµενης περιόδου ελέγχτηκε φορολογικά για χρήσεις 2005 
έως 2007. Από τον έλεγχο  προέκυψαν διαφορές συνολικού ποσού € 81.337, οι οποίες  µετά τον 
συµψηφισµό τους µε υφιστάµενες προβλέψεις ποσού € 25.000 καταχωρήθηκαν εις βάρος των 
αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης. 
 
Σηµειώνεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας  (χρήση 2008 και 2009) και της  
θυγατρικής της εταιρείας (χρήσεις 2007 έως 2009) δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, µε 
συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο 
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που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατίσει σωρευτικά η 
Εταιρεία,  σε σχέση µε το θέµα αυτό, ανέρχεται σε € 50.000.  
. 

31. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31.12.09 
ανέρχεται σε 41 άτοµα ενώ  την 31.12.08 ανερχόταν σε 41 άτοµα. 
 

32. 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. 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.09 31.12.08 31.12.09 31.12.08 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών     
Σε θυγατρική 0 0 80.516 0 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών     
Από θυγατρική 0 0 99.475 0 
Αγορές παγίων     
Από θυγατρική 0 0 0 0 
Απαιτήσεις     
Από θυγατρική 0 0 885.585 173.507 
Υποχρεώσεις     
Σε θυγατρική 0 0 0 0 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών 
και µελών διοίκησης 260.693 253.253 260.693 253.253 
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και µέλη  
της διοίκησης 35.425 48.033 35.425 48.033 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη  και µέλη  
της διοίκησης 0 0 0 0 

 
 

33. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών 
του Οµίλου. 
 
Σηµειώνεται όµως ότι η εταιρεία στα πλαίσια της ανάπτυξής της και κατά την διάρκεια της χρήσης 
2007, αποφάσισε την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο τοµέα της εκµετάλλευσης, µετάδοσης 
και διανοµής του τηλεοπτικού προγράµµατος του Alter Globe σε ΗΠΑ και ΚΑΝΑ∆Α, τοµέας που 
σήµερα ασκείται από την θυγατρική εταιρεία  «I TBA Telecom». Στα πλαίσια της ανωτέρω 
συνεργασίας η εταιρεία έχει δεσµευθεί, µέσω εγγυητικών επιστολών καλής πληρωµής, την καταβολή 
ελάχιστων ετήσιων  αµοιβών προς τον προµηθευτή, για την σύµβαση συνεργασίας µέχρι και το έτος 
2011, συνολικού ποσού $ 4.500.000.  
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Η δραστηριότητα αυτή κατά την διάρκεια της προηγούµενης χρήσης µεταβιβάσθηκε στην θυγατρική 
εταιρεία µε την επωνυµία «I TBA Telecom Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ» η δε 
εκµετάλλευση του κλάδου αυτού από την θυγατρική εταιρεία είναι ζηµιογόνος (σηµείωση 26 
απόσχιση κλάδου και σηµείωση 9 επενδύσεις σε θυγατρικές)  

34. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα 
 
∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο µπορεί να επηρεάσει την οικονοµική διάρθρωση ή την 
επιχειρηµατική πορεία του Οµίλου από τις 31.12.2009 µέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων της παρούσης χρήσης. 
 
 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 
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ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Α.∆.Τ  Ν 161703 Α.∆.Τ.  Σ 566398 ΑΡ.Α∆. 31297 

 
 
 



 
ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

 
 

Ετήσια  Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2009 59

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2009  
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Πληροφορίες του άρθρου 10 του ν. 3401/2005 
 
Σύµφωνα µε την απόφαση 7/448/11.01.2007 άρθρο 1 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και τη διάταξη του άρθρου 10 του Ν 3401/2005 η εταιρεία ενηµερώνει το επενδυτικό 
κοινό για τις ακόλουθες ανακοινώσεις, οι οποίες εξεδόθησαν προς τις αρµόδιες εποπτικές αρχές του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009. 
 
Το πλήρες κείµενο των ανακοινώσεων αυτών, βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.ilyda.com 
 

14/1/2009 Γνωστοποίηση για την απόσχιση κλάδου και εισφορά στην κατά 100% 
θυγατρική εταιρεία 'Ι ΤΒΑ TELECOM" 

20/3/2009 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανωτάτων 
διευθυντικών στελεχών 

30/3/2009 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 01/01/2008 έως 
31/12/2008 

12/5/2009 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού Εταιρίας / 
Απόφαση Τροποποίησης Καταστατικού 

13/5/2009 Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος µερίσµατος / πληρωµής µερίσµατος 
13/5/2009 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ανωτάτων 

διευθυντικών στελεχών 
13/5/2009 Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
29/5/2009 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 01/01/2009 έως 

31/03/2009 
9/6/2009 Εισαγωγή δωρεάν µετοχών από split µετοχών εταιρίας 

26/6/2009 Σύµβαση Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης µε την "ΒΕΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ." 

3/8/2009 Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων µετοχών 
25/8/2009 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 01/01/2009 έως 

30/06/2009 
14/9/2009 Ανακοίνωση εκποίησης κλασµατικών υπολοίπων 
22/9/2009 Γνωστοποίηση αποφάσεων για συµµετοχή σε διαδικασίες συγχώνευσης 

εξαγοράς. 
30/11/2009 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ∆ΛΠ 01/01/2009 έως 

30/09/2009 
15/12/2009 Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή  
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∆ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας σε ενοποιηµένη και µη βάση, η έκθεση Ελέγχου 
του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και οι Εκθέσεις διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 
καταχωρηµένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ilyda.com 


