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Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.1.2011-31.3.2011 είναι 

εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» κατά 

την συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την 29η Μαΐου 2011 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την 

ανάρτηση τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ilyda.com,, όπου και θα 

παραµείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) 

ετών από την ηµεροµηνία της σύνταξης και δηµοσιοποίησής των. 
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Κατάσταση συνολικών εσόδων  
 

  Όµιλος Εταιρεία 
 Σηµ 01.01 - 31.03.11 01.01 - 31.03.10 01.01 - 31.03.11 01.01 - 31.03.10 
      
Πωλήσεις 3 1.776.283 1.258.385 860.104 1.187.892 
Κόστος πωλήσεων  742.831 719.359 577.898 503.947 
Μικτό κέρδος  1.033.452 539.026 282.206 683.945 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  22.996 34.866 22.996 34.866 
Έξοδα διάθεσης  379.063 81.094 63.543 66.909 
Έξοδα διοίκησης  396.774 81.759 73.614 74.344 
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης  157.944 218.065 157.944 218.065 
Άλλα λειτουργικά έξοδα  21.015 40.722 15.628 40.722 
Mερικό σύνολο  101.652 152.251 -5.527 318.770 
Προβλέψεις αποµείωσης  0 0 0 0 
Λειτουργικό αποτέλεσµα  101.652 152.251 -5.527 318.770 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  0 0 0 0 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  58.474 26.626 41.827 26.626 
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες)  43.178 125.624 -47.354 292.144 
Φόρος εισοδήµατος 15 8.261 98.500 -1.650 98.500 
Καθαρό κέρδος (ζηµιά) περιόδου  34.917 27.124 -45.704 193.644 
      
Λοιπά συνολικά έσοδα      
Μεταβολή από αποτίµηση ακινήτων  0 0 0 0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  34.917 27.124 -45.704 193.644 
Κατανεµηµένα σε:      
Μετόχους µητρικής  -1.362 27.124 -45.704 193.644 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  36.280 0 0 0 
Κέρδη ανά µετοχή ( σε € ανά µετοχή) 16 -0,002 0,002 -0,051 0,013 
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Κατάσταση Οικονοµικής θέσης    
 

 
  Όµιλος Εταιρεία 
Ενεργητικό Σηµ. 31.03.11 31.12.10 31.03.11 31.12.10 
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 7 4.221.272 4.286.334 4.189.909 4.254.155 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4 6.210.787 6.323.357 4.200.151 4.478.401 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 5 1 1 1.249.601 1.249.601 
Υπεραξία 6 821.837 821.837 0 0 
Χρηµ/κα στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  197.704 197.704 197.704 197.704 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  34.007 34.007 6.629 6.629 
Σύνολο µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 11.485.608 11.663.239 9.843.994 10.186.490 
      
Αποθέµατα  332.383 323.178 208.000 212.521 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 8 3.318.543 3.285.522 2.573.612 2.586.395 
Λοιπές απαιτήσεις 9 1.382.123 1.064.327 1.426.165 1.158.480 
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 10 453.741 599.015 378.623 531.592 
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού  5.486.790 5.272.043 4.586.401 4.488.989 
Σύνολο  ενεργητικού  16.972.397 16.935.282 14.430.395 14.675.479 
      
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις      
Μετοχικό κεφάλαιο  7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 
Ίδιες µετοχές 11 -5.915 -5.302 -5.915 -5.302 
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής  0 0 0 0 
Λοιπά αποθεµατικά  1.837.489 1.837.489 1.837.489 1.837.489 
Υπόλοιπο κερδών  εις νέο  -377.325 -375.963 -388.633 -342.929 
Σύνολο   8.654.249 8.656.225 8.642.940 8.689.258 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  434.544 398.265   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  9.088.793 9.054.489 8.642.940 8.689.258 
      
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  125.603 123.103 72.500 70.000 
∆άνεια τραπεζών 13 2.618.155 2.375.126 2.578.155 2.321.792 
Έσοδα εποµένων χρήσεων από επιχορηγήσεις  63.835 75.085 63.835 75.085 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 14 589.281 611.020 380.546 387.196 
Λοιπές προβλέψεις  75.000 70.000 65.000 60.000 
Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων   3.471.874 3.254.333 3.160.036 2.914.073 
      
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 13 2.103.760 2.210.134 1.658.894 1.708.894 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 1.981.304 2.089.659 641.857 1.036.586 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις πληρωτέες 
την επόµενη χρήση 13 326.667 326.667 326.667 326.667 
Φόρος εισοδήµατος  0 0 0 0 
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων  4.411.730 4.626.459 2.627.418 3.072.147 
      

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  16.972.397 16.935.282 14.430.395 14.675.479 
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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 01.01.10 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 -478.860 -222.317 8.758.955 
∆ιάθεση κερδών χρήσης  0 0 0 0 0 0 0 
Αγορά ιδίων 0 0 0 0 -204.186 0 -204.186 
Μέρισµα χρήσης  0 0 0 0 0 0 0 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 193.644 193.644 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.03.10 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 -683.046 -28.673 8.748.413 

        
Υπόλοιπα την 01.01.11 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 7.200.000 0 264.596 1.572.894 -5.302 -342.930 8.689.257 
∆ιάθεση κερδών χρήσης  0 0 0 0 0 0 0 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 -45.704 -45.704 
Καθαρή µεταβολή από αποτίµηση ακινήτων 0 0 0 0 0 0 0 
Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0 -614 0 -614 
Ανταλλαγή ιδίων µετοχών ( απόκτηση 
θυγατρικής) 0 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.03.11 7.200.000 0 264.596 1.572.894 -5.915 -388.634 8.642.940 
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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 01.01.10 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 -478.860 -62.086 0 8.919.187 
∆ιάθεση κερδών χρήσης  0 0 0 0 0 0 0 0 
Αγορά ιδίων 0 0 0 0 -204.186 0 0 -204.186 
Μέρισµα χρήσης 0 0 0 0 0 0 0 0 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 27.124 0 27.124 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.03.10 7.200.000 422.643 264.596 1.572.894 -683.046 -34.962 0 8.742.126 

         
         
Υπόλοιπα την 01.01.11 σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ 7.200.000 0 264.596 1.572.894 -5.302 -375.963 398.265 9.054.489 
∆ιάθεση κερδών χρήσης  0 0 0 0 0 0 0 0 
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 0 0 0 0 0 -1.362 36.280 34.917 
Εξαγορά θυγατρικής  0 0 0 0 0 0 0 0 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 0 0 0 0 0 0 
Καθαρή µεταβολή από αποτίµηση ακινήτων 0 0 0 0 0 0 0 0 
Αγορά ιδίων µετοχών 0 0 0 0 -613 0 0 -613 
Ανταλλαγή ιδίων ( απόκτηση θυγατρικής) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.03.11 7.200.000 0 264.596 1.572.894 -5.914 -377.325 434.544 9.088.793 
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Κατάσταση ταµιακών ροών 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
Λειτουργικές δραστηριότητες 01.01-31.03.11 01.01-31.03.10 01.01-31.03.11 01.01-31.03.10 
Κέρδη προ φόρων 43.178 125.624 -47.354 292.144 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις 574.233 385.518 396.000 381.553 
Προβλέψεις 2.500 42.500 2.500 42.500 
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -11.250 -26.566 -11.250 -26.566 
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας 0 0 0  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 58.474 26.626 41.827 26.626 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης      
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -9.204 7.608 4.521 7.608 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -350.817 -1.017.926 -254.902 -1.139.521 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -133.355 -543 -394.729 -51.929 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -58.474 -26.626 -41.827 -26.626 
Καταβληµένοι φόροι 0 0 0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 115.285 -483.785 -305.214 -494.211 
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων -396.601 -501.479 -53.504 -501.479 
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 0 0 0  
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων 0 0 0 0 
Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων 0 0 0 0 
(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση παγίων 0 0 0 0 
Τόκοι εισπραχθέντες 0 0 0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -396.601 -501.479 -53.504 -501.479 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 136.656 1.950.000 206.363 1.950.000 
Μερίσµατα πληρωτέα 0 0 0 0 
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 
Αγορά ιδίων µετοχών -614 -204.186 -614 -204.186 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 136.042 1.745.814 205.749 1.745.814 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -145.275 760.550 -152.969 750.124 
Ταµιακά διαθέσιµα από απόκτηση θυγατρικής     
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης  599.015 574.233 531.592 556.473 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 453.741 1.334.783 378.623 1.306.597 
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Επιλεγµένες σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
 

1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 10.7.1992 (ΦΕΚ 3532/13.07.1992) ως αµιγής Εταιρεία ανάπτυξης 

λογισµικού από τον κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη και την κα. Μαρία Παπαδοκωστάκη. Η επωνυµία 

της εταιρείας είναι «ΙΛΥ∆Α Ανώνυµος εµπορική Κατασκευαστική Εταιρεία Συστηµάτων 

Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών». Ο αριθµός της Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών είναι 

26939/06/Β/92/7. 

Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ενώ η διάρκειά της 

έχει ορισθεί σε 99 έτη. Η έδρα της Εταιρείας είναι στο ∆ήµο Αθηναίων, οδός Αδριανείου 29, σε 

ιδιόκτητο κτήριο στο οποίο στεγάζεται το σύνολο των λειτουργιών της εταιρείας.  

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας καλύπτουν την εταιρία και τις 

θυγατρικές της (ο Όµιλος). Θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος 

από την µητρική. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία 

που αποκτάται ο έλεγχος σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που παύει 

να υφίσταται ο έλεγχος. 

 

∆οµή του Οµίλου 

 

Εταιρεία Έδρα ∆ραστηριότητα Ποσοστό Μέθοδος 
Ενοποίησης 

Ίλυδα Πληροφορική Αθήνα Ανάπτυξη λογισµικού Μητρική Μητρική 
Rrosvasis Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα Προϊόντα λογισµικού - Εκδόσεις 55% Ολική 
ITBA Αθήνα Ανάπτυξη λογισµικού 100% Ολική 
 

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 

2011, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας την 29η Μαΐου 2011. 

Αναφορικά µε τις σηµαντικότερες µεταβολές που παρατηρούνται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της 31.03.2011 σηµειώνουµε την ύπαρξη αρνητικών αποτελεσµάτων της 

µητρικής εταιρείας ποσού € 45 χιλ περίπου σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα 

της περυσινής περιόδου όπου υπήρχαν κέρδη ποσού € 193 χιλ. Η σηµαντική αυτή µείωση 

της κερδοφορίας της εταιρείας οφείλεται στην υπάρχουσα οικονοµική κρίση.  
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της «ΙΛΥ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»,  

µε ηµεροµηνία 31 Μαρτίου 2011, καλύπτουν την περίοδο, από 1η Ιανουαρίου έως την 31η 

Μαρτίου της χρήσης 2011 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες 

Οικονοµικές Καταστάσεις».  

Οι λογιστικές αρχές και οι µέθοδοι υπολογισµών πού χρησιµοποιήθηκαν για την 

προετοιµασία και την παρουσίαση των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι 

σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων, του Οµίλου και της εταιρίας, της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 

2010. Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εξετάζονται σε 

συνδυασµό µε τις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, 

που είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας www.ilyda.com. 

 
2.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις υφισταµένων προτύπων 
 
 
2.1.1 Ανασκόπηση µεταβολών 
 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων 

έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2011. Στην παράγραφο 

2.1.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρµογή στον Όµιλο και έχουν υιοθετηθεί 

από την 1η Ιανουαρίου 2011 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι µεν υποχρεωτικά από την 

1η Ιανουαρίου 2011, ωστόσο δεν είναι εφαρµόσιµα στις εργασίες του Οµίλου. Στην 

παράγραφο 2.1.3 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες τα 

οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε. 

 
2.1.2 Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα  
 

Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 

Κατά το 2009 το ∆.Σ.Λ.Π. προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα ∆.Π.Χ.Α. για 

το 2009 –µια σειρά προσαρµογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος 

για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του ∆.Σ.Λ.Π. 

στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε 

∆.Π.Χ.Α. τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου προγράµµατος 

αναθεωρήσεων.  
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Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»  

Το ∆.Σ.Λ.Π. προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά µε τον 

λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών µεταξύ 

εταιρειών του ιδίου οµίλου και πως αυτές αντιµετωπίζονται στις ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται για τον 

Όµιλο. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωµές ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων»  

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει 

ένα στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωµές που έκανε προς 

ένα πρόγραµµα παροχών προκειµένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις 

του. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1η Ιανουαρίου 2011 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η διερµηνεία δεν είναι εφαρµόσιµη 

στον Όµιλο. 

 

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από 
τη Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για Εταιρίες που 
Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά  

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆.Π.Χ.Α. για πρώτη 

φορά από την υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆.Π.Χ.Α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η τροποποίηση αυτή 

δεν εφαρµόζεται για τον Όµιλο. 

 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (αναθεώρηση)»  

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεµένων µερών και 

επιχειρείται µείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη του 

δηµοσίου. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να 

γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα 

συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου 

µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των 

υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές 



 
 

 12

όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή, η οποία έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρεωτική εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 

2011. Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου προτύπου δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

Ε∆∆ΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών 
Τίτλων 

Η ∆ιερµηνεία 19 εξετάζει το θέµα της λογιστικής αντιµετώπισης των περιπτώσεων όταν οι 

όροι µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης 

και ως αποτέλεσµα η οντότητα εκδίδει µετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το 

σύνολο ή µέρος της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται 

µερικές φορές ως ανταλλαγές «χρεωστικών – συµµετοχικών τίτλων» ή συµφωνίες 

ανταλλαγής µετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονοµικής 

κρίσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή 

στον Όµιλο. 

 

2.1.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε 
δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε. 
 
Επιπλέον, το ∆.Σ.Λ.Π. έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ∆.Π.Χ.Α., 

τροποποιήσεων και διερµηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες 

οικονοµικές καταστάσεις και τα οποία µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.  

 

∆ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» 

Το ∆.Σ.Λ.Π. σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ∆.Λ.Π. 39 « Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

αναγνώριση και αποτίµηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή για 

ετήσιες οικονοµικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013. Το ∆.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί 

την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ∆.Λ.Π. 39. Τα βασικά στάδια 

έχουν ως εξής: 

1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίµηση 

2ο στάδιο: Μεθοδολογία αποµείωσης 

3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθµισης 
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Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγµατεύεται µε τα θέµατα που αφορούν στη διακοπή 

αναγνώρισης. 

Το ∆.Π.Χ.Α. 9 στοχεύει στη µείωση της πολυπλοκότητας στη λογιστική αντιµετώπιση των 

χρηµατοπιστωτικών µέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

ενεργητικού και µια αρχή µε βάση προσέγγιση για την ταξινόµησή τους. Κατά το νέο 

πρότυπο, η οικονοµική οντότητα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού είτε 

στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει  

α) του επιχειρηµατικού µοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων ενεργητικού, και  β) των χαρακτηριστικών των συµβατών ταµειακών ροών των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το 

χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων). 

Η ύπαρξη µονό δυο κατηγοριών - αποσβεσµένο κόστος και εύλογη αξία – σηµαίνει ότι θα 

απαιτείται µόνο ένα µοντέλο αποµείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι 

την πολυπλοκότητα. 

Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Α. 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς 

αναµένεται να υπάρχει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα από το 

επιχειρηµατικό µοντέλο που θα διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της. 

Το πρότυπο εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013 

και δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕ. 

 

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Κατάργηση της παύσης 
αναγνώρισης χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Η Τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισµένης ηµεροµηνίας µετάβασης (1η 

Ιανουαρίου 2004) και την αντικαθιστά µε την πραγµατική ηµεροµηνία µετάβασης στα 

∆.Π.Χ.Α. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών 

που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισµένη ηµεροµηνία µετάβασης. Η τροποποίηση 

εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η 

προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει 

επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η τροποποίηση αυτή δεν 

εφαρµόζεται για τον Όµιλο. 
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∆ΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος». 

Η Τροποποίηση εισάγει µια πρακτική καθοδήγηση αναφορικά µε την ανάκτηση της 

λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται λογιστικά στην εύλογη αξία ή 

αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 

Σύµφωνα µε τη παρούσα τροποποίηση η µελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων 

περιουσιακών στοιχείων τεκµαίρετε ότι θα πραγµατοποιηθεί µέσω της µελλοντικής πώλησης 

του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2012 και η εφαρµογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα 

έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα 

τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Υπερπληθωριστικές 
Οικονοµίες. 

Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. µετά από µια 

περίοδο παύσης, οφειλόµενη στο ότι το νόµισµα λειτουργίας της Οικονοµικής Οντότητας 

αποτελούσε νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής Οικονοµίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή 

της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποποιήσεις αναφορικά µε 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις µεταφορών χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων» 

Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να 

κατανοήσουν καλύτερα τις µεταφορές που πραγµατοποιούνται µεταξύ των οµάδων των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών επιπτώσεων των τυχόν 

κινδύνους που ενδέχεται να παραµείνουν στην οικονοµική οντότητα που µεταβιβάζονται τα 

περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν 

ένα δυσανάλογα µεγάλο ποσοστό των συναλλαγών µεταφοράς πραγµατοποιούνται στο τέλος 

µιας περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η εφαρµογή της 

τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του 

Οµίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Κοινοί 
∆ιακανονισµοί» (Joint Arrangements) και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε 
άλλες Επιχειρήσεις» (εφαρµόζονται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 01/01/2013)  

Τον Μάιο του 2011 το I.A.S.B. εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριµένα τα ∆.Π.Χ.Α. 

10, ∆.Π.Χ.Α 11 και ∆.Π.Χ.Α. 12. Το ∆.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

αναφέρει ένα µοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο, ως τη βάση για την ενοποίηση 

όλων των τύπων εταιρειών. Το ∆.Π.Χ.Α. 10 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και 

Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και την ΜΕ∆ 12 «Ενοποίηση – Οικονοµικές Μονάδες 

Ειδικού Σκοπού». Το ∆.Π.Χ.Α. 11 «Κοινοί ∆ιακανονισµοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά 

την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των µελών που συµµετέχουν σε έναν κοινό 

διακανονισµό (joint arrangement). Το ∆.Π.Χ.Α. 11 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 31 «Συµµετοχές σε 

Κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές Μονάδες – Μη 

Νοµισµατικές Συνεισφορές από Μέλη µίας Κοινοπραξίας». Το ∆.Π.Χ.Α. 12 

«Γνωστοποιήσεις Συµµετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εµπλουτίζει και 

αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόµενες 

επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις µη ενοποιούµενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια 

των ανωτέρω νέων Προτύπων, το I.A.S.B. εξέδωσε επίσης το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 27 µε 

τίτλο ∆.Λ.Π. 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 28 µε 

τίτλο ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα νέα Πρότυπα έχουν 

εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ νωρίτερη 

εφαρµογή επιτρέπεται. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των παραπάνω στις ενοποιηµένες 

Οικονοµικές Καταστάσεις. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΠΧΑ 13 «Αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013) 

Τον Μάιο του 2011 το I.A.S.B. προέβη στην έκδοση του ∆.Π.Χ.Α. 13 «Αποτίµηση σε 

Εύλογες Αξίες». Το ∆.Π.Χ.Α. 13 παρέχει τον ορισµό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε 

ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά µε τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας και τις 

απαιτούµενες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Το ∆.Π.Χ.Α. 

13 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ∆.Π.Χ.Α. απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίµηση 

στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ∆.Π.Χ.Α. 13 δεν εισαγάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά µε τον 

προσδιορισµό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µίας υποχρέωσης. 
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Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά µε τα ποια στοιχεία 

αποτιµώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των µεταβολών 

της εύλογης αξίας στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση των 

παραπάνω στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει εφαρµογή για 

τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013, ενώ νωρίτερη εφαρµογή 

επιτρέπεται. Το προαναφερθέν Πρότυπο δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 

Κατά το 2010 το ∆.Σ.Λ.Π. προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα ∆.Π.Χ.Α. για 

το 2010 –µια σειρά προσαρµογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για 

ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του ∆.Σ.Λ.Π. 

στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε 

∆.Π.Χ.Α. τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου προγράµµατος 

αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1/1/2011, ενώ προγενέστερη εφαρµογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες 

βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

Η εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα. 

Με βάση την υπάρχουσα δοµή του Οµίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η 

∆ιοίκηση δεν αναµένει σηµαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας από την εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και 

διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα. 

3. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Στη τρέχουσα περίοδο ο όµιλος εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Α. 8 

«Λειτουργικοί Τοµείς», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01.01.2009 και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αυτές δεν συντρέχουν. Συγκεκριµένα 

δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του Προτύπου, στις οποίες 

προβλέπεται ότι λειτουργικός τοµέας είναι ένα συστατικό της επιχείρησης του οποίου τα 

λειτουργικά αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τον «Επικεφαλής Λήψης 

Επιχειρηµατικών Αποφάσεων» που στη περίπτωση του οµίλου είναι το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της µητρικής εταιρίας, προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε την 

κατανοµή των πόρων σε αυτόν και να εκτιµηθεί η αποδοτικότητά του και για τον οποίο 

υπάρχουν διαθέσιµες χωριστές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. Συνεπώς οι 
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δραστηριότητες του οµίλου παρουσιάζονται ως ένας τοµέας. Το σύνολο σχεδόν του κύκλου 

εργασιών του οµίλου αφορά χονδρικές πωλήσεις και δεν υπάρχει εποχικότητα στα είδη που 

εµπορεύεται ο όµιλος. Επιπλέον κανείς πελάτης του οµίλου ή της εταιρίας δεν απορροφά 

πάνω από το 10% των εσόδων. 
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4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι µεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής. 
 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
Αξία κτήσης 31.03.11 31.12.10 31.03.11 31.12.10 
Υπόλοιπο έναρξης 12.414.102 6.861.951 9.238.350 6.822.301 
Προσθήκες περιόδου 288.926 2.942.026 15.000 2.416.049 
Αποµειώσεις διαγραφές 0 0 0 0 
Αυλα στοιχεία από απόκτηση 
θυγατρικής   2.610.124 0 0 
Υπόλοιπο λήξης 12.703.028 12.414.102 9.253.350 9.238.350 
     
 Όµιλος Εταιρεία 
Αποσβέσεις 31.03.11 31.12.10 31.03.11 31.12.10 
Υπόλοιπο έναρξης 6.090.745 3.586.101 4.759.950 3.586.101 
Προσθήκες περιόδου 401.496 1.491.365 293.250 1.173.849 
Αποµειώσεις διαγραφές 0 0 0 0 
Αυλα στοιχεία από απόκτηση 
θυγατρικής   1.013.279 0 0 
Υπόλοιπο λήξης 6.492.241 6.090.745 5.053.199 4.759.950 
     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 6.210.787 6.323.357 4.200.151 4.478.400 

 
 

Στις προσθήκες των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01.2011 έως 31.03.2011 

συµπεριλαµβάνονται και εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία (αµοιβές 

προγραµµατιστών)  το κόστος κτήσης των οποίων ανήρχετο για µεν την εταιρεία στο ποσό 

των 15 χιλ € για δε τον όµιλο στο ποσό των 289 χιλ €  

 

5. Επενδύσεις σε θυγατρικές 
 
Η κίνηση των επενδύσεων σε θυγατρικές κατά την διάρκεια της περιόδου έχει ως εξής: 
 

 Εταιρεία 
 31.03.11 31.12.10 
Υπόλοιπο έναρξης 1.249.601 1 
Εξαγορές - αποκτήσεις 0 1.210.000 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 39.600 
Αποµειώσεις - διαγραφές 0 0 
Υπόλοιπο λήξης 1.249.601 1.249.601 
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Αναφορικά µε τις εξαγορές - αποκτήσεις  ποσού € 1.210.000 σηµειώνουµε ότι αφορούν το 

κόστος εξαγοράς της θυγατρικής εταιρείας «Prosvasis ΑΕΒΕ» (ποσοστό 55%).  Η εξαγορά 

ολοκληρώθηκε την 1η Ιουλίου 2010 και έκτοτε η εταιρεία αυτή ενοποιείται µε την µέθοδο 

της ολικής ενοποίησης. Στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνονται και τα 

αντίστοιχα της θυγατρικής για το χρονικό διάστηµα από 01.01.2011 έως 31.03.2011.  

 

Τέλος σηµειώνεται ότι η κατά 100% θυγατρική εταιρεία «I TBA Telecom Παροχής 

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ», η οποία είχε αποµειωθεί πλήρως στις οικονοµικές 

καταστάσεις της µητρικής εντός της προηγούµενης χρήσης,  τέθηκε σε καθεστώς παύσης 

πληρωµών σύµφωνα µε την υπό αριθµό 741/29.07.2010 Απόφαση του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 

6. Υπεραξία 
 
 

Κατά την διάρκεια της προηγούµενης χρήσης (Ιούλιος 2010), ολοκληρώθηκε η εξαγορά 

ποσοστού 55% της θυγατρικής εταιρείας «Prosvasis ΑΕΒΕ»  έναντι συνολικού τιµήµατος 

ποσού 1.210 χιλ €. Η καταβολή του τιµήµατος διενεργήθηκε µε ανταλλαγή ιδίων µετοχών 

ποσού  710  χιλ € και το υπόλοιπο µε καταβολή µετρητών ποσού 500 χιλ € 

 

 Η «Prosvasis ΑΕΒΕ», έχει έδρα την Αθήνα  και αντικείµενο της δραστηριότητάς της είναι 

η ανάπτυξη και διάθεση εξειδικευµένου λογισµικού σε λογιστικά γραφεία καθώς επίσης 

και η έκδοση εβδοµαδιαίου περιοδικού που αναφέρεται σε Οικονοµικά και Νοµικά 

Θέµατα.  

  

Η υπεραξία που προέκυψε από την ανωτέρω εξαγορά προσδιορίστηκε µε βάση την 

λογιστική αξία της εξαγορασθείσας και είναι  προσωρινή. Ο  προσδιορισµός της εύλογης 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων 

της εξαγορασθείσας, ο επιµερισµός του τιµήµατος  εξαγοράς (Purchase Price Allocation) 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ο συνεπακόλουθος 

οριστικός προσδιορισµός της σχετικής υπεραξίας πρόκειται να ολοκληρωθούν 

µεταγενέστερα, καθώς ο Όµιλος έκανε χρήση της  δυνατότητας που παρέχεται από  το ως 

άνω Πρότυπο ως προς την οριστικοποίηση των ανωτέρω µεγεθών  εντός 12 µηνών από την 

ηµεροµηνία εξαγοράς.  
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Οι λογιστικές αξίες εξαγοράς, το  συνολικό τίµηµα (κόστος) εξαγοράς και η προκύψασα 

προσωρινή υπεραξία για τον Όµιλο  κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς,  έχουν ως εξής: 

 
  Λογιστικές 
Περιουσιακά στοιχεία  αξίες 
Ενσώµατα πάγια  αξία κτήσεως  37.484 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  1.596.846 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  17.403 
Αποθέµατα  295.762 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  295.411 
Λοιπές απαιτήσεις  164.274 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  20.478 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   2.427.658 
   
Υποχρεώσεις   
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  235.666 
Λοιπές προβλέψεις  35.000 
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως  48.103 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  1.006.682 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια  354.489 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος  41.967 
Σύνολο υποχρεώσεων  1.721.907 
    
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων  705.751 
   
Ποσοστό που εξαγοράσθηκε  55% 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   45% 
   
Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που εξαγοράστηκαν  388.163 
Συνολικό κόστος εξαγοράς   1.210.000 
Υπεραξία  821.837 
   
Τίµηµα που καταβλήθηκε  1.210.000 
Ταµειακά διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς 20.478 
Καθαρή ταµειακή εκροή   1.189.522 
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7.  Ενσώµατα πάγια  
 

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αναλύεται ως εξής 
. 

Εταιρεία Γήπεδα Κτίρια Μεταφ/κά Λοιπά    
Αξία κτήσεως οικόπεδα εγκατ/σεις µέσα Έπιπλα Ακιν/σεις Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2010 523.000 4.012.424 138.331 1.964.704 0 6.638.459 
∆ιαφορές εκτίµησης εύλογης 
αξίας  0 -528.303 0 0 0 -528.303 
Προσθήκες 0 185.214 0 11.490 0 196.704 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2010 523.000 3.669.334 138.331 1.976.194 0 6.306.859 
       
Συσσωρευµένες αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2010 0 418.619 97.120 1.125.063 0 1.640.802 
Αποσβέσεις περιόδου 0 100.449 13.047 298.406 0 411.902 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.12.2010 0 519.068 110.167 1.423.469 0 2.052.704 
       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2010 523.000 3.593.805 41.211 839.641 0 4.997.657 
Κατά την 31.12.2010 523.000 3.150.266 28.164 552.725 0 4.254.155 
       
Αξία κτήσεως        
Απογραφή 01.01.2011 523.000 3.669.334 138.331 1.976.194 0 6.306.859 
Προσθήκες περιόδου 0 25.646 0 12.852 0 38.498 
Αναπροσαρµογές 0 0 0 0 0 0 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.03.2011 523.000 3.694.981 138.331 1.989.046 0 6.345.357 
       
Συσσωρευµένες αποσβέσεις       
Απογραφή 01.01.2011 0 519.068 110.167 1.423.469 0 2.052.704 
Αποσβέσεις περιόδου 0 24.999 3.250 74.501 0 102.750 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.03.2011 0 544.068 113.417 1.497.970 0 2.155.454 
       
Αναπόσβεστη αξία       
Κατά την 01.01.2011 523.000 3.150.266 28.164 552.725 0 4.254.155 
Κατά την 31.03.2011 523.000 3.150.913 24.914 491.076 0 4.189.903 
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Όµιλος Γήπεδα Κτίρια Μεταφ/κά Λοιπά   
Αξία κτήσεως οικόπεδα εγκατ/σεις µέσα Έπιπλα Σύνολο 
Απογραφή 01.01.2010 523.000 4.012.424 138.331 1.964.704 6.638.459 
∆ιαφορές εκτίµησης εύλογης αξίας  0 -528.303 0 0 -528.303 
Προσθήκες περιόδου 0 185.214 0 16.455 201.669 
Αναπροσαρµογές 0 0 0 0 0 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 
Από απόκτηση Θυγατρικής 0 0 4.150 197.139 201.289 
Υπόλοιπο 31.12.2010 523.000 3.669.334 142.481 2.178.298 6.513.113 
      
Συσσωρευµένες αποσβέσεις      
Απογραφή 01.01.2010 0 418.619 97.120 1.125.063 1.640.802 
Αποσβέσεις περιόδου 0 100.449 13.381 308.343 422.173 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 
Από απόκτηση Θυγατρικής 0 0 3.816 159.989 163.805 
Υπόλοιπο 31.12.2010 0 519.068 114.317 1.593.396 2.226.780 
      
Αναπόσβεστη αξία      
Κατά την 01.01.2010 523.000 3.593.805 41.211 839.641 4.997.657 
Κατά την 31.12.2010 523.000 3.150.266 28.164 584.902 4.286.333 
      
Αξία κτήσεως       
Απογραφή 01.01.2011 523.000 3.669.334 142.481 2.178.298 6.513.113 
Προσθήκες περιόδου 0 25.646 0 19.747 45.393 
Αναπροσαρµογές 0 0 0 0 0 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.03.2011 523.000 3.694.981 142.481 2.198.045 6.558.507 
      
Συσσωρευµένες αποσβέσεις      
Απογραφή 01.01.2011 0 519.068 114.317 1.593.396 2.226.781 
Αποσβέσεις περιόδου 0 24.999 3.436 82.024 110.459 
Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0 
Μεταφορές 0 0 0 0 0 
Υπόλοιπο 31.03.2011 0 544.068 117.753 1.675.420 2.337.240 
      
Αναπόσβεστη αξία      
Κατά την 01.01.2011 523.000 3.150.266 28.164 584.902 4.286.332 
Κατά την 31.03.2011 523.000 3.150.913 24.728 522.626 4.221.266 
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8. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
 

Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών εµπορικών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.12.10 31.12.10 31.12.10 31.12.10 
Πελάτες 2.729.272 2.534.046 1.946.324 1.819.089 
Επιταγές εισπρακτέες 803.365 1.050.334 292.758 517.539 
Γραµµάτια εισπρακτέα 9.620 9.856 9.620 9.856 
Έργα υπό εκτέλεση µη τιµολογηµένα 615.040 515.040 615.040 515.040 
Προβλέψεις αποµείωσης -838.754 -823.754 -290.130 -275.130 
Σύνολο 3.318.543 3.285.522 2.573.612 2.586.395 

 

Η κίνηση των προβλέψεων έχει ως εξής. 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.11 31.12.10 31.03.11 31.12.10 
Υπόλοιπο έναρξης 823.754 542.243 275.130 422.256 
Προβλέψεις νέων επισφαλειών 15.000 443.346 15.000 14.709 
Αντιλογισµός πρόβλεψης  0 -147.126 0 -147.126 
∆ιαγραφές απαιτήσεων 0 -14.709 0 -14.709 
Υπόλοιπο λήξης 838.754 823.754 290.130 275.130 

 

9. Λοιπές απαιτήσεις 
 

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 

 

31.03.11 31.12.10 31.03.11 31.12.10
Μεταβατικοί λογαριασµοί 402.494 274.320 402.494 274.320
Ελληνικό δηµόσιο 232.639 66.711 222.816 52.997
Προσωπικό λογαριασµοί απόδοσης 37.451 37.051 37.451 37.051
Προκαταβολές προµ/των 1.093.968 766.447 960.702 633.180
Λοιποί χρεώστες 53.495 342.721 121.642 464.870
Χρηµατικές διευκολύνσεις θυγατρικής 0 0 887.141 887.141
Προβλέψεις αποµείωσης -437.923 -422.923 -1.206.080 -1.191.080
Σύνολα 1.382.123 1.064.327 1.426.165 1.158.480

ΕταιρείαΌµιλος

 

 
 



 
 

 24

10. Ταµιακά διαθέσιµα  
 
 

Τα υπόλοιπα των λοιπών ταµιακών διαθεσίµων αναλύονται ως εξής: 

 
 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.11 31.12.10 31.03.11 31.12.10 
Ταµείο 178.269 71.923 127.365 48.041 
Καταθέσεις όψεως 275.471 527.093 251.259 483.551 
Σύνολο 453.741 599.015 378.623 531.592 

 

11. Ίδιες µετοχές   
 

Η εταιρεία, µετά από απόφαση των αρµοδίων οργάνων, τόσο κατά την προηγούµενη όσο 

και κατά την κλειόµενη χρήση προέβη σε αγορές ιδίων µετοχών. Ο αριθµός των µετοχών 

που κατείχε η εταιρεία την 31.03.2011 ανερχόταν σε 13.991 και το αντίστοιχο κόστος 

κτήσης αυτών σε € 5.915. 

 

12. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  
 
Το υπόλοιπο του ανωτέρου λογαριασµού αναλύεται ως εξής: 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.11 31.12.10 31.03.11 31.12.10 
Προµηθευτές 683.569 491.587 80.631 87.351 
Μερίσµατα πληρωτέα 7.099 7.099 7.099 7.099 
Οφειλόµενες αµοιβές 63.467 2.103 4.369 2.103 
Λοιπές υποχρεώσεις 239.253 333.106 232.635 330.033 
Επιταγές πληρωτέες 219.689 436.063 181.687 398.060 
Προκαταβολές πελατών 108.099 105.818 108.923 106.642 
Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους τέλη 252.408 243.092 10.106 52.043 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς 205.897 291.705 14.995 44.580 
Μεταβατικοί λογαριασµοί 201.823 179.087 1.412 8.676 
Σύνολα 1.981.304 2.089.659 641.857 1.036.586 
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13.  ∆ανεισµός 

Το υπόλοιπο του ανωτέρου λογαριασµού αναλύεται ως εξής: 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός 31.03.11 31.12.10 31.03.11 31.12.10 
Τραπεζικός  δανεισµός 2.618.155 2.375.126 2.578.155 2.321.792 
Υποχρεώσεις χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης 0 0 0 0 
Οµολογιακά δάνεια 0 0 0 0 
Σύνολο µακροπροθέσµων δανείων 2.618.155 2.375.126 2.578.155 2.321.792 
     
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός     
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόµενη χρήση 326.667 326.667 326.667 326.667 
Τραπεζικός δανεισµός 2.103.760 2.210.134 1.658.894 1.708.894 
Σύνολο βραχυπροθέσµων δανείων 2.430.426 2.536.800 1.985.561 2.035.561 
     
Σύνολο δανείων 5.048.582 4.911.926 4.563.716 4.357.353 

 

14. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  

Οι κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.11 31.12.10 31.03.11 31.12.10 
Υπόλοιπο έναρξης 611.020 516.020 387.196 292.196 
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (φόρος εισοδήµατος) -21.739 95.000 -6.650 95.000 
Από απόκτηση Θυγατρικής     
Υπόλοιπο λήξης 589.281 611.020 380.546 387.196 

 

 

15.  Φόρος εισοδήµατος  

Ο φόρος εισοδήµατος αναλύεται ως εξής 
 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.11 31.12.10 31.03.11 31.12.10 
Τρέχων φόρος περιόδου 25.000 0 0 0 
Αναβαλλόµενος φόρος -21.739 95.500 -6.650 95.500 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0 0 0 0 
Προβλέψεις για διαφορές φόρων  5.000 3.000 5.000 3.000 
Σύνολο 8.261 98.500 -1.650 98.500 
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16.  Κέρδη ανά µετοχή 
 

Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής: 
 
 
 Όµιλος Εταιρεία 
 01.01-31.03.11 01.01-31.03.10 01.01-31.03.11 01.01-31.03.10 
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους -1.362 27.124 -45.704 193.644 
Σταθµισµένος µέσος όρος µετοχών 9.000.000 14.400.000 9.000.000 14.400.000 
Κέρδη ανά µετοχή 0,000 0,002 -0,005 0,013 

 

 

17. Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 
 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 

(α) ∆ικαστικές υποθέσεις 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εµπλέκονται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα 

πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η ∆ιοίκηση  εκτιµά ότι οι εκκρεµείς αυτές 

υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην 

ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου ή της Εταιρείας, ή στα αποτελέσµατα 

της λειτουργίας τους.  

 

(β) Εγγυήσεις 

Η µητρική Εταιρεία στα πλαίσια υπογραφείσας συµβάσεως  εκµετάλλευσης, µετάδοσης και 

διανοµής τηλεοπτικού προγράµµατος, στην οποία από τα τέλη του 2008 είχε υποκατασταθεί 

από την θυγατρική της εταιρεία «ITBA AE», έχει δεσµευθεί, µέσω εγγυητικών επιστολών 

καλής εκτέλεσης πληρωµής, για την καταβολή ελάχιστων ετήσιων αµοιβών που  

προβλέπονται από σύµβαση συνεργασίας εναποµείναντος ποσού  την 31.03.2011  USD 1,00 

εκατ. περίπου. 

 

Μετά από την πτώχευση  της ως άνω θυγατρικής εταιρείας και την συνακόλουθη λύση της 

ως άνω συµβάσεως η Εταιρεία ξεκίνησε την διαδικασία αναγνώρισης της ακυρότητας και 

ανίσχυρου των εν λόγω εγγυήσεων, διαδικασία η οποία δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Μέχρι 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Εταιρεία επιβαρύνεται µε την καταβολή των ποσών 

που αξιώνονται από την εναποµείνασα εγγυητική, την συνολική επιστροφή των οποίων θα 

αξιώσει δικαστικώς. Με βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα, αµφισβητείται η εγκυρότητα και 
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νοµιµότητα των καταπτώσεων αυτών και θεωρείται λίαν πιθανή η υπέρ της εταιρείας 

έκβαση .  

 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες απαιτήσεις που να χρήζουν αναφοράς στις οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρίας, εξαιρουµένων: Α) της απαίτησης που διατηρεί η Εταιρεία κατά 

της θυγατρικής της εταιρείας «I TBA Telecom», η εισπραξιµότητα της οποίας καθίσταται 

αµφίβολος, ενόψει της καταστάσεως στην οποία περιήλθε η θυγατρική εταιρεία. και Β) της 

απαιτήσεως που διατηρεί η Εταιρεία από την αχρεώστητη καταβολή ποσών ύψους 274 χιλ 

€, εκ της εγγυητικής επιστολής, κατά τα ανωτέρω, η εισπραξιµότητα της οποίας είναι 

βάσιµος και λίαν πιθανή, µε βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα. 

 

18. Απασχολούµενο προσωπικό 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31.03.11 ανέρχεται σε 33 άτοµα για 

την εταιρεία και  81 άτοµα για τον όµιλο ενώ  την 31.03.10 ανερχόταν σε 41 άτοµα. 

 

19. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρεία µέρη 

 

Οι συναλλαγές της εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24  έχουν 

ως εξής 

 Όµιλος Εταιρεία 
 31.03.10 31.03.10 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   
Σε θυγατρική 0 0 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών   
Από θυγατρική 0 0 
Αγορές παγίων   
Από θυγατρική 0 0 
Απαιτήσεις   
Από θυγατρική  887.141 
Υποχρεώσεις   
Σε θυγατρική 0 0 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών 
και µελών διοίκησης 60.000 60.000 
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και µέλη  
της διοίκησης 21.325 21.325 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη  και µέλη  
της διοίκησης 0 0 
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20. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. 

∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο µπορεί να επηρεάσει την οικονοµική διάρθρωση ή 

την επιχειρηµατική πορεία του Οµίλου από τις 31.03.2011 µέχρι και την ηµεροµηνία 

σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της παρούσης περιόδου. 
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21. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Σηµειώνεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της µητρικής (χρήσεις 2008 έως 2010) της  

θυγατρικής της εταιρείας «I TBA Telecom Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΑΕ» 

(χρήσεις 2007 έως 2010)  και της « Prosvasis ΑΕΒΕ» (χρήσεις 2007 έως 2010) δεν έχουν 

εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 

πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και 

οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατίσει ο όµιλος και η εταιρεία,  

στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, σε σχέση µε το θέµα αυτό, ανέρχεται σε  75.000 € και 

65.000 € αντίστοιχα.  

 

. 
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Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1.01.2011-31.03.2011 
 

 


