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ΙΛΥΔΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση για την περίοδο 

1ης Ιανουαρίου έως 30η  Ιουνίου 2014 

 

 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές 

Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 

 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2014-

30.06.2014, είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΛΥΔΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» κατά την συνεδρίαση της 28ης Αυγούστου  2014 και είναι αναρτημένη 

στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ilyda.com όπου και θα παραμείνει στην 

διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 

ημερομηνία της σύνταξης και δημοσιοποίησης της.  
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Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβούλιου 

 (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει) 
 

Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 

3556/2007, όπως ισχύει σήμερα, προβαίνουν οι Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ AE»,  και δη τα ακόλουθα 

φυσικά πρόσωπα: 

 

1. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας 

Βαρβάρας αριθ. 4, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της 

Εταιρείας.  

 

2. Τσιατούρας Γεώργιος του Βασιλείου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αιγαίου 

Πελάγους αρ. 39, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Φίλιππος Κούτσικος του Αδαμαντίου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, 

οδός Θεσσαλίας αριθ. 17, μέλος του Διοικητικού 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 Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ AE»,  (εφεξής καλουμένης για λόγους 

συντομίας ως «Εταιρεία» ή «Εκδότρια»), κατά την συνεδρίαση αυτού που έλαβε χώρα την 28η 

Αυγούστου 2014, σύμφωνα με τα υπό του νόμου επιτασσόμενα, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με 

την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε:  

 

(α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας της 

περιόδου 01.01.2014-30.06.2014, 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 περιόδου της Εταιρείας, καθώς και της επιχείρησης που 

περιλαμβάνεται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και 

  

(β) η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο 

αληθή τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής 

χρήσης 2014 (01.01.2014-30.06.2014) και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές 

καταστάσεις, τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της 

οικονομικής χρήσης 2014, τις σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας 

και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων καθώς επίσης και την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση 

τόσο της Εταιρείας, όσο και της επιχείρησης που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο.   

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 

Οι δηλούντες   

 

Βασίλειος Ανυφαντάκης Γεώργιος Τσιατούρας Φίλιππος Κούτσικος 
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Εξαμηνιαία  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Εισαγωγικά 

  

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής 

καλουμένη για λόγους συντομίας και ως «Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ 

εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2014 (01.01.2014-30.06.2014), συντάχθηκε και είναι 

εναρμονισμένη τόσο με τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όσο και με τις σχετικές 

διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α΄/30.04.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες 

εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις αποφάσεις με 

αριθμούς 7/448/11.10.2007 και 1/434/03.07.2007.  
 

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

είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή και 

ακριβή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια 

ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα   του Ομίλου,  στον οποίο  

περιλαμβάνεται πλην της ΙΛΥΔΑ ΑΕ και η συγγενής  εταιρεία με την επωνυμία Prosvasis 

Α.Ε.Β.Ε., στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 55%.  

 

 

Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και 

ενοποιημένες) της περιόδου 01.01.2014 - 30.06.2014 και περιλαμβάνεται αυτούσια στην 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάμηνο της χρήσεως 2014. 

 

Ενόψει του γεγονότος ότι η Εταιρεία συντάσσει ενοποιημένες και μη ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα 

οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και της συνδεδεμένης προς αυτήν επιχειρήσεως, 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. Οι 

θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως:   

 

Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης διαχείρισης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως:   

 

 

ENOTHTA A΄ 

 

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2014  

 

Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα,  κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της 

τρέχουσας χρήσεως 2014 (01.01.2014-30.06.2014), σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας, καθώς και 

η τυχόν επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, είναι τα ακόλουθα:  

 

  



ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

  

 

Ενδιάμεση  Οικονομική Έκθεση περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014 6

 

1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας  

 

Την την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 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 72,31 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα 

ακόλουθα:  

 

 

Θέμα 1. Έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) 

που αφορούν στην εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013). 

       

Θέμα 2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που 

αφορούν στην εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) καθώς και της ετήσιας 

Οικονομικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση.  

 

Θέμα 3. Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως 2013 και της μη διανομής 

μερίσματος. 

 

Θέμα 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας 

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής 

χρήσης 2013 (01.01.2013-31.12.2013), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

εν λόγω χρήσεως. 

 

Θέμα 5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το 

Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων 

οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2014 

(01.01.2014-31.12.2014) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

 

Θέμα 6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2013 (01.01.2013-

31.12.2013) και προέγκριση-καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014). 

 

Θέμα 7. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΤΒΑ TELECOM ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με κεφαλαιοποίηση των 

απαιτήσεων της Εταιρείας  κατά της εν λόγω θυγατρικής της εταιρείας.  

  

Θέμα 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του 

ν. 2601/1998 και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας επί 

σκοπώ καλύψεως μέρους της ιδίας συμμετοχής της Εταιρείας στην Δράση «Ενίσχυση 

Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων 

Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας – ICT4 Growth» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». 
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Θέμα 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών και την 

έκδοση νέων μετοχών, επί σκοπώ καλύψεως μέρους της ιδίας συμμετοχής της Εταιρείας στην 

Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής 

Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας – ICT4Growth» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

  

Θέμα 10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

 

Θέμα 11. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.  

 

 

 

2. Συμμετοχή στην Ίδρυση εταιρείας στο Εξωτερικό στο 2014. 

 

 

H Εταιρεία «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» προκειμένου να ενισχύσει την εξωστρέφειά της και 

να αντισταθμίσει τις απώλειες των εσόδων της λόγω της ύφεσης  στην εγχώρια αγορά, 

αποφάσισε  να συμμετέχει  ως ιδρυτικό μέλος και με ποσοστό 20% στην  αλλοδαπή εταιρεία με 

την επωνυμία «ILYDA (UK) Limited», με έδρα στον Eynsham Oxford, Μεγάλη Βρετανία. Ο 

σκοπός  της συσταθείσας ως άνω εταιρείας είναι  κυρίως ν’ αναπτύξει  και να διαθέσει το 

εξειδικευμένο προϊόν λογισμικού «Ribbon Commander» (RC) στην παγκόσμια αγορά. 

 

Το αρχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας ανέρχεται σε £ 3,000. Η εταιρεία μέσω της 

συμμετοχής αυτής αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρουσίας της στην παγκόσμια αγορά  καθώς  

επίσης και στην είσοδό της σε νέες αγορές. 

 

 

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 χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος και τους 

οποίους κινδύνους ενδέχεται να αντιμετωπίσει και στην διάρκεια του β’ εξαμήνου της 

τρέχουσας χρήσεως 2014, είναι οι ακόλουθοι:   
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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 Διοίκηση. 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 δυσμενούς 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 Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και 

αναπροσαρμόζει το ταμειακό πρόγραμμα ρευστότητας με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές 

εισροές και εκροές. Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν διαφαίνεται άμεσος 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. Το σημαντικό υπόλοιπο των 

μετρητών που ήταν στη διάθεση της εταιρείας, οφείλονταν στις σημαντικές εισροές μετρητών 

από την είσπραξη επιχορήγησης, που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2013. Ήδη σημαντικό 

ποσό μετρητών, έχει ήδη κατατεθεί σε Τράπεζες του εξωτερικού. Επιπλέον οι επιπλοκές που 

έχουν δημιουργηθεί για την Εταιρεία σε συνέχεια της κήρυξης της πτωχεύσεως της θυγατρικής 

εταιρείας «I TBA» και της συνακόλουθης λύσεως της σύμβασης που είχε υπογραφεί με την 

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ», έχει υποχρεώσει την Εταιρεία να προβεί στις αναγκαίες 

ενέργειες  για την είσπραξη των απαιτήσεων από τις επιδικίες αυτές, μέχρι δε την έκδοση της 

σχετικής αποφάσεως, η Εταιρεία έχει επιβαρυνθεί με τα εν λόγω ποσά, γεγονός το οποίο 

επηρεάζει αρνητικά την ρευστότητά της, ως εκ τούτου και για τον λόγο αυτό ο συγκεκριμένος 

κίνδυνος αξιολογείται ως σημαντικός για την εταιρεία.   
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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:  

 

� 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 κίνδυνος αξιολογείται ως ελεγχόμενος. 

 

δ. Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Στο χρηματοπιστωτικό τομέα η εταιρεία συνεργάζεται με Ελληνικές και ξένες τράπεζες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 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 την πραγματοποίηση των επενδύσεων, 

τις συνέπειες της μεταβατικής περιόδου για την Εταιρεία ένεκα της πτώχευσης της θυγατρικής 

εταιρείας και της διαδικασίας που απαιτείται για την ακύρωση των εκδοθεισών εγγυητικών 

επιστολών, και 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 σχετικά ελεγχόμενος. 
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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 

κάθε περίπτωση τέτοιος κίνδυνος δεν είναι ορατός Δεν 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 που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων (συνδεδεμένα 

μέρη) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.  

 

Ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα περιλαμβάνονται: 

• (α) οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που 

πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2014 (01.01.2014-

30.06.2014) και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά την χρηματοοικονομική θέση ή τις 

επιδόσεις της Εταιρείας κατά την εν λόγω περίοδο, 

 

• (β) 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 το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2014 (01.01.2014-30.06.014).  

 

Σημειώνουμε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές, η οποία ακολουθεί, περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών, 

 

(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος της περιόδου αναφοράς (30.06.2014), 

 

(γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου µε την Εταιρεία καθώς και 

 

(δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

κατανόηση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, μόνον όμως εφόσον οι συναλλαγές αυτές 

είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.  
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Κατωτέρω παρατίθενται οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη.     

 

 
 

Πλέον των ανωτέρω σημειώνεται ότι:  

 

� Το συνδεδεμένο με την Εταιρεία νομικό πρόσωπο είναι η κατά ποσοστό 55%  πρώην 

θυγατρική της Εταιρεία με την επωνυμία «PROSVASIS ΑΕΒΕ» , η οποία ενοποιείται με 

τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. 

 

� Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της 

Εταιρείας. 

 

� Δεν 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 τρέχουσα περίοδο. 

 

� 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. 

 

� Πλην των ως άνω αμοιβών, δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και 

των εν λόγω διευθυντικών στελεχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.   
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ 

Μετοχικό Κεφάλαιο - Ίδιες μετοχές  

 

Η παρούσα Ενότητα παρατίθεται επιπλέον του ελαχίστου περιεχομένου που ορίζει το α. 5 ν. 

3556/2007 για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με σκοπό την 

επικαιροποίηση των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί με την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 

του ΔΣ της Εταιρείας.  

30.06.14 30.06.13 30.06.14 30.06.13

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Σε θυγατρική 0 0 0 0

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 4.354 0 4.354 0

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Από θυγατρική 0 0 0 0

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 88.930 215.910 88.930 215.910

Απαιτήσεις

Από θυγατρική 0 0 0 0

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 970.570 957.731 970.570 957.731

Υποχρεώσεις

Σε θυγατρική 0 0 0 0

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.321 226.721 3.321 226.721

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 

στελεχών και μελών διοίκησης 14.000 6.750 14.000 6.750

Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και 

μέλη  της διοίκησης 14.635 8.461 14.635 8.461

Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη  και 

μέλη  της διοίκησης 3.605 0 3.605 0

Όμιλος Εταιρεία
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1. Μετοχικό κεφάλαιο  

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 7.200.000,00 Ευρώ, είναι 

ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 9.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 0,80 Ευρώ εκάστης. Από κάθε μετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.  

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της 

Εταιρείας και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό από 

τα διάφορα όργανα της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Όλες οι 

μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διαπραγματεύονται 

στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

 

2. Περιορισμοί ως προς την μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας   
 

Δεν υφίστανται οιουδήποτε είδους περιορισμοί αναφορικά με την μεταβίβαση των μετοχών της 

Εταιρείας 

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές  

Οι συμμετοχές της Εταιρείας είναι:  

Η «PROSVASIS ΑΕΒΕ» (συγγενής), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 55% των 

μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. Με βάση συμφωνία πώλησης υπό αίρεση, από 31.12.2011 και 

εντεύθεν δεν ασκείται έλεγχος στην συγκεκριμένη θυγατρική και ως εκ τούτου, θεωρείται 

συγγενής. 

 

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:  

 

 

 
 

 

 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου   

Δεν υφίστανται μετοχές, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.  

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου   

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

της Εταιρείας.  

 

Ονοματεπώνυμο Μετοχές Ποσοστό

Ανυφαντάκης Βασίλειος 4.567.629 50,75%

Ματσούκας Γεώργιος 362.260 4,03%

International Ελληνικό Μετοχικό 339.016 3,77%

Ανυφαντάκη Δανάη 312.500 3,47%

Μαζωνάκης Αντώνιος 288.222 3,20%

Λοιποί 3.130.373 34,78%

Σύνολα 9.000.000 100%
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6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας   

Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν συμφωνίες μεταξύ μετόχων, οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση των 

δικαιωμάτων ψήφου.  

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού που 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα   

Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού 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.  

8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων 

μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920   

Δεν υφίσταται ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το 

άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.  

9. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 

στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας  πρότασης   

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

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

δημόσιας πρότασης.  

10. Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας  

Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού 

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. 

11. Ίδιες μετοχές   

Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 30.06.2014 ανερχόταν σε 13.868 και 

το αντίστοιχο κόστος κτήσης αυτών σε € 5.915. Η αξία της μετοχής την 30.06.14  ανήρχετο σε 

0,682. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Ε 

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 

Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ως χρήσιμους για την πληρέστερη  κατανόηση των ανωτέρω 

θεμάτων. 
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Σχετικά με την μητρική Εταιρεία σημειώνουμε τα εξής.  

 

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση και η διαρκώς χαμηλή ζήτηση, αποτέλεσμα της 

αβεβαιότητας που επικράτησε και επικρατεί στην εγχώρια αγορά και η σημαντική έλλειψη 

ρευστότητας, είχαν σαν αποτέλεσμα ο εξαιρετικά χαμηλός τζίρος της εταιρίας κατά τα τελευταία 

έτη να συνεχίζει να υφίσταται και κατά τρέχουσα περίοδο. Ο κύκλος εργασιών το Α εξάμηνο 

του 2014 μειώθηκε κατά 29,08% . 

Αν και πραγματοποιήθηκε προσπάθεια για τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, η εταιρία 

παρουσίασε ζημιές της τάξης των 233 χιλ € και ο όμιλος 342 χιλ € . 

 

Οι κυριότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των ζημιών αυτών είναι, ο 

περιορισμός των πωλήσεων κατά 29% και η διατήρηση των αποσβέσεων σε σχετικά υψηλά 

επίπεδα ποσού € 811 χιλ. 

 

Σε επίπεδο ομίλου, δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τα αποτελέσματα της εταιρείας, με 

εξαίρεση τα αποτελέσματα που αναλογούν από την δραστηριότητα της  συγγενούς εταιρείας 

Prosvasis για το α εξάμηνο της τρέχουσας περιόδου, ποσού 110 χιλ €. Στη συνέχεια για 

πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων της τρέχουσας περιόδου, παρουσιάζονται 

δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας και του ομίλου. 

 
 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε 

Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη του Ομίλου 

 

Με βάση τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις και λόγω της έντασης του φαινομένου και της διάρκειας 

της οικονομικής κρίσης που πλήττει την εγχώρια οικονομία και αγορά, η διανυόμενη χρήση 

2014 (01.01.2014-31.12.2014) αναμένεται και αυτή αρκετά δύσκολη, πλην όμως οι εκτιμήσεις 

της Διοίκησης της Εταιρείας παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες σε σχέση με την πορεία των 

μεγεθών της. Μολονότι οι εξελίξεις δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια, δεδομένων 

των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών αλλά και της αστάθειας που επικρατεί στις παγκόσμιες 

αγορές, η Διοίκηση της Εταιρείας επικεντρώνει τις προσπάθειές της αφενός μεν στην διατήρηση 

της θέσης της στην αγορά εντός της οποίας δραστηριοποιείται, αφετέρου δε στην περαιτέρω 

Όμιλος 1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2013

ποσοστιαία 

μεταβολή

Κύκλος εργασιών 1.456.224 2.053.435 -29,08%

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 614.052 348.538 76,18%

Κέρδη προ φόρων -378.574 -743.537 49,08%

Κέρδη μετά από φόρους -342.947 -798.202 57,04%

Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας -342.947 -798.202 57,04%

Εταιρεία

Κύκλος εργασιών 1.456.224 2.053.435 -29,08%

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 614.052 348.538 76,18%

Κέρδη προ φόρων -268.574 -743.537 63,88%

Κέρδη μετά από φόρους -232.947 -798.202 70,82%
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διείσδυσή της σε νέες αγορές, προκειμένου να ανταπεξέλθει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες 

στην κρίση που πλήττει σοβαρά την εγχώρια οικονομία.  

Από τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου 01.07.2014 -25.08.2014 προκύπτει περαιτέρω μείωση 

του κύκλου εργασιών, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα της χρήσης 2013, γεγονός που 

σηματοδοτεί περαιτέρω μείωση και συρρίκνωση των εργασιών της εταιρείας για την διανυόμενη 

χρήση.   

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ 

 

Σημαντικά γεγονότα μετά την 30η Ιουνίου 2014 και μέχρι την σύνταξη της παρούσης 

Εξαμηνιαίας Έκθεσης  – Λοιπές πληροφορίες  

 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να έλαβαν χώρα μετά την λήξη της περιόδου 

αναφοράς, ήτοι του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2014 (01.01.2014-30.06.2014) 

μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Έκθεσης και τα οποία να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) και ως εκ τούτου να 

χρήζουν ιδιαίτερης μνείας και αναφοράς στην παρούσα Έκθεση 

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Βασίλειος Ανυφαντάκης  
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

 

«ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος Εμπορική Κατασκευαστική Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής και 

Παροχής Υπηρεσιών ». 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΙΛΥΔΑ Ανώνυμος Εμπορική Κατασκευαστική 

Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής και Παροχής Υπηρεσιών» της 30ης Ιουνίου 2014 και τις 

σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την 

ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την 

κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι 

η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 

Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα 

που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή 

αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς 

μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 

συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 

αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. 

Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων 

της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη 

συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα 29.8.2014 

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

Παπαηλιού Ν. Θεόδωρος 

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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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής θέσης 

 

 

Ενεργητικό Σημ. 30.06.14 31.12.13 30.06.14 31.12.13

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 6 3.851.431 3.981.332 3.851.431 3.981.332

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 3.552.075 4.050.486 3.552.075 4.050.486

Επενδύσεις σε θυγατρικές 0 0 0 0

Επενδύσεις σε Συγγενείς 9 121.601 231.601 449.601 449.601

Υπεραξία 0 0 0 0

Χρημ/κα στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 8 31.204 27.704 31.204 27.704

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 17.629 17.629 17.629 17.629

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 7.573.940 8.308.752 7.901.940 8.526.752

Αποθέματα 186.364 179.862 186.364 179.862

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 10 3.117.800 2.793.721 3.117.800 2.793.721

Λοιπές απαιτήσεις 11 657.242 737.555 657.242 737.555

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 12 1.046.921 1.227.612 1.046.921 1.227.612

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 5.008.327 4.938.750 5.008.327 4.938.750

Σύνολο  ενεργητικού 12.582.267 13.247.502 12.910.267 13.465.502

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Μετοχικό κεφάλαιο 7.920.000 7.920.000 7.920.000 7.920.000

Ίδιες μετοχές 13 -5.915 -5.915 -5.915 -5.915

Αποθεματικά αναπροσαρμογής 0 0 0 0

Λοιπά αποθεματικά 1.117.489 1.117.489 1.117.489 1.117.489

Υπόλοιπο κερδών  εις νέο -3.496.612 -3.153.665 -3.168.612 -2.935.665

Σύνολο 5.534.962 5.877.909 5.862.962 6.095.909

Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 5.534.962 5.877.909 5.862.962 6.095.909

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 62.282 62.282 62.282 62.282

Δάνεια τραπεζών 17 1.338.973 1.700.964 1.338.973 1.700.964

Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις 14 849.117 942.497 849.117 942.497

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 15 599.501 580.647 599.501 580.647

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 117.180 117.180 117.180 117.180

Λοιπές προβλέψεις 16 25.000 25.000 25.000 25.000

Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων 2.992.053 3.428.570 2.992.053 3.428.570

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 17 1.372.354 1.338.691 1.372.354 1.338.691

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 956.509 1.092.225 956.509 1.092.225

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

πληρωτέες την επόμενη χρήση 17 1.726.321 1.392.948 1.726.321 1.392.948

Φόρος εισοδήματος 67 117.159 67 117.159

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 4.055.252 3.941.023 4.055.252 3.941.023

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 12.582.267 13.247.502 12.910.267 13.465.502

ΕταιρείαΌμιλος



ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

  

 

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση περιόδου 1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου 2014 19

Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων 

 

Σημ

01.01 - 

30.06.14

01.01 - 

30.06.13

01.04 - 

30.06.14

01.04 - 

30.06.13

01.01 - 

30.06.14

01.01 - 

30.06.13

01.04 - 

30.06.14

01.04 - 

30.06.13

Πωλήσεις 5 1.456.224 2.053.435 626.809 1.009.430 1.456.224 2.053.435 626.809 1.009.430

Κόστος πωλήσεων 1.162.989 1.709.842 492.537 875.506 1.162.989 1.709.842 492.537 875.506

Μικτό κέρδος 293.235 343.593 134.273 133.925 293.235 343.593 134.273 133.925

20,1% 16,7% 21,4% 13,3% 20,1% 16,7% 21,4% 13,3%

Άλλα λειτουργικά έσοδα 97.771 87.490 49.145 82.000 97.771 87.490 49.145 82.000

Έξοδα διάθεσης 130.245 142.988 64.924 62.990 130.245 142.988 64.924 62.990

Έξοδα διοίκησης 123.658 163.362 62.402 84.111 123.658 163.362 62.402 84.111

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 238.971 388.194 138.736 208.444 238.971 388.194 138.736 208.444

Άλλα λειτουργικά έξοδα 1.695 330.551 1.479 176.336 1.695 330.551 1.479 176.336

Mερικό σύνολο -103.562 -594.011 -84.124 -315.956 -103.562 -594.011 -84.124 -315.956

Προβλέψεις απομείωσης 0 0 0 0 0 0 0 0

Λειτουργικό αποτέλεσμα -103.562 -594.011 -84.124 -315.956 -103.562 -594.011 -84.124 -315.956

Χρηματοοικονομικά έσοδα 0 21 0 21 0 21 0 21

Χρηματοοικονομικά έξοδα 165.012 149.547 82.512 93.062 165.012 149.547 82.512 93.062

Αναλογία ζημιών συγγενών επιχειρήσεων 110.000 0 14.000 0 0 0 0 0

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες) -378.574 -743.537 -180.636 -408.997 -268.574 -743.537 -166.636 -408.997

Φόρος εισοδήματος 19 -35.627 54.665 78.437 -125.313 -35.627 54.665 78.437 -125.313

Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες -342.947 -798.202 -259.073 -283.684 -232.947 -798.202 -245.073 -283.684

Κέρδος (ζημιά) περιόδου από διακοπείσες 

δραστηριότητες 0 0 0 0 0 0 0 0

Καθαρό κέρδος (ζημιά) περιόδου -342.947 -798.202 -259.073 -283.684 -232.947 -798.202 -245.073 -283.684

Λοιπά συνολικά έσοδα

Μη μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα 0 0 0 0 0 0 0 0

Μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα  0 0 0 0 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης -342.947 -798.202 -259.073 -283.684 -232.947 -798.202 -245.073 -283.684

Κατανεμημένα σε:

Μετόχους μητρικής -342.947 -798.202 -259.073 -283.684 -232.947 -798.202 -245.073 -283.684

Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0 0 0 0 0

Κέρδη ανά μετοχή (σε € ανά μετοχή) 20 -0,038 -0,0887 -0,029 -0,0315 -0,026 -0,0887 -0,027 -0,0315

Όμιλος Εταιρεία
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Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Εταιρεία 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχικό Τακτικό Λοιπά Ίδιες Υπόλοιπο

Κεφάλαιο αποθεματικό αποθεματικά μετοχές εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπα την 01.01.13 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 7.920.000 264.596 852.894 -5.915 -1.672.263 7.359.311

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0 0 0 0 -798.202 -798.202

Αυξηση Μ ετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.13 7.920.000 264.596 852.894 -5.915 -2.470.465 6.561.109

Υπόλοιπα την 01.01.14 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 7.920.000 264.596 852.894 -5.915 -2.935.664 6.095.909

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0 0 0 0 -232.947 -232.947

Αυξηση Μ ετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.14 7.920.000 264.596 852.894 -5.915 -3.168.611 5.862.962
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Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Όμιλος 

 

 

 

Μετοχικό  Τακτικό Λοιπά  Ίδιες Υπόλοιπο Δικαιώματα 

Κεφάλαιο αποθεματικό αποθεματικά μετοχές εις νέον μειοψηφίας Σύνολο 

Υπόλοιπα την 01.01.12 σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΠ 7.200.000 264.596 1.572.894 -5.915 -114.731 0 8.916.843 

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0 0 0 0 -1.730.531 0 -1.730.531 

αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 720.000 0 -720.000 0 0 0 0 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 

31.12.12 7.920.000 264.596 852.894 -5.915 -1.845.262 0 7.186.312 

Υπόλοιπα την 01.01.13 σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΠ 7.920.000 264.596 852.894 -5.915 -1.845.262 0 7.186.312 

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0 0 0 0 -1.308.402 0 -1.308.402 

αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 

31.12.13 7.920.000 264.596 852.894 -5.915 -3.153.664 0 5.877.909 
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Ενδιάμεση κατάσταση ταμιακών ροών  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

01.01-

30.06.14

01.01-

30.06.13

01.01-

30.06.14

01.01-

30.06.13

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων -378.574 -743.537 -268.574 -743.537

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις 810.994 952.549 810.994 952.549

Προβλέψεις 110.000 303.021 0 303.021

Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων -93.380 -10.000 -93.380 -10.000

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας 0 -21 0 -21

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 165.012 149.547 165.012 149.547

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -6.502 -7.082 -6.502 -7.082

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -194.562 -383.410 -194.562 -383.410

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -198.326 250.052 -198.326 250.052

Μείον:  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -165.012 -149.547 -165.012 -149.547

Καταβλημένοι φόροι 0 -13.587 0 -13.587

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 49.649 347.985 49.649 347.985

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών -182.682 -345.254 -182.682 -345.254

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 0 0 0 0

Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων 0 0 0 0

Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων -3.500 0 -3.500 0

(Κέρδη) / ζημιές από πώληση παγίων 0 0 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 0 21 0 21

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) -186.182 -345.234 -186.182 -345.234

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δεσμεύσεις για χορήγηση εγγυήσεων -49.204 0 -49.204 0

Εισπράξεις (καταβολές) από εκδοθέντα / 

αναληφθέντα δάνεια 5.046 89.621 5.046 89.621

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές -44.158 89.621 -44.158 89.621

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -180.691 92.372 -180.691 92.372

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 1.227.612 155.682 1.227.612 155.682

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 1.046.921 248.054 1.046.921 248.054

ΕταιρείαΌμιλος
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Επιλεγμένες σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

1.  Γενικές πληροφορίες  

 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 10.7.1992 (ΦΕΚ 3532/13.07.1992) ως αμιγής Εταιρεία ανάπτυξης 

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

εταιρείας είναι «ΙΛΥΔΑ 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 «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», ενώ η διάρκειά της έχει 

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

ιδιόκτητο κτήριο στο οποίο στεγάζεται το σύνολο των λειτουργιών της, και οι μετοχές της είναι 

εισηγμένες στην κατηγορία μικρής κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καλύπτουν την εταιρία και τις 

θυγατρικές της (ο Όμιλος). Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στην σημείωση 2 

της παρούσας. 

 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας (εφεξής οι οικονομικές 

καταστάσεις) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Αυγούστου 2014. 

 

Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις 

περιόδους που παρουσιάζονται.  

2. Σύνθεση του Ομίλου 

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές  οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνουν την μητρική και την συγγενή  

εταιρία Prosvasis AE. Η δομή του Ομίλου έχει ως εξής  

 

Εταιρεία Έδρα Δραστηριότητα Ποσοστό Μέθοδος Ενοποίησης  

Ίλυδα Πληροφορική Αθήνα Ανάπτυξη λογισμικού Μητρική Μητρική 

Prosvasis Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα Προϊόντα λογισμικού – Εκδόσεις 55% Καθαρή θέση 

I TBA Αθήνα Υπό εκκαθάριση 100% Καθαρή θέση 

3. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

 

3.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 
 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2014 (εφεξής 

οι «οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές 

Καταστάσεις». Επίσης, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την 

αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή γηπέδων και 

κτιρίων, χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και χρηματοοικονομικών 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών 

στοιχείων) σε εύλογες αξίες μέσω του αποτελέσματος, την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας 

(going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) 
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καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων 

(I.F.R.I.C.) της I.A.S.B. 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη 

πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι 

συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται πάντοτε σε συνδυασμό 

με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2013 (1.1.2013-31.12.2013). 

  

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της 

διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από την 

διοίκηση της εταιρείας για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων έχουν επισημανθεί όπου 

κρίνονται κατάλληλα . 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με 

αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 

2013 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 

 

 

3.1.1. Χρήση εκτιμήσεων. 

 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 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 Διοίκησης του Ομίλου, τα 

πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές (σημ.4). 

 

3.1.2. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων. 

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

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

μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των 

νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και η εφαρμογή τους 

είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα: 

 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό 

Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες 

Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2014) 

 
Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 

και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο 
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ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων 

επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 

11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν Κοινό Διακανονισμό (Joint Arrangement). Το 

ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού 

Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας 

Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες» 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 IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με 

τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 

28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες».   

 

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις,  Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, 

Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 

και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

 
Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις 

αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον 

πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας 

τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη 

συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες 

επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 

και ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το 

IASB χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες 

δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία 

του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να 

αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία 

μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης 

επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά 

επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την 

ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

 
Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις 

απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  
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Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις 

για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 
 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις 

γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός 

στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται 

στην εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες 

και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - 

Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 
 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων 

τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την 

αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, 

εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο 

αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, 

αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα αλλαγών σε νόμους ή 

κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2014) 

 
Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει 

πότε μία εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει 

επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία 

του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». 

Το ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η 

παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. 

Η διερμηνεία αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση για την 

καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία και η οποία 

επιφέρει την πληρωμή της εισφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στις 

ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικές από λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2014, αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εφαρμόστηκαν νωρίτερα από τον Όμιλο και την Εταιρεία  

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 
 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία 

σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τα ζητήματα που συζητήθηκαν 

από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατά τη διάρκεια του κύκλου του έργου που 

ξεκίνησε το 2010, και  είχαν συμπεριληφθεί στο σχέδιο έκθεσης των προτεινόμενων 
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τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2010 - 2012 Κύκλος (δημοσιεύτηκε 

τον Μάιο του 2012). Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις 

εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 

2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου 

ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων,  ΔΠΧΑ 

8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα 

στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος 

αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: 

Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

 
Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011-2013», το οποίο αποτελείται από μία 

σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τα ζητήματα που συζητήθηκαν 

από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατά τη διάρκεια του κύκλου του έργου που 

ξεκίνησε το 2011, και είχαν συμπεριληφθεί στο σχέδιο έκθεσης των προτεινόμενων τροποποιήσεων 

των ΔΠΧΑ Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2011 - 2013 Κύκλος (δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 

2012). Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα 

θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των 

υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της 

παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των 

ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων (για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

 
Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές 

Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές 

εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών.  Ο σκοπός της 

τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι 

ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που 

υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει 

καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3.2. 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 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. 

 

Διεταιρικές 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. 

 

 

3.3 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. 
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Η αξία των γηπέδων-οικοπέδων δεν αποσβένεται, οι δε αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των 

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

τους που έχει ως εξής: 

 

- Κτίρια 40 – 50 Έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 3-4 Έτη 

- Αυτοκίνητα 5-8 Έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 5-8 Έτη 

  

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

σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. 

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

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

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων 

παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία 

και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις, όταν 

γίνονται, καταχωρούνται σε βάρος των  αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

3.4 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.  
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� Να υπάρχει η διαθεσιμότητα επαρκών, τεχνικών, οικονομικών, ή άλλων πόρων οι 

οποίοι θα βοηθήσουν την εταιρεία να ολοκληρώσει και να διαθέσει ή να 

χρησιμοποιήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο 

� Ικανότητα να παρακολουθούνται αξιόπιστα οι δαπάνες που θα αποδοθούν στο άυλο 

περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.  

 

Έλεγχος απομείωσης 

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

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

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

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

χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό 

επιτόκιο. 

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

έως το ύψος της ανακτήσιμης. 

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. 

 

3.5 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) Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή 

προσδιορισμένες πληρωμές και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. 

Δημιουργούνται όταν ο όμιλος δίδει χρήματα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει 

πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 

 

γ) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η 

προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και 

την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 
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δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να 

ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα  

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

ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 

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

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

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

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

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

μεταβολές καταχωρούμενες στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα 

στις ταμιακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει 

ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιμα για 

πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα 

σχετικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία 

αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν 

ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα.  

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα 

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

στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως προεξόφληση 

μελλοντικών ταμιακών ροών και μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης. 

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

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

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

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα. 

Για τους συμμετοχικούς τίτλους που έχουν ταξινομηθεί ως διαθέσιμα για πώληση 

χρηματοοικονομικά στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική μείωση της εύλογης αξίας σε 

σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια 

ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα  

αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

3.6 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.  

 

3.7 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. 

 

3.8 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. 
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3.9 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. 

 

3.10 Μετοχικό κεφάλαιο  
 

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

μετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. 

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

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

μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως 

που αποκτάται.  

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

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

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

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

εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  

 

3.11 Μερίσματα 
 

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

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

3.12 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. 

 

3.13 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.     

 

3.14 Προβλέψεις  

 
Οι προβλέψεις για αποζημιώσεις, καταχωρούνται όταν: 

• Υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του 

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

• Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

3.15 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. 

 

3.16 Χρηματοοικονομικά Εργαλεία 
 

Βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρείας, αποτελούν τα μετρητά οι τραπεζικές 

καταθέσεις και τέλος οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της 

βραχυπρόθεσμης φύσης των στοιχείων αυτών, η Διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η εύλογη 

αξία αυτών ταυτίζεται με την αξία που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία.   

 

3.17 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. 

 

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. Για τις χρήσεις μέχρι και το 2009, η εταιρεία έχει τακτοποιήσει τις φορολογικές 

της εκκρεμότητες και έχει περαιώσει φορολογικά. Για το 2010, 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. Για τις χρήσεις 2011 έως 2013, η εταιρεία έχει λάβει εκθέσεις ελέγχου των 
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Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 

2238/1994. Για τις χρήσεις 2011 και 2013 η έκθεση ελέγχου ήταν με σύμφωνη γνώμη, ενώ για το 

2012 με σύμφωνη γνώμη - έμφαση.  

(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 3.4. Οι ανακτήσιμες αξίες των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών 

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

χρήση εκτιμήσεων. 

 (γ) Απαιτήσεις από τρίτους 

Σε συνέχεια της πτωχεύσεως της θυγατρικής εταιρείας I TBA και μέχρι την δικαστική αναγνώριση 

της ακυρότητας και του ανίσχυρου των εγγυητικών επιστολών που είχε εκδώσει η μητρική Εταιρεία  

και οι οποίες έχουν ήδη καταπέσει, οι απαιτήσεις κατά τρίτων που έχουν σχέση με τις εν λόγω 

Εγγυητικές Επιστολές, ανέρχονται το ποσό των 1.114 χιλ €. Οι απαιτήσεις αυτές, έχουν επηρεάσει 

την ρευστότητα της Εταιρείας.  

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

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

α) Επιχειρηματικοί τομείς 

Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση δεδομένου ότι τα έσοδα της μητρικής Εταιρίας προέρχονται 

κυρίως από ένα και μόνο τομέα της πώλησης λογισμικών προγραμμάτων.  

β) Γεωγραφικοί τομείς 

Δεν απαιτείται ανάλυση δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας προέρχεται αποκλειστικά 

από πωλήσεις εσωτερικού.  

Ανάλυση των πωλήσεων κατά πωλήσεις εμπορευμάτων (που συνδέονται άμεσα με τα λογισμικά) και 

τα έσοδα παροχής υπηρεσιών έχουν ως εξής: 

 

 
 

  

30.06.14 30.06.13 30.06.14 30.06.13

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 218.942 574.630 218.942 574.630

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.237.282 1.478.805 1.237.282 1.478.805

Σύνολο 1.456.224 2.053.435 1.456.224 2.053.435

Όμιλος Εταιρεία
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6. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία   

 

Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

 

 
 

 

 

Η αξία των Γηπέδων και Κτιρίων, αφορά το ακίνητο επί της οδού Αδριάνειου 29 στην Αθήνα, επί 

του οποίου στεγάζεται η εταιρεία. Επί του ακινήτου αυτού, υπάρχουν εμπράγματα βάρη ποσού 3,9 

εκατ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων σημαντικό μέρος των οποίων έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμα.  

  

Εταιρεία Γήπεδα Κτίρια Μεταφ/κά Λοιπά Σύνολο

Αξία κτήσεως 

Απογραφή 01.01.2013 523.000 4.031.035 143.956 2.336.922 7.034.913

Διαφορές εκτίμησης εύλογης αξίας 0 0 0 0 0

Προσθήκες 0 6.081 0 46.297 52.378

Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 -10.337 0 -10.337

Υπόλοιπο 30.06.2013 523.000 4.037.116 133.619 2.383.219 7.076.954

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Απογραφή 01.01.2013 0 830.111 130.626 1.909.630 2.870.367

Αποσβέσεις περιόδου 0 37.381 2.115 53.757 93.253

Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 -8.657 0 -8.657

Υπόλοιπο 30.06.2013 0 867.492 124.084 1.963.387 2.954.963

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 01.01.2013 523.000 3.200.924 13.330 427.292 4.164.546

Κατά την 30.06.2013 523.000 3.169.624 9.535 419.832 4.121.994

Αξία κτήσεως 

Απογραφή 01.01.2014 523.000 4.004.877 143.956 2.455.321 7.127.154

Διαφορές εκτίμησης εύλογης αξίας 0 0 0 0 0

Προσθήκες 0 4.619 0 3.261 7.880

Πωλήσεις / διαγραφές 0 -58 0 0 -58

Υπόλοιπο 30.06.2014 523.000 4.009.438 143.956 2.458.582 7.134.976

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Απογραφή 01.01.2014 0 950.630 137.161 2.058.032 3.145.823

Αποσβέσεις περιόδου 0 65.304 3.268 69.151 137.723

Πωλήσεις / διαγραφές 0 0 0 0 0

Υπόλοιπο 30.06.2014 0 1.015.934 140.429 2.127.183 3.283.546

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 01.01.2014 523.000 3.054.247 6.795 397.289 3.981.331

Κατά την 30.06.2014 523.000 2.993.504 3.527 331.399 3.851.431
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 
 

 

 
 

Σχετικά με την αξία κτήσης των αυλων περιουσιακών σημειώνουμε ότι μέρος αυτών αξίας ποσού € 

3,1 εκατ,  αφορούν την κατασκευή λογισμικών προγραμμάτων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 

ν 3299/2004. Η επένδυση αυτή ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε εντός της χρήσης 2012 και 

επιδοτήθηκε με ποσοστό 40%, το ποσό της οποίας εισπράχθηκε εντός της χρήσης 2013. Το 

λογισμικό αυτό, αφορά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αναβάθμιση ορισμένων από τα 

υφιστάμενα προϊόντα της εταιρείας.  

       

8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση.  

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής 

 

 
 

 

Τα διαθέσιμα για πώληση περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν συμμετοχή στο μετοχικό 

κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Πάρκο Ακρόπολις ΑΕ» (ποσοστό συμμετοχής 

2,03%). Στα πλαίσια του ελέγχου απομείωσης, η εταιρεία απομείωσε στην χρήση 2013 το ανωτέρω 

περιουσιακό στοιχείο κατά 170.000 € με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης. 

 

  

Αξία κτήσης 30.06.14 31.12.13 30.06.14 31.12.13

Υπόλοιπο έναρξης 12.650.662 12.015.665 12.650.662 12.015.665

Προσθήκες περιόδου 174.860 634.997 174.860 634.997

Υπόλοιπο λήξης 12.825.522 12.650.662 12.825.522 12.650.662

Αποσβέσεις 30.06.14 31.12.13 30.06.14 31.12.13

Υπόλοιπο έναρξης 8.600.175 7.253.632 8.600.175 7.253.632

Προσθήκες περιόδου 673.272 1.346.543 673.272 1.346.543

Υπόλοιπο λήξης 9.273.447 8.600.175 9.273.447 8.600.175

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 3.552.075 4.050.486 3.552.075 4.050.486

Όμιλος Εταιρεία

Όμιλος Εταιρεία

30.06.14 31.12.13 30.06.14 31.12.13

Υπόλοιπο έναρξης 27.704 197.704 27.704 197.704

Προσθήκες 3.500 0 3.500 0

Απομειώσεις 0 -170.000 0 -170.000

Υπόλοιπο λήξης 31.204 27.704 31.204 27.704

ΕταιρείαΌμιλος
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9. Επενδύσεις σε Συγγενείς 

 
 Η κίνηση των επενδύσεων σε συγγενείς κατά την διάρκεια της περιόδου έχει ως εξής: 

 

 
 

 

Σχετικά με τη συμμετοχή μας στην PROSVASIS ΑΕΒΕ με ποσοστό 55%, σημειώνουμε τα εξής. 

Εως και την χρήση 2011, η εταιρεία αυτή ήταν θυγατρική εταιρεία. Η μητρική εταιρεία τον 

Δεκέμβριο του 2011 προέβη σε συμφωνία πώλησης υπό αίρεση, του ποσοστού που κατείχε στην 

εταιρεία αυτή, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις. 

Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, οι οποίες τελούν υπό συγκεκριμένες αιρέσεις.  

• Στην πρώτη φάση μεταβιβάσθηκε άμεσα το 31% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου 

έναντι τιμήματος (προκαταβολής) ποσού € 117 χιλ € (το ποσό αυτό, εμφανίζεται στις 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις). 

• Στην δεύτερη φάση θα μεταβιβασθεί το 24% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου 

έναντι τιμήματος ποσού € 1.179 χιλ €.  

Η ολοκλήρωση της πρώτης Φάσης συναλλαγής, και η υλοποίηση της δεύτερης φάσης συναλλαγής 

εξαρτάται από την πλήρωση δύο προϋποθέσεων, η οποίες θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά και 

η συνδρομή αυτών αποτελεί αφενός μεν προϋπόθεση ολοκλήρωσης της Συναλλαγής της πρώτης 

Φάσης και αφετέρου υλοποίησης της Συναλλαγής της δεύτερης Φάσης. Η πλήρωση ή μη των 

προυποθέσεων αυτών, θα επέλθει στο τέλος του 2014. Κατόπιν των ανωτέρω γεγονότων, από 

31.12.2011 και εντεύθεν δεν ασκείται έλεγχος στην συγκεκριμένη εταιρία και ως εκ τούτου, 

θεωρείται συγγενής και ενοποιείται πλέον με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης.  

 

10. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις.  

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

 

 
 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις καλύπτουν το σύνολο των 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. 

 

30.06.14 31.12.2013

Υπόλοιπο έναρξης 231.601 276.601

Εξαγορές αποκτήσεις 0 0

Αυξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0

Αναλογία ζημιών -110.000 -45.000

Μεταφορά σε άλλη κατηγορία 0 0

Απομειώσεις διαγραφές 0 0

Υπόλοιπο λήξης 121.601 231.601

Συγγενείς

30.06.14 31.12.13 30.06.14 31.12.13

Πελάτες 2.952.918 3.330.174 2.952.918 3.330.174

Γραμμάτια εισπρακτέα 2.597 2.597 2.597 2.597

Επιταγές εισπρακτέες 200.727 149.392 200.727 149.392

Εργα υπό εκτέλεση 650.000 0 650.000 0

Προβλέψεις απομείωσης -688.442 -688.442 -688.442 -688.442

Σύνολο 3.117.800 2.793.721 3.117.800 2.793.721

ΕταιρείαΌμιλος
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11. Λοιπές απαιτήσεις  

 

Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής. 

 

 
 

 

 

11.1 Οι απαιτήσεις από καταβολές Ε/Ε  ποσού  € 1.114 χιλ. αφορούν  αχρεωστήτως καταβολές 

εγγυητικών επιστολών, στα πλαίσια υπογραφείσας συμβάσεως εκμετάλλευσης, μετάδοσης και 

διανομής τηλεοπτικού προγράμματος στο εξωτερικό.  

Πιο συγκεκριμένα,  η εταιρεία, είχε δεσμευθεί, μέσω εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης 

πληρωμής, για την καταβολή ελάχιστων ετήσιων αμοιβών που προβλέπονται από σύμβαση 

συνεργασίας με την εταιρεία ALTER.  

Από τα τέλη του 2008 οι συμβατικές αυτές υποχρεώσεις είχαν υποκατασταθεί από την θυγατρική 

εταιρεία «ITBA AE» και μετά την πτώχευση της ως άνω θυγατρικής εταιρείας και την συνακόλουθη 

λύση της ως άνω συμβάσεως, η Εταιρεία είχε ξεκινήσει την διαδικασία ακύρωσης των Εγγυητικών 

Επιστολών, η οποία όμως δεν απέδωσε. Έτσι, η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με την καταβολή των ποσών 

που αξιώθηκαν από τις εγγυητικές, και αμφισβητεί την εγκυρότητα και νομιμότητα των καταπτώσεων 

αυτών, την συνολική επιστροφή των οποίων αξιώνει δικαστικώς. Με βάση τις εκτιμήσεις των νομικών 

και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί κατά την δικαστική διεκδίκηση, αν και θεωρείται πιθανή η 

υπέρ της εταιρείας έκβαση, σχηματίσθηκε πρόβλεψη για πιθανή απώλεια της τάξης των 600 χιλ €, που 

επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2013.  

 
11.2. Οι Χρηματικές διευκολύνσεις  ποσού 967 χιλ € αφορούν την πρώην θυγατρική  εταιρεία ΙΤΒΑ 

ΑΕ, η πτώχευση της οποίας κηρύχθηκε άγονος, αναβίωσε και πρόκειται να λυθεί. Η απαίτηση αυτή 

έχει απομειωθεί ολοσχερώς κατά τις προηγούμενες χρήσεις.  

 

12. Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών  

 

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

 

 
 

Το σημαντικό υπόλοιπο των μετρητών που ήταν στη διάθεση της εταιρείας στα τέλη της περιόδου, 

οφείλονταν στις σημαντικές εισροές μετρητών από την είσπραξη επιχορήγησης, που έλαβε χώρα τον 

Δεκέμβριο του 2013. Ήδη σημαντικό ποσό μετρητών, έχει κατατεθεί σε Τράπεζες του εξωτερικού.  

30.06.14 31.12.13 30.06.14 31.12.13

Απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβολές Ε/Ε 1.113.916 1.113.916 1.113.916 1.113.916

Ελληνικό δημόσιο 5.488 61.524 5.488 61.524

Προσωπικό λογαριασμοί απόδοσης 37.389 3.415 37.389 3.415

Προκαταβολές προμ/των 151.644 498.958 151.644 498.958

Λοιποί χρεώστες 28.682 105.237 28.682 105.237

Δεσμευμένες καταθέσεις 49.204 0 49.204 0

Χρηματικές διευκολύνσεις θυγατρικής 967.126 956.317 967.126 956.317

Προβλέψεις απομείωσης -1.696.207 -2.001.812 -1.696.207 -2.001.812

Σύνολα 657.242 737.555 657.242 737.555

Όμιλος Εταιρεία

30.06.14 31.12.13 30.06.14 31.12.13

Ταμείο 183.846 466.442 183.846 466.442

Καταθέσεις όψεως 863.075 761.170 863.075 761.170

1.046.921 1.227.612 1.046.921 1.227.612

ΕταιρείαΌμιλος
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13. Ίδιες μετοχές 

 

Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 30.06.2014 ανερχόταν σε 13.868 και το 

αντίστοιχο κόστος κτήσης αυτών σε € 5.915. Η αξία της μετοχής την 30.06.2014 ανήρχετο σε 0,682 

 

 

14. Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις. 

 

Η κίνηση του λογαριασμού επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως: 

 

 
 

 

Οι επιχορηγήσεις  αφορούν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο για επενδύσεις 

που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων. Τα ποσά αυτά λογίζονται 

ως έσοδα ανάλογα με τον ρυθμό των αποσβέσεων των επιχορηγούμενων παγίων. Στην χρήση 2013 

λήφθηκε επιχορήγηση συνολικού ποσού 1.257 χιλ € για επενδύσεις που είχαν υπαχθεί στον 

αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 (ΦΕΚ έγκρισης 2971/23.12.2011).  

 

15. 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. 

 

 
 

 

  

30.06.14 31.12.13 30.06.14 31.12.13

Υπόλοιπο έναρξης 942.498 108.494 942.498 108.494

Εισπραξεις 0 1.257.135 0 1.257.135

Αποσβέσεις -93.380 -423.131 -93.380 -423.131

Υπόλοιπο λήξης 849.118 942.498 849.118 942.498

Όμιλος Εταιρεία

31.03.14 31.12.13 31.03.14 31.12.13

Υπόλοιπο έναρξης 580.647 583.321 580.647 583.321

Μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσης 18.854 -2.674 18.854 -2.674

Μεταβολές στην καθαρή θέση 0 0 0 0

Αναβαλλόμενος φόρος  θυγατρικής (μη 

συμμετοχή στην ενοποίηση) 0 0 0 0

Υπόλοιπο λήξης 599.501 580.647 599.501 580.647

Όμιλος Εταιρεία
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16. Λοιπές Προβλέψεις 

 

Το ποσό των 25 χιλ €, αφορά πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Για τις χρήσεις μέχρι 

και το 2009, η εταιρεία έχει τακτοποιήσει τις φορολογικές της εκκρεμότητες και έχει περαιώσει 

φορολογικά. Για την ανέλεγκτη χρήση 2010,  η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού 25.000 € 

που κατά τις εκτιμήσεις της θεωρείται επαρκής. Για τις χρήσεις 2011 έως 2013, η εταιρεία έχει λάβει 

εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Για τις χρήσεις 2011 και 2013 η έκθεση ελέγχου ήταν με σύμφωνη 

γνώμη, ενώ για το 2012 με σύμφωνη γνώμη - έμφαση.  

17. Δανεισμός 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής. 

  

 
 

 

Ποσό δανείων της τάξης των 1.378 χιλ € που περιλαμβάνεται στο κονδύλι Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση, αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Τράπεζες. Οι 

συμβάσεις των δανείων δεν έχουν καταγγελθεί και η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις. Στην 

περίπτωση που οι συμβάσεις καταγγελθούν, θα γίνει άμεσα απαιτητό από τις τράπεζες, επιπλέον του 

ανωτέρω, ποσό που ανέρχεται  σε 651 χιλ € και περιλαμβάνεται στο κονδύλι Τραπεζικός Δανεισμός 

(Μακροπρόθεσμη Υποχρέωση). 

 

18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. 

Το υπόλοιπο των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής: 

 

 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 30.06.14 31.12.13 30.06.14 31.12.13

Τραπεζικός  δανεισμός 1.338.973 1.700.964 1.338.973 1.700.964

Υποχρεώσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης 0 0 0 0

Ομολογιακά δάνεια 0 0 0 0

Σύνολο μακροπροθέσμων δανείων 1.338.973 1.700.964 1.338.973 1.700.964

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

πληρωτέες την επόμενη χρήση 1.726.321 1.392.948 1.726.321 1.392.948

Τραπεζικός δανεισμός 1.372.354 1.338.691 1.372.354 1.338.691

Σύνολο βραχυπροθέσμων δανείων 3.098.675 2.731.639 3.098.675 2.731.639

Σύνολο δανείων 4.437.649 4.432.603 4.437.649 4.432.603

Όμιλος Εταιρεία

30.06.14 31.12.13 30.06.14 31.12.13

Προμηθευτές 215.548 217.622 215.548 217.622

Μερίσματα πληρωτέα 799 799 799 799

Οφειλόμενες αμοιβές 6.064 6.064 6.064 6.064

Λοιπές υποχρεώσεις 155.381 170.128 155.381 170.128

Επιταγές πληρωτέες 58.313 193.490 58.313 193.490

Προκαταβολές πελατών 218.056 144.660 218.056 144.660

Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους τέλη 28.158 67.132 28.158 67.132

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 17.716 32.800 17.716 32.800

Μεταβατικοί λογαριασμοί 256.475 259.530 256.475 259.530

Σύνολα 956.509 1.092.225 956.509 1.092.225

Όμιλος Εταιρεία



ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
  

 

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση περιόδου 1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου 2014 41

19. Φόρος εισοδήματος 

 

Ο φόρος εισοδήματος  της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

 
 

 

20. 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. 

 

 

 

 

21. 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 2013 (μη ύπαρξη κερδών) η πρόταση του 

διοικητικού συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα είναι η μη διανομή μερίσματος. 

22. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας ανέρχεται την 30.06.2014 σε 33 άτομα ενώ 

την 30.06.2013 σε 29 άτομα. 

  

30.06.14 30.06.13 30.06.14 30.06.13

Τρέχων φόρος περιόδου 0 13.587 0 13.587

Αναβαλλόμενος φόρος 18.854 -133.918 18.854 -133.918

Λοιποί φόροι 6.776 0,00 6.776 0,00

Διόρθωση αναβαλλόμενου φόρου λόγω 

μεταβολής συντελεστή (Από 20% σε 26%) 0,00 174.996 0,00 174.996

Διόρθωση φόρου εισοδήματος χρήσης 2013 -61.257 0 -61.257 0

Σύνολο -35.627 54.665 -35.627 54.665

Όμιλος Εταιρεία

30.06.14 30.06.13 30.06.14 30.06.13

Κερδη περιόδου μετά από φόρους -342.947 -798.202 -232.947 -798.202

Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000

Κερδη ανά μετοχή -0,038 -0,089 -0,026 -0,089

ΕταιρείαΌμιλος
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23. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα 

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

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

εξής: 

 

 

24. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

  

Δικαστικές υποθέσεις 
Η Εταιρεία και οι συνδεμένες με αυτή εταιρείες, της εμπλέκονται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις 

στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η Διοίκηση  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.  

 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Δεν 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. (σημ. 11). Η απαίτηση αυτή έχει απομειωθεί ολοσχερώς. Β) της 

απαίτησης που διατηρεί η Εταιρεία από την αχρεώστητη καταβολή ποσών εξ εγγυητικών επιστολών, η 

εισπραξιμότητα της οποίας είναι βάσιμος και πιθανή, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα  (σημ. 11). Για 

την απαίτηση αυτή έχει σχηματισθεί επαρκής πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημιά.  

  

30.06.14 30.06.13 30.06.14 30.06.13

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Σε θυγατρική 0 0 0 0

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 4.354 0 4.354 0

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Από θυγατρική 0 0 0 0

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 88.930 215.910 88.930 215.910

Απαιτήσεις

Από θυγατρική 0 0 0 0

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 970.570 957.731 970.570 957.731

Υποχρεώσεις

Σε θυγατρική 0 0 0 0

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.321 226.721 3.321 226.721

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 

στελεχών και μελών διοίκησης 14.000 6.750 14.000 6.750

Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και 

μέλη  της διοίκησης 14.635 8.461 14.635 8.461

Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη  και 

μέλη  της διοίκησης 3.605 0 3.605 0

Όμιλος Εταιρεία



ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
  

 

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση περιόδου 1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου 2014 43

25. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα 

 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των ενδιαμέσων οικονομικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  

 

 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α.Δ.Τ  Ν 161703 Α.Δ.Τ.  Ι 078850 ΑΡ.ΑΔ. 31297 
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