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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της εταιρείας ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ την 9η Μαρτίου 2009 και έχουν 

δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση  www.epsilonnet.gr. 
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Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Της ‘‘EPSILON NET A.E.’’ για τη Χρήση 2008 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της EPSILON NET A.E. κρίνει σκόπιµο να σας παρουσιάσει την δοµή, τις 

δραστηριότητες και τις προοπτικές της εταιρείας, ώστε οι µέτοχοί της να είναι καλά πληροφορηµένοι για την 

εταιρία στην οποία έχουν τοποθετηθεί.  

Κατά την χρήση 2008 οι Οικονοµικές Καταστάσεις της EPSILON NET A.E. παρουσιάζονται µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), σύµφωνα µε τα όσα ισχύουν για τις εισηγµένες 

εταιρείες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α). 

 

Σηµαντικά γεγονότα ̟ου αφορούν τη χρήση 2008 αλλά και τους ̟ρώτους µήνες του 2009 

1. Εντός της χρήσης 2008, και συγκεκριµένα από την 21η Φεβρουαρίου 2008 η εταιρεία εισήχθη στην 

Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) Σύµβουλος της εταιρείας ήταν η 

Τράπεζα Κύπρου µε την αρωγή της οποίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης µε 

αντληθέντα κεφάλαια ύψους € 1.680 χιλ. 

2. Συµµετοχή της εταιρείας τον µήνα Μάρτιο στην έκθεση CeBIT, την µεγαλύτερη έκθεση Πληροφορικής στην 

Ευρώπη που πραγµατοποιήθηκε στο Αννόβερο της Γερµανίας. 

3. Ανακοίνωση τον µήνα Μάιο, από την Epsilon Software, την επιχειρηµατική µονάδα παραγωγής λογισµικού 

της Epsilon Net A.E., για την ολοκλήρωση και διάθεσή στην αγορά της νέας πρωτοποριακής εφαρµογής 

λογισµικού "Αξίες Ακινήτων", για την ολοκληρωµένη κάλυψη της διαδικασίας του Ε.Τ.ΑΚ. και τον 

υπολογισµό του ειδικού τέλους επί των ακινήτων. Ο χρήστης µέσω σύνδεσης internet έχει πρόσβαση σε 

δυναµική βάση γεωγραφικών δεδοµένων και µε τη χρήση συστήµατος τύπου GPS εντοπίζει τα ακίνητα στο 

χάρτη και υπολογίζει αυτόµατα τις αντικειµενικές τους αξίες. 

4. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους ο κ. Σ̟ύρος Βούλγαρης, Ε̟ίτιµος Γενικός ∆ιευθυντής Φορολογίας του 

Υ̟ουργείου Οικονοµικών αναλαµβάνει καθήκοντα Προέδρου στην ∆ιεύθυνση της Επιστηµονικής Επιτροπής 

της Εταιρείας. Επίσης η εταιρεία ολοκληρώνει την ανακαίνιση 6όροφου κτιρίου στην  Λεωφ. Συγγρού 120 όπου 

και µεταφέρονται τα τµήµατα πωλήσεων και υποστήριξης πελατών Νοτίου Ελλάδας καθώς και το εκπαιδευτικό 

κέντρο της Αθήνας. 

5. Τον Οκτώβριο ξεκινά η επιτυχής εµπορική πορεία της µηχανογραφικής εφαρµογής λογισµικού "Περαίωση 

2000 – 2006" η οποία καλύπτει πλήρως τον υπολογισµό της περαίωσης και την αυτόµατη ηλεκτρονική 

υποβολή των σχετικών εντύπων, σε συνδυασµό µε την έκδοση του εξειδικευµένου βιβλίου "Πρακτικός Οδηγός 

για την Περαίωση" και την διεξαγωγή σε συνεργασία µε  τοπικούς συλλόγους των Λογιστών-Φοροτεχνικών 
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Ηµερίδων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες 10 πόλεις στην ελληνική περιφέρεια µε εισηγητές τους κ.κ. 

Βούλγαρη Σπύρο και Γιαννόπουλο Χρήστο. 

6. Το µήνα Νοέµβριο ολοκληρώνονται µε επιτυχία οι εργασίες του  1ου Ετήσιου Συνεδρίου Λύσεων 

Πληροφορικής, µε θέµα "Η απάντηση της τεχνολογίας στις Χρηµατοοικονοµικές Εξελίξεις της 

Επικαιρότητας", σε συνεργασία µε την Microsoft και µέγα χορηγό την τράπεζα Probank . Στο πλαίσιο του 

Συνεδρίου ανακοινώνεται από τον κ. Γιώργο Βρέλλο, ISV Sales Lead της Microsoft η κατάταξη της εταιρείας 

ως µία από τις 5 κορυφαίες εταιρείες ̟ληροφορικής στην Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη που χρησιµοποιούν 

µε επιτυχία τα εργαλεία της Microsoft και αναπτύσσουν εξειδικευµένες λύσεις επιχειρησιακού λογισµικού. 

Παράλληλα µε τις κεντρικές εισηγήσεις, εξειδικευµένα στελέχη της Epsilon Net παρουσίασαν το λογισµικό 

«Λογιστική διαχείριση», το λογισµικό των Επιχειρηµατικών Αποφάσεων «Business Value», το λογισµικό 

«Business Μισθοδοσία», καθώς και το λογισµικό «Περαίωση 2000 – 2006». 

7. Με την από 20/11/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ξεκίνησαν οι φορολογικές και νοµικές 

διαδικασίες για τη σύσταση της πρώτης θυγατρικής εταιρείας Epsilon Europe PLS µε έδρα την Κύπρο και µε 

στρατηγικό στόχο της εταιρείας την ανάπτυξη και τον συντονισµό των δραστηριοτήτων του Οµίλου στην 

Κεντρική & Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η σύσταση της εταιρείας ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου του 

2009 στην οποία η µητρική εταιρεία συµµετέχει σε ποσοστό 99,9% και αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 100.000,00 

ευρώ. 

8. Η Εταιρεία µε βάση την από 27/12/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ξεκίνησε τη διαδικασία 

σύστασης Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία "Epsilon Εκπαιδευτική Ανώνυµος Εταιρεία" & διακριτικό 

τίτλο "Epsilon Business Training Α.Ε." σκοπός της οποίας θα είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε 

στελέχη επιχειρήσεων, οικονοµολόγους και φοροτεχνικούς-λογιστές. Η νέα εταιρεία, στην οποία η µητρική της 

συµµετέχει σε ποσοστό 99,98%,αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια του επιχειρηµατικού κλάδου της Epsilon Net 

A.E., Epsilon Academy. Η νέα θυγατρική δηµιουργήθηκε µε στόχο την διοικητική αυτονόµηση και ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού κλάδου της Εpsilon Νet Α.Ε., ενώ παράλληλα µε την ίδρυσή της τίθενται και οι βάσεις για 

την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Οµίλου στην παροχή ολοκληρωµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, µε 

την διεύρυνση των συνεργασιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η σύσταση της νέας εταιρείας ολοκληρώθηκε 

στις αρχές Ιανουαρίου του 2009.  

9. Τέλος τον µήνα Φεβρουάριο του 2009, η εταιρεία προχώρησε στην επέκταση της συµφωνίας παροχής 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών µε την Ένωση ∆ιεθνών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Association of 

International Accountants - Α.Ι.Α.) της Μεγάλης Βρετανίας. Με την νέα συµφωνία, οι εταιρείες του Οµίλου 

Epsilon Net καθίστανται οι αποκλειστικοί πάροχοι των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Α.Ι.Α., στα 

αντικείµενα των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, της ∆ιοικητικής Λογιστικής και της Ελεγκτικής καθώς και 

στον τίτλο επαγγελµατικής πιστοποίησης για το επάγγελµα του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή (Professional 

Qualification). Σηµαντικό σηµείο της συµφωνίας είναι ότι η σχέση της α̟οκλειστικότητας αφορά όχι µόνο την 
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Ελλάδα αλλά και την Ρουµανία, την Βουλγαρία, την Πολωνία και την Ουκρανία.  

 

Εταιρικά Α̟οτελέσµατα 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τη χρήση 2008 διαµορφώθηκε στα € 8.820,04 χιλ. έναντι € 7.719,93 χιλ. 

κατά την προηγούµενη χρήση 2007, σηµειώνοντας αύξηση 14,2%.  

Τα κέρδη προ φόρων – χρηµατοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσεως 

2008 διαµορφώθηκαν σε € 4.826,95 χιλ., έναντι € 3.751,04 χιλ. το 2007, σηµειώνοντας αύξηση 28,7%.  

Τα κέρδη προ φόρων της χρήσεως 2008 ανήλθαν σε € 1.842,03 χιλ., έναντι € 1.638,66 χιλ. το 2007, σηµειώνοντας 

αύξηση 12,4%.  

Τα κέρδη µετά από φόρους της χρήσεως 2008 διαµορφώθηκαν στα € 1.691,82 χιλ., έναντι € 1.452,59 χιλ. το 2007, 

σηµειώνοντας αύξηση 16,5%. 

Σχετικά µε την ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των ιδίων κεφαλαίων και των 

αποτελεσµάτων για τη χρήση του 2008 όπως και των λογιστικών αρχών που εφαρµόζει η εταιρεία, γίνεται εκτενής 

ανάλυση στις Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των 

Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων αυτής. 

 

Προο̟τικές και Στόχοι 

Το επιχειρηµατικό µοντέλο που έχει υιοθετήσει η EPSILON NET A.E. αποσκοπεί στο να επιτύχει µέγιστη 

απόδοση µέσα από τη συλλειτουργία  των επιχειρηµατικών της µονάδων (Business Units) αλλά και των νέων 

θυγατρικών της εταιρειών, διατηρώντας την ευελιξία, την ανταγωνιστικότητα και τις στρατηγικές κινήσεις, που θα 

της εξασφαλίσουν µια δυναµική αντιµετώπιση των προκλήσεων της συνεχώς εξελισσόµενης αγοράς κυρίως στον 

χώρο της πληροφορικής και των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.  Οι επιχειρηµατικές µονάδες και δραστηριότητες 

της EPSILON NET A.E. και των θυγατρικών της είναι:  

α) Η επιχειρηµατική µονάδα Epsilon Software (σειρές πακετοποιηµένων λογισµικών σειράς Business Software για 

επιχειρήσεις & σειράς Extra Software για λογιστικά γραφεία) 

β) Η επιχειρηµατική µονάδα Epsilon Network (ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων και λοιπά προϊόντα για λογιστές & 

λογιστικά γραφεία) 

γ) Η νέα θυγατρική εταιρεία Epsilon Εκπαιδευτική Ανώνυµος Εταιρεία µε διακριτικό τίτλο ‘‘EPSILON Business 

Training Α.Ε.’’, η οποία πλέον θα δραστηριοποιείται τόσο στα βραχυχρόνια εκπαιδευτικά προγράµµατα, όσο και 

προγράµµατα χορήγησης διεθνών πιστοποιηµένων επαγγελµατικών τίτλων, όπως IFRS, MAC, CFD, κλπ). 

Να σηµειωθεί ότι οι δύο πρώτες επιχειρηµατικές µονάδες αφορούν το χώρο της  πληροφορικής ενώ η νέα 

θυγατρική εταιρεία στο χώρο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 

δ) Τέλος η νέα θυγατρική εταιρεία Epsilon Europe PLS η οποία θα δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη όλων των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας (ανάπτυξη των προϊόντων πληροφορικής και ανάπτυξη των υπηρεσιών εκπαίδευσης) 

στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε πρώτο άξονα τη δραστηριοποίηση της εταιρείας στη Ρουµανία.  
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Οι υφιστάµενες σχέσεις της EPSILON NET A.E.  µε τους πελάτες της, είναι πάνω από όλα σχέσεις διαρκούς 

συνεργασίας, κάτι που οφείλεται σε µια σειρά χαρακτηριστικών, όπως είναι η συνδροµητική σχέση µε τους πελάτες, 

η συνεργασία µαζί τους µέσω µίας σειράς προϊόντων & υπηρεσιών επιστηµονικής ενηµέρωσης και η διαδικασία της 

επίλυσης  από την εταιρεία προβληµάτων της καθηµερινότητας των πελατών της µέσω εξειδικευµένων προϊόντων & 

υπηρεσιών υποστήριξης.  

 

Σηµαντικό χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι η σταθερή αναπτυξιακή της πορεία, η ένταξη της για τέσσερα 

χρόνια ανάµεσα στις 500 ̟ιο δυναµικές ε̟ιχειρήσεις της Ευρώπης (σύµφωνα µε την κατάταξη “Europe’s 

Growth Plus Top 500). Η εταιρεία υποστηρίζει µέσω των εφαρµογών της και του δικτύου των Πιστοποιηµένων 

αντιπροσώπων περισσότερους από 20.000 ̟ελάτες (επιχειρήσεις και φοροτεχνικά γραφεία) και περίπου 80.000 

τελικούς  χρήστες.  

 

Η στρατηγική της EPSILON NET A.E. στον τοµέα της ανάπτυξης θα συνεχίσει και τα επόµενα χρόνια να 

καλύπτεται από το τετράπτυχο:  

• Ανθρωποκεντρική Οργάνωση  

• ∆ιαρκής  Ανάπτυξη προϊόντων & υπηρεσιών  

• Σχέση Συνεργασίας µε τον Πελάτη 

• Επένδυση στην Τεχνολογία & την Καινοτοµία 

 

Η EPSILON NET A.E. θα συνεχίσει να ενεργεί προς την κατεύθυνση των επενδύσεων: 

• Σε νέα τεχνολογικά εξελιγµένα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας 

• Στη βελτίωση της τεχνολογικής εξέλιξης των υφιστάµενων προϊόντων της 

• Στην οργανωτική της διάρθρωση, αλλά και στη γενικότερη βελτίωση και στον εκσυγχρονισµό των 

εσωτερικών λειτουργιών της, που εξασφαλίζουν τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους, την καλύτερη και 

αµεσότερη πληροφόρηση όλων των επιπέδων οργάνωσης και την αποδοτικότερη διαχείριση του 

επιχειρηµατικού κινδύνου.  

 

Η EPSILON NET A.E. θα συνεχίσει το επενδυτικό της πρόγραµµα όσον αφορά την : 

α) Ανάπτυξη προϊόντων ενηµέρωσης αλλά και εφαρµογών λογισµικού για κάθετες αγορές  

β) Ανάπτυξη νέων εφαρµογών που απευθύνονται στο υφιστάµενο target group των πελατών δίνοντας τους νέες 

λύσεις για την ταχύτερη και πιο αποδοτική διεκπεραίωση των καθηµερινών τους εργασιών, πάντα σε συνάρτηση µε 

το ευµετάβλητο φορολογικό νοµοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας αλλά και τις αλλαγές που συντελούνται καθηµερινά 

στον ευρύτερο οικονοµικό και λογιστικό χώρο.  
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Ακριβές αντίγραφο α̟ό 

 το βιβλίο ̟ρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 

 

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  ∆.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΙΧΟΣ 
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Α. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 

Ισολογισµός 

Ποσά εκφρασμένα σε € ΣημείωσηΣημείωσηΣημείωσηΣημείωση 31.12.200831.12.200831.12.200831.12.2008 31.12.200731.12.200731.12.200731.12.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΜη Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΜη Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΜη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 4444 1.615.812,24          838.698,24             

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 5555 8.468.380,77          7.308.101,21          

∆ιαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 6666 2.730,52                 466,24                    

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 8888 39.170,70               22.050,76               

10.126.094,2310.126.094,2310.126.094,2310.126.094,23                            8.169.316,458.169.316,458.169.316,458.169.316,45                                    

Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΚυκλοφορούν ΕνεργητικόΚυκλοφορούν ΕνεργητικόΚυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 9999 269.660,50             234.306,13             

Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 10101010 5.730.681,13          3.415.591,43          

Λοιπές Απαιτήσεις 11111111 1.151.344,01          267.983,26             

Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα 12121212 540.456,36             117.805,01             

7.692.142,007.692.142,007.692.142,007.692.142,00                                    4.035.685,834.035.685,834.035.685,834.035.685,83                                    

Σύνολο ΕνεργητικούΣύνολο ΕνεργητικούΣύνολο ΕνεργητικούΣύνολο Ενεργητικού 17.818.236,2317.818.236,2317.818.236,2317.818.236,23 12.205.002,2812.205.002,2812.205.002,2812.205.002,28

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΙ∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΙ∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΙ∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους ΜετόχουςΊδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους ΜετόχουςΊδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους ΜετόχουςΊδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Μετόχους

Μετοχικό Κεφάλαιο 13131313 1.676.316,00          1.508.316,00          

∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 14141414 1.452.000,00          -                              

Λοιπά Αποθεματικά 15151515 2.497.909,82          2.413.318,77          

Αποτελέσματα εις Νέον 16161616 4.050.095,21          2.666.374,05          

Σύνολο Ιδίων ΚεφαλαίωνΣύνολο Ιδίων ΚεφαλαίωνΣύνολο Ιδίων ΚεφαλαίωνΣύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.676.321,039.676.321,039.676.321,039.676.321,03                                    6.588.008,826.588.008,826.588.008,826.588.008,82                                    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΜακροπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΜακροπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΜακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

∆άνεια 17171717 1.828.324,99          1.774.361,56          

Υποχρεώσεις σε Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 18181818 1.717,46                 8.348,31                 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 7777 222.370,67             157.165,31             

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 19191919 38.461,38               42.228,03               

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 20202020 303.156,79             262.171,99             

2.394.031,292.394.031,292.394.031,292.394.031,29                                    2.244.275,202.244.275,202.244.275,202.244.275,20                                    

Βραχυπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΒραχυπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΒραχυπρόθεσμες ΥποχρεώσειςΒραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις 21212121 1.448.526,92          1.607.347,24          

Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 17171717 2.324.289,36          533.339,52             

Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 17171717 1.114.695,68          682.406,92             

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 18181818 6.630,85                 6.264,44                 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 22222222 263.416,45             318.269,84             

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 23232323 590.324,65             225.090,30             

5.747.883,915.747.883,915.747.883,915.747.883,91                                    3.372.718,263.372.718,263.372.718,263.372.718,26                                    

Σύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο Υποχρεώσεων 8.141.915,208.141.915,208.141.915,208.141.915,20                                    5.616.993,465.616.993,465.616.993,465.616.993,46                                    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & ΥποχρεώσεωνΣύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & ΥποχρεώσεωνΣύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & ΥποχρεώσεωνΣύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 17.818.236,2317.818.236,2317.818.236,2317.818.236,23 12.205.002,2812.205.002,2812.205.002,2812.205.002,28

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Α̟οτελεσµάτων Χρήσεως 

Ποσά εκφρασμένα σε € ΣημείωσηΣημείωσηΣημείωσηΣημείωση 31.12.200831.12.200831.12.200831.12.2008 31.12.200731.12.200731.12.200731.12.2007

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 29292929 8.820.038,638.820.038,638.820.038,638.820.038,63                                    7.719.928,357.719.928,357.719.928,357.719.928,35                                    
Κόστος Πωλήσεων 24242424 (3.113.017,85)         (2.820.179,24)         

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) ΕκμεταλλεύσεωςΜικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) ΕκμεταλλεύσεωςΜικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) ΕκμεταλλεύσεωςΜικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως 5.707.020,785.707.020,785.707.020,785.707.020,78                                    4.899.749,114.899.749,114.899.749,114.899.749,11                                    

Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως 26262626 40.658,34               83.700,03               

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 24242424 (304.933,06)            (275.549,75)            

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως 24242424 (1.710.445,94)         (1.417.395,03)         

Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως 24242424 (1.458.929,70)         (1.359.782,82)         
Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως 26262626 (35.935,98)              (39.386,82)              

Αποτελέσματα ΕκμετάλλευσηςΑποτελέσματα ΕκμετάλλευσηςΑποτελέσματα ΕκμετάλλευσηςΑποτελέσματα Εκμετάλλευσης 2.237.434,442.237.434,442.237.434,442.237.434,44                                    1.891.334,721.891.334,721.891.334,721.891.334,72                                    

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 25252525 12.269,08               53.492,04               
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 25252525 (407.677,15)            (306.167,87)            

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ Φόρων 1.842.026,371.842.026,371.842.026,371.842.026,37                                    1.638.658,891.638.658,891.638.658,891.638.658,89                                    
Φόρος Εισοδήματος 7777 (150.205,36)            (186.069,96)            

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως μετά από ΦόρουςΚαθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως μετά από ΦόρουςΚαθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως μετά από ΦόρουςΚαθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως μετά από Φόρους 1.691.821,011.691.821,011.691.821,011.691.821,01                                    1.452.588,931.452.588,931.452.588,931.452.588,93                                    

Κατανεμημένα σε Μετόχους της ΕταιρείαςΚατανεμημένα σε Μετόχους της ΕταιρείαςΚατανεμημένα σε Μετόχους της ΕταιρείαςΚατανεμημένα σε Μετόχους της Εταιρείας 1.691.821,011.691.821,011.691.821,011.691.821,01                                    1.452.588,931.452.588,931.452.588,931.452.588,93                                    

Σταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού ΜετοχώνΣταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού ΜετοχώνΣταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού ΜετοχώνΣταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού Μετοχών

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές 27272727 5.514.2775.514.2775.514.2775.514.277                                                        5.027.7205.027.7205.027.7205.027.720                                                        

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή)Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή)Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή)Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή) 27272727 0,306810,306810,306810,30681                                                                    0,288920,288920,288920,28892                                                                    

Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή)Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή)Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή)Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή) 27272727 0,306810,306810,306810,30681                                                                    0,288920,288920,288920,28892                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Μετοχικό  Μετοχικό  Μετοχικό  Μετοχικό 

Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο 

 Τακτικό  Τακτικό  Τακτικό  Τακτικό 

Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό 

 Λοιπά  Λοιπά  Λοιπά  Λοιπά 

Αποθεματικά Αποθεματικά Αποθεματικά Αποθεματικά 

 Υπόλοιπο Κερδών  Υπόλοιπο Κερδών  Υπόλοιπο Κερδών  Υπόλοιπο Κερδών 

εις Νέο εις Νέο εις Νέο εις Νέο 

 ∆ιαφορά από  ∆ιαφορά από  ∆ιαφορά από  ∆ιαφορά από 

Έκδοση Μετοχών Έκδοση Μετοχών Έκδοση Μετοχών Έκδοση Μετοχών 

Υπέρ το Άρτιο Υπέρ το Άρτιο Υπέρ το Άρτιο Υπέρ το Άρτιο 

 Σύνολο  Σύνολο  Σύνολο  Σύνολο 

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2007Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2007Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2007Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2007 1.508.316,001.508.316,001.508.316,001.508.316,00                                            158.771,14158.771,14158.771,14158.771,14                                                        2.181.918,182.181.918,182.181.918,182.181.918,18                                            1.462.384,771.462.384,771.462.384,771.462.384,77                                            ----                                                                                                                        5.311.390,095.311.390,095.311.390,095.311.390,09                                            

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης 2007 μετά Φόρων 1.452.588,93            1.452.588,931.452.588,931.452.588,931.452.588,93                                            

Μέρισμα Χρήσης 2006 (175.970,20)              (175.970,20)(175.970,20)(175.970,20)(175.970,20)                                                    
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό 72.629,45                 (72.629,45)                ----                                                                                                                        

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 1.508.316,001.508.316,001.508.316,001.508.316,00                                            231.400,59231.400,59231.400,59231.400,59                                                        2.181.918,182.181.918,182.181.918,182.181.918,18                                            2.666.374,052.666.374,052.666.374,052.666.374,05                                            ----                                                                                                                        6.588.008,826.588.008,826.588.008,826.588.008,82                                            

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2008Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2008Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2008Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2008 1.508.316,001.508.316,001.508.316,001.508.316,00                                            231.400,59231.400,59231.400,59231.400,59                                                        2.181.918,182.181.918,182.181.918,182.181.918,18                                            2.666.374,052.666.374,052.666.374,052.666.374,05                                            ----                                                                                                                        6.588.008,826.588.008,826.588.008,826.588.008,82                                            

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 168.000,00               168.000,00168.000,00168.000,00168.000,00                                                        

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης 2008 μετά Φόρων 1.691.821,01            1.691.821,011.691.821,011.691.821,011.691.821,01                                            

Μέρισμα Χρήσης 2007 (223.508,80)              (223.508,80)(223.508,80)(223.508,80)(223.508,80)                                                    

∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο - ΑΜΚ Λόγω Εισαγωγής σε ΕΝ.Α. 1.452.000,00            1.452.000,001.452.000,001.452.000,001.452.000,00                                            
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό 84.591,05                 (84.591,05)                ----                                                                                                                        

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 1.676.316,001.676.316,001.676.316,001.676.316,00                                            315.991,64315.991,64315.991,64315.991,64                                                        2.181.918,182.181.918,182.181.918,182.181.918,18                                            4.050.095,214.050.095,214.050.095,214.050.095,21                                            1.452.000,001.452.000,001.452.000,001.452.000,00                                            9.676.321,039.676.321,039.676.321,039.676.321,03                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.200831.12.200831.12.200831.12.2008 31.12.200731.12.200731.12.200731.12.2007

Έμμεση ΜέθοδοςΈμμεση ΜέθοδοςΈμμεση ΜέθοδοςΈμμεση Μέθοδος

Λειτουργικές ∆ραστηριότητεςΛειτουργικές ∆ραστηριότητεςΛειτουργικές ∆ραστηριότητεςΛειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρωνΚέρδη προ φόρωνΚέρδη προ φόρωνΚέρδη προ φόρων 1.842.026,37          1.638.658,89          
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 2.594.234,52          1.904.008,54          
Προβλέψεις (3.766,65)                28.569,92               
Συναλλαγματικές διαφορές -                              (45.168,89)              
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (14.533,36)              (56.377,13)              
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 407.677,15             300.654,64             
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ.κεφ.κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργ.δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (35.354,37)              35.247,32               
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (3.215.570,39)         (965.364,98)            
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 274.717,43             127.791,35             
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (397.673,21)            (250.658,96)            
Καταβεβλημένοι φόροι -                              (146.509,03)            

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.451.757,491.451.757,491.451.757,491.451.757,49                                    2.570.851,672.570.851,672.570.851,672.570.851,67                                    

Επενδυτικές ∆ραστηριότητεςΕπενδυτικές ∆ραστηριότητεςΕπενδυτικές ∆ραστηριότητεςΕπενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -                              45.408,99               
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (4.698.800,07)         (4.035.174,50)         
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -                              2.485,00                 
Τόκοι εισπραχθέντες 12.269,08               4.833,78                 
Μερίσματα εισπραχθέντα -                              4.500,00                 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (4.686.530,99)(4.686.530,99)(4.686.530,99)(4.686.530,99)                                (3.977.946,73)(3.977.946,73)(3.977.946,73)(3.977.946,73)                                

Χρηματοδοτικές ∆ραστηριότητεςΧρηματοδοτικές ∆ραστηριότητεςΧρηματοδοτικές ∆ραστηριότητεςΧρηματοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.620.000,00          -                              
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.524.715,73          1.411.715,89          
Εξοφλήσεις δανείων (2.257.517,64)         (1.328.575,44)         
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (6.264,44)                (5.918,28)                
Μερίσματα πληρωθέντα (223.508,80)            (175.970,20)            

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.657.424,853.657.424,853.657.424,853.657.424,85                                    (98.748,03)(98.748,03)(98.748,03)(98.748,03)                                                    

Καθαρή Αύξηση (Μείωση) στα Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & ΙσοδύναμαΚαθαρή Αύξηση (Μείωση) στα Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & ΙσοδύναμαΚαθαρή Αύξηση (Μείωση) στα Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & ΙσοδύναμαΚαθαρή Αύξηση (Μείωση) στα Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα 422.651,35422.651,35422.651,35422.651,35                                                (1.505.843,09)(1.505.843,09)(1.505.843,09)(1.505.843,09)                                

Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα Έναρξης Χρήσης 117.805,01             1.623.648,10          

Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα Λήξης ΧρήσηςΤαμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα Λήξης ΧρήσηςΤαμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα Λήξης ΧρήσηςΤαμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα Λήξης Χρήσης 540.456,36540.456,36540.456,36540.456,36                                                117.805,01117.805,01117.805,01117.805,01                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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Β. Σηµειώσεις ε̟ί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

Η εταιρεία ‘‘EPSILON NET – Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκ̟αίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας’’ 

µε τον διακριτικό τίτλο ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’, ιδρύθηκε µε τη σηµερινή της µορφή το έτος 1999 (Φ.Ε.Κ. 

6383 / 04.08.1999). Η αρχική επωνυµία είχε οριστεί ως: ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – Ανώνυµη 

Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρεία Εκδόσεων, Πληροφορικής και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας’’ µε τον 

διακριτικό τίτλο ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.’’ και τροποποιήθηκε στην ως άνω ισχύουσα, κατόπιν 

της από 14.02.2004 απόφασης της 12ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. 2497 / 

24.03.2004) και της από 22.05.2008 απόφασης της 9ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. 

6356 / 04.07.2008). 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ∆ήµο Πυλαίας του Ν. Θεσσαλονίκης, επί της οδού 17ης 

Νοέµβρη, αριθµός 79. Ως αρχική έδρα είχε οριστεί ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, ενώ µε την από 20.09.2002 

απόφαση της 9ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. 02.10.2002) έγινε η µεταφορά αυτής στο 

∆ήµο Πυλαίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.epsilonnet.gr. 

Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε Αριθµό Μητρώου 43452/62/Β/99/194 

και η διάρκεια ζωής της ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη, µέχρι την 22η Ιουλίου 2049. 

Η ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’ δραστηριοποιείται στον κλάδο πληροφορικής και συγκεκριµένα στην ανάπτυξη 

λογισµικών προγραµµάτων και βάσεων δεδοµένων για οικονοµολόγους, λογιστές – φοροτεχνικούς, λογιστικά 

γραφεία και τµήµατα λογιστηρίων και οικονοµικής διεύθυνσης εταιρειών. Επιπρόσθετα, παρέχει εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες και προγράµµατα επαγγελµατικής πιστοποίησης για στελέχη εταιρειών και φοροτεχνικών γραφείων. 

Επιπλέον, αποτελεί αντιπρόσωπο πώλησης του εβδοµαδιαίου οικονοµικού περιοδικού ‘‘EPSILON 7’’. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει στις 30.06.2011, συγκροτείται από: 

1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος ∆.Σ. 

2. ΚΟΥΤΚΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

3. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, Μέλος ∆.Σ. 

4. ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ και της ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ, Μέλος ∆.Σ. 

5. ΡΩΜΟΥ∆ΗΣ ΦΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΘΗΣ, Μέλος ∆.Σ. 

6. ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, Μέλος ∆.Σ. 

7. ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, Μέλος ∆.Σ. 

 

2. Βάση Προετοιµασίας Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

2.1. Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύ̟ων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
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Για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων χρησιµοποιήθηκαν όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα 

Πρότυπα, που έχουν εφαρµογή στην εταιρεία και ισχύουν για τη χρήση που λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2008. 

 

2.2. Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 

προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των υφιστάµενων µεγεθών. 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 έχουν ως εξής: 

Α) Απαιτείται κρίση από την εταιρεία για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Εάν ο 

τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 

εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου. 

Β) Η εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τη Νοµική Υπηρεσία της 

εταιρείας. 

Γ) Η εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για συµβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες της, οι οποίες υπολογίζονται 

βάσει ιστορικών δεδοµένων και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του παρελθόντος 

∆) Η εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για την αποµείωση των συµµετοχών λαµβάνοντας υπόψη τα µελλοντικά 

οφέλη που θα εισρεύσουν από αυτές. 

Ε) Απαιτείται κρίση, σε ετήσια βάση, από την εταιρεία για τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής κυρίως των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Ορισµένα κονδύλια της χρήσεως 2007 αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της χρήσεως 

του 2008. 

 

2.3. Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας αφορούν τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως την 31η 

∆εκεµβρίου 2008. Οι εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ∆ΠΧΠ, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το 

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Όλα τα ∆ΠΧΠ, που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και ισχύουν κατά τη 

σύνταξη αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της 

διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους. 

 

2.4. Νέα Πρότυ̟α, Τρο̟ο̟οιήσεις & ∆ιερµηνείες σε Υφιστάµενα Πρότυ̟α µε Μεταγενέστερη 

Ηµεροµηνία Εφαρµογής 
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Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων, έχουν εκδοθεί νέα ∆ΠΧΠ, διερµηνείες και 

τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων, η εφαρµογή των οποίων δεν είναι υποχρεωτική για την τρέχουσα 

λογιστική περίοδο και τα οποία η εταιρεία δεν εφάρµοσε νωρίτερα και αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω: 

• ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Η τροποποίηση του προτύπου απαιτεί όπως 

στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων περιλαµβάνονται µόνο οι συναλλαγές µε τους µετόχους. 

Γίνεται εισαγωγή µιας καινούριας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος και τα µερίσµατα προς τους 

µετόχους θα εµφανίζονται µόνο στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ή στις σηµειώσεις επί 

των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία της αξιολόγησης της επίδρασης 

από την εφαρµογή της εν λόγω τροποποίησης, η οποία θα εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

• ∆ΠΧΠ 2 Πληρωµές βασιζόµενες σε Συµµετοχικούς Τίτλους: Η τροποποίηση διευκρινίζει τον όρο 

‘‘προϋπόθεση κατοχύρωσης’’, µε την εισαγωγή του όρου ‘‘µη-προϋπόθεση κατοχύρωσης’’, για 

περιπτώσεις που δεν αποτελούν προϋποθέσεις κατοχύρωσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι 

ακυρώσεις, είτε από την εταιρεία ή από άλλα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική 

αντιµετώπιση. Η εταιρεία αναµένει πως οι ανωτέρω τροποποιήσεις δε θα έχουν οποιαδήποτε επίδραση 

στις Οικονοµικές Καταστάσεις της. Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

• ∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Ε̟ιχειρήσεων & ∆ΛΠ 27 Ενο̟οιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές 

Καταστάσεις: Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1η Ιουλίου 2009. Το ∆ΠΧΠ 3 θα έχει εφαρµογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε 

αυτές τις περιόδους και το πεδίο εφαρµογής του έχει τροποποιηθεί, ώστε να περιλαµβάνει συνενώσεις 

επιχειρήσεων, που τελούν υπό κοινό έλεγχο, καθώς και συνενώσεις χωρίς καταβολή τιµήµατος µε 

παράλληλη εισαγωγή µετοχών. Το ∆ΠΧΠ 3 και το ∆ΛΠ 27, µεταξύ άλλων, απαιτούν µεγαλύτερη 

χρήση της εύλογης αξίας, µέσω της Κατάστασης Λογαριασµού Αποτελεσµάτων και την ενδυνάµωση 

της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας. Επιπλέον, αυτά τα πρότυπα εισάγουν τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: α) να γίνεται επανυπολογισµός του µεριδίου συµµετοχής, όταν ο έλεγχος ανακτάται ή 

χάνεται, β) να αναγνωρίζεται άµεσα στα Ίδια Κεφάλαια η επίδραση όλων των συναλλαγών µεταξύ 

ελεγχόµενων και µη ελεγχόµενων µερών, όταν ο έλεγχος δεν έχει χαθεί, γ) να υπάρχει εστίαση στο τι 

έχει δοθεί στον πωλητή ως τίµηµα παρά στο ποσό της δαπάνης για την απόκτηση. Πιο συγκεκριµένα, 

στοιχεία όπως κόστη που σχετίζονται άµεσα µε την αγορά, µεταβολές στην αξία του ενδεχόµενου 

τιµήµατος, παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και εξοφλήσεις συµβολαίων που 

προϋπήρχαν, θα λογιστικοποιούνται ξεχωριστά από τις συνενώσεις επιχειρήσεων και θα επηρεάζουν 

συχνά και την Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων. 

• ∆ΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τοµείς: Αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 ‘‘Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα’’ 

και υιοθετεί µια διοικητική προσέγγιση αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες, που παρουσιάζονται 
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κατά τοµέα. Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2009. 

• ∆ΛΠ 23 Κόστος ∆ανεισµού: Στην τροποποιηµένη έκδοση του ∆ΛΠ 23 ‘‘Κόστος ∆ανεισµού’’, η 

προηγούµενη θεωρούµενη βασική µέθοδος της αναγνώρισης του κόστους δανεισµού στα αποτελέσµατα 

έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως, κόστος δανεισµού το οποίο είναι άµεσα αποδιδόµενο στην απόκτηση, 

κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιµου στοιχείου του ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το 

∆ΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί µέρος του κόστους αυτού του στοιχείου.  Η τροποποιηµένη έκδοση 

του ∆ΛΠ 23 είναι υποχρεωτική  για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009. Η εταιρεία έχει προσαρµοστεί πλήρως στις απαιτήσεις του τροποποιηµένου 

προτύπου από την τρέχουσα χρήση. 

• Ε∆∆ΠΧΠ 11 ∆ΠΧΠ 2:  Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ίδιας ε̟ιχείρησης ή ε̟ιχειρήσεων 

του ιδίου Οµίλου .  Η ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται 

από την αξία των µετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή σε συµµετοχικούς τίτλους 

στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές στους απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς. Η ανωτέρω ∆ιερµηνεία δεν έχει 

εφαρµογή στην εταιρεία. Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Μαρτίου 2007. 

• Ε∆∆ΠΧΠ 12: Συµβάσεις Παραχώρησης ∆ικαιώµατος Παροχής Υ̟ηρεσιών. Η ανωτέρω 

∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) µία οντότητα του 

δηµοσίου τοµέα (ο ‘‘παραχωρητής’’) χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σε 

επιτηδευµατίες του ιδιωτικού τοµέα  («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που 

παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική 

επιχείρηση). Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία. Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008. 

• Ε∆∆ΠΧΠ 13: Προγράµµατα αφοσίωσης ̟ελατών. Η ∆ιερµηνεία σχετίζεται µε την εφαρµογή όσων 

ορίζει το ∆ΛΠ 18 για την αναγνώριση  εσόδων . ∆ιευκρινίζει ότι όταν οι επιχειρήσεις παρέχουν 

ανταλλάγµατα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως µέρος µιας συναλλαγής πώλησης στο µέλλον για τη λήψη 

δωρεάν ή µε έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρµόζεται η παράγραφος 13 του ∆ΛΠ 18. 

Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο 

συναλλαγής πώλησης και ένα µέρος του αντιτίµου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης  η οποία 

αναγνωρίστηκε να κατανέµεται στα ανταλλάγµατα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του 

στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που 

συνδέονται µε τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλλάγµατα αυτά άµεσα είτε 

µεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο µέρος.   Η εφαρµογή  της διερµηνείας είναι 

υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008. 
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• Ε∆∆ΠΧΠ 14: Το όριο ενός Περιουσιακού Στοιχείου στο ̟λαίσιο ενός Προγράµµατος 

Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες Α̟αιτήσεις Χρηµατοδότησης και η σχέση µεταξύ τους . Η 

∆ιερµηνεία καθορίζει τρία θέµατα ως εξής : (i) πότε επιστροφές ή µειώσεις σε µελλοντικές εισφορές θα 

πρέπει να θεωρούνται ως «διαθέσιµες» στα πλαίσια της παραγράφου 58 του ∆ΛΠ 19 ‘‘Παροχές σε 

εργαζοµένους’’, (ii) πως οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης ενδέχεται να επηρεάσουν τη 

διαθεσιµότητα των µειώσεων για µελλοντικές εισφορές και (iii) πότε µία απαίτηση χρηµατοδότησης 

ενδέχεται να δηµιουργήσει υποχρέωση. Περαιτέρω, εάν υφίσταται ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης,  

η ∆ιερµηνεία διαχωρίζει τις εισφορές οι οποίες απαιτούνται για την κάλυψη ενός υφιστάµενου 

ελλείµµατος προϋπηρεσίας στο ελάχιστο επίπεδο από τις µελλοντικές υποχρεώσεις παροχών.  Η 

διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.   Η εφαρµογή  της διερµηνείας είναι υποχρεωτική για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008. 

Επιπρόσθετα, τα ακόλουθα νέα και τροποποιηµένα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες έχουν τεθεί σε εφαρµογή κατά τη 

διάρκεια της περιόδου που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007. Κανένα από αυτά δεν έχει επίδραση στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας, αλλά δηµιουργούν πρόσθετες γνωστοποιήσεις: 

∆ΠΧΠ 7 ‘‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’’ 

∆ΛΠ 1  ‘‘Τροποποίηση – Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις 

Κεφαλαίου’’ 

∆ιερµηνεία 7 ‘‘Εφαρµογή της Προσέγγισης Αναµόρφωσης’’ του ∆ΛΠ 29 ‘‘Παρουσίαση Οικονοµικών 

Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες’’ 

∆ιερµηνεία 8 ‘‘Πεδίο Εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2’’ 

∆ιερµηνεία 9 ‘‘Επανεκτίµηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων’’ 

∆ιερµηνεία 10 ‘‘Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση’’ 

 

3. Κύριες Λογιστικές Αρχές 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των Οικονοµικών Καταστάσεων είναι οι 

ακόλουθες: 

 

3.1. Συναλλαγµατικές Μετατρο̟ές 

3.1.1. Λειτουργικό Νόµισµα και Νόµισµα Παρουσίασης 

Τα στοιχεία των Οικονοµικών Καταστάσεων της ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’ επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος 

του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί. ∆εδοµένου, λοιπόν, ότι στην Ελλάδα, όπου 

δραστηριοποιείται η εταιρεία, το λειτουργικό νόµισµα είναι το Ευρώ (€), αυτό ορίζεται ως το νόµισµα 

λειτουργίας και παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων αυτής. 

 

3.1.2. Συναλλαγές και Υ̟όλοι̟α 
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Οι συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα, χρησιµοποιώντας τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζηµίες από 

συναλλαγµατικές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια 

της χρήσης, καθώς και από τη µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων, που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα, µε 

τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, αναγνωρίζονται στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Εξαιρούνται οι συναλλαγές που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθµισης 

ταµειακών ροών, οι οποίες απεικονίζονται στην καθαρή θέση, καθώς και οι συναλλαγµατικές διαφορές που 

αναλογικά αφορούν την τροποποιηµένη βασική µέθοδο του ∆ΛΠ 23, που εφάρµοσε για τη χρήση 2008 η 

εταιρεία και εµφανίζονται στο κόστος των επιλέξιµων στοιχείων του ενεργητικού (βλ. § 3.13.2). 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, 

θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

3.2. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

3.2.1. Βάση Α̟οτίµησης Ενσώµατων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις µε βάση το ιστορικό 

κόστος, δηλαδή στο ποσό των ταµειακών διαθεσίµων ή των ταµειακών ισοδύναµων που καταβλήθηκαν ή στην 

εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που δόθηκε για να αποκτηθούν. Το ανωτέρω κόστος παρουσιάζεται µειωµένο 

κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση της αξίας των ενσώµατων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων. 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία εφαρµόζει τον λογιστικό χειρισµό της µείωσης του κόστους κτήσης συγκεκριµένων 

ενσώµατων παγίων, για τα οποία πρόκειται να επιχορηγηθεί από το κράτος, βάσει των διατάξεων του ∆ΛΠ 20 

‘‘Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης’’. 

Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της χρήσης κατά την 

οποία πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές βελτιώσεις ενσωµατώνονται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων, εφόσον 

προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των 

αντίστοιχων παγίων. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 

αναγνωρίζεται άµεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της χρήσης κατά την οποία διαπιστώνεται η 

αποµείωση. 

Τα στοιχεία των ενσώµατων παγίων και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις τους, διαγράφονται κατά την πώληση ή 

την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση τους. Τα 

κέρδη ή οι ζηµίες, που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου, περιλαµβάνονται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

 

3.2.2. Α̟οσβέσεις Ενσώµατων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 
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Η µέθοδος απόσβεσης των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιείται, είναι η σταθερή 

µέθοδος, κατά την οποία επιβαρύνονται τα αποτελέσµατα µε σταθερό ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια της  ωφέλιµης 

ζωής των παγίων, η οποία έχει ως εξής: 

• Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων ανάλογα µε τη διάρκεια µίσθωσης 

• Μεταφορικά µέσα      6 – 9 έτη 

• Μεταφορικά µέσα Χρηµατοοικονοµικής Μίσθωσης  5 έτη 

• Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός     4 – 6 έτη 

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

αναπροσαρµόζονται, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε ετήσια βάση κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών 

Καταστάσεων. 

 

3.2.3. Μισθώσεις 

Μίσθωση είναι  µία συµφωνία  όπου ο εκµισθωτής  (ιδιοκτήτης) µεταβιβάζει στο µισθωτή (χρήστη) το δικαίωµα 

χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µία συµφωνηµένη χρονική περίοδο. 

Οι µισθώσεις κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 

• Χρηµατοοικονοµική µίσθωση, κατά την οποία µεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα 

οφέλη, που έχουν σχέση µε την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από 

την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας. Όροι που µπορεί να υπάρχουν σε µία µισθωτική 

σύµβαση και οι οποίοι είτε ο καθένας ξεχωριστά ή σε συνδυασµό παρέχουν ενδείξεις, που οδηγούν στο 

χαρακτηρισµό της ως χρηµατοοικονοµικής είναι: 

� Η κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, µετά το τέλος της µίσθωσης, µεταβιβάζεται στον 

µισθωτή. 

� Κατά την έναρξη της µίσθωσης, η παρούσα αξία των ελαχίστων µελλοντικών πληρωµών είναι 

ίση µε την εύλογη αξία του µισθίου. 

� Ο µισθωτής έχει το δικαίωµα αγοράς του µισθίου στο µέλλον, σε τιµή που αναµένεται να είναι 

ουσιωδώς µικρότερη από την εύλογη αξία του, γεγονός που καθιστά την εξάσκηση του 

δικαιώµατος να θεωρείται βέβαιη κατά την έναρξη της µίσθωσης. 

� Η διάρκεια της µίσθωσης καλύπτει ένα σηµαντικό τµήµα του µισθίου ή τουλάχιστον ένα 

σηµαντικό τµήµα της οικονοµικής ζωής του. 

� Τα µισθωµένα στοιχεία είναι ειδικής φύσης, έτσι ώστε µόνο ο µισθωτής να µπορεί να τα 

χρησιµοποιήσει, χωρίς να χρειαστεί να προβεί σε σηµαντικές διαφοροποιήσεις. 

� Κέρδη ή ζηµίες από τη µεταβολή στην υπολειµµατική αξία του µισθίου καταβάλλονται στον 

µισθωτή. 

� Ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη µίσθωση για µία δεύτερη περίοδο, µε µίσθωµα 

ουσιωδώς µικρότερο από το αρχικό. 
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• Λειτουργική µίσθωση είναι µία µίσθωση που δεν είναι χρηµατοοικονοµική, δεδοµένου ότι δεν 

περιλαµβάνονται όροι, που να παρέχουν ενδείξεις, για να χαρακτηριστεί ως χρηµατοοικονοµική. 

Η εταιρεία µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2008 έχει συνάψει συµβάσεις µίσθωσης µόνο ως µισθώτρια, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές, εκτός από µία χρηµατοοικονοµική µίσθωση Φορτηγών Ι.Χ. 

Αναφορικά  µε τις λειτουργικές µισθώσεις, η εταιρεία ως  µισθώτρια, δεν αναγνωρίζει κάποιο πάγιο στοιχείο στο 

ενεργητικό της, παρά µόνο αν έχει προκαταβάλλει µισθώµατα (εγγυήσεις ενοικίων), τα οποία αναγνωρίζονται ως 

µη  κυκλοφορούντα  στοιχεία  του  ενεργητικού  και  εµφανίζονται  στο  κονδύλι  των  λοιπών µακροπρόθεσµων 

απαιτήσεων στον Ισολογισµό. 

Σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική µίσθωση, η εταιρεία ως µισθώτρια, αναγνωρίζει στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις πάγια στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις ίσης αξίας, µε ποσό που είναι το µικρότερο 

µεταξύ της παρούσας αξίας των ελάχιστων πληρωµών και της εύλογης αξίας των ανωτέρω στοιχείων. Τα άµεσα 

κόστη για τη σύναψη της σύµβασης κεφαλαιοποιούνται. 

Οι υποχρεώσεις για τα µισθωµένα πάγια στοιχεία του ενεργητικού δεν παρουσιάζονται αφαιρετικά από τα 

µισθωµένα στοιχεία, αλλά απεικονίζονται ξεχωριστά ως στοιχεία του παθητικού. 

Κατά τη διάρκεια της χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης υπολογίζονται αποσβέσεις βάσει των διατάξεων του ∆ΛΠ 

16 ‘‘Ενσώµατα Πάγια’’, ενώ σε περίπτωση που µε τη λήξη της σύµβασης δεν µεταφερθεί η κυριότητα του 

παγίου, τότε οι αποσβέσεις θα κατανεµηθούν στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της διάρκειας µίσθωσης και της 

ωφέλιµης ζωής του εν λόγω παγίου. 

Τα καταβαλλόµενα µισθώµατα διαχωρίζονται στο ποσό που αφορά σε µείωση της υποχρέωσης και στο ποσό 

που αφορά σε χρηµατοοικονοµικό έξοδο, το οποίο κατανέµεται µε σταθερό επιτόκιο στις περιόδους µίσθωσης 

και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

 

3.3. Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

3.3.1. Εσωτερικά ∆ηµιουργούµενα Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού (Ιδιο̟αραγωγή) 

Πρόκειται για εσωτερικά – εντός της εταιρείας – δηµιουργούµενα λογισµικά προγράµµατα, τα οποία είναι το 

αποτέλεσµα της εφαρµογής των ευρηµάτων του τµήµατος έρευνας της εταιρείας επί αυτών των προγραµµάτων, 

τα οποία δεν προορίζονται για πώληση, αλλά για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων προϊόντων, 

διαδικασιών, συστηµάτων, µεθόδων ή υπηρεσιών. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν κόστος αγοράς ή 

ιδιοπαραγωγής λογισµικού, όπως πρώτες και βοηθητικές ύλες, αµοιβές και έξοδα προσωπικού, αµοιβές και 

έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων και λοιπά διάφορα έξοδα – αναλώσιµα υλικά κλπ. Επιπρόσθετα, περιλαµβάνεται 

κάθε δαπάνη, που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη νέων λογισµικών, προκειµένου αυτά να τεθούν σε 

καθεστώς λειτουργίας. 

 

3.3.1.1 Κριτήρια Αναγνώρισης 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού που προέρχονται από ιδιοπαραγωγή, αναγνωρίζονται στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις µόνο αν ενσωµατώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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• Αναγνωρισιµότητα κάθε άυλου στοιχείου του ενεργητικού, µε την έννοια ότι µπορεί να διαχωριστεί από 

την εταιρεία και να πωληθεί, µεταβιβαστεί µισθωθεί ή ανταλλαχθεί, είτε µόνο του ή σε συνδυασµό µε 

άλλα στοιχεία του ενεργητικού. 

• Η εταιρεία να έχει τον έλεγχο κάθε άυλου στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να 

λάβει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που θα προκύψουν από αυτό και κατ’ επέκταση να µπορεί να 

αποτρέψει άλλους να επωφεληθούν από αυτά τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. 

• Να αναµένεται ότι θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από κάθε άυλο στοιχείο του 

ενεργητικού, τα οποία είναι πιθανό ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία. 

• Το κόστος κάθε εσωτερικά δηµιουργούµενου άυλου στοιχείου ενεργητικού πρέπει να µπορεί να 

µετρηθεί αξιόπιστα. Περιλαµβάνονται έξοδα που µπορούν άµεσα να αποδοθούν ή να κατανεµηθούν 

πάνω σε µια λογική και συνεπή βάση, π.χ.: 

� Τα κόστη των υλικών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται ή αναλώνονται για την ανάπτυξη του 

άυλου παγίου. 

� Οι µισθοί και άλλα σχετικά έξοδα του προσωπικού, που ασχολείται άµεσα στην παραγωγική 

διαδικασία του άυλου παγίου. 

� Κάθε έξοδο, το οποίο είναι άµεσα αποδοτέο στη δηµιουργία του άυλου παγίου (π.χ. αµοιβές 

για την κατοχύρωση ενός νοµικού δικαιώµατος). 

� Τα γενικά έξοδα, που είναι αναγκαία για τη δηµιουργία του άυλου παγίου και µπορούν να 

κατανεµηθούν σε αυτό, σε µια λογική  και σταθερή βάση (π.χ. επιµερισµός  απόσβεσης  παγίων, 

ασφαλίστρων, ενοικίων, φωτισµού, λοιπών υλικών άµεσης ανάλωσης κλπ). 

� Το κόστος δανεισµού των δανείων που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των άυλων παγίων, 

βάσει των διατάξεων του ∆ΛΠ 23 ‘‘Κόστος ∆ανεισµού’’, που περιλαµβάνει τόκους 

βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων καθώς και τόκους υπεραναλήψεων, 

συµπληρωµατικά έξοδα (π.χ. προµήθειες) που πραγµατοποιήθηκαν για τη λήψη των δανείων, 

χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις που παρακολουθούνται 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 ‘‘Μισθώσεις’’ και συναλλαγµατικές διαφορές δανείων σε ξένο νόµισµα 

– συγκεκριµένα σε Ελβετικό Φράγκο. 

 

3.3.1.2 Στάδιο Έρευνας 

Όλες οι δαπάνες που διενεργούνται κατά το στάδιο της έρευνας, για την ανάπτυξη ενός εσωτερικά 

δηµιουργούµενου άυλου παγίου στοιχείου, αναγνωρίζονται άµεσα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της χρήσης 

κατά την οποία προκύπτουν. Μόνο οι δαπάνες που αφορούν το στάδιο ανάπτυξης µπορούν να αναγνωριστούν 

ως στοιχεία του ενεργητικού. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατο να γίνει σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στα δύο 

στάδια, τότε όλα τα έξοδα που µπορεί να προκύψουν κατά την ανάπτυξη του άυλου παγίου στοιχείου, θα 

αναγνωριστούν στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 
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∆απάνες που, πριν την αναγνώριση ενός συγκεκριµένου άυλου παγίου στοιχείου, είχαν µεταφερθεί ως έξοδα στα 

αποτελέσµατα, δεν κεφαλαιοποιούνται µετά την αναγνώρισή του. 

 

3.3.1.3 Στάδιο Ανά̟τυξης 

Το στάδιο ανάπτυξης, ως µεταγενέστερο του σταδίου έρευνας, παρέχει τη δυνατότητα στην εταιρεία, να 

αποδείξει βάσιµα, ότι θα δηµιουργηθεί ένα άυλο πάγιο στοιχείο του ενεργητικού. 

Προκειµένου  να  αναγνωριστεί το κόστος, που πραγµατοποιείται κατά το στάδιο της ανάπτυξης, στα εσωτερικά 

δηµιουργούµενα  άυλα  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία  του  ενεργητικού,  η  διοίκηση  της  εταιρείας  εκτιµά  και 

αποδεικνύει σωρευτικά, σε ετήσια βάση, τα εξής: 

• Την τεχνική δυνατότητα να ολοκληρώσει το άυλο πάγιο, προκειµένου αυτό, στην τελική του µορφή, να 

είναι σε θέση να χρησιµοποιηθεί ή να πουληθεί. 

• Την πρόθεση να ολοκληρώσει το άυλο πάγιο, ώστε αυτό να διατεθεί για πώληση ή χρήση. 

• Τη δυνατότητα πώλησης ή χρήσης του άυλου παγίου. 

• Τον τρόπο µε τον οποίο θα εισρεύσουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Μεταξύ άλλων, η διοίκηση της 

εταιρείας αποδεικνύει α) την ύπαρξη ενεργού αγοράς για τα προϊόντα που παράγει το άυλο πάγιο και β) 

σε περίπτωση που κάποιο άυλο πάγιο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί εντός της εταιρείας, τη χρησιµότητα 

του εν λόγω άυλου παγίου. 

• Τη διαθεσιµότητα επαρκών τεχνικών, οικονοµικών ή άλλων πόρων, οι οποίοι θα βοηθήσουν να 

ολοκληρωθεί και να διατεθεί ή να χρησιµοποιηθεί εντός της εταιρείας, το άυλο πάγιο. 

• Τη δυνατότητα αξιόπιστης µέτρησης των εξόδων που θα αποδοθούν στο άυλο πάγιο, κατά τη διάρκεια 

του σταδίου ανάπτυξής του (σύστηµα κοστολόγησης). 

 

3.3.1.4 Μέθοδος Α̟οτίµησης µετά την Αρχική Αναγνώριση 

Μετά την αρχική αναγνώριση, το ∆ΛΠ 38 δίνει τη δυνατότητα επιλογής µίας εκ των παρακάτω δύο µεθόδων 

αποτίµησης των άυλων πάγιων στοιχείων του ενεργητικού: 

• Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού εµφανίζεται στην αξία κτήσης µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις 

και τις τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες, λόγω µείωσης της αξίας του. 

• Το εν λόγω άυλο στοιχείο εµφανίζεται στην αναπροσαρµοσµένη αξία του, που είναι η εύλογη αξία του, 

κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής µείον τις µεταγενέστερες συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις 

τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες, λόγω µείωσης της αξίας του. 

Η εταιρεία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ, εφάρµοσε την πρώτη µέθοδο του ιστορικού κόστους, την 

οποία και συνεχίζει.. 

 

3.3.1.5 Α̟οσβέσεις 
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Η µέθοδος απόσβεσης των εσωτερικά (ιδιοπαραγωγή) δηµιουργούµενων άυλων στοιχείων του ενεργητικού που 

χρησιµοποιείται, είναι η συστηµατική κατανοµή της αποσβέσιµης αξίας κάθε άυλου παγίου της εταιρείας στα 

έτη της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του, η οποία κυµαίνεται µεταξύ 2 και 6 ετών. Η κατανοµή γίνεται κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να αντικατοπτρίζει τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται τα οικονοµικά οφέλη από την 

εταιρεία. 

Αποσβέσιµη αξία κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ είναι η αξία του ιστορικού κόστους µείον την 

υπολειµµατική αξία. Η υπολειµµατική αξία θεωρείται ότι είναι µηδενική για όλα τα άυλα στοιχεία της εταιρείας. 

∆εδοµένου ότι για τον προσδιορισµό της αποσβέσιµης και της υπολειµµατικής αξίας κάθε άυλου παγίου, είναι 

απαραίτητο  να  έχει  εκτιµηθεί η ωφέλιµη ζωή του, η διοίκηση της  εταιρείας έχει λάβει υπ’ όψη της όλους τους 

παρακάτω παράγοντες, προκειµένου να προσδιοριστεί η ωφέλιµη ζωή ξεχωριστά για κάθε άυλο πάγιο: 

• Η αναµενόµενη χρήση του άυλου παγίου. 

• Οι κύκλοι ζωής συναφών προϊόντων ή δηµοσιευµένες πληροφορίες σχετικά µε την ωφέλιµη ζωή 

παρόµοιων στοιχείων. 

• Οι τεχνικές, τεχνολογικές ή εµπορικές µορφές  απαξίωσης. 

• Η σταθερότητα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και κατ’ επέκταση τα άυλα 

στοιχεία του ενεργητικού της, καθώς και η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προκύπτουν από 

τα εν λόγω άυλα πάγια. 

• Οι αναµενόµενες ενέργειες των ανταγωνιστών. 

• Το επίπεδο συντήρησης που θα απαιτηθεί για κάθε άυλο πάγιο, κατά τη διάρκεια των επόµενων 

χρήσεων, όπως επίσης και το αν η εταιρεία είναι διατεθειµένη να προβεί στην πραγµατοποίηση των 

δαπανών συντήρησης που θα απαιτηθούν. 

• Η έκταση κατά την οποία η ωφέλιµη ζωή του άυλου παγίου, είναι συνάρτηση της  ωφέλιµης  ζωής άλλων 

άυλων παγίων στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας. 

 

3.3.2. Άδειες Χρήσης Λογισµικού Τρίτων 

Πρόκειται για µεµονωµένη κτήση αδειών χρήσης λογισµικών, από τρίτους εκτός εταιρείας προµηθευτές. Τα εν 

λόγω λογισµικά αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και κάθε πιθανή 

αποµείωση αξίας. 

Η µέθοδος απόσβεσης που χρησιµοποιείται, είναι η σταθερή µέθοδος, βάσει της οποίας γίνεται επιβάρυνση των 

αποτελεσµάτων µε σταθερό ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών. 

 

3.3.3. Εµ̟ορικά Σήµατα 

Τα εµπορικά σήµατα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι Αποσβέσεις 

διενεργούνται βάσει της σταθερής µεθόδου απόσβεσης, κατά την οποία επιβαρύνονται τα αποτελέσµατα µε 
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σταθερό ποσό κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των εµπορικών σηµάτων, η οποία εκτιµάται σε δέκα (10) 

έτη. 

 

3.4. Α̟οµείωση Αξίας Στοιχείων Ενεργητικού 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται, αλλά υπόκεινται σε έλεγχο 

αποµείωσης σε ετήσια βάση, ο οποίος διενεργείται και σε περίπτωση γεγονότων που καταδεικνύουν, ότι η 

λογιστική αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται, υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης  της αξίας τους, όταν γεγονότα ή 

αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν, ότι η λογιστική τους αξία είναι πιθανό να µην ανακτηθεί. 

Ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται η υψηλότερη µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης 

ενός στοιχείου του ενεργητικού. Καθαρή αξία πώλησης είναι το ποσό µε το οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού 

µπορεί να ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να διακανονιστεί, στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής σε 

εµπορική βάση, µεταξύ δύο µερών που έχουν πλήρη γνώση του αντικειµένου και ενεργούν µε την θέληση τους, 

µετά  την  αφαίρεση  κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης ενός 

στοιχείου του ενεργητικού είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, που αναµένεται 

να εισρεύσουν στην εταιρεία, λόγω της συνεχούς χρήσης του στοιχείου και από την εισροή που αναµένεται να 

προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές 

µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα, 

όταν προκύπτουν. 

 

3.5. Ε̟ενδύσεις και Άλλα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

Χρηµατοοικονοµικό  µέσο  είναι  κάθε σύµβαση  µεταξύ δύο αντισυµβαλλόµενων  µερών, εκ των οποίων το ένα 

είναι η ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’, που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού για τον έναν 

αντισυµβαλλόµενο και ταυτόχρονα µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο για τον άλλον 

αντισυµβαλλόµενο. 

Χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι κάθε στοιχείο που αφορά σε: 

• Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. 

• Συµβατικό δικαίωµα λήψης µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου από άλλη εταιρεία. 

• Συµβατικό δικαίωµα ανταλλαγής χρηµατοοικονοµικών µέσων µε µία άλλη εταιρεία, µε όρους πιθανώς 

ευνοϊκούς. 

• Κάθε τίτλος συµµετοχής σε άλλη εταιρεία. 

• Μία σύµβαση, η οποία θα διακανονιστεί ή ενδεχοµένως να διακανονιστεί µε συµµετοχικούς τίτλους της 

εταιρείας και είναι: 

� Ένα µη παράγωγο, για το οποίο η εταιρεία είναι υποχρεωµένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να 

λάβει µεταβλητό αριθµό ίδιων συµµετοχικών τίτλων. 
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� Ένα παράγωγο, το οποίο θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί µε κάθε άλλο τρόπο, 

εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισµένου χρηµατικού ποσού ή άλλης χρηµατοοικονοµικής 

απαίτησης, µε ένα καθορισµένο αριθµό ίδιων συµµετοχικών τίτλων. 

Χρηµατοοικονοµική υποχρέωση είναι συµβατική υποχρέωση για: 

• Παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου σε άλλη εταιρεία. 

• Ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη εταιρεία, µε όρους πιθανώς δυσµενείς. 

• Μία σύµβαση, η οποία θα διακανονιστεί ή ενδεχοµένως να διακανονιστεί µε συµµετοχικούς τίτλους της 

εταιρείας και είναι: 

� Ένα µη παράγωγο, για το οποίο η εταιρεία είναι υποχρεωµένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να 

παραδώσει µεταβλητό αριθµό ίδιων συµµετοχικών τίτλων. 

� Ένα παράγωγο, το οποίο θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί µε κάθε άλλο τρόπο, 

εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισµένου χρηµατικού ποσού ή άλλης χρηµατοοικονοµικής 

απαίτησης, µε ένα καθορισµένο αριθµό ίδιων συµµετοχικών τίτλων. 

Συµµετοχικός τίτλος είναι κάθε σύµβαση, που αποδεικνύει το καθαρό δικαίωµα της εταιρείας, στα ίδια 

κεφάλαια µια άλλης επιχείρησης. 

 

3.5.1. Ταξινόµηση 

3.5.1.1 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία του Ενεργητικού στην Εύλογη Αξία, µέσω της Κατάστασης  

Α̟οτελεσµάτων 

Ως  χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία του ενεργητικού ή χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία, µέσω 

της Κατάστασης Αποτελεσµάτων της εταιρείας, κατατάσσονται τα στοιχεία εκείνα που ικανοποιούν 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Χαρακτηρίζονται από την εταιρεία ως κατεχόµενα για εµπορικούς σκοπούς. Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσεται κάθε χρηµατοοικονοµικό µέσο εάν: 

� αποκτάται ή δηµιουργείται µε πρωταρχικό σκοπό την πώληση ή την επαναγορά στο εγγύς 

µέλλον, 

� αποτελεί µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα οποία 

διαχειρίζονται ως σύνολο και για τα οποία υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις βραχυπρόθεσµης 

εισροής κερδών, 

� είναι παράγωγο (εκτός εκείνων που αποτελούν εγγύηση χρηµατοδότησης ή µέσο αντιστάθµισης 

κινδύνων), δηλαδή χρηµατοοικονοµικό µέσο ή άλλο συµβόλαιο µε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

� Η αξία του µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε τη µεταβολή ενός καθορισµένου επιτοκίου, 

της τιµής ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου, µιας συναλλαγµατικής ισοτιµίας ή τη 

µεταβολή κάποιας άλλης µεταβλητής. 
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� ∆εν απαιτεί αρχική καθαρή επένδυση ή η αρχική επένδυση που απαιτείται είναι 

ελάχιστη, σε σχέση µε αυτή που θα απαιτούνταν για άλλου τύπου συµβόλαια, από τα 

οποία θα αναµενόταν ανάλογη επίδραση από τις συνθήκες της αγοράς. 

� ∆ιακανονίζονται σε µία µελλοντική ηµεροµηνία. 

• Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την εταιρεία ως στοιχείο, που αποτιµάται στην εύλογη αξία, 

µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες, που προκύπτουν από τις µεταβολές της 

εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 

µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά τη χρήση που προκύπτουν. 

Η εταιρεία δεν κατείχε στοιχεία αυτής της κατηγορίας, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των Οικονοµικών 

Καταστάσεων. 

 

3.5.1.2 ∆ιακρατούµενες µέχρι τη Λήξη Ε̟ενδύσεις 

Πρόκειται για µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε καθορισµένες ή προσδιοριστέες 

πληρωµές και καθορισµένη λήξη, για τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση αλλά και τη δυνατότητα να τα 

διακρατήσει µέχρι τη λήξη τους. Εξαιρούνται εκείνα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, τα 

οποία: 

• Κατά την αρχική αναγνώριση κατατάσσονται στην κατηγορία των αποτιµώµενων στην εύλογη αξία 

µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων. 

• Κατά την αρχική αναγνώριση η εταιρεία τα χαρακτηρίζει ως διαθέσιµα προς πώληση. 

• Έχουν τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας των δανείων και απαιτήσεων. 

Η εταιρεία,  προκειµένου  να κατατάξει  µια επένδυση ως διακρατούµενη µέχρι τη λήξη, θα πρέπει να αποδείξει, 

ότι έχει τόσο την πρόθεση, όσο και τη δυνατότητα να διατηρήσει την επένδυση µέχρι τη λήξη της. 

Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των Οικονοµικών 

Καταστάσεων. 

 

3.5.1.3 ∆άνεια και Α̟αιτήσεις 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, µε σταθερές και 

προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε µία ενεργή αγορά, εκτός από: 

• Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, που η εταιρεία σκοπεύει να πωλήσει στο άµεσο 

µέλλον, τα οποία χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για εµπορικούς σκοπούς και αυτά που η εταιρεία από 

την αρχική τους αναγνώριση, τα χαρακτήρισε ως αποτιµώµενα σε εύλογες αξίες µέσω της Κατάστασης 

Αποτελεσµάτων. 

• Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, που αρχικώς έχουν αναγνωριστεί ως διαθέσιµα προς 

πώληση. 
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• Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, για τα οποία ο κάτοχός τους ενδέχεται να µην 

ανακτήσει ουσιωδώς όλη την αρχική επένδυση, για λόγους άλλους από την επιδείνωση της 

πιστοληπτικής ικανότητας, που κατατάσσονται ως διαθέσιµα προς πώληση. 

Σε κάθε περίπτωση, δε συµπεριλαµβάνονται στην εν λόγω κατηγορία: 

• Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. 

• Απαιτήσεις που σχετίζονται µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίοι έχουν επιβληθεί µε νόµο από το κράτος. 

• Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση (τυπικής ή άτυπης µορφής), που δηµιουργεί δικαίωµα στην 

εταιρεία για τη λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού. 

Τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας συµπεριλαµβάνονται στα κονδύλια των πελατών & λοιπών απαιτήσεων στον 

Ισολογισµό. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος, βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 

επιτοκίου, κατά την οποία υπολογίζεται το αποσβεστέο κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου και η 

κατανοµή των τόκων (εσόδων ή εξόδων) στα διάφορα έτη, µέχρι τη λήξη του. Το πραγµατικό επιτόκιο είναι 

εκείνο το επιτόκιο, που εξισώνει τις προεξοφληµένες µελλοντικές εισπράξεις ή πληρωµές κατά τη διάρκεια ζωής 

ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου, µε την καθαρή λογιστική αξία του. 

 

3.5.1.4 ∆ιαθέσιµα ̟ρος Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 

ενεργητικού, τα οποία είτε ταξινοµούνται ως διαθέσιµα προς πώληση είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια 

από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον η 

διοίκηση της εταιρείας δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει εντός δώδεκα (12) µηνών από την 

ηµεροµηνία κατάρτισης του Ισολογισµού. 

Οι εύλογες αξίες των επενδύσεων που είναι διαπραγµατεύσιµες σε ενεργό αγορά, προσδιορίζονται από τις 

τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση 

τεχνικών αποτίµησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται 

και προεξόφληση ταµειακών ροών. 

Σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης Ισολογισµού, η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης 

των επενδύσεων αυτής της κατηγορίας. Για µετοχές εταιρειών, που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη αποτελεί η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης 

αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η συσσωρευµένη στα Ίδια Κεφάλαια 

ζηµία, που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι 

ζηµίες αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων, που καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα, δεν 

αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

 

3.5.2. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων 
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Οι συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα συνεπάγονται για την εταιρεία την ανάληψη ή τη µεταβίβαση 

ορισµένων χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι κατηγορίες κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία  είναι: 

• Κίνδυνος της αγοράς, που περιλαµβάνει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο, λόγω των µεταβολών στις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τον κίνδυνο διακύµανσης της αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου, λόγω 

των µεταβολών των επιτοκίων της αγοράς και τον κίνδυνο τιµών, δηλαδή τον κίνδυνο διακύµανσης της 

αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου, ως αποτέλεσµα των µεταβολών στις τιµές της αγοράς, είτε αυτές 

προξενούνται από παράγοντες που αφορούν ειδικά το συγκεκριµένο µέσο ή τον εκδότη του, είτε από 

παράγοντες που επηρεάζουν γενικά τα διαπραγµατεύσιµα µέσα της αγοράς. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος για την εταιρεία, ο οποίος προκύπτει κυρίως από εµπορικές 

συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα, η διοίκηση δε χρησιµοποιεί χρηµατοπιστωτικά εργαλεία για τη µείωση 

του κινδύνου αυτού, επειδή δε θεωρεί ότι οι συναλλαγές είναι σηµαντικές, λόγω της αξίας και της 

συχνότητάς τους. Ωστόσο, σε ετήσια βάση επανεκτιµάται η θέση της εταιρείας, ως προς τον ανωτέρω 

κίνδυνο και αξιολογείται η ανάγκη  χρησιµοποίησης  συγκεκριµένων  χρηµατοπιστωτικών εργαλείων για 

τον περιορισµό του. 

• Πιστωτικός κίνδυνος, κατά τον οποίο υπάρχει πιθανότητα, ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη σε ένα 

χρηµατοοικονοµικό µέσο, να αθετήσει την υποχρέωσή του, προξενώντας οικονοµική ζηµία στο άλλο 

µέρος. Η εταιρεία δεν εκτίθεται σηµαντικά σε πιστωτικό κίνδυνο, διότι αφενός µεν οι χονδρικές 

πωλήσεις γίνονται σε πελάτες αξιόπιστους µε θετικά αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων, αφετέρου δε ο 

τρόπος πληρωµής των λιανικών πωλήσεων είναι κυρίως τοις µετρητοίς. 

• Κίνδυνος ρευστότητας, που οφείλεται στις δυσκολίες εξεύρεσης κεφαλαίων για κάλυψη υποχρεώσεων, 

που σχετίζονται µε χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

Η εταιρεία διαθέτει επαρκή ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα και κατά συνέπεια διατηρεί τον κίνδυνο 

αυτό σε χαµηλά επίπεδα. 

• Κίνδυνος επιτοκίου ταµειακής ροής, που είναι ο κίνδυνος της διακύµανσης των µελλοντικών ταµειακών 

ροών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου, λόγω των µεταβολών των επιτοκίων της αγοράς. 

Για την εταιρεία, ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια, εκ των οποίων 

όσα έχουν συναφθεί µε µεταβλητό επιτόκιο την εκθέτουν σε κίνδυνο ταµειακών ροών, ενώ όσα έχουν 

συναφθεί µε σταθερό επιτόκιο την εκθέτουν σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας των δανείων αυτών. 

Πολιτική της εταιρείας είναι να συνάπτει δάνεια σε µεταβλητό επιτόκιο, αντισταθµίζοντας τον 

µελλοντικό κίνδυνο ταµειακών ροών µε µεταβολές στις τιµές των πωλούµενων αγαθών της, όταν 

αναµένονται σηµαντικές µεταβολές στις καταβολές τόκων δανείων. 

 

3.5.3. Καθορισµός της Εύλογης Αξίας 

Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού µπορεί να ανταλλαχθεί ή µία υποχρέωση 

να διακανονιστεί στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής σε εµπορική βάση, µεταξύ δύο µερών, τα 

οποία έχουν πλήρη γνώση του αντικειµένου και ενεργούν µε τη θέλησή τους. 
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Για την εταιρεία, αξιόπιστη ένδειξη της εύλογης αξίας αποτελούν οι χρηµατιστηριακές τιµές των 

χρηµατοοικονοµικών της στοιχείων, που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές ή χρηµατιστήρια. Κατά 

συνέπεια, η εύλογη αξία προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές, που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Σε περιπτώσεις διαπραγµάτευσης χρηµατοοικονοµικών µέσων σε µη ενεργές αγορές, η εύλογη αξία αυτών 

καθορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών, που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς, κατά 

τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων, π.χ. πρόσφατες συναλλαγές σε καθαρά εµπορική βάση, τρέχουσα 

εύλογη αξία ενός ουσιώδους συναφούς χρηµατοοικονοµικού µέσου κλπ. 

 

3.6. Α̟οθέµατα 

Τα αποθέµατα είναι τα στοιχεία του ενεργητικού, που είτε κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας, είτε βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής, µέχρι να πάρουν της τελική τους 

µορφή για πώληση ή είναι υλικά και πρώτες ύλες, τα οποία θα αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή στην 

παροχή υπηρεσιών. 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας. 

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας (ανάπτυξη λογισµικού) χαρακτηρίζεται ως παροχή υπηρεσίας, οπότε τα 

αποθέµατα που εµφανίζονται στον Ισολογισµό της αποτιµώνται στο κόστος παραγωγής τους, το οποίο 

απαρτίζεται κυρίως από την εργασία και τις λοιπές αµοιβές προσωπικού, που απασχολήθηκε άµεσα στην 

παροχή υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών του επιβλέποντος προσωπικού και των γενικών εξόδων 

τα οποία επιµερίζονται. Η τιµή κόστους κτήσεως για το σύνολο των αποθεµάτων (αγοραζόµενα – παραγόµενα) 

προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους των οµοίων ειδών. 

 

3.7. Α̟αιτήσεις α̟ό Εµ̟ορική ∆ραστηριότητα 

Οι  απαιτήσεις  από εµπορική  δραστηριότητα  της  εταιρείας  κατατάσσονται στα  κυκλοφορούντα στοιχεία του 

ενεργητικού, δεδοµένου ότι κατέχονται κυρίως για εµπορικούς σκοπούς ή για βραχύ χρονικό διάστηµα και 

αναµένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία  σύνταξης  του Ισολογισµού (π.χ. 

χρεόγραφα προς πώληση, αξιόγραφα εισπρακτέα, απαιτήσεις από πελάτες κλπ). 

Οι εν λόγω απαιτήσεις, οι οποίες πωλούνται, χρησιµοποιούνται ή εισπράττονται µέσα στο λειτουργικό κύκλο 

της εταιρείας, θεωρούνται ως στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, ακόµη και στην περίπτωση που δεν 

αναµένεται να εισπραχθούν µέσα στους επόµενους δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία σύνταξης του 

Ισολογισµού. 

Ως λειτουργικός κύκλος της εταιρείας, νοείται ο χρόνος µεταξύ της κτήσης των στοιχείων που εισέρχονται σε 

µία   διαδικασία   εντός   της   εταιρείας   και   της   ρευστοποίησής   τους   σε   ταµειακά   διαθέσιµα  ή  σε  ένα 

χρηµατοοικονοµικό µέσο το οποίο είναι άµεσα µετατρέψιµο σε ταµειακά διαθέσιµα. 
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Τα στοιχεία των απαιτήσεων καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης 

(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις). Η εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους 

πελάτες, τα οποία σε γενικές γραµµές βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, µε παράλληλη 

εκτίµηση σχετικών οικονοµικών πληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά πραγµατοποιούνται µε κανονικούς όρους 

και µε αναµενόµενη µέση διάρκεια είσπραξης εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την αποστολή των πωλούµενων 

αγαθών και υπηρεσιών. 

Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, όλες οι καθυστερηµένες ή επισφαλείς 

απαιτήσεις ελέγχονται, προκειµένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη πρόβλεψης για επισφαλείς 

απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία 

σύνταξης Ισολογισµού, ώστε να αντανακλά τον πιθανό κίνδυνο ζηµίας αποµείωσης. 

Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται µόνο όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ή εταιρεία δεν είναι σε θέση 

να εισπράξει τα οφειλόµενα προς αυτήν ποσά µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς 

αποµείωσης  είναι  η  διαφορά  µεταξύ  της   λογιστικής  αξίας  των  απαιτήσεων  και  της   παρούσας  αξίας  των 

εκτιµώµενων  µελλοντικών  ταµειακών ροών,  προεξοφλούµενων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Κάθε ποσό ζηµίας 

αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

3.8. Έσοδα 

Τα έσοδα της εταιρείας αποτιµώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή του εισπρακτέου αντιτίµου, καθαρά 

από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, λαµβάνοντας υπ’ όψη κάθε είδους παρεχόµενη έκπτωση, καθώς και τυχόν 

επιστροφές. 

Στις πωλήσεις της εταιρείας, το αντίτιµο της συναλλαγής έχει τη µορφή µετρητών ή ταµειακών ισοδύναµων και 

το ποσό του εσόδου είναι αυτό των µετρητών ή των ταµειακών ισοδύναµων, που εισπράχθηκαν ή είναι 

εισπρακτέα. ∆εδοµένου ότι οι πιστώσεις που δίνονται από την εταιρεία εκτείνονται εντός του λειτουργικού 

κύκλου αυτής, η ονοµαστική (τιµολογούµενη) αξία είναι ίση µε την εύλογη. 

Η εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα σε συνάρτηση µε την κατηγορία, στην οποία αυτά εντάσσονται: 

• Έσοδα από πώληση αγαθών, τα οποία αναγνωρίζονται εφόσον ικανοποιούνται όλες οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

� Η εταιρεία έχει µεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη από την 

κυριότητα των αγαθών. 

� ∆εν υπάρχει καµία ανάµιξη από την εταιρεία, στην διαχείριση των πωληθέντων αγαθών, ούτε 

διατηρεί τον πραγµατικό έλεγχό τους. 

� Το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

� Πιθανολογείται, ότι τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην εταιρεία. 

� Τα έξοδα, που σχετίζονται µε τη συναλλαγή, µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. 
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• Έσοδα από παροχή υπηρεσιών, τα οποία αναγνωρίζονται µε βάσει το στάδιο ολοκλήρωσης µίας 

συναλλαγής, που αφορά στην παροχή υπηρεσίας, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών 

Καταστάσεων,  όταν  το  αποτέλεσµα  αυτής  της  συναλλαγής  µπορεί  να  εκτιµηθεί  αξιόπιστα κατά τη 

συγκεκριµένη  ηµεροµηνία.  Η  αξιόπιστη  εκτίµηση   επιτυγχάνεται   όταν   πληρούνται   οι   παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

� Το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

� Πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε τη συναλλαγή, θα εισρεύσουν στην 

εταιρεία. 

� Ο βαθµός ολοκλήρωσης µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 

Οικονοµικών Καταστάσεων. 

� Τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν, καθώς και αυτά που θα απαιτηθούν µέχρι την ολοκλήρωση 

παροχής της υπηρεσίας, µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. 

Η εταιρεία, προκειµένου να είναι σε θέση να διενεργεί αξιόπιστες εκτιµήσεις, συνάπτει συµφωνίες για 

κάθε συναλλαγή που αφορά παροχή υπηρεσιών, κατά τις οποίες ορίζονται µεταξύ άλλων το ακριβές 

αντίτιµο της παροχής υπηρεσιών, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για κάθε 

συµβαλλόµενο, ο τρόπος και οι όροι εξόφλησης του αντιτίµου. 

Επιπλέον, ο βαθµός ολοκλήρωσης µίας συναλλαγής παροχής υπηρεσιών υπολογίζεται βάσει των 

υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί µέχρι την ηµεροµηνία κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων, 

σε σχέση µε το σύνολο των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν ή την αναλογία των ήδη 

πραγµατοποιηµένων εξόδων σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της εν λόγω συναλλαγής. 

• Έσοδα από τόκους, τα οποία προκύπτουν από την, εκ µέρους τρίτων, χρήση στοιχείων του ενεργητικού 

της εταιρείας και αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού 

επιτοκίου. Το πραγµατικό επιτόκιο ενός στοιχείου του ενεργητικού, είναι το απαιτούµενο επιτόκιο, µε 

το οποίο προεξοφλούνται οι µελλοντικές ταµειακές ροές, που θα εισρεύσουν στην εταιρεία, από τη 

χρήση του στοιχείου αυτού, καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του, έτσι ώστε να εξισώνονται µε 

την αρχική λογιστική του αξία. Όταν υπάρχει αποµείωση του ανωτέρω στοιχείου, η λογιστική αξία 

αυτού µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό του, το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων 

µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλούµενων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Εν συνεχεία 

λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης νέας λογιστικής αξίας. 

 

3.9. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, 

όπως οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας βραχείας διάρκειας, αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασµούς  και 

επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου (προθεσµιακές καταθέσεις), που δύνανται να 

µετατραπούν άµεσα σε διαθέσιµα. 
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3.10. Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια του Ισολογισµού και αφορά τις κοινές 

ονοµαστικές  της  µετοχές.  Άµεσα  έξοδα  για  την  έκδοση  µετοχών  εµφανίζονται  σε  µείωση  του προϊόντος 

έκδοσης.  

Άµεσα έξοδα  που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση άλλων επιχειρήσεων, περιλαµβάνονται 

στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

 

3.11. Α̟οθεµατικά 

Τα αποθεµατικά είναι συσσωρευµένα καθαρά κέρδη, τα οποία δεν έχουν διανεµηθεί στους µετόχους, ούτε έχουν 

κεφαλαιοποιηθεί (δηλαδή δεν έχουν ενσωµατωθεί στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε αντίστοιχη αύξησή 

του), αλλά εµφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασµούς της καθαρής θέσης της εταιρείας. 

 

3.11.1. Τακτικό Α̟οθεµατικό 

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (κωδ. Νόµος 2190 / 1920), η εταιρεία υποχρεούται, κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, να σχηµατίζει τακτικό αποθεµατικό, ίσο µε το πέντε τοις εκατό (5%) 

τουλάχιστον, των πραγµατικών (λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε χρήσεως. 

 

3.11.2. Έκτακτα Α̟οθεµατικά 

Περιλαµβάνονται αποθεµατικά που έχουν προκύψει από φορολογηµένα κέρδη της εταιρείας, ως προϋπόθεση 

για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής και την ένταξή της σε προγράµµατα που επιχορηγούνται από διάφορους 

φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3.11.3. Αφορολόγητα Α̟οθεµατικά Ειδικών ∆ιατάξεων Νόµων 

Η εταιρεία έχει αποθεµατικά, που σχηµάτισε από καθαρά κέρδη, τα οποία µε βάση ειδικές διατάξεις νόµων που 

χαρακτηρίζονται ως αναπτυξιακοί, δε φορολογούνται, γιατί χρησιµοποιήθηκαν για την απόκτηση νέου πάγιου 

παραγωγικού  εξοπλισµού.  ∆ηλαδή  σχηµατίζονται  από  καθαρά κέρδη, για  τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν 

καταβάλλεται φόρος. 

 

3.11.4. Α̟οθεµατικά α̟ό Α̟αλλασσόµενα της Φορολογίας και Ειδικώς Φορολογηθέντα Έσοδα 

Τα  αποθεµατικά  από  απαλλασσόµενα της  φορολογίας έσοδα και τα αποθεµατικά φορολογηθέντα  κατ’ ειδικό 

τρόπο αφορούν έσοδα αµοιβαίων κεφαλαίων και repos, που κατείχε στο παρελθόν η εταιρεία, τα οποία 

απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται µε παρακράτηση φόρου στην πηγή, µε εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης. Πέραν των εν λόγω καταβληθέντων φόρων, τα αποθεµατικά αυτά υπόκεινται σε 

φορολόγηση σε περίπτωση διανοµής τους. Στην παρούσα χρονική στιγµή, η εταιρεία δεν έχει πρόθεση να 

διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και ως εκ τούτου δε λογιστικοποιήθηκαν οι σχετικοί αναβαλλόµενοι 

φόροι. 
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3.12. Κρατικές Ε̟ιχορηγήσεις 

Κρατική επιχορήγηση είναι η ενίσχυση, που παρέχεται από το κράτος µε τη µορφή µεταβίβασης πόρων σε µια 

επιχείρηση, ως ανταπόδοση της τήρησης ή της επικείµενης τήρησης από την τελευταία, όρων που σχετίζονται 

µε τη λειτουργία της. Υπάρχουν δύο βασικές µορφές επιχορηγήσεων, οι οποίες αναγνωρίζονται στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας: 

 

3.12.1. Ε̟ιχορηγήσεις σχετιζόµενες µε Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού 

Πρόκειται  για  χρηµατικά  ποσά,  που  έχουν δοθεί  στην εταιρεία από κρατικούς φορείς, προκειµένου αυτή να 

προβεί είτε στην αγορά ή στην κατασκευή συγκεκριµένου παγίου στοιχείου ενεργητικού µακρόχρονης 

εκµετάλλευσης. 

Τα κριτήρια αναγνώρισης, που πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά, είναι τα ακόλουθα: 

• Εύλογη βεβαίωση ότι η εταιρεία έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της 

επιχορήγησης και 

• Εύλογη  βεβαίωση ότι  το  ποσό της  επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Η είσπραξη της  επιχορήγησης  δεν 

αρκεί από µόνη της για την αναγνώριση, διότι δεν αποδεικνύει την ικανότητα για εκπλήρωση των όρων. 

Η εταιρεία είχε λάβει προκαταβολή κρατική επιχορήγηση για αποσβεστέα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της 

σε προηγούµενη χρήση, µη ολοκληρωµένα µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2007, οπότε η λογιστική απεικόνιση της 

ανωτέρω προκαταβολής επιχορηγήσεως, η οποία σχετίζεται µε τα εν λόγω πάγια στοιχεία, ήταν η ξεχωριστή 

από την αξία κτήσης των ανωτέρω παγίων, αναγνώρισή τους ως έσοδα επόµενων χρήσεων. 

Εντός της χρήσης 2008, κατά την οποία ολοκληρώθηκε η δηµιουργία των επιχορηγούµενων παγίων στοιχείων, 

η εταιρεία εφαρµόζει το λογιστικό χειρισµό της µείωσης του κόστους κτήσης των παγίων, κατά το ποσό του 

συνόλου των επιχορηγήσεων, που θα λάβει από το κράτος.  

 

3.12.2. Ε̟ιχορηγήσεις σχετιζόµενες µε τα Α̟οτελέσµατα 

Πρόκειται  για χρηµατικά ποσά,  που έχουν δοθεί στην εταιρεία από κρατικούς φορείς, τα οποία δε σχετίζονται 

µε  την  απόκτηση  παγίων  στοιχείων, αλλά µε στοιχεία άµεσα προσδιοριστικά των αποτελεσµάτων, ως κίνητρο 

για την πραγµατοποίηση εξόδων. 

Τα κριτήρια αναγνώρισης της εύλογης βεβαίωσης, τόσο της συµµόρφωσης µε τους όρους της επιχορήγησης, 

όσο και της είσπραξης αυτής, πρέπει υποχρεωτικά να πληρούνται και σε αυτού του είδους τις επιχορηγήσεις. 

Η εταιρεία απεικονίζει τέτοιες επιχορηγήσεις, ως λοιπά έσοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της χρήσης. 

 

3.13. Τρα̟εζικός ∆ανεισµός 

3.13.1. ∆άνεια 

Τα δάνεια από τράπεζες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για 

την πραγµατοποίηση των συναλλαγών αναφορικά µε δανειακές συµβάσεις. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
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αναπόσβεστο κόστος, βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. ∆άνεια σε ξένο νόµισµα αποτιµώνται 

βάσει της ισοτιµίας που ισχύει κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού. 

Οποιαδήποτε διαφορά, µεταξύ των ποσών που ενταµιεύονται στην εταιρεία από την τράπεζα (πλην των εξόδων 

για τη σύναψη των δανείων) και της αξίας εξόφλησης, αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, κατά τη 

διάρκεια της περιόδου δανεισµού. 

Η  διοίκηση της  εταιρείας  θεωρεί, ότι τα  επιτόκια  που χρησιµοποιούνται  σε σχέση µε τα συναφθέντα  δάνεια, 

ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε 

προσαρµογής της αξίας, στην οποία απεικονίζονται οι δανειακές υποχρεώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εκτός εάν η εταιρεία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει 

την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία κατάρτισης των 

Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 

3.13.2. Κόστος ∆ανεισµού 

Κόστος δανεισµού είναι οι τόκοι που απορρέουν από τον δανεισµό, καθώς και τα λοιπά έξοδα που 

πραγµατοποιούνται για τη σύναψη δανειακών συµβάσεων της  εταιρείας,  µε χρηµατοπιστωτικούς  οργανισµούς. 

Στην ανωτέρω έννοια περιλαµβάνονται: 

• τόκοι βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων, καθώς και τόκοι υπεραναλήψεων, 

• συµπληρωµατικά έξοδα (π.χ. προµήθειες) που πραγµατοποιούνται για τη σύναψη δανειακών συµβάσεων 

και κατ’ επέκταση τη λήψη δανείων, 

• χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις και 

• συναλλαγµατικές διαφορές δανείων σε ξένο νόµισµα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 

Σχετικά µε την αναγνώριση του κόστους δανεισµού, η διοίκηση της εταιρείας έχει υιοθετήσει κατά τη χρήση 

2008 την εναλλακτική µέθοδο του ∆ΛΠ 23 ‘‘Κόστος ∆ανεισµού’’, έτσι ώστε να εναρµονιστεί πλήρως µε την 

τροποποίηση του εν λόγω προτύπου, η οποία εφαρµόζεται υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2009. Σύµφωνα 

µε τη µέθοδο το εν λόγω κόστος πλέον κεφαλαιοποιείται, όταν τα δάνεια σχετίζονται µε την αγορά, κατασκευή 

και δηµιουργία επιλέξιµων παγίων στοιχείων του Ενεργητικού και µεταφέρεται σε αύξηση του κόστους των 

στοιχείων αυτών. 

Ο παραπάνω χειρισµός προϋποθέτει τα ακόλουθα: 

• Πιθανολογείται ότι η εταιρεία θα έχει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τα στοιχεία αυτά 

• Το κόστος δανεισµού που θα προσαυξήσει την αξία των επιλέξιµων στοιχείων, µπορεί να προσδιοριστεί 

αξιόπιστα 

Η εταιρεία θα εφαρµόσει την εναλλακτική µέθοδο, σύµφωνα µε το πρότυπο για όλα τα στοιχεία του 

ενεργητικού που εντάσσονται στην κατηγορία των επιλέξιµων παγίων στοιχείων. 

Επιπλέον, όλα τα κόστη δανεισµού που πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης, θα κεφαλαιοποιούνται. 

Τέλος η µέθοδος θα εφαρµόζεται µε συνέπεια από χρήση σε χρήση. 
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3.14. Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των 

οικονοµικών καταστάσεων και σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων 

φόρος εισοδήµατος, αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας, όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες 

τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης 

και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και 

εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις 

Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις 

µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο 

φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού 

και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των 

οποίων θα χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις 

αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη 

χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι 

την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν η εταιρεία έχει το νοµικό 

δικαίωµα να συµψηφίσει τα αντίστοιχα ποσά και όταν αφορούν φόρους εισοδήµατος, που έχουν επιβληθεί από 

την ίδια φορολογική αρχή. 

 

3.15. Παροχές σε Εργαζοµένους 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν2112/20 η εταιρεία καταβάλλει αποζηµιώσεις στους αποχωρούντες ή 

απολυόµενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το 

ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης 

λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζηµίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του 

σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. 

Τα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την αποζηµίωση κατά την έξοδο από την 

υπηρεσία εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 – ‘‘Παροχές Εργαζο- 

µένων’’. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή τις µεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα 
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αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής 

υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστούµενης 

µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 

µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 

3.16. Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υ̟οχρεώσεις και Ενδεχόµενες Α̟αιτήσεις 

Η πρόβλεψη ορίζεται ως µία υποχρέωση αορίστου χρόνου ή ποσού, η οποία αναγνωρίζεται στα στοιχεία του 

Ισολογισµού της εταιρείας, µόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι εξής προϋποθέσεις: 

• Η εταιρεία έχει µία παρούσα υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθουσών ενεργειών, νοµική – συµβόλαιο 

µε ρητούς όρους, ισχύουσα νοµοθεσία ή τεκµαιρόµενη – µέσα από ένα καθιερωµένο τύπο πρακτικής 

του παρελθόντος ότι αποδέχεται ορισµένες ευθύνες και ως αποτέλεσµα έχει δηµιουργήσει τη βάσιµη 

προσδοκία ότι θα ανταποκριθεί σε αυτές τις ευθύνες. 

• Είναι πιθανόν ότι µία εκροή πόρων, που ενσωµατώνει οικονοµικά οφέλη, θα απαιτηθεί για τον 

διακανονισµό της παραπάνω υποχρέωσης, δηλαδή η πρόβλεψη θα αναγνωρίζεται αν η πιθανότητα να 

συµβεί η εκροή πόρων είναι µεγαλύτερη από την πιθανότητα να µη συµβεί. 

• Μπορεί να γίνει µία αξιόπιστη εκτίµηση για το ποσό της υποχρέωσης αυτής. 

Η εκτίµηση του εξόδου γίνεται από τη διοίκηση της εταιρείας, µε βάση την προηγούµενη εµπειρία της από 

παρόµοιες περιπτώσεις και συναλλαγές. Επιπρόσθετα, λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες και οικονοµικά 

γεγονότα, που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού. 

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, τότε το ποσό της πρόβλεψης που θα 

αναγνωριστεί, προσδιορίζεται ως η προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών εξόδων, που χρειάζεται να 

πραγµατοποιηθούν για τη διευθέτηση της υποχρέωσης, µε τη χρησιµοποίηση ενός προεξοφλητικού προ φόρων 

επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τη διαχρονική αξία του χρήµατος, τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, καθώς 

και τους κινδύνους που είναι συναφείς µε την υποχρέωση. 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και δεν αναγνωρίζονται στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις, διότι εξαρτώνται από αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, από τα οποία δεν είναι πιθανό 

να προκύψει εκροή οικονοµικών πόρων, για το διακανονισµό τους. Ωστόσο γνωστοποιούνται εκτός κι αν η 

ανωτέρω πιθανότητα είναι ελάχιστη. 

Ενδεχόµενες απαιτήσεις είναι πιθανές απαιτήσεις, που προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος, αλλά η 

ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί αν πραγµατοποιηθούν ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα. Γι΄ αυτό 

το λόγο δεν απεικονίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, όταν η εισροή οικονοµικών 

οφελών είναι πιθανή. 

 

3.17. Κέρδη ανά Μετοχή 

Το ∆ΛΠ 33 ‘‘Κέρδη ανά Μετοχή’’, προβλέπει δύο δείκτες υπολογισµού των κερδών ανά µετοχή: 

• Βασικά  κέρδη  ανά  µετοχή, τα οποία  υπολογίζονται διαιρώντας  το κέρδος  (ή τη ζηµία) χρήσης,  που 
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αναλογεί στους  κατόχους των κοινών µετοχών, µε το σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία κοινών 

µετοχών, κατά τη διάρκεια αυτής της χρήσης. 

• Πλήρως κατανεµηµένα κέρδη ανά µετοχή, η φιλοσοφία των οποίων έγκειται στο γεγονός, ότι ορισµένες 

κατηγορίες τίτλων, που κατά το χρόνο προσδιορισµού των κερδών ανά µετοχή δεν έχουν δικαίωµα 

συµµετοχής στη διανοµή των κερδών της εξεταζόµενης χρήσης, δικαιούνται να συµµετάσχουν στη 

διανοµή των κερδών µελλοντικών χρήσεων. 

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται εξ ολοκλήρου από κοινές 

µετοχές. Επιπλέον η εταιρεία δεν κατέχει καµία από τις κατηγορίες τίτλων που ενδέχεται να επιδράσουν 

µειωτικά των κερδών ανά µετοχή. Ως εκ τούτου, υπολογίζει βασικά κέρδη ανά µετοχή σύµφωνα µε την ως άνω 

µέθοδο υπολογισµού, βασικών κερδών ανά µετοχή. 

 

3.18. Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα 

Η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να καθορίσει πρωτεύοντα και δευτερεύοντα τοµέα για τις δραστηριότητες της, 

όπως  επίσης  και να παρουσιάσει διαφορετικές πληροφορίες για τον πρωτεύοντα, σε σχέση µε τον δευτερεύοντα 

τοµέα. 

Οι δύο τοµείς, οικονοµικά στοιχεία των οποίων πρέπει να παρουσιάζει η εταιρεία, είναι: 

• Επιχειρηµατικός τοµέας, που αποτελεί κάθε διακριτό µέρος της εταιρείας, που παρέχει ένα προϊόν ή 

υπηρεσία ή µία οµάδα σχετιζόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία υπόκεινται σε κινδύνους και 

αποδόσεις που διαφέρουν από αυτούς των άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Οι παράγοντες που 

λαµβάνονται υπ’ όψη για την ταξινόµηση των προϊόντων και υπηρεσιών σε έναν επιχειρηµατικό τοµέα, 

είναι η φύση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, η µορφή της παραγωγικής διαδικασίας, οι πελάτες στους 

οποίους απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία, ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, το 

θεσµικό πλαίσιο του λειτουργικού περιβάλλοντος. 

• Γεωγραφικός τοµέας, ο οποίος είναι κάθε διακριτό µέρος της εταιρείας, που παρέχει προϊόντα ή 

υπηρεσίες µέσα σε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον και το οποίο υπόκειται σε κινδύνους και 

αποδόσεις, που διαφέρουν από εκείνες άλλων τοµέων που λειτουργούν σε άλλα οικονοµικά 

περιβάλλοντα. Οι παράγοντες που λαµβάνονται υπ’ όψη για την οριοθέτηση των γεωγραφικών τοµέων, 

περιλαµβάνουν την οµοιότητα στις πολιτικοοικονοµικές συνθήκες, τις σχέσεις µεταξύ των λειτουργιών 

σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, την εγγύτητα των λειτουργιών και την ύπαρξη συγκεκριµένων 

κινδύνων που σχετίζονται µε τις λειτουργίες σε συγκεκριµένη περιοχή. 

Η διοίκηση, λαµβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός, ότι η πηγή και η φύση των κινδύνων και των αποδόσεων των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας, εξαρτώνται κυρίως από τα προϊόντα που παράγει και τις υπηρεσίες που παρέχει, 

καθώς επίσης και την εσωτερική οργανωτική και διοικητική δοµή και το υπάρχον σύστηµα εσωτερικής 

πληροφόρησης, καθορίζει ως πρωτεύοντα, τον επιχειρηµατικό τοµέα και ως δευτερεύοντα, τον γεωγραφικό 

τοµέα. Περαιτέρω ανάλυση παρατίθεται στην παράγραφο 28 του παρόντος. 
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3.19. Αλλαγή Μεθόδου Α̟εικόνισης Ταµειακών Ροών 

Στην παρούσα παράγραφο παρατίθεται η άµεση µέθοδος της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, διότι η διοίκηση 

της εταιρείας εµφανίζει την έµµεση µέθοδο στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, σε 

αντίθεση µε τις αντίστοιχες της προηγούµενης χρήσης, όπου η κύρια µέθοδος ήταν η άµεση: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.200831.12.200831.12.200831.12.2008 31.12.200731.12.200731.12.200731.12.2007

Άμεση ΜέθοδοςΆμεση ΜέθοδοςΆμεση ΜέθοδοςΆμεση Μέθοδος

Λειτουργικές ∆ραστηριότητεςΛειτουργικές ∆ραστηριότητεςΛειτουργικές ∆ραστηριότητεςΛειτουργικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις 5.878.458,71          6.790.209,42          
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κλπ (4.029.028,01)         (3.822.189,76)         
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων -                              (146.509,03)            
Τόκοι πληρωθέντες (397.673,21)            (250.658,96)            

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.451.757,491.451.757,491.451.757,491.451.757,49                                    2.570.851,672.570.851,672.570.851,672.570.851,67                                    

Επενδυτικές ∆ραστηριότητεςΕπενδυτικές ∆ραστηριότητεςΕπενδυτικές ∆ραστηριότητεςΕπενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -                              45.408,99               
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (4.698.800,07)         (4.035.174,50)         
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -                              2.485,00                 
Τόκοι εισπραχθέντες 12.269,08               4.833,78                 
Μερίσματα εισπραχθέντα -                              4.500,00                 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (4.686.530,99)(4.686.530,99)(4.686.530,99)(4.686.530,99)                                (3.977.946,73)(3.977.946,73)(3.977.946,73)(3.977.946,73)                                

Χρηματοδοτικές ∆ραστηριότητεςΧρηματοδοτικές ∆ραστηριότητεςΧρηματοδοτικές ∆ραστηριότητεςΧρηματοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.620.000,00          -                              
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.524.715,73          1.411.715,89          
Εξοφλήσεις δανείων (2.257.517,64)         (1.328.575,44)         
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (6.264,44)                (5.918,28)                
Μερίσματα πληρωθέντα (223.508,80)            (175.970,20)            

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.657.424,853.657.424,853.657.424,853.657.424,85                                    (98.748,03)(98.748,03)(98.748,03)(98.748,03)                                                    

Καθαρή Αύξηση (Μείωση) στα Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & ΙσοδύναμαΚαθαρή Αύξηση (Μείωση) στα Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & ΙσοδύναμαΚαθαρή Αύξηση (Μείωση) στα Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & ΙσοδύναμαΚαθαρή Αύξηση (Μείωση) στα Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα 422.651,35422.651,35422.651,35422.651,35                                                (1.505.843,09)(1.505.843,09)(1.505.843,09)(1.505.843,09)                                

Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στην Αρχή της Περιόδου 117.805,01             1.623.648,10          

Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στο Τέλος της ΠεριόδουΤαμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στο Τέλος της ΠεριόδουΤαμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στο Τέλος της ΠεριόδουΤαμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στο Τέλος της Περιόδου 540.456,36540.456,36540.456,36540.456,36                                                117.805,01117.805,01117.805,01117.805,01                                                
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4. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Κτίρια - Τεχνικά Έργα  Κτίρια - Τεχνικά Έργα  Κτίρια - Τεχνικά Έργα  Κτίρια - Τεχνικά Έργα 

σε Ακίνητα Τρίτων σε Ακίνητα Τρίτων σε Ακίνητα Τρίτων σε Ακίνητα Τρίτων 
 Μεταφορικά Μέσα  Μεταφορικά Μέσα  Μεταφορικά Μέσα  Μεταφορικά Μέσα 

 Μεταφορικά Μέσα  Μεταφορικά Μέσα  Μεταφορικά Μέσα  Μεταφορικά Μέσα 

Χρηματοδοτικής Χρηματοδοτικής Χρηματοδοτικής Χρηματοδοτικής 

Μίσθωσης Μίσθωσης Μίσθωσης Μίσθωσης 

 Έπιπλα και Λοιπός  Έπιπλα και Λοιπός  Έπιπλα και Λοιπός  Έπιπλα και Λοιπός 

Εξοπλισμός Εξοπλισμός Εξοπλισμός Εξοπλισμός 
 Σύνολα  Σύνολα  Σύνολα  Σύνολα 

Κόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 2007 704.950,42704.950,42704.950,42704.950,42                                                                        31.983,7631.983,7631.983,7631.983,76                                                                                30.112,0030.112,0030.112,0030.112,00                                                                                921.294,16921.294,16921.294,16921.294,16                                                                        1.688.340,341.688.340,341.688.340,341.688.340,34                                                            
Προσθήκες Χρήσης -                                    -                                    -                                    57.642,94                      57.642,94                      
Μειώσεις Χρήσης -                                    -                                    -                                    (4.208,23)                       (4.208,23)                       

31η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 2007 704.950,42704.950,42704.950,42704.950,42                                                                        31.983,7631.983,7631.983,7631.983,76                                                                                30.112,0030.112,0030.112,0030.112,00                                                                                974.728,87974.728,87974.728,87974.728,87                                                                        1.741.775,051.741.775,051.741.775,051.741.775,05                                                            

Συσσωρευμένες ΑποσβέσειςΣυσσωρευμένες ΑποσβέσειςΣυσσωρευμένες ΑποσβέσειςΣυσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 2007 155.955,55155.955,55155.955,55155.955,55                                                                        12.417,0312.417,0312.417,0312.417,03                                                                                9.033,609.033,609.033,609.033,60                                                                                        495.208,41495.208,41495.208,41495.208,41                                                                        672.614,59672.614,59672.614,59672.614,59                                                                        
Αποσβέσεις Χρήσης 80.789,80                      4.324,28                        6.022,40                        143.529,81                    234.666,29                    
Μειώσεις Αποσβέσεων Χρήσης -                                    -                                    -                                    (4.204,07)                       (4.204,07)                       

31η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 2007 236.745,35236.745,35236.745,35236.745,35                                                                        16.741,3116.741,3116.741,3116.741,31                                                                                15.056,0015.056,0015.056,0015.056,00                                                                                634.534,15634.534,15634.534,15634.534,15                                                                        903.076,81903.076,81903.076,81903.076,81                                                                        

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007              468.205,07              468.205,07              468.205,07              468.205,07                15.242,45                15.242,45                15.242,45                15.242,45                15.056,00                15.056,00                15.056,00                15.056,00              340.194,72              340.194,72              340.194,72              340.194,72              838.698,24              838.698,24              838.698,24              838.698,24 

Κόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 2008 704.950,42704.950,42704.950,42704.950,42                                                                        31.983,7631.983,7631.983,7631.983,76                                                                                30.112,0030.112,0030.112,0030.112,00                                                                                974.728,87974.728,87974.728,87974.728,87                                                                        1.741.775,051.741.775,051.741.775,051.741.775,05                                                            
Προσθήκες Χρήσης 156.903,91                    1.386,56                        -                                    1.649.039,87                 1.807.330,34                 
Μειώσεις Χρήσης -                                    -                                    -                                    (639.951,02)                   (639.951,02)                   

31η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 2008 861.854,33861.854,33861.854,33861.854,33                                                                        33.370,3233.370,3233.370,3233.370,32                                                                                30.112,0030.112,0030.112,0030.112,00                                                                                1.983.817,721.983.817,721.983.817,721.983.817,72                                                            2.909.154,372.909.154,372.909.154,372.909.154,37                                                            

Συσσωρευμένες ΑποσβέσειςΣυσσωρευμένες ΑποσβέσειςΣυσσωρευμένες ΑποσβέσειςΣυσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 2008 236.745,35236.745,35236.745,35236.745,35                                                                        16.741,3116.741,3116.741,3116.741,31                                                                                15.056,0015.056,0015.056,0015.056,00                                                                                634.534,15634.534,15634.534,15634.534,15                                                                        903.076,81903.076,81903.076,81903.076,81                                                                        
Αποσβέσεις Χρήσης 134.584,99                    4.532,26                        6.022,40                        295.511,89                    440.651,54                    
Μειώσεις Αποσβέσεων Χρήσης -                                    -                                    -                                    (50.386,22)                     (50.386,22)                     

31η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 2008 371.330,34371.330,34371.330,34371.330,34                                                                        21.273,5721.273,5721.273,5721.273,57                                                                                21.078,4021.078,4021.078,4021.078,40                                                                                879.659,82879.659,82879.659,82879.659,82                                                                        1.293.342,131.293.342,131.293.342,131.293.342,13                                                            

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008              490.523,99              490.523,99              490.523,99              490.523,99                12.096,75                12.096,75                12.096,75                12.096,75                  9.033,60                  9.033,60                  9.033,60                  9.033,60           1.104.157,90           1.104.157,90           1.104.157,90           1.104.157,90           1.615.812,24           1.615.812,24           1.615.812,24           1.615.812,24 
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5. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Ανάπτυξη  Ανάπτυξη  Ανάπτυξη  Ανάπτυξη 

Λογισμικού - Λογισμικού - Λογισμικού - Λογισμικού - 

Ολοκληρωμένο Ολοκληρωμένο Ολοκληρωμένο Ολοκληρωμένο 

 Εμπορικά Σήματα  Εμπορικά Σήματα  Εμπορικά Σήματα  Εμπορικά Σήματα 
 Λογισμικό - Αγορά  Λογισμικό - Αγορά  Λογισμικό - Αγορά  Λογισμικό - Αγορά 

από Τρίτους από Τρίτους από Τρίτους από Τρίτους 

 Ανάπτυξη  Ανάπτυξη  Ανάπτυξη  Ανάπτυξη 

Λογισμικού - Μη Λογισμικού - Μη Λογισμικού - Μη Λογισμικού - Μη 

Ολοκληρωμένο Ολοκληρωμένο Ολοκληρωμένο Ολοκληρωμένο 

 Σύνολα  Σύνολα  Σύνολα  Σύνολα 

Κόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 2007 7.814.383,647.814.383,647.814.383,647.814.383,64                                                            7.266,707.266,707.266,707.266,70                                                                                        273.793,62273.793,62273.793,62273.793,62                                                                        180.564,74180.564,74180.564,74180.564,74                                                                        8.276.008,708.276.008,708.276.008,708.276.008,70                                                            
Προσθήκες Χρήσης 2.957.388,57                 -                                    31.580,86                      988.562,13                    3.977.531,56                 
Μειώσεις Χρήσης -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
Μεταφορές 185.922,76                    -                                    -                                    (185.922,76)                   -                                    

31η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 2007 10.957.694,9710.957.694,9710.957.694,9710.957.694,97                                                        7.266,707.266,707.266,707.266,70                                                                                        305.374,48305.374,48305.374,48305.374,48                                                                        983.204,11983.204,11983.204,11983.204,11                                                                        12.253.540,2612.253.540,2612.253.540,2612.253.540,26                                                        

Συσσωρευμένες ΑποσβέσειςΣυσσωρευμένες ΑποσβέσειςΣυσσωρευμένες ΑποσβέσειςΣυσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 2007 3.044.830,853.044.830,853.044.830,853.044.830,85                                                            2.312,512.312,512.312,512.312,51                                                                                        228.953,44228.953,44228.953,44228.953,44                                                                        ----                                                                                                                                            3.276.096,803.276.096,803.276.096,803.276.096,80                                                            
Αποσβέσεις Χρήσης 1.638.889,67                 726,67                           29.725,91                      -                                    1.669.342,25                 
Μειώσεις Αποσβέσεων Χρήσης -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

31η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 2007 4.683.720,524.683.720,524.683.720,524.683.720,52                                                            3.039,183.039,183.039,183.039,18                                                                                        258.679,35258.679,35258.679,35258.679,35                                                                        ----                                                                                                                                            4.945.439,054.945.439,054.945.439,054.945.439,05                                                            

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007           6.273.974,45           6.273.974,45           6.273.974,45           6.273.974,45                  4.227,52                  4.227,52                  4.227,52                  4.227,52                46.695,13                46.695,13                46.695,13                46.695,13              983.204,11              983.204,11              983.204,11              983.204,11           7.308.101,21           7.308.101,21           7.308.101,21           7.308.101,21 

Κόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 2008 10.957.694,9710.957.694,9710.957.694,9710.957.694,97                                                        7.266,707.266,707.266,707.266,70                                                                                        305.374,48305.374,48305.374,48305.374,48                                                                        983.204,11983.204,11983.204,11983.204,11                                                                        12.253.540,2612.253.540,2612.253.540,2612.253.540,26                                                        
Προσθήκες Χρήσης 1.359.218,47                 -                                    135.902,33                    1.869.127,96                 3.364.248,76                 
Μειώσεις Χρήσης -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
Μεταφορές 1.792.164,84                 -                                    -                                    (1.792.164,84)                

31η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 2008 14.109.078,2814.109.078,2814.109.078,2814.109.078,28                                                        7.266,707.266,707.266,707.266,70                                                                                        441.276,81441.276,81441.276,81441.276,81                                                                        1.060.167,231.060.167,231.060.167,231.060.167,23                                                            15.617.789,0215.617.789,0215.617.789,0215.617.789,02                                                        

Συσσωρευμένες ΑποσβέσειςΣυσσωρευμένες ΑποσβέσειςΣυσσωρευμένες ΑποσβέσειςΣυσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 2008 4.683.720,524.683.720,524.683.720,524.683.720,52                                                            3.039,183.039,183.039,183.039,18                                                                                        258.679,35258.679,35258.679,35258.679,35                                                                        ----                                                                                                                                            4.945.439,054.945.439,054.945.439,054.945.439,05                                                            
Αποσβέσεις Χρήσης 2.173.334,01                 726,67                           29.908,52                      -                                    2.203.969,20                 
Μειώσεις Αποσβέσεων Χρήσης -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

31η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 2008 6.857.054,536.857.054,536.857.054,536.857.054,53                                                            3.765,853.765,853.765,853.765,85                                                                                        288.587,87288.587,87288.587,87288.587,87                                                                        ----                                                                                                                                            7.149.408,257.149.408,257.149.408,257.149.408,25                                                            

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008           7.252.023,75           7.252.023,75           7.252.023,75           7.252.023,75                  3.500,85                  3.500,85                  3.500,85                  3.500,85              152.688,94              152.688,94              152.688,94              152.688,94           1.060.167,23           1.060.167,23           1.060.167,23           1.060.167,23           8.468.380,77           8.468.380,77           8.468.380,77           8.468.380,77 
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6. ∆ιαθέσιµα ̟ρος Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 

Λόγω µη σηµαντικότητας του ποσού συµµετοχής της ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’, η αποµείωση προσδιορίστηκε 

µε την πρακτική της αναλογίας της συµµετοχής στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ‘‘ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.’’, βάσει του τελευταίου επίσηµου δηµοσιευµένου ισολογισµού αυτής (31.12.2007). 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ  ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ  ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ  ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Κόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 2007 1.312,721.312,721.312,721.312,72                                                                                                            
(Απομείωση) / ∆ιαγραφή Απομείωσης Χρήσης (846,48)                              

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
                       466,24                        466,24                        466,24                        466,24 

Κόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 2008 466,24466,24466,24466,24                                                                                                                    
(Απομείωση) / ∆ιαγραφή Απομείωσης Χρήσης 2.264,28                            

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
                    2.730,52                     2.730,52                     2.730,52                     2.730,52 

 

 

7. Αναβαλλόµενη Φορολογία και Φόρος Εισοδήµατος 

Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 

 Ποσά εκφρασμένα σε €  Χρήση 2008  Χρήση 2008  Χρήση 2008  Χρήση 2008  Χρήση 2007  Χρήση 2007  Χρήση 2007  Χρήση 2007 

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ Φόρων 1.842.026,371.842.026,371.842.026,371.842.026,37                                    1.638.658,891.638.658,891.638.658,891.638.658,89                                    
Φόρος Εισοδήματος Υπολογισμένος με τον ισχύοντα Φορολογικό Συντελεστή (460.506,60)            (409.664,73)            
Φορολογική Επίδραση μη Εκπιπτόμενων Φορολογικά Εξόδων - Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 941,66                    2.376,54                 
Φορολογική Επίδραση μη Φορολογήσιμου Εισοδήματος - ∆απάνες Επιστημονικής & Τεχνολογικής Έρευνας 374.359,58             267.727,26             
Πρόβλεψη για ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου (65.000,00)              (46.509,03)              

(150.205,36)(150.205,36)(150.205,36)(150.205,36)                                            (186.069,96)(186.069,96)(186.069,96)(186.069,96)                                            

Τα ποσά του Φόρου Εισοδήματος που Επιβαρύνουν / Ωφελούν τη Χρήση έχουν ως εξής:Τα ποσά του Φόρου Εισοδήματος που Επιβαρύνουν / Ωφελούν τη Χρήση έχουν ως εξής:Τα ποσά του Φόρου Εισοδήματος που Επιβαρύνουν / Ωφελούν τη Χρήση έχουν ως εξής:Τα ποσά του Φόρου Εισοδήματος που Επιβαρύνουν / Ωφελούν τη Χρήση έχουν ως εξής:  Χρήση 2008  Χρήση 2008  Χρήση 2008  Χρήση 2008  Χρήση 2007  Χρήση 2007  Χρήση 2007  Χρήση 2007 

Πρόβλεψη για ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Χρήσης (65.000,00)              (50.000,00)              
Αναστροφή Πρόβλεψης για ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων -                              3.490,97                 
Αναβαλλόμενος Φόρος (Έξοδο) / Έσοδο (βλ. ανάλυση επόμενης σελίδας) (65.205,36)              (139.560,93)            
Φορολογική Επίδραση από Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (20.000,00)              -                              

Σύνολο ΦόρουΣύνολο ΦόρουΣύνολο ΦόρουΣύνολο Φόρου (150.205,36)(150.205,36)(150.205,36)(150.205,36)                                            (186.069,96)(186.069,96)(186.069,96)(186.069,96)                                            

 

Το ποσό της πρόβλεψης για διαφορές φορολογικού ελέγχου καταχωρείται στις λοιπές µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις, ενώ το ποσό του αναβαλλόµενου φόρου αφορά σε πίστωση λογαριασµών αναβαλλόµενης 

φορολογίας. 

Το κονδύλι του µη φορολογήσιµου εισοδήµατος προέρχεται από το 50% των δαπανών επιστηµονικής & 

τεχνολογικής έρευνας, που σύµφωνα µε την περίπτωση ια της § 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, αφαιρείται 

εξωλογιστικά από τα καθαρά κέρδη χρήσεως. Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν µέχρι την 31/12/2008. 

Για το ανωτέρω κονδύλι λαµβάνεται σχετική εγκριτική απόφαση από αρµόδια επιτροπή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης.. Για τη χρήση 2008 δεν υπολογίστηκε στις Οικονοµικές Καταστάσεις ο φόρος εισοδήµατος που 

αναλογεί, διότι η διοίκηση θεωρεί πολύ πιθανό, ότι το 50% του εγκριθέντος ποσού, θα υπερβαίνει το 

φορολογητέο κέρδος αυτής της χρήσεως, όπως συνέβη και κατά την προηγούµενη χρήση. 
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Εν συνεχεία, στον ακόλουθο πίνακα εµφανίζεται αναλυτικά η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων: 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Άϋλα Στοιχεία  Άϋλα Στοιχεία  Άϋλα Στοιχεία  Άϋλα Στοιχεία 

Ενεργητικού Ενεργητικού Ενεργητικού Ενεργητικού 

 Ενσώματα Πάγια  Ενσώματα Πάγια  Ενσώματα Πάγια  Ενσώματα Πάγια 

Χρηματοδοτικής Χρηματοδοτικής Χρηματοδοτικής Χρηματοδοτικής 

Μίσθωσης Μίσθωσης Μίσθωσης Μίσθωσης 

 Φορολογική Ζημία  Φορολογική Ζημία  Φορολογική Ζημία  Φορολογική Ζημία  Ενσώματα Πάγια  Ενσώματα Πάγια  Ενσώματα Πάγια  Ενσώματα Πάγια 

 Πρόβλεψη  Πρόβλεψη  Πρόβλεψη  Πρόβλεψη 

Συναλλαγματικών Συναλλαγματικών Συναλλαγματικών Συναλλαγματικών 

∆ιαφορών ∆ιαφορών ∆ιαφορών ∆ιαφορών 

 Επιχορηγήσεις Παγίων  Επιχορηγήσεις Παγίων  Επιχορηγήσεις Παγίων  Επιχορηγήσεις Παγίων  Σύνολα  Σύνολα  Σύνολα  Σύνολα 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές ΑπαιτήσειςΑναβαλλόμενες Φορολογικές ΑπαιτήσειςΑναβαλλόμενες Φορολογικές ΑπαιτήσειςΑναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

1η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 2007 ----                                                                                                                                                ----                                                                                                                                                11.126,1611.126,1611.126,1611.126,16                                                                                    ----                                                                                                                                                ----                                                                                                                                                ----                                                                                                                                                11.126,1611.126,1611.126,1611.126,16                                                                                    

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 1.592,14                         1.592,14                         

-                                      

-                                      

31η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 2007 ----                                                                                                                                                1.592,141.592,141.592,141.592,14                                                                                            11.126,1611.126,1611.126,1611.126,16                                                                                    ----                                                                                                                                                ----                                                                                                                                                ----                                                                                                                                                12.718,3012.718,3012.718,3012.718,30                                                                                    

Αναβαλλόμενες Φορολογικές ΥποχρεώσειςΑναβαλλόμενες Φορολογικές ΥποχρεώσειςΑναβαλλόμενες Φορολογικές ΥποχρεώσειςΑναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 2007 (28.593,70)(28.593,70)(28.593,70)(28.593,70)                                                                                (136,84)(136,84)(136,84)(136,84)                                                                                                    ----                                                                                                                                                ----                                                                                                                                                ----                                                                                                                                                ----                                                                                                                                                (28.730,54)(28.730,54)(28.730,54)(28.730,54)                                                                                

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (128.294,74)                    (1.566,11)                        (11.292,22)                      (141.153,07)                    

-                                      

31η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 200731η ∆εκεμβρίου 2007 (156.888,44)(156.888,44)(156.888,44)(156.888,44)                                                                        (1.702,95)(1.702,95)(1.702,95)(1.702,95)                                                                                        ----                                                                                                                                                ----                                                                                                                                                (11.292,22)(11.292,22)(11.292,22)(11.292,22)                                                                                ----                                                                                                                                                (169.883,61)(169.883,61)(169.883,61)(169.883,61)                                                                        

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την 31η ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την 31η ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την 31η ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την 31η 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
                   (156.888,44)                   (156.888,44)                   (156.888,44)                   (156.888,44)                          (110,81)                         (110,81)                         (110,81)                         (110,81)                       11.126,16                       11.126,16                       11.126,16                       11.126,16                                     -                                     -                                     -                                     -                     (11.292,22)                    (11.292,22)                    (11.292,22)                    (11.292,22)                                     -                                     -                                     -                                     -                    (157.165,31)                   (157.165,31)                   (157.165,31)                   (157.165,31)

Αναβαλλόμενες Φορολογικές ΑπαιτήσειςΑναβαλλόμενες Φορολογικές ΑπαιτήσειςΑναβαλλόμενες Φορολογικές ΑπαιτήσειςΑναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

1η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 2008 ----                                                                                                                                                ----                                                                                                                                                11.126,1611.126,1611.126,1611.126,16                                                                                    ----                                                                                                                                                ----                                                                                                                                                ----                                                                                                                                                11.126,1611.126,1611.126,1611.126,16                                                                                    

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 1.597,20                         57.468,37                       147.391,20                     11.292,22                       217.748,99                     

-                                      

31η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 2008 ----                                                                                                                                                1.597,201.597,201.597,201.597,20                                                                                            68.594,5368.594,5368.594,5368.594,53                                                                                    147.391,20147.391,20147.391,20147.391,20                                                                                11.292,2211.292,2211.292,2211.292,22                                                                                    ----                                                                                                                                                228.875,15228.875,15228.875,15228.875,15                                                                                

Αναβαλλόμενες Φορολογικές ΥποχρεώσειςΑναβαλλόμενες Φορολογικές ΥποχρεώσειςΑναβαλλόμενες Φορολογικές ΥποχρεώσειςΑναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 2008 (156.888,44)(156.888,44)(156.888,44)(156.888,44)                                                                        (110,81)(110,81)(110,81)(110,81)                                                                                                    ----                                                                                                                                                ----                                                                                                                                                (11.292,22)(11.292,22)(11.292,22)(11.292,22)                                                                                ----                                                                                                                                                (168.291,47)(168.291,47)(168.291,47)(168.291,47)                                                                        

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (104.559,78)                    (1.657,71)                        (176.736,86)                    (282.954,35)                    

-                                      

31η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 200831η ∆εκεμβρίου 2008 (261.448,22)(261.448,22)(261.448,22)(261.448,22)                                                                        (1.768,52)(1.768,52)(1.768,52)(1.768,52)                                                                                        ----                                                                                                                                                ----                                                                                                                                                (11.292,22)(11.292,22)(11.292,22)(11.292,22)                                                                                (176.736,86)(176.736,86)(176.736,86)(176.736,86)                                                                        (451.245,82)(451.245,82)(451.245,82)(451.245,82)                                                                        

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την 31η ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την 31η ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την 31η ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την 31η 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
                   (261.448,22)                   (261.448,22)                   (261.448,22)                   (261.448,22)                          (171,32)                         (171,32)                         (171,32)                         (171,32)                       68.594,53                       68.594,53                       68.594,53                       68.594,53                     147.391,20                     147.391,20                     147.391,20                     147.391,20                                     -                                     -                                     -                                     -                    (176.736,86)                   (176.736,86)                   (176.736,86)                   (176.736,86)                    (222.370,67)                   (222.370,67)                   (222.370,67)                   (222.370,67)
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8. Λοι̟ές Μακρο̟ρόθεσµες Α̟αιτήσεις 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Εγγύηση Ενοικίων  Εγγύηση Ενοικίων  Εγγύηση Ενοικίων  Εγγύηση Ενοικίων  Εγγύηση ∆.Ε.Η.  Εγγύηση ∆.Ε.Η.  Εγγύηση ∆.Ε.Η.  Εγγύηση ∆.Ε.Η. 
 Εγγύηση για  Εγγύηση για  Εγγύηση για  Εγγύηση για 

Χρησιδάνεια Χρησιδάνεια Χρησιδάνεια Χρησιδάνεια 

 Εγγύηση  Εγγύηση  Εγγύηση  Εγγύηση 

Μεταφορικών Μεταφορικών Μεταφορικών Μεταφορικών 

Μέσων Μέσων Μέσων Μέσων 

 Σύνολα  Σύνολα  Σύνολα  Σύνολα 

Κόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 2007 13.949,7613.949,7613.949,7613.949,76                                                                1.810,501.810,501.810,501.810,50                                                                        38,0838,0838,0838,08                                                                                            ----                                                                                                                        15.798,3415.798,3415.798,3415.798,34                                                                
Προσθήκες Χρήσης 199,76                      60,36                        5.992,30                   6.252,42                   
Μειώσεις / ∆ιαγραφές Χρήσης -                                

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
           14.149,52            14.149,52            14.149,52            14.149,52              1.810,50              1.810,50              1.810,50              1.810,50                   98,44                   98,44                   98,44                   98,44              5.992,30              5.992,30              5.992,30              5.992,30            22.050,76            22.050,76            22.050,76            22.050,76 

Κόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 2008 14.149,5214.149,5214.149,5214.149,52                                                                1.810,501.810,501.810,501.810,50                                                                        98,4498,4498,4498,44                                                                                            5.992,305.992,305.992,305.992,30                                                                        22.050,7622.050,7622.050,7622.050,76                                                                
Προσθήκες Χρήσης 21.200,00                 1.500,00                   15,00                        -                                22.715,00                 
Μειώσεις / ∆ιαγραφές Χρήσης (4.208,76)                  (1.386,30)                  (5.595,06)                  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
           31.140,76            31.140,76            31.140,76            31.140,76              1.924,20              1.924,20              1.924,20              1.924,20                 113,44                 113,44                 113,44                 113,44              5.992,30              5.992,30              5.992,30              5.992,30            39.170,70            39.170,70            39.170,70            39.170,70 
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9. Α̟οθέµατα 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 
 31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

Εμπορεύματα 59.051,97                          113.161,65                        

Προϊόντα Έτοιμα 135.685,69                        80.992,69                          
Παραγωγή σε Εξέλιξη 74.922,84                          40.151,79                          

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 269.660,50269.660,50269.660,50269.660,50                                                                                            234.306,13234.306,13234.306,13234.306,13                                                                                            

 

 

 

10. Πελάτες και Λοι̟ές Εµ̟ορικές Α̟αιτήσεις 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

Πελάτες 3.017.110,31          2.306.954,55          
Μείον:Μείον:Μείον:Μείον: Προβλέψεις Απομείωσης 94.073,64               2.923.036,67          96.961,47               2.209.993,08          

Γραμμάτια Εισπρακτέα 251.583,37             238.074,72             
Επιταγές Εισπρακτέες 2.556.061,09          967.523,63             

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 5.730.681,135.730.681,135.730.681,135.730.681,13                                    3.415.591,433.415.591,433.415.591,433.415.591,43                                    

 31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 
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11. Λοι̟ές Α̟αιτήσεις 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

Χρεώστες ∆ιάφοροι - Προκαταβολές Προσωπικού 54.867,79                          1.948,20                            

                                      - Χρηματικές ∆ιευκολύνσεις Προσωπικού 57.314,04                          1.050,00                            

                                      - Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος -                                         -                                         

                                      - Παρακρατημένος Φόρος από Μερίσματα -                                         10,31                                 
                                      - Παρακρατημένος Φόρος από Τόκους 1.210,63                            437,43                               

                                      - Λοιποί Παρακρατημένοι Φόροι Εισοδήματος 1.109,86                            1.737,70                            

                                      - Ελληνικό ∆ημόσιο-Λοιπές Απαιτήσεις 550.975,38                        1.169,61                            
                                      - Πιστωτικές Κάρτες Εισπρακτέες 22.347,55                          9.343,01                            

                                      - Προκαταβολές σε Προμηθευτές 340.844,15                        222.494,25                        

                                      - Προκαταβολές σε Λοιπούς ∆ικαιούχους Αμοιβών 29.425,17                          270,13                               
                                      - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας -                                         -                                         

                                      - Λοιποί Χρεώστες 1.832,40                            1.059.926,97                     -                                         238.460,64                        

Λογαριασμοί ∆ιαχειρίσεως Προκαταβολών & Πιστώσεων - Λοιποί Συνεργάτες Τρίτοι 2.743,56                            97,40                                 

                                                                                                             - Courier 88.580,68                          16.464,76                          

                                                                                                             - Λοιποί Λογαριασμοί 92,80                                 91.417,04                          5.997,80                            22.559,96                          

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού - Έξοδα Επόμενων Χρήσεων -                                         6.962,66                            
                                                                           - Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα -                                         -                                         -                                         6.962,66                            

Λοιπές Απαιτήσεις -                                         -                                         

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 1.151.344,011.151.344,011.151.344,011.151.344,01                                                                                267.983,26267.983,26267.983,26267.983,26                                                                                            

 31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

 

 

12. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 
 31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

Ταμείο - Έδρα 1.330,88                            2.927,10                            

Ταμείο - Υποκ/μα 78,90                                 2.162,69                            
Καταθέσεις σε Τραπεζικούς Λογ/σμούς 539.046,58                        112.715,22                        

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 540.456,36540.456,36540.456,36540.456,36                                                                                            117.805,01117.805,01117.805,01117.805,01                                                                                            
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13. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 ανήλθε σε 1.676.316,00 € 

διαιρούµενο σε 5.587.720 κοινές ονοµαστικές µετοχές, µε ονοµαστική αξία ανά µετοχή 0,30 €. 

Κατά την προηγούµενη χρήση και συγκεκριµένα στις 21 ∆εκεµβρίου 2007 µε την από 21.12.2007 Έκτακτη 

Γ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες 

(168.000,00 €), διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε µέσω της καταβολής µετρητών εντός του 2008. 

 

14. ∆ιαφορά α̟ό Έκδοση Μετοχών Υ̟έρ το Άρτιο 

Από την ως άνω αύξηση προήλθε και το κονδύλι της ∆ιαφοράς από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο ύψους 

ενός εκατοµµυρίου  πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (1.512.000,00 €), µειωµένο κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ 

(60.000,00 €) ως έξοδα εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), το 

οποίο τελικώς ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (1.452.000,00 €), όπως 

απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 ∆ιαφορά από  ∆ιαφορά από  ∆ιαφορά από  ∆ιαφορά από 

Έκδοση Μετοχών Έκδοση Μετοχών Έκδοση Μετοχών Έκδοση Μετοχών 

Υπέρ το Άρτιο Υπέρ το Άρτιο Υπέρ το Άρτιο Υπέρ το Άρτιο 

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2007Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2007Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2007Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2007 ----                                                                                                                        

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ----                                                                                                                        

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2008Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2008Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2008Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2008 ----                                                                                                                        
∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο - ΑΜΚ Λόγω Εισαγωγής σε ΕΝ.Α. 1.452.000,00            

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 1.452.000,001.452.000,001.452.000,001.452.000,00                                            

 

 

15. Α̟οθεµατικά 

 

• Τακτικό Α̟οθεµατικό 

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (κωδ. Νόµος 2190 / 1920), η εταιρεία υποχρεούται, κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, να σχηµατίζει τακτικό αποθεµατικό, ίσο µε το πέντε τοις εκατό 

(5%), τουλάχιστον, των πραγµατικών (λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε χρήσεως. 

 

• Έκτακτα Α̟οθεµατικά 

Η εταιρεία, βάσει των διατάξεων της α.π. 9452/253/Α/3210/7-9-05 απόφασης του Ειδικού Γραµµατέα 

Ανταγωνιστικότητας για την ένταξη της πράξης 1ος κύκλος – Ένταξη στη ∆ράση 2.5.3. ‘‘Επιχειρηµατικά Σχέδια 

Υφιστάµενων Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών Ποιότητας’’, στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ.) του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, σχηµάτισε 

έκτακτο αποθεµατικό από φορολογηθέντα κέρδη, µε τη δέσµευση να µη διανεµηθεί πριν την πάροδο πέντε (5) 

ετών από τη δηµιουργία του, ως προϋπόθεση για την ένταξή της στη ∆ράση 2.5.3. 



 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την Περίοδο α̟ό 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η ∆εκεµβρίου 2008   49 

Το  επενδυτικό  σχέδιο  της  εταιρείας,  σύµφωνα  µε  την  αρ.  πρ. 10210 / ∆ΒΕ 1074  απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, εντάχθηκε στη ∆ράση 2.5.3. του Ε.Π.ΑΝ. 

 

• Αφορολόγητα Α̟οθεµατικά Ειδικών ∆ιατάξεων Νόµων 

Οι αναπτυξιακοί νόµοι, στους οποίους έχει ενταχθεί η εταιρεία, είναι: 

� Ο   Ν.1828/1989 (άρθρο 22), ως εταιρεία παραγωγής προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, 

οι δραστηριότητες της οποίας συµπεριλαµβάνονται στο άρθρο 3 § 1 του Ν. 2601/1998. 

� Ο Ν.2601/1998, ως εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού, οι δραστηριότητες της οποίας 

συµπεριλαµβάνονται στο άρθρο 3 § 1 του παρόντος νόµου. 

� Ο Ν.3220/2004, ως εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού, οι δραστηριότητες της οποίας 

συµπεριλαµβάνονται στο άρθρο 3 § 1 του Ν. 2601/1998. 

Η εταιρεία, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, πληρεί όλες τις απαιτούµενες κατά 

την ελληνική νοµοθεσία, προϋποθέσεις σχηµατισµού και κάλυψης των ανωτέρω αποθεµατικών. 

Ανάλυση των αποθεµατικών εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας Α̟οθεµατικών 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Τακτικό Αποθεματικό  Τακτικό Αποθεματικό  Τακτικό Αποθεματικό  Τακτικό Αποθεματικό 
 Έκτακτα ∆εσμευμένα  Έκτακτα ∆εσμευμένα  Έκτακτα ∆εσμευμένα  Έκτακτα ∆εσμευμένα 

Αποθεματικά Αποθεματικά Αποθεματικά Αποθεματικά 

 Αφορολόγητα  Αφορολόγητα  Αφορολόγητα  Αφορολόγητα 

Αποθεματικά Ειδικών Αποθεματικά Ειδικών Αποθεματικά Ειδικών Αποθεματικά Ειδικών 

∆ιατάξεων ∆ιατάξεων ∆ιατάξεων ∆ιατάξεων 

 Λοιπά  Λοιπά  Λοιπά  Λοιπά  Σύνολα  Σύνολα  Σύνολα  Σύνολα 

Κόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 20071η Ιανουαρίου 2007 158.771,14158.771,14158.771,14158.771,14                                                                                            375.000,00375.000,00375.000,00375.000,00                                                                                            1.806.918,181.806.918,181.806.918,181.806.918,18                                                                                2.340.689,322.340.689,322.340.689,322.340.689,32                                                                                
Προσθήκες Χρήσης 72.629,45                          -                                         -                                         72.629,4572.629,4572.629,4572.629,45                                                                                                    

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
                231.400,59                 231.400,59                 231.400,59                 231.400,59                 375.000,00                 375.000,00                 375.000,00                 375.000,00              1.806.918,18              1.806.918,18              1.806.918,18              1.806.918,18                                  -                                  -                                  -                                  -              2.413.318,77              2.413.318,77              2.413.318,77              2.413.318,77 

Κόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος ΚτήσηςΚόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 20081η Ιανουαρίου 2008 231.400,59231.400,59231.400,59231.400,59                                                                                            375.000,00375.000,00375.000,00375.000,00                                                                                            1.806.918,181.806.918,181.806.918,181.806.918,18                                                                                2.413.318,772.413.318,772.413.318,772.413.318,77                                                                                
Προσθήκες Χρήσης 84.591,05                          -                                         -                                         84.591,0584.591,0584.591,0584.591,05                                                                                                    

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
                315.991,64                 315.991,64                 315.991,64                 315.991,64                 375.000,00                 375.000,00                 375.000,00                 375.000,00              1.806.918,18              1.806.918,18              1.806.918,18              1.806.918,18                                  -                                  -                                  -                                  -              2.497.909,82              2.497.909,82              2.497.909,82              2.497.909,82 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Ν.1828/89  Ν.1828/89  Ν.1828/89  Ν.1828/89  Ν.2601/98  Ν.2601/98  Ν.2601/98  Ν.2601/98  Ν.3220/04  Ν.3220/04  Ν.3220/04  Ν.3220/04 
 Από Απαλλασσόμενα  Από Απαλλασσόμενα  Από Απαλλασσόμενα  Από Απαλλασσόμενα 

Φορολογίας Έσοδα Φορολογίας Έσοδα Φορολογίας Έσοδα Φορολογίας Έσοδα 
 Σύνολα  Σύνολα  Σύνολα  Σύνολα 

Κατανομή Αφορολόγητων ΑποθεματικώνΚατανομή Αφορολόγητων ΑποθεματικώνΚατανομή Αφορολόγητων ΑποθεματικώνΚατανομή Αφορολόγητων Αποθεματικών
Αποθεματικά Χρήσης 2000 -                                         -                                         -                                         2.968,01                            2.968,012.968,012.968,012.968,01                                                                                                            
Αποθεματικά Χρήσης 2001 54.438,74                          -                                         -                                         4.064,91                            58.503,6558.503,6558.503,6558.503,65                                                                                                    
Αποθεματικά Χρήσης 2002 -                                         302.492,29                        -                                         1.017,10                            303.509,39303.509,39303.509,39303.509,39                                                                                            
Αποθεματικά Χρήσης 2003 -                                         361.788,30                        201.265,73                        936,72                               563.990,75563.990,75563.990,75563.990,75                                                                                            
Αποθεματικά Χρήσης 2004 -                                         706.811,81                        171.134,57                        -                                         877.946,38877.946,38877.946,38877.946,38                                                                                            

----                                                                                                                                                            

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                   54.438,74                   54.438,74                   54.438,74                   54.438,74              1.371.092,40              1.371.092,40              1.371.092,40              1.371.092,40                 372.400,30                 372.400,30                 372.400,30                 372.400,30                     8.986,74                     8.986,74                     8.986,74                     8.986,74              1.806.918,18              1.806.918,18              1.806.918,18              1.806.918,18 
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16. Α̟οτελέσµατα εις Νέον 

Τα Αποτελέσµατα εις Νέον ανέρχονται σε τέσσερα εκατοµµύρια πενήντα χιλιάδες ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (4.050.095,21 €) ενώ κατά την προηγούµενη χρήση 

2007 ήταν 2.666.374,05 €, αυξηµένα κατά το ποσό των κερδών µετά φόρων χρήσης 2008 (1.691.821,01 €) και µειωµένα κατά το τακτικό αποθεµατικό χρήσης 2008 (84.591,05 

€), καθώς επίσης κατά το µέρισµα χρήσης 2007 (223.508,80 €), που προέρχεται από κέρδη προηγούµενων χρήσεων και είχε εγκριθεί µε την από 22 Μαΐου 2008 Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας. 

 

17. ∆άνεια 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

Μακροπρόθεσμος ∆ανεισμόςΜακροπρόθεσμος ∆ανεισμόςΜακροπρόθεσμος ∆ανεισμόςΜακροπρόθεσμος ∆ανεισμός
Τραπεζικός ∆ανεισμός 1.828.324,99          1.774.361,56          

Βραχυπρόθεσμος ∆ανεισμόςΒραχυπρόθεσμος ∆ανεισμόςΒραχυπρόθεσμος ∆ανεισμόςΒραχυπρόθεσμος ∆ανεισμός
Τραπεζικός ∆ανεισμός 2.324.289,36          390.598,27             

Μακροπρόθεσμος Τραπεζικός ∆ανεισμός Πληρωτέος στους Επόμενους 12 Μήνες 1.114.695,68          682.406,92             

Υποχρεώσεις Factoring -                              3.438.985,04          142.741,25             1.215.746,44          

Σύνολο ∆ανεισμούΣύνολο ∆ανεισμούΣύνολο ∆ανεισμούΣύνολο ∆ανεισμού 5.267.310,035.267.310,035.267.310,035.267.310,03                                    2.990.108,002.990.108,002.990.108,002.990.108,00                                    

 31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

 

Έχει διαχωριστεί το κονδύλι ‘‘Μακροπρόθεσµος Τραπεζικός ∆ανεισµός Πληρωτέος στους Επόµενους 12 Μήνες’’, ώστε να µην περιλαµβάνει αντίστοιχο ποσό υποχρεώσεων σε 

εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
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18. Υ̟οχρεώσεις σε Εταιρείες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 
 31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Πληρωτέες στους Επόμενους 12 Μήνες 6.630,85                   6.264,44                   

Μεταξύ 2 και 5 Ετών 1.717,46                   8.348,31                   
Άνω των 5 Ετών -                                -                                

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 8.348,318.348,318.348,318.348,31                                                                        14.612,7514.612,7514.612,7514.612,75                                                                

 

Το κονδύλι ‘‘Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων Πληρωτέες στους Επόµενους 12 Μήνες’’ απεικονίζεται ξεχωριστά στον Ισολογισµό.  
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19. Υ̟οχρεώσεις Παροχών Προσω̟ικού λόγω Εξόδου α̟ό την Υ̟ηρεσία 

Ποσά εκφρασμένα σε €  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία, ως 

Αναλογιστική Μελέτη 38.461,3838.461,3838.461,3838.461,38                                                                42.228,0342.228,0342.228,0342.228,03                                                                

 

 

20. Λοι̟ές Μακρο̟ρόθεσµες Υ̟οχρεώσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνουν υποχρεώσεις σε προµηθευτές που πρόκειται να 

τακτοποιηθούν σε επόµενες χρήσεις. Ποσό επιχορηγήσεων προηγούµενης χρήσης ύψους 167.171,99 €, που 

έχουν ληφθεί ως προκαταβολή λόγω επένδυσης σε πάγια περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού, οι οποίες 

απεικονίζονταν ως έσοδα εποµένων χρήσεων στις Οικονοµικές Καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης 2007, 

πλέον λόγω του εναλλακτικού λογιστικού χειρισµού που υιοθετεί η εταιρεία από την παρούσα χρήση 2008, 

αποτελούν µειωτικό στοιχείο του κόστους των εν λόγω παγίων στοιχείων. Λοιπές επιχορηγήσεις που δίνονται ως 

κίνητρο για πραγµατοποίηση δαπανών, αναγνωρίζονται ως έσοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από την ελληνική φορολογική αρχή για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008, οπότε οι 

φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις εν λόγω ανέλεγκτες χρήσεις. 

Ωστόσο, βάσει εκτιµήσεων και κρίσης της διοίκησης, έχει προβλεφθεί ποσό φόρου που αντιστοιχεί σε πιθανές 

λογιστικές διαφορές του µελλοντικού οριστικού φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων από την ελληνική 

φορολογική αρχή. 

Παρακάτω ακολουθεί πίνακας βάσει των ανωτέρω: 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 
 31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία -                                167.171,99               

Εκτιμήσεις Πρόσθετου Φόρου 160.000,00               95.000,00                 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Προμηθευτές 143.156,79               -                                

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 303.156,79303.156,79303.156,79303.156,79                                                        262.171,99262.171,99262.171,99262.171,99                                                        
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21. Προµηθευτές και Λοι̟ές Εµ̟ορικές Υ̟οχρεώσεις 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

Προμηθευτές 904.870,22                        1.181.798,54                     

Γραμμάτια Πληρωτέα -                                         -                                         

Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες) 249.603,02                        215.202,34                        

Προκαταβολές Πελατών 264.238,81                        166.435,93                        

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού - Έσοδα Επόμενων Χρήσεων -                                         -                                         

                                                                        - ∆εδουλευμένα Έξοδα 29.814,87                          29.814,87                          43.910,43                          43.910,43                          

Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 1.448.526,921.448.526,921.448.526,921.448.526,92                                                                                1.607.347,241.607.347,241.607.347,241.607.347,24                                                                                

 31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

 

 

22. Τρέχουσες Φορολογικές Υ̟οχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις, κατά την προηγούµενη χρήση και κατά την τρέχουσα χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008, απεικονίζονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 
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 Ποσά εκφρασμένα σε € 

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 116.959,51                        100.718,95                        

                                                     - Φόροι-Τέλη Αμοιβών Προσωπικού 39.444,75                          39.084,45                          

                                                     - Φόροι-Τέλη Αμοιβών Τρίτων 73.479,33                          66.549,21                          

                                                     - Φόροι-Τέλη Τιμολογίων Αγοράς 119,37                               198,56                               

                                                     - Λογαριασμός Εκκαθάρισης Φόρων - Τελών ∆ήλωσης Φορολογίας Εισ/τος -                                         -                                         

                                                     - Φόρος Αμοιβών Εργολάβων -                                         -                                         

                                                     - Φόρος Εισοδήματος Ακινήτων 32,40                                 27,00                                 
                                                     - Αγγελιόσημο & Ειδικός Φόρος επί ∆ιαφημίσεων 823,49                               995,95                               

                                                     - Φόροι - Τέλη Προηγούμενων Χρήσεων 32.557,60                          263.416,45                        110.695,72                        318.269,84                        

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 263.416,45263.416,45263.416,45263.416,45                                                                                            318.269,84318.269,84318.269,84318.269,84                                                                                            

 31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

 

 

23. Λοι̟ές Βραχυ̟ρόθεσµες Υ̟οχρεώσεις 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί - Ι.Κ.Α. 216.106,04                        146.531,98                        

                                                  - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 1.360,59                            217.466,63                        876,52                               147.408,50                        

Μερίσματα Πληρωτέα -                                         -                                         

Πιστωτές ∆ιάφοροι - Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες 260.175,07                        15.839,19                          

                                     - Ο.Τ.Ε. 11.648,29                          793,23                               

                                     - ∆.Ε.Η. 1.168,54                            164,00                               

                                     - Ύδρευση 120,69                               20,00                                 

                                     - Λοιποί ∆ικαιούχοι Αμοιβών 53.328,21                          44.676,84                          

                                     - Πιστωτικές Κάρτες Πληρωτέες 32.595,15                          15.247,64                          

                                     - Λογαριασμοί ∆ιαχειρίσεως Προκαταβολών & Πιστώσεων 13.822,07                          940,90                               

                                     - Λοιποί Πιστωτές -                                         372.858,02                        -                                         77.681,80                          

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 590.324,65590.324,65590.324,65590.324,65                                                                                            225.090,30225.090,30225.090,30225.090,30                                                                                            

 31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 
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24. Έξοδα ανά Κατηγορία 

 Ποσά εκφρασμένα σε €  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

Κατανομή Εξόδων Ανά ΚατηγορίαΚατανομή Εξόδων Ανά ΚατηγορίαΚατανομή Εξόδων Ανά ΚατηγορίαΚατανομή Εξόδων Ανά Κατηγορία
Κόστος Αποθεμάτων Αναγνωριζόμενο ως Έξοδο 488.097,61               491.643,21               

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 2.693.618,86            2.712.727,17            

Αποσβέσεις Παγίων 2.594.234,52            1.904.008,54            

Λοιπά Έξοδα 847.311,54               803.914,74               

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 6.623.262,536.623.262,536.623.262,536.623.262,53                                            5.912.293,665.912.293,665.912.293,665.912.293,66                                            

Κατανομή Εξόδων Ανά ΛειτουργίαΚατανομή Εξόδων Ανά ΛειτουργίαΚατανομή Εξόδων Ανά ΛειτουργίαΚατανομή Εξόδων Ανά Λειτουργία
Κόστος Πωλήσεων 3.113.017,85            2.820.179,24            

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 304.933,06               275.549,75               

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - αναπτύξεως 1.710.445,94            1.417.395,03            

Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως 1.458.929,70            1.359.782,82            
Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως 35.935,98                 39.386,82                 

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 6.623.262,536.623.262,536.623.262,536.623.262,53                                            5.912.293,665.912.293,665.912.293,665.912.293,66                                            

 

Κατανομή Παροχών ΠροσωπικούΚατανομή Παροχών ΠροσωπικούΚατανομή Παροχών ΠροσωπικούΚατανομή Παροχών Προσωπικού
Μισθοί & Ημερομίσθια 3.840.704,52          3.759.194,32          

Εργοδοτικές Εισφορές 749.622,89             657.584,47             

Λοιπές Παροχές 11.600,00               14.870,00               

Αποζημιώσεις Απόλυσης / Αποχώρησης 30.599,96               114.891,58             

Προβλέψεις Παροχών Προσωπικού (3.766,65)                (9.506,14)                
Παροχές Προσωπικού Κατανεμηθείσες σε Ιδιοπαραγωγή (1.935.141,86)         (1.824.307,06)         

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 2.693.618,862.693.618,862.693.618,862.693.618,86                                    2.712.727,172.712.727,172.712.727,172.712.727,17                                    

 

 

25. Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα 

 Ποσά εκφρασμένα σε €  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

Χρηματοοικονομικά ΈσοδαΧρηματοοικονομικά ΈσοδαΧρηματοοικονομικά ΈσοδαΧρηματοοικονομικά Έσοδα
Έσοδα Χρεογράφων -                                48.658,26                 

Τόκοι Καταθέσεων Όψεως & Προθεσμίας 12.269,08                 4.833,78                   
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Έσοδα -                                -                                

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 12.269,0812.269,0812.269,0812.269,08                                                                53.492,0453.492,0453.492,0453.492,04                                                                

Χρηματοοικονομικά ΈξοδαΧρηματοοικονομικά ΈξοδαΧρηματοοικονομικά ΈξοδαΧρηματοοικονομικά Έξοδα
Τόκοι Βραχυχρόνιων ∆ανείων Τραπεζών 88.725,85                 22.542,86                 

Τόκοι Μακροχρόνιων ∆ανείων Τραπεζών 168.135,97               142.534,02               

Τόκοι Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 605,36                      951,52                      

Τόκοι & Έξοδα Εισπράξεως Απαιτήσεων με Σύμβαση Factoring 95.044,94                 102.704,93               

Προβλέψεις Υποτίμησης Συμμετοχών & Χρεογράφων -                                846,48                      

Ζημίες από Πώληση Συμμετοχών & Χρεογράφων -                                3.342,55                   

Προμήθειες Εγγυητικών επιστολών 5.767,88                   6.967,19                   
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Έξοδα 49.397,15                 26.278,32                 

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 407.677,15407.677,15407.677,15407.677,15                                                        306.167,87306.167,87306.167,87306.167,87                                                        
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26. Λοι̟ά Έσοδα / Έξοδα Εκµεταλλεύσεως 

 Ποσά εκφρασμένα σε €  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

Λοιπά Λειτουργικά ΈσοδαΛοιπά Λειτουργικά ΈσοδαΛοιπά Λειτουργικά ΈσοδαΛοιπά Λειτουργικά Έσοδα
Κρατικές Επιχορηγήσεις ∆απανών 18.520,52                 11.156,13                 

Εισπραττόμενα Έξοδα Αποστολής 7.984,23                   15.386,46                 

Συναλλαγματικές ∆ιαφορές 2.407,69                   45.168,89                 

Έκτακτα Έσοδα 701,73                      1.092,65                   

Έκτακτα Κέρδη από Εκποίηση Παγίων Στοιχείων -                                2.480,84                   

Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 866,76                      -                                

Έσοδα από Προβλέψεις Προηγούμενων Χρήσεων 2.264,28                   -                                
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 7.913,13                   8.415,06                   

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 40.658,3440.658,3440.658,3440.658,34                                                                83.700,0383.700,0383.700,0383.700,03                                                                

Λοιπά Λειτουργικά ΈξοδαΛοιπά Λειτουργικά ΈξοδαΛοιπά Λειτουργικά ΈξοδαΛοιπά Λειτουργικά Έξοδα
Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 35.935,98                 1.310,76                   

Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους -                                38.076,06                 
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα -                                -                                

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 35.935,9835.935,9835.935,9835.935,98                                                                39.386,8239.386,8239.386,8239.386,82                                                                

 

 

27. Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή / Πλήρως Κατανεµηµένα Κέρδη ανά Μετοχή 

 31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

Καθαρά Κέρδη Χρήσεως μετά Φόρων που Αναλογούν στους Μετόχους 1.691.821,011.691.821,011.691.821,011.691.821,01                                            1.452.588,931.452.588,931.452.588,931.452.588,93                                            

Σταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού Μετοχών σε Κυκλοφορία 5.514.2775.514.2775.514.2775.514.277                                                                5.027.7205.027.7205.027.7205.027.720                                                                

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή)Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή)Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή)Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή) 0,306810,306810,306810,30681                                                                            0,288920,288920,288920,28892                                                                            

Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή)Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή)Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή)Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη ανά Μετοχή (€ ανά Μετοχή) 0,306810,306810,306810,30681                                                                            0,288920,288920,288920,28892                                                                            

 

 

28. Μερίσµατα Πληρωθέντα 

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές 5.587.7205.587.7205.587.7205.587.720                                                                5.027.7205.027.7205.027.7205.027.720                                                                

Μέρισμα/ΜτχΜέρισμα/ΜτχΜέρισμα/ΜτχΜέρισμα/Μτχ Μέρισμα €Μέρισμα €Μέρισμα €Μέρισμα € Μέρισμα/ΜτχΜέρισμα/ΜτχΜέρισμα/ΜτχΜέρισμα/Μτχ Μέρισμα €Μέρισμα €Μέρισμα €Μέρισμα €

Μερίσματα Πληρωθέντα 0,0400,0400,0400,040                                                                                            223.508,80223.508,80223.508,80223.508,80                                                        0,0350,0350,0350,035                                                                                            175.970,20175.970,20175.970,20175.970,20                                                        

 31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

 

Τα πληρωθέντα µερίσµατα προήλθαν από φορολογηµένα κέρδη προηγούµενων χρήσεων και είχαν εγκριθεί από 

τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας. 

Συγκεκριµένα,  µέρισµα  χρήσεως  2007  ύψους  223.508,80 €  είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της  22ης 
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Μαΐου 2008, ενώ µέρισµα της προηγούµενης χρήσεως 2006 ύψους 175.970,20 € είχε εγκριθεί από τη Γενική 

Συνέλευση της 20ης Ιουνίου 2007. 

Για την παρούσα χρήση 2008, η πρόταση της διοίκησης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

εταιρείας προβλέπει τη διανοµή µερίσµατος από φορολογηµένα κέρδη προηγούµενων χρήσεων ποσού 0,042 € 

ανά µετοχή. 
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29. Πληροφόρηση κατά Τοµέα 

Πρωτεύων Τοµέας Πληροφόρησης – Ε̟ιχειρηµατικός 

Ποσά εκφρασμένα σε €

 31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  Πληροφορική  Πληροφορική  Πληροφορική  Πληροφορική  Εκπαίδευση  Εκπαίδευση  Εκπαίδευση  Εκπαίδευση 
 Λοιπές Εμπορικές  Λοιπές Εμπορικές  Λοιπές Εμπορικές  Λοιπές Εμπορικές 

∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες 
 Μη Κατανεμηθέν  Μη Κατανεμηθέν  Μη Κατανεμηθέν  Μη Κατανεμηθέν  Σύνολο  Σύνολο  Σύνολο  Σύνολο 

Επιχειρηματικός ΤομέαςΕπιχειρηματικός ΤομέαςΕπιχειρηματικός ΤομέαςΕπιχειρηματικός Τομέας

Κύκλος ΕργασιώνΚύκλος ΕργασιώνΚύκλος ΕργασιώνΚύκλος Εργασιών 5.896.550,045.896.550,045.896.550,045.896.550,04                                                                            1.257.487,671.257.487,671.257.487,671.257.487,67                                                                            565.890,64565.890,64565.890,64565.890,64                                                                                        ----                                                                                                                                                        7.719.928,357.719.928,357.719.928,357.719.928,35                                                                            

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) 1.430.200,121.430.200,121.430.200,121.430.200,12                                                                            301.097,43301.097,43301.097,43301.097,43                                                                                        160.037,17160.037,17160.037,17160.037,17                                                                                        ----                                                                                                                                                        1.891.334,721.891.334,721.891.334,721.891.334,72                                                                            

Χρηματοοικονομικά Έσοδα -                                         -                                         -                                         53.492,04                          53.492,04                          

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -                                         -                                         -                                         (306.167,87)                       (306.167,87)                       

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων 1.430.200,121.430.200,121.430.200,121.430.200,12                                                                            301.097,43301.097,43301.097,43301.097,43                                                                                        160.037,17160.037,17160.037,17160.037,17                                                                                        (252.675,83)(252.675,83)(252.675,83)(252.675,83)                                                                                    1.638.658,891.638.658,891.638.658,891.638.658,89                                                                            

Φόρος Εισοδήματος -                                         -                                         -                                         (186.069,96)                       (186.069,96)                       

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά Φόρων 1.430.200,121.430.200,121.430.200,121.430.200,12                                                                            301.097,43301.097,43301.097,43301.097,43                                                                                        160.037,17160.037,17160.037,17160.037,17                                                                                        (438.745,79)(438.745,79)(438.745,79)(438.745,79)                                                                                    1.452.588,931.452.588,931.452.588,931.452.588,93                                                                            

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΜη Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΜη Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΜη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 486.444,98                         293.544,38                         58.708,88                          -                                         838.698,24                         

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 7.303.873,63                      -                                         -                                         4.227,58                            7.308.101,21                      

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού -                                         -                                         -                                         22.517,00                          22.517,00                          

7.790.318,617.790.318,617.790.318,617.790.318,61                                                                            293.544,38293.544,38293.544,38293.544,38                                                                                        58.708,8858.708,8858.708,8858.708,88                                                                                                26.744,5826.744,5826.744,5826.744,58                                                                                                8.169.316,458.169.316,458.169.316,458.169.316,45                                                                            

Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΚυκλοφορούν ΕνεργητικόΚυκλοφορούν ΕνεργητικόΚυκλοφορούν Ενεργητικό 2.262.553,882.262.553,882.262.553,882.262.553,88                                                                            1.369.251,141.369.251,141.369.251,141.369.251,14                                                                            286.075,80286.075,80286.075,80286.075,80                                                                                        117.805,01117.805,01117.805,01117.805,01                                                                                        4.035.685,834.035.685,834.035.685,834.035.685,83                                                                            

Σύνολο ΕνεργητικούΣύνολο ΕνεργητικούΣύνολο ΕνεργητικούΣύνολο Ενεργητικού 10.052.872,4910.052.872,4910.052.872,4910.052.872,49                                                                        1.662.795,531.662.795,531.662.795,531.662.795,53                                                                            344.784,68344.784,68344.784,68344.784,68                                                                                        144.549,59144.549,59144.549,59144.549,59                                                                                        12.205.002,2812.205.002,2812.205.002,2812.205.002,28                                                                        

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.949.881,86                      -                                         -                                         294.393,34                         2.244.275,20                      

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.231.490,70                      684.020,30                         138.937,42                         318.269,84                         3.372.718,26                      

Σύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο Υποχρεώσεων 4.181.372,564.181.372,564.181.372,564.181.372,56                                                                            684.020,30684.020,30684.020,30684.020,30                                                                                        138.937,42138.937,42138.937,42138.937,42                                                                                        612.663,18612.663,18612.663,18612.663,18                                                                                        5.616.993,465.616.993,465.616.993,465.616.993,46                                                                            

Ποσά εκφρασμένα σε €

 31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  Πληροφορική  Πληροφορική  Πληροφορική  Πληροφορική  Εκπαίδευση  Εκπαίδευση  Εκπαίδευση  Εκπαίδευση 
 Λοιπές Εμπορικές  Λοιπές Εμπορικές  Λοιπές Εμπορικές  Λοιπές Εμπορικές 

∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες ∆ραστηριότητες 
 Μη Κατανεμηθέν  Μη Κατανεμηθέν  Μη Κατανεμηθέν  Μη Κατανεμηθέν  Σύνολο  Σύνολο  Σύνολο  Σύνολο 

Επιχειρηματικός ΤομέαςΕπιχειρηματικός ΤομέαςΕπιχειρηματικός ΤομέαςΕπιχειρηματικός Τομέας

Κύκλος ΕργασιώνΚύκλος ΕργασιώνΚύκλος ΕργασιώνΚύκλος Εργασιών 6.780.352,546.780.352,546.780.352,546.780.352,54                                                                            1.252.155,811.252.155,811.252.155,811.252.155,81                                                                            787.530,28787.530,28787.530,28787.530,28                                                                                        ----                                                                                                                                                        8.820.038,638.820.038,638.820.038,638.820.038,63                                                                            

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) 1.712.784,901.712.784,901.712.784,901.712.784,90                                                                            300.948,96300.948,96300.948,96300.948,96                                                                                        223.700,58223.700,58223.700,58223.700,58                                                                                        ----                                                                                                                                                        2.237.434,442.237.434,442.237.434,442.237.434,44                                                                            

Χρηματοοικονομικά Έσοδα -                                         -                                         -                                         12.269,08                          12.269,08                          

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -                                         -                                         -                                         (407.677,15)                       (407.677,15)                       

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων 1.712.784,901.712.784,901.712.784,901.712.784,90                                                                            300.948,96300.948,96300.948,96300.948,96                                                                                        223.700,58223.700,58223.700,58223.700,58                                                                                        (395.408,07)(395.408,07)(395.408,07)(395.408,07)                                                                                    1.842.026,371.842.026,371.842.026,371.842.026,37                                                                            

Φόρος Εισοδήματος -                                         -                                         -                                         (150.205,36)                       (150.205,36)                       

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά ΦόρωνΚαθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά Φόρων 1.712.784,901.712.784,901.712.784,901.712.784,90                                                                            300.948,96300.948,96300.948,96300.948,96                                                                                        223.700,58223.700,58223.700,58223.700,58                                                                                        (545.613,43)(545.613,43)(545.613,43)(545.613,43)                                                                                    1.691.821,011.691.821,011.691.821,011.691.821,01                                                                            

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΜη Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΜη Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΜη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 1.247.171,10                      305.534,28                         63.106,86                          -                                         1.615.812,24                      

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 8.464.153,19                      -                                         -                                         4.227,58                            8.468.380,77                      

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού -                                         -                                         -                                         41.901,22                          41.901,22                          

9.711.324,299.711.324,299.711.324,299.711.324,29                                                                            305.534,28305.534,28305.534,28305.534,28                                                                                        63.106,8663.106,8663.106,8663.106,86                                                                                                46.128,8046.128,8046.128,8046.128,80                                                                                                10.126.094,2310.126.094,2310.126.094,2310.126.094,23                                                                        

Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΚυκλοφορούν ΕνεργητικόΚυκλοφορούν ΕνεργητικόΚυκλοφορούν Ενεργητικό 6.062.180,526.062.180,526.062.180,526.062.180,52                                                                            800.931,86800.931,86800.931,86800.931,86                                                                                        288.573,26288.573,26288.573,26288.573,26                                                                                        540.456,36540.456,36540.456,36540.456,36                                                                                        7.692.142,007.692.142,007.692.142,007.692.142,00                                                                            

Σύνολο ΕνεργητικούΣύνολο ΕνεργητικούΣύνολο ΕνεργητικούΣύνολο Ενεργητικού 15.773.504,8115.773.504,8115.773.504,8115.773.504,81                                                                        1.106.466,141.106.466,141.106.466,141.106.466,14                                                                            351.680,12351.680,12351.680,12351.680,12                                                                                        586.585,16586.585,16586.585,16586.585,16                                                                                        17.818.236,2317.818.236,2317.818.236,2317.818.236,23                                                                        

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.973.199,24                      -                                         -                                         420.832,05                         2.394.031,29                      

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4.790.720,86                      504.541,20                         189.205,40                         263.416,45                         5.747.883,91                      

Σύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο Υποχρεώσεων 6.763.920,106.763.920,106.763.920,106.763.920,10                                                                            504.541,20504.541,20504.541,20504.541,20                                                                                        189.205,40189.205,40189.205,40189.205,40                                                                                        684.248,50684.248,50684.248,50684.248,50                                                                                        8.141.915,208.141.915,208.141.915,208.141.915,20                                                                            
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∆ευτερεύων Τοµέας Πληροφόρησης – Γεωγραφικός 

 Ποσά εκφρασμένα σε €  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

Κύκλος Εργασιών - Βόρεια Ελλάδα 3.524.091,53          3.200.435,16          
Κύκλος Εργασιών - Νότια Ελλάδα 5.295.947,10          4.519.493,19          

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 8.820.038,638.820.038,638.820.038,638.820.038,63                                    7.719.928,357.719.928,357.719.928,357.719.928,35                                    

 

 

30. Κεφαλαιουχικές ∆εσµεύσεις 

Η εταιρεία δεν έχει δεσµεύσεις για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. 

 

31. Ενδεχόµενες Α̟αιτήσεις - Υ̟οχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών είτε διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας. 

Η εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα, που 

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της, ως ακολούθως: 

 Ποσά εκφρασμένα σε €  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Καλής Πληρωμής σε Προμηθευτές 4.000,00                 136.816,00             

Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 178.404,39             178.404,39             

ΣύνολοΣύνολοΣύνολοΣύνολο 182.404,39182.404,39182.404,39182.404,39                                                315.220,39315.220,39315.220,39315.220,39                                                

 

 

32. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Τα ποσά των κινήσεων της εταιρείας που προέκυπταν από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µε αυτή µέρη, 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008  έχουν ως εξής: 

 Ποσά εκφρασμένα σε €  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007  31.12.2007 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00 0,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  0,00 0,00

Απαιτήσεις 0,00 0,00

Υποχρεώσεις 0,00 0,00

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 381.556,62 433.493,86

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη  και μέλη διοίκησης 9.318,79 29,70

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 24.907,95 1.803,00

 

 

33. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Η εταιρεία  έχει  ελεγχθεί  φορολογικά  µέχρι και τη χρήση 2005. Παραµένουν ανέλεγκτες οι χρήσεις από 

01/01 έως 31/12/2006, από 01/01 έως 31/12/2007 και από 01/01 έως 31/12/2008. 
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34. Υφιστάµενα εµ̟ράγµατα βάρη 

Επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας δεν υπάρχουν υποθήκες ή προσηµειώσεις. 

 

35. Αριθµός α̟ασχολούµενου ̟ροσω̟ικού 

Ο αριθµός του ενεργού έµµισθου απασχολούµενου προσωπικού κατά τη λήξη και κατά την έναρξη της χρήσης 

έχουν ως εξής:    31.12.2008  31.12.2007 

          174        142 

 

36. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

Εντός του Ιανουαρίου 2009 ολοκληρώθηκε η ίδρυση δύο νέων θυγατρικών εταιρειών της ‘‘EPSILON NET 

Α.Ε.’’. Πρόκειται για την εταιρεία µε την επωνυµία ‘‘EPSILON ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΊΑ’’ και τον διακριτικό τίτλο ‘‘EPSILON Business Training Α.Ε.’’, στην οποία η µητρική της 

συµµετέχει σε ποσοστό 99,98% και η οποία έχει ως δραστηριότητα την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Επίσης ιδρύθηκε η θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία ‘‘EPSILON EUROPE PLC, στην οποία η µητρική 

της συµµετέχει σε ποσοστό 99,9% και η οποία έχει ως δραστηριότητα την ανάπτυξη και τον συντονισµό των 

δραστηριοτήτων του οµίλου στην Κεντρική & Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 

2008 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  (∆ΠΧΠ). 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

‘‘EPSILON NET -  Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκ̟αίδευσης και Προϊόντων 

Υψηλής Τεχνολογίας’’ 

 

Έκθεση ε̟ί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’, που 

αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, 

µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και 

περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών 

Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, 

απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει 

επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών 

εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το 

σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 

ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά 

την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 

καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, 

µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
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αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων 

που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση 

της γνώµης µας. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 

άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της 

επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας 

στο ότι η εταιρεία κατά πάγια τακτική για κατηγορία δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, 

σύµφωνα µε την περίπτωση ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 εκπίπτει φορολογικά 

[εξωλογιστικά στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος] το 50% του ποσού που εγκρίνει η αρµόδια επιτροπή 

του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η έγκριση – βεβαίωση στις τρεις προηγούµενες χρήσεις δόθηκε µετά την λήξη 

της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Στη παρούσα χρήση η εταιρεία δεν 

υπολόγισε στις οικονοµικές καταστάσεις της φόρο εισοδήµατος εκτιµώντας ότι το 50% του ποσού της 

έγκρισης θα υπερβαίνει το φορολογητέο κέρδος της χρήσεως 2008. 

Αναφορά ε̟ί άλλων νοµικών θεµάτων. 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 

37 του Κ.Ν. 2190/1920.       

 

 

ΑΘΗΝΑ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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