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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
1.1.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν την σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού είναι:
-

ο κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας (17ης Νοεµβρίου 79,

-

ο κ. Αργύρης Τσακνής, Οικονοµικός ∆ιευθυντής, (17ης Νοεµβρίου 79, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 543 52, τηλ:

-

ο κ. Φώτης Ρωµούδης, ∆ιευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, (17ης Νοεµβρίου 79, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 543 52, τηλ: 2310 981700, φαξ: 2310 920 770),
2310 981700, φαξ: 2310 920 770) και
543 52, τηλ: 2310 981700, φαξ: 2310 920 770)
Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν την σύνταξη του Πληροφοριακού ∆ελτίου, ο Σύµβουλος και τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό,
οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του.
Οι επενδυτές για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επικοινωνούν µε τον κ. Φώτη Ρωµούδη (17ης
Νοεµβρίου 79, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 543 52, τηλ: 2310 981700, φαξ: 2310 920 770).
Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα υπογράφεται από τον Σύµβουλο, τα µέλη του ∆Σ της Εταιρίας και τα
λοιπά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει.

1.2.

ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο νοµικός έλεγχος της Εταιρίας καλύπτει τη χρονική περίοδο µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 2007 και
διενεργήθηκε από τον κο. Γεώργιο Μπερσή (Α.Μ.∆.Σ.Α. 21160) του ∆ικηγορικού Γραφείου PI PARTNERS (7ο
Χιλ/το Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσ/κης τηλ 210 2886512). Η δικηγορική εταιρία PI PARTNERS και οι εταίροι
της δηλώνουν ότι δεν συνδέονται και δεν διατηρούν οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε την Εταιρία.
Ο Νοµικός Έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των Κανόνων Λειτουργίας της
Εναλλακτικής Αγοράς κατ’ εντολή και για λογαριασµό του Συµβούλου.
Με βάση τα ανωτέρω και τα στοιχεία (έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία) που έθεσε υπόψη η
Εταιρία στο ∆ικηγορικό Γραφείο PI PARTNERS, τα συµπεράσµατα του νοµικού ελέγχου είναι τα εξής:
1. Η νοµική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύµφωνη µε τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους
υπόκειται, ιδίως όσον αφορά την ίδρυση και την καταστατική της λειτουργία.
2. Η νοµική κατάσταση των µετοχών της Εταιρίας είναι σύµφωνη µε τους νόµους και τους κανονισµούς
στους οποίους υπόκεινται.
3. ∆εν υπάρχουν συµφωνίες µεταξύ των δικαιούχων τους που να περιορίζουν την ελεύθερη
διαπραγµατευσιµότητα των µετοχών αυτών, όµως αφενός η Εταιρία ελέγχεται σήµερα από ένα κύριο
µέτοχο ο οποίος κατέχει το 93,72% των δικαιωµάτων ψήφου και ο οποίος επηρεάζει σηµαντικά τις
αποφάσεις των εταιρικών οργάνων της και αφετέρου 2.496.853 µετοχές της Εταιρίας είναι
ενεχυριασµένες στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. προς ασφάλεια δανείου µετόχου. Ο κ. Ιωάννης
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Μίχος έχει κρατήσει τα δικαιώµατα ψήφου και τα έχει ασκήσει κατά τις γενικές συνελεύσεις των µετόχων
της Εταιρίας.
4. ∆εν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει από νοµική άποψη την αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρίας ή/και την διαπραγµάτευση των τίτλων στην ΕΝ.Α. του Χ.Α.,
5. ∆εν προέκυψαν γεγονότα ή άλλα στοιχεία νοµικής φύσης, τα οποία δύναται να επηρεάζουν ουσιωδώς
δυσµενώς την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας,
6. Οι υφιστάµενες µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και πλήρως αποπληρωµένες.

1.3.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν στις 31.12.2005 και 31.12.2006
συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος πληροφοριακού δελτίου και σύµφωνα µε το
άρθρο

5

των

Κανόνων

Λειτουργίας

της

Εναλλακτικής

Αγοράς

µε

βάση

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και έχουν ελεγχθεί, κατόπιν σχετικής εντολής του
Συµβούλου, από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Παναγιώτη Πάτση (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921) της ελεγκτικής
εταιρίας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Λεωφ. Κηφισίας 124, 115 26, Αθήνα τηλ.: 210 7480600).
Επίσης, οι εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για την ενδιάµεση περίοδο 01.01-30.09.2007
συντάχθηκαν από την Εταιρία σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί επίσης από τον Ορκωτό ΕλεγκτήΛογιστή κ. Παναγιώτη Πάτση (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921) της ελεγκτικής εταιρίας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
(Λεωφ. Κηφισίας 124, 115 26, Αθήνα τηλ.: 210 7480600).
Τέλος επισηµαίνεται ότι η PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και οι συνεταίροι ή συνεργάτες της δεν συνδέονται και
δε διατηρούν οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε την εταιρία EPSILON NET Α.Ε.
Τα συµπεράσµατα και οι βεβαιώσεις του έκτακτου Οικονοµικού – Λογιστικού Ελέγχου ο οποίος διενεργήθηκε
από την ελεγκτική εταιρία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. περιλαµβάνονται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο κατόπιν
σχετικής συναίνεσης της εν λόγω ελεγκτικής εταιρίας και έχουν ως ακολούθως:

«Κατά την ανάλυση των κονδυλίων Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσης δεν προέκυψε καµία ουσιώδη
επίδραση µε βάση τον έλεγχο µας, ως προς τα ίδια κεφάλαια ή τα αποτελέσµατα, µε βάση τις καταρτισθείσες
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π., για το σκοπό της εισαγωγή της EPSILON NET AE
στην ΕΝ.Α. του Χ.Α. Επιπλέον:
•

Επιβεβαιώσαµε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 (περί της Καθαρής Θέσης), 5 (περί των
Οικονοµικών Καταστάσεων) και 6 (περί του Φορολογικού Ελέγχου) των Κανόνων Λειτουργίας της
Εναλλακτικής Αγοράς.

•

Επίσης βεβαιώθηκε ότι οι προϋποθέσεις εισαγωγής δεν µπορούν να επηρεαστούν α) από γεγονότα τα
οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, β) από
τυχόν µη ποσοτικοποιηµένες παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και γ) από τυχόν
επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων στις
οποίες εµπλέκεται η Εταιρεία, όπως µας διαβεβαίωσε ο Νοµικός Σύµβουλος της EPSILON NET A.E. και ο
Νοµικός ελεγκτής του Συµβούλου.

•

Το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας είναι επαρκές για τις τρέχουσες υποχρεώσεις τουλάχιστον για τους
επόµενους δώδεκα (12) µήνες.
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•

•
•
•

Η ∆ιοίκηση της ελεγχόµενης έχει εκτιµήσει και έχει επιβαρύνει µε το συνολικό ποσό πρόσθετων φόρων
€75.000,00, τη χρήση 2006 και τη µέχρι τώρα περίοδο 30/09/2007. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης
θεωρήθηκε βάσιµη σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία των πρόσφατων φορολογικών περαιώσεων.
Μέχρι σήµερα δεν έχουν εγερθεί αγωγές από τρίτους κατά της εταιρίας.
Στα συνδεµένα µέρη µε την εταιρία δεν διαπιστώθηκαν παραλείψεις που να αλλοιώνουν την οικονοµική
κατάστασή τους και κατ΄ επέκταση να επηρεάζουν δυσµενώς την οικονοµική κατάσταση της εταιρίας.
Η όλη οργανωτική δοµή της εταιρίας κρίνεται ικανοποιητική».

1.4.

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Εταιρία ελέγχεται από Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές.
Ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2005 (οι οποίες συντάχθηκαν µε βάση τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)) διενεργήθηκε από τον κ. Σπύρο ∆ρακόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10551)
της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. (Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα, τηλ. 210 8961100).
Ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2006 (οι οποίες συντάχθηκαν µε βάση τα
Ε.Λ.Π.) διενεργήθηκε από τον κ. ∆ηµήτριο Σµαΐλλη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12221) της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ.
Α.Ε. (Φωκίωνος Νέγρη 3 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 8961100).
Ο τακτικός έλεγχος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 01.01-30.09.2007 (οι οποίες
συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π.) διενεργήθηκε από κ. Σπύρο ∆ρακόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10551) της
ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. (Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα, τηλ. 210 8961100).

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά οι όροι της Ιδιωτικής Τοποθέτησης:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Μετοχές πριν την Έκδοση

5.027.720

Έκδοση Νέων µετοχών
Ιδιωτική Τοποθέτηση

560.000

∆ηµόσια Προσφορά
Σύνολο νέων Μετοχών
Σύνολο µετοχών µετά την έκδοση
Ονοµαστική αξία µετοχής

560.000
5.587.720
€ 0,30

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Λογιστική αξία µετοχής 31.12.2006

€1,06

Κέρδη προ φόρων 2006/ µετοχή

€0,24

Κέρδη µετά από φόρους 2006/µετοχή
Μέρισµα
Μονάδα ∆ιαπραγµάτευσης

Ηµ/νία: 18/2/2008

€0,22
Οι µετοχές δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης 2007
1 µετοχή
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Οι µετοχές που θα διαπραγµατεύονται θα είναι αϋλες και θα έχουν δικαιώµατα ψήφου.
Η Ιδιωτική Τοποθέτηση διενεργήθηκε κατά την περίοδο 07/02/2008 – 08/02/2008. Συνολικά διατέθηκαν
560.000 µετοχές στην τιµή των € 3,00 ανά µετοχή. Στην Ιδιωτική Τοποθέτηση έλαβαν µέρος 90 ιδιώτες (µη
ειδικοί επενδυτές) και 7 αµοιβαία κεφάλαια (ειδικοί επενδυτές).

3. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της Εταιρίας για
τις χρήσεις 2005 και 2006 οι οποίες συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. για τους σκοπούς του παρόντος
Πληροφοριακού Σηµειώµατος. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006, οι οποίες συντάχθηκαν µε βάση
τα ∆.Π.Χ.Π., έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρίας, κ. Σπύρο ∆ρακόπουλο (Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ. 10551) της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και, κατόπιν σχετικής εντολής του Συµβούλου, από τον
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Παναγιώτη Πάτση (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921) της ελεγκτικής εταιρίας PKF
ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν µε την από 27.11.2007
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας.
(ποσά σε χιλ. €)

2005

2006

Κύκλος Εργασιών

5.164,00

6.267,53

Μικτά Κέρδη

3.023,19

3.973,50

EBITDA (κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων)

2.020,93

3.025,75

849,45

1.229,14

715,96

1.096,50

4.365,72

5.311,39

Κέρδη προ φόρων
Κέρδη µετά από φόρους
Καθαρή Θέση
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες

1.733,89

2.853,43

Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες

-2.862,20

-2.935,77

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

2.723,61

-46,17

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου

1.595,31

-128,50

156,84

1.752,15

1.752,15

1.623,65

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της Εταιρίας για
την περίοδο 01.01-30.09 των χρήσεων 2006 και 2006 οι οποίες συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π.. Οι
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.09.2007, οι οποίες συντάχθηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π., έχουν
ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρίας, κ. Σπύρο ∆ρακόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10551) της
ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και, κατόπιν σχετικής εντολής του Συµβούλου, από τον Ορκωτό ΕλεγκτήΛογιστή κ. Παναγιώτη Πάτση (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921) της ελεγκτικής εταιρίας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν µε την από 27.11.2007 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρίας.

Ηµ/νία: 18/2/2008
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01.01-30.09.2006

01.01-30.09.2007

Κύκλος εργασιών

3.626,43

4.762,74

Μικτά Κέρδη

2.355,86

3.026,39

1.738,49

2.770,69

610,30

935,18

EBITDA (κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων
και αποσβέσεων)
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη µετά από φόρους
Καθαρή Θέση

540,32

831,93

4.755,21

5.967,35

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες

1.281,67

1.957,20

Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες

-1.574,01

-3.126,07

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

213,95

-303,32

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου

-78,39

-1.472,18

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

1.752,15

1.623,65

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

1.673,76

151,47

Ηµ/νία: 18/2/2008
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4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Νέες ∆ραστηριότητες της Εταιρίας
Κύριος και πολύ σηµαντικός κρίνεται ο επιχειρηµατικός κίνδυνος των νέων δραστηριοτήτων που θα
αναπτύξει η Εταιρία. Τα προϊόντα νέας τεχνολογίας συνδέονται µε µεγαλύτερα αναµενόµενα κέρδη αλλά και
ζηµίες σε περίπτωση αποτυχίας. Η επιτυχής προώθηση τους συνδέεται άρρηκτα µε τον βαθµό διείσδυσης
του ∆ιαδικτύου στις Ελληνικές επιχειρήσεις και σε φοροτεχνικά γραφεία. Οι προοπτικές για τα επόµενα έτη
διαγράφονται ευοίωνες σε σχέση µε την

αύξηση του αριθµού των χρηστών του ∆ιαδικτύου και των

προϊόντων Πληροφορικής καθώς και από την τάση εκσυγχρονισµού των πληροφοριακών συστηµάτων που
χρησιµοποιούν οι εταιρίες. Οι παραπάνω προοπτικές, δύναται να µεταβληθούν εφόσον διαφοροποιηθούν οι
παραδοχές στις οποίες βασίσθηκαν.
Εξάρτηση από στελέχη – εξειδικευµένο προσωπικό
Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας εξαρτάται σηµαντικά από τα ανώτερα και άλλα διευθυντικά
στελέχη της. Η απώλεια των υπηρεσιών κάποιου ή κάποιων από τα στελέχη αυτά ή η αδυναµία της Εταιρίας
στην εύρεση εξειδικευµένου προσωπικού µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επέκτασή της σε νέα προϊόντα και
στην ανάπτυξη της. Υφίστανται στελέχη της Εταιρίας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρία µε
«σύµβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, ορισµένου χρόνου» Ενδέχεται οι πωλήσεις της Εταιρίας να
επηρεαστούν δυσµενώς στο µέλλον από τυχόν παράλληλη και ανεξάρτητη ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ
µέρους των στελεχών αυτών ή από την αποχώρηση στελεχών µε σηµαντική εσωτερική πληροφόρηση της
δοµής της κατασκευής των προϊόντων της. Με βάση τις υφιστάµενες διαδικασίες κατά ISO, έχει
προσδιοριστεί διαδικασία κατάτµησης ρόλων κατά την ανάπτυξη του λογισµικού έτσι ώστε να µην υπάρχει η
δυνατότητα ολοκληρωτικής γνώσης της δοµής του από ένα στέλεχος. Γενικά και µε σκοπό την αποφυγή
τέτοιων κινδύνων, η Εταιρία έχει διαµορφώσει κατάλληλη πολιτική αµοιβών και συνθήκες εργασίας που
εξασφαλίζουν σε σηµαντικό βαθµό τη µακροχρόνια συνεργασία των στελέχη της.
Εξάρτηση από Κυρίους Μετόχους
Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας κ. Ιωάννης Μίχος είναι κάτοχος 4.712.080 µετοχών της
Εταιρίας και κατέχει πριν την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α. το 93,72% του µετοχικού της κεφαλαίου (θα
κατέχει µετά την εισαγωγή στο Χ.Α. το 84,33%). Ως αποτέλεσµα, ο κ. Ιωάννης Μίχος µπορεί να επηρεάζει
σηµαντικά τις υποθέσεις της Εταιρίας, όπως την εκλογή όλων των µελών του ∆.Σ., να εγκρίνει ή να
απορρίπτει άλλα θέµατα που υποβάλλονται στη Γ.Σ. των Μετόχων. Η απόδοση της Εταιρίας εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό από την προσπάθεια και τις ικανότητες του κυρίου µετόχου της. Η ανάπτυξη της Εταιρίας
διαχρονικά βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό στις δραστηριότητες του κ. Ιωάννη Μίχου µε αποτέλεσµα τη
συγκέντρωση αρµοδιοτήτων και εµπειριών γύρω από αυτόν, κάτι που ενέχει επιχειρηµατικό κίνδυνο.
∆ιαχείριση της ανάπτυξης
Από το 1999 και µέχρι σήµερα η Εταιρία γνώρισε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ότι αφορά τα
οικονοµικά της αποτελέσµατα και µεγέθη. Η µελλοντική ανάπτυξή της θα εξαρτηθεί σε σηµαντικό βαθµό από
την βελτίωση και τεχνολογική αναβάθµιση των βασικών της Πληροφοριακών Συστηµάτων και την ικανότητα
των στελεχών της να διατηρήσουν τον διοικητικό και οικονοµικό έλεγχο της Εταιρίας. Εάν η Εταιρία δεν
κατορθώσει να προσαρµόσει τα νέα πληροφορικά συστήµατα στην οργανωτική της δοµή και δεν διαχειριστεί
αποτελεσµατικά την µελλοντική της ανάπτυξη, τότε ενδεχοµένως να υπάρξουν δυσµενείς επιπτώσεις στην
επιχειρηµατική δράση και την ανταγωνιστικότητά της.

Ηµ/νία: 18/2/2008
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Πιθανή µη ανάκτηση επενδυτικών δαπανών για την ιδιοπαραγωγή αϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης
Η Εταιρία αναγνωρίζει στις οικονοµικές της καταστάσεις τις επενδυτικές δαπάνες που αφορούν ιδιοπαραγωγή
άϋλων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης µόνο εάν πληρούνται τα κριτήρια
αναγνώρισης του ∆ΛΠ 38. Oλες οι σχετικές δαπάνες που διενεργούνται κατά το στάδιο της έρευνας
αναγνωρίζονται άµεσα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Οι
δαπάνες που αφορούν το στάδιο ανάπτυξης µπορούν να αναγνωριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού
εφόσον η διοίκηση της Εταιρίας µπορεί να αποδεικνύει σωρευτικά, σε ετήσια βάση, αυτά που ορίζονται
σχετικά στο ∆ΛΠ 38. Παρά τον διαρκή έλεγχο της ∆ιοίκησης της Εταιρίας σε σχέση µε την πληρότητα των
κριτηρίων αναγνώρισης των σχετικών στοιχείων, εξακολουθεί να υφίσταται δυνητικά ο κίνδυνος της
λανθασµένης αξιολόγησης, µε συνέπεια την πιθανότητα το κόστος τους να µην ανακτηθεί µελλοντικά.
Κλάδος δραστηριοποίησης της Εταιρίας
Η αγορά της πληροφορικής χαρακτηρίζεται από ταχύτατες µεταβολές οι οποίες πηγάζουν από: την εξέλιξη
στα τεχνολογικά πρότυπα των H/Y (hardware) και του λογισµικού, αλλαγές στις απαιτήσεις των πελατών,
την εισαγωγή νέων προϊόντων κ.α. Για να παραµείνει ανταγωνιστική η Εταιρία, είναι απαραίτητο να συνεχίσει
να εξελίσσει, επεκτείνει και καθετοποιεί το µίγµα των προϊόντων της, ενσωµατώνοντας τις νέες τεχνολογίες
στον τοµέα του λογισµικού που αναπτύσσει. Εάν δεν κατορθώσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που
προκύπτουν από την εξέλιξη της τεχνολογίας µε τη δηµιουργία νέων ή, την κατάλληλη τροποποίηση των
υπαρχόντων προϊόντων της έγκαιρα και οικονοµικά ή, αν αποτύχει να ικανοποιεί επαρκώς τις ανάγκες των
πελατών της µε τα προϊόντα αυτά, τότε είναι πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός
και τα λειτουργικά της αποτελέσµατα.
Εποχικότητα πωλήσεων
Η Εταιρία, όπως και όλος ο κλάδος της Πληροφορικής αντιµετωπίζει το φαινόµενο της εποχικότητα στις
πωλήσεις της. Κατά την περίοδο Σεπτέµβριο-∆εκέµβριο κάθε έτους, πραγµατοποιείται ο µεγαλύτερος
αναλογικά όγκος πωλήσεων, κάτι που αναµένεται να συνεχιστεί και τα επόµενα έτη. Η εποχικότητα βασίζεται
στην υφιστάµενη τάση για αντικατάσταση των εφαρµογών λογισµικού ή ανανέωση υφιστάµενων
συµβάσεων

κατά το διάστηµα που προαναφέρθηκε. Η τάση οφείλεται στο γεγονός οι

λογιστές των

λογιστικών γραφείων και τα στελέχη των Οικονοµικών ∆ιευθύνσεων και των λογιστηρίων επιχειρήσεων
ασχολούνται συστηµατικά µε την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας και των
µηχανογραφικών τους συστηµάτων ώστε να είναι έτοιµοι για την έναρξη του νέου έτους, η οποία συµπίπτει
και µε την έναρξη της λογιστικής και φορολογικής ετήσιας περιόδου. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο συνήθως
ψηφίζονται νέοι φορολογικοί νόµοι µε συνέπεια την διενέργεια νέων εκπαιδευτικών σεµιναρίων και
ηµερίδων, αλλά και την προσαρµογή και αναβάθµιση των εφαρµογών software. Όλες αυτές τις ανάγκες
έρχεται να καλύψει µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της η Εταιρία. Κατά συνέπεια, η εποχικότητα των
πωλήσεων θα επηρεάζει τα εξαµηνιαία αποτελέσµατα της Εταιρίας και ενδέχεται κατ’ αυτόν τον τρόπο να
υπάρχει σχετική διακύµανση της τιµής της µετοχής της Εταιρίας.
Πνευµατική Ιδιοκτησία
Η επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρίας µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά, εάν αυτή δεν καταφέρει να
προστατεύσει αποτελεσµατικά την πνευµατική της ιδιοκτησία. Στα προϊόντα που βασίζονται σε τεχνολογίες
αιχµής είναι σηµαντικό να διασφαλίζεται η πνευµατική τους ιδιοκτησία έτσι ώστε να διατηρείται το
τεχνολογικό προβάδισµα από την Εταιρία. Εξαιτίας του ότι δεν έχει ακόµα οριστικοποιηθεί ο τρόπος
αναγνώρισης ευρεσιτεχνίας σε προϊόντα βασισµένα σε λογισµικό, η Εταιρία θα είναι σε θέση να
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προστατεύσει πλήρως την πνευµατική της ιδιοκτησία εάν και εφόσον καταβάλει κάθε εφικτή προσπάθεια για
την κατασκευή προϊόντων που δεν είναι εύκολη η αντιγραφή τους.
Ανάπτυξη λογισµικού
Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη λογισµικού και συναφών προϊόντων. Η τεχνολογία σε αυτόν
τον τοµέα αναπτύσσεται και εξελίσσεται συνεχώς µε αποτέλεσµα να απαιτείται σηµαντική προσπάθεια από
την πλευρά της για να την παρακολουθήσει. Η Εταιρία πρέπει να είναι διατεθειµένη να αφιερώσει
σηµαντικούς πόρους για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την επιτυχή προσαρµογή της σε αυτές τις
αλλαγές. Μια ενδεχόµενη υστέρηση προσαρµογής της Εταιρίας είναι πιθανό να επηρεάσει δυσµενώς την
οµαλή λειτουργία της.
Εξυπηρέτηση Πελατών
Παράλληλα µε την συνεχή µεταβολή της τεχνολογίας µεταβάλλονται ή/και δηµιουργούνται νέες ανάγκες των
πελατών της Εταιρίας. Σε αυτή την φάση ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται η Epsilon Net το πελατολόγιό της
αναµένεται να αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που θα οδηγήσει σε µεγαλύτερες απαιτήσεις. Η έλλειψη
συνεχούς και ουσιαστικής επαφής µε τους πελάτες µπορεί να οδηγήσει σε κακή εξυπηρέτησή τους και να
προκαλέσει σηµαντικές διακυµάνσεις στην εξέλιξη των µεγεθών και της δραστηριότητας της Εταιρίας.
Ανεπιτυχής προώθηση των Νέων προϊόντων και του Brand Name της Εταιρίας
Η επιχειρηµατική επιτυχία της Εταιρίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την επιτυχή προώθηση των νέων
προϊόντων της και την αύξηση της αναγνωρισιµότητας του Brand Name της στον λογιστικό-φοροτεχνικό
κλάδο. Η έλλειψη διαφηµιστικής πολιτικής και αποτελεσµατικής στρατηγικής marketing καθώς και η
ανεπιτυχής οργάνωση του δικτύου αντιπροσώπων-µεταπωλητών της Εταιρίας είναι πιθανό να επιφέρουν
δυσµενείς επιπτώσεις στα µελλοντικά οικονοµικά της αποτελέσµατα.
∆εν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Εταιρία θα διανέµει σταθερό µέρισµα ή ότι θα προβαίνει στην
τακτική διανοµή µερίσµατος
Η µερισµατική πολιτική είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η µελλοντική διανοµή και το ύψος των
µερισµάτων µπορεί να επηρεαστεί από ενδογενείς παράγοντες όπως η επενδυτική πολιτική της Εταιρίας, η
χρηµατοοικονοµική της κατάσταση και η διαθέσιµη ρευστότητα της καθώς και από την εµφάνιση ενός ή
περισσοτέρων εξωγενών αστάθµητων παραγόντων που µπορεί να επηρεάσουν την κερδοφορία της Εταιρίας.
Σαν αποτέλεσµα η Εταιρία δεν µπορεί να εγγυηθεί την διανοµή σταθερού µερίσµατος ή ότι θα έχει την
δυνατότητα διανοµής µερίσµατος στο µέλλον ενώ µπορεί να υπάρχουν σηµαντικές διακυµάνσεις στο
διανεµόµενο µέρισµα της Εταιρίας.
Περιορισµένη ∆ιαπραγµατευσιµότητα λόγω µικρής διασποράς
Ο βασικός µέτοχος της Εταιρίας, κ. Ιωάννης Μίχος, κατέχει σήµερα 4.712.080 µετοχές, ήτοι ποσοστό
93,72% επί του συνολικού µετοχικού της Εταιρίας ενώ µετά την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
µε Ιδιωτική Τοποθέτηση θα κατέχει ποσοστό 84,33%. Επιπλέον, η διασπορά, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η
Ιδιωτική Τοποθέτηση, θα κυµαίνεται από 50 (το ελάχιστο που ορίζουν οι κανόνες λειτουργίας της
Εναλλακτικής Αγοράς) έως 100 άτοµα. Ως εκ τούτου, δύναται µε την υπάρχουσα διασπορά να µην υπάρχει
ρευστότητα ως προς την µετοχή της Εταιρίας. Η ΕΝ.Α. αναµένεται να έχει χαµηλότερη ρευστότητα και να
παρουσιάζει εντονότερες διακυµάνσεις σε σχέση µε τις λοιπές αγορές του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Αγορά
Υψηλής και Αγορά Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης). Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν υπόψη
τους ότι σε κάποια χρονική στιγµή µπορεί να µην είναι σε θέση να αγοράσουν ή να πουλήσουν τον
επιθυµητό αριθµό µετοχών και στην τιµή που θεωρούν εύλογη.
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5. ΓΕΝΙΚΑ –ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Γενικές Πληροφορίες
Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρία» ή «η Epsilon Net») ιδρύθηκε το 1999 (ΦΕΚ 6383/4-8-1999)
ως Ανώνυµη Εταιρία και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης
µε αριθµό ΜΑΕ 43452/62/Β/99/194, είναι δε εγγεγραµµένη στα Μητρώα του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης µε αριθµό µητρώου 86153. Η αρχική της επωνυµία ήταν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ –
Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία εκδόσεων, Πληροφορικής και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας και
ο διακριτικός της τίτλος EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Με την υπ. αριθ. 12/14.02.2004 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας η επωνυµία της είναι σήµερα «EPSILON NET –
Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας».
Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας τροποποιήθηκε σε EPSILON NET A.E.
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής, µε τοµείς δραστηριοποίησης τον σχεδιασµό και
την ανάπτυξη προϊόντων πληροφορικής και software (εφαρµογές λογισµικού και ανάπτυξη βάσεων
δεδοµένων), και την παροχή εξειδικευµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, επιµόρφωσης και κατάρτισης
στελεχών επιχειρήσεων. Η έδρα της Εταιρίας µεταφέρθηκε το 2002 στην οδό 17ης Νοεµβρίου 79 στην
Πυλαία Θεσσαλονίκης. Η προηγούµενη έδρα της Εταιρίας ήταν στην οδό Παρασκευοπούλου 54 στον ∆ήµο
Θεσσαλονίκης

(ΦΕΚ

10055/2.12.2002).

Συνολικά

διατηρεί

κτιριακές

εγκαταστάσεις

γραφείων

και

εκπαιδευτικά κέντρα στην Θεσσαλονίκη, στην οδό 17ης Νοεµβρίου 79 και στην Αθήνα, στην οδό Λεωφόρο
Συγγρού 37 και 39. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε σε 50 έτη.
Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι:
1.
2.

Η παραγωγή και εµπορία προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Λογισµικό).
Η παραγωγή και εµπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϊόντων πληροφορικής και προϊόντων
επικοινωνιών.

3.

Η παροχή υπηρεσιών, εγκατάσταση, λειτουργία υποστήριξης και εκπαίδευσης συστηµάτων και
προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

4.

Η παραγωγή και εµπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που συνδυάζουν την εκποµπή µέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή εικόνας, σχεδίων και πληροφοριών προς οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο είτε
µέσω του ∆ιαδικτύου (Internet), είτε µε απευθείας σύνδεση.

5.

Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων και διαλέξεων µε σκοπό την κατάρτιση και επιµόρφωση
στελεχών επιχειρήσεων και άλλων ιδιωτών σε οικονοµικά, φορολογικά και άλλα θέµατα.

6.

Η παροχή συµβουλών, η οργάνωση και η εκπόνηση µελετών σε οικονοµικά, διοικητικά και άλλα θέµατα
που αφορούν τις επιχειρήσεις.

7.

Η επεξεργασία, εισαγωγή- εξαγωγή και εµπορία των παραπάνω ειδών και υπηρεσιών..

8.

Η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών γενικά, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

9.

Η ανάπτυξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων µε µεθόδους ηλεκτρονικού εµπορίου.

10. Η µεταπώληση – εµπορία βιβλίων και περιοδικών.
11. Η χρηµατοδότηση και ο χρηµατοοικονοµικός συντονισµός καθώς και η διαχείριση των εταιριών στις
οποίες συµµετέχει.
12. Η χρηµατοδότηση επιχειρήσεων, η παροχή εγγυήσεων, η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων,
που οι δραστηριότητες τους είναι σχετικές και βοηθούν στην υλοποίηση των στόχων της Εταιρίας.
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Ιστορικό
Οι σηµαντικότεροι σταθµοί στην πορεία της Εταιρίας µέχρι σήµερα συνοψίζονται στα κατωτέρω:
1992:
•

Έναρξη της προσωπικής εταιρίας µε τον διακριτικό τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή»

1999:
•
•

Ίδρυση της Ανώνυµης Εταιρίας EPSILON NET Α.Ε.
∆ηµιουργία διαδικτυακής εφαρµογής βάσης δεδοµένων µε το σύνολο της φορολογικής και εργατικής
νοµοθεσίας µε τον τίτλο «on-line τράπεζα φορολογικής και εργατικής ενηµέρωσης».

•

Εισαγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οικονοµικούς
συµβούλους, λογιστικά και δικηγορικά γραφεία καλύπτοντας τις απαιτήσεις τους σε θέµατα οικονοµικής
και φορολογικής ενηµέρωσης (πλατφόρµα ηλεκτρονικής ενηµέρωσης epsilon network).

2000:
•

Ίδρυση διεύθυνσης πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος µε έδρα στην Αθήνα και στόχο την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών της.

2002:
•

Μετεγκατάσταση της Εταιρίας σε νέο κτίριο προκειµένου να ικανοποιήσει την αυξηµένη ζήτηση των
προϊόντων της αλλά και την αύξηση του προσωπικού της.

•
•

Ίδρυση εκπαιδευτικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη µε µόνιµες, άρτια εξοπλισµένες αίθουσες εκπαίδευσης.
∆ηµιουργία των προϊόντων λογισµικού παραγωγής της Εταιρίας στην κατηγορία επιχειρησιακού
λογισµικού µε τον τίτλο «Extra Software».

2004:
•

Η Εταιρία συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο Europe’s Top 500 Job Creating Companies 2004, ως µία
από τις πλέον δυναµικές και καινοτόµες επιχειρήσεις της Ευρώπης.

•

Ίδρυση εκπαιδευτικού κέντρου στην Αθήνα.

•

Η σειρά «Extra» εµπλουτίστηκε µε νέα προϊόντα.

2005:
•

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Εταιρία συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο Europe’s Top 500 Job Creating
Companies 2005.

•

Ανάπτυξη της σειράς εµπορικολογιστικής εφαρµογής διαχείρισης επιχειρήσεων µε τον τίτλο «Business
Software».

2006:
•

Τον Φεβρουάριο η Εταιρία πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 µε πεδίο
εφαρµογής τον «Σχεδιασµό και την παραγωγή προϊόντων λογισµικού και την υποστήριξη πελατών».

•

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Εταιρία συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο Europe’s Top 500 Job Creating
Companies 2006, µοναδική ελληνική εταιρία ανάπτυξης λογισµικού (software), καταλαµβάνοντας την
222η θέση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο µε βασικά κριτήρια την εξέλιξη των πωλήσεων και την αύξηση του
ανθρώπινου δυναµικού.

•

Απονοµή του διεθνούς βραβείου για την Τεχνολογία και την Ποιότητα (International Trophy for
Technology and Quality) στην Εταιρία από τον διεθνή Οργανισµό Trade Leaders’ Club.
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2007:
•

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Εταιρία συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο Europe’s Top 500 Job Creating
Companies 2006, ενώ κατά το 2006 είναι η µοναδική ελληνική εταιρία ανάπτυξης λογισµικού (software),
καταλαµβάνοντας την 463η θέση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο στη σχετική κατάταξη των εταιριών που
παρουσιάζουν ταχεία αύξηση του ανθρωπίνου τους δυναµικού κατά τα τελευταία 3 έτη (Birch index).
Τα βασικά κριτήρια που πρέπει να πληροί µια εταιρία για να είναι σε θέση να αξιολογηθεί και να
καταταγεί σύµφωνα µε τον Birch index, είναι η

µεγέθυνση των πωλήσεων και της απασχόλησης

(µεγαλύτερη από 30% τα τελευταία 3 έτη), η ηλικία (να λειτουργεί τουλάχιστον 3 έτη) και το µέγεθός
της σε ότι αφορά τον αριθµό των απασχολούµενων (να είναι περισσότεροι από 50 και λιγότεροι από
5.000).
•

Με την από 07.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας
αποφασίσθηκε αφενός η υποβολή αίτησης εισαγωγής των µετοχών της Εταιρίας στην Εναλλακτική
Αγορά (ΕΝ.Α.), αφετέρου η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €168.000 µε την
έκδοση 560.000 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30€ οι οποίες θα διατεθούν µε
ιδιωτική τοποθέτηση σε νέους µετόχους σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΕΝ.Α. Η τιµή
διάθεσής των νέων µετοχών θα καθοριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε άρθρο 13, παρ. 6
του ν. 2190/1920.
Σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση µη ολοσχερούς καταβολής της
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, τότε θεωρείται ότι το
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε µόνο µέχρι το ποσό που καλύφθηκε. Οι µέτοχοι της Εταιρίας
παραιτήθηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα από το δικαίωµα προτίµησης στην αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου.

Η εξέλιξη του προσωπικού της Εταιρίας κατά την περίοδο 2005 - 2006 και έως την 30.09.2007,
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
∆ιευθύνσεις

2005

2006

30.09.2007

∆ιοίκηση

6

5

5

Έρευνας & Ανάπτυξης

45

49

46

Παραγωγής

41

46

40

Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

6

7

7

Εµπορική ∆ιεύθυνση

35

36

36

Οικονοµική ∆ιεύθυνση

6

6

6

Μηχανογράφησης

4

5

5

Marketing

2

2

2

ΣΥΝΟΛΟ

145

156

147

Πηγή: Μισθοδοτικές καταστάσεις της 31/12/2005, της 31/12/2006, και της 30/09/2007 του κεντρικού και
του υποκαταστήµατος.
Σύµφωνα µε την έκθεση του νοµικού ελέγχου σηµειώνεται µε βάσει τις διατάξεις του άρθρου Ν.∆.
3789/1957 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως ενίων διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας», η Εταιρία
οφείλει να τηρεί Εσωτερικό Κανονισµό Εργασίας, δεδοµένου ότι απασχολεί προσωπικό άνω των εβδοµήντα
(70) ατόµων. Από την εργατική νοµοθεσία προβλέπονται κυρώσεις κατά των επιχειρήσεων που δεν
συµµορφώνονται στην ως άνω υποχρέωση.
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Σύµφωνα µε την διοίκησή της, η Εταιρία προτίθεται να συντάξει και να καταθέσει τον Εσωτερικό Κανονισµό
Εργασίας στις αρµόδιες αρχές προς έγκριση.

6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚ∆ΟΤΗ
Η δραστηριότητα της EPSILON NET Α.Ε. διακρίνεται σε δύο επιχειρηµατικές µονάδες (business units):
1.

Epsilon Πληροφορική (εφαρµογές λογισµικού και ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων)

2.

Epsilon Academy (εξειδικευµένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες)

1.

Επιχειρηµατική µονάδα Epsilon Πληροφορική (εφαρµογές λογισµικού και ανάπτυξη βάσεων
δεδοµένων)

Η επιχειρηµατική αυτή µονάδα διασπάται σε δύο υποµονάδες (Epsilon Software και Epsilon Network) για την
καλύτερη εξυπηρέτηση και πληρέστερη κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών.
1.1.

Epsilon Software (εφαρµογές τυποποιηµένου λογισµικού για επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελµατίες)

Η επιχειρηµατική αυτή υποµονάδα καλύπτει τις απαιτήσεις της αγοράς των επιχειρήσεων, αλλά και των
οικονοµικών συµβούλων, φοροτεχνικών και δικηγορικών γραφείων σε θέµατα λογιστικής, φορολογικής και
οικονοµικής διαχείρισης. Με υψηλή τεχνογνωσία και γνώση της αγοράς, η Εταιρία υλοποιεί ολοκληρωµένες
λύσεις υποστήριξης, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη τεχνολογικά προηγµένων προϊόντων.
Η επιχειρηµατική υποµονάδα Epsilon Software ενσωµατώνοντας καινοτόµα στοιχεία στις λειτουργίες
εγκατάστασης, αναβάθµισης και διαχείρισης των προγραµµάτων λογισµικού έχει επιτύχει αξιόλογους
ρυθµούς ανάπτυξης, γνωρίζοντας σηµαντική ανταπόκριση στο πελατειακό κοινό της εταιρίας. Το προσωπικό
της επιχειρηµατικής υποµονάδας µε υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και συνεχή εκπαίδευση χρησιµοποιεί
καινοτόµα εργαλεία και τεχνολογίες ανάπτυξης λογισµικού διατηρώντας συνεχώς τα προϊόντα πληροφορικής
στην αιχµή των τεχνολογικών εξελίξεων.
Η Epsilon Net έχει δηµιουργήσει δεκατέσσερα (14) κύρια εξειδικευµένα

προϊόντα λογισµικού καθώς και

συνοδευτικά modules για την ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών τόσο των λογιστών-φοροτεχνικών
όσο και των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, τα προϊόντα λογισµικού κατηγοριοποιούνται σε δύο (2) σειρές
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους και το κοινό που απευθύνονται:


η σειρά ΕΧΤΡΑ περιλαµβάνει προγράµµατα Λογιστικής ∆ιαχείρισης & Μισθοδοσίας και απευθύνεται σε



η σειρά BUSINESS περιλαµβάνει προγράµµατα Εµπορικής ∆ιαχείρισης & Μισθοδοσίας και απευθύνεται

λογιστικά γραφεία
στις επιχειρήσεις
Όλα τα προϊόντα λογισµικού λειτουργούν σε πλήρες παραθυρικό περιβάλλον µε απλή και εύχρηστη
λειτουργία, σχεδιασµένα µε τις πλέον προηγµένες γλώσσες προγραµµατισµού (Microsoft.Net, PHP, Microsoft
SQL Server, Delphi 7) και µε την συνεχή υποστήριξη (on line support tool 24 ώρες το 24ωρο) της
επιστηµονικής οµάδας της Epsilon Net. Παράλληλα η εταιρία έχει καθηµερινή τηλεφωνική υποστήριξη 09:00
µε 21:00 από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή και 09:00 µε 14:30 το Σάββατο. Τα προϊόντα λογισµικού
επιτρέπουν την εύκολη διαχείριση από τον χρήστη των επιµέρους υποσυστηµάτων της εφαρµογής, ενώ οι
αναβαθµίσεις (updates) των προϊόντων πραγµατοποιούνται µέσω internet, µέσα από την ίδια εφαρµογή, µε
αυτόµατη ενηµέρωση των χρηστών για την ύπαρξη νέων αναβαθµίσεων.
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Παράλληλα αναπτύσσει εξειδικευµένο λογισµικό (custom) το οποίο καλύπτει ειδικές ανάγκες των πελατών
της.
1.1.1. Extra Software (προγράµµατα Λογιστικής ∆ιαχείρισης & Μισθοδοσίας)
Η σειρά Extra αποτελείται από ολοκληρωµένα προγράµµατα παρακολούθησης, τήρησης, και ελέγχου των
βιβλίων και λειτουργιών των επιχειρήσεων, ανταποκρινόµενα στις απαιτήσεις των λογιστών, φοροτεχνικών
και λογιστικών γραφείων.

i) Extra Μισθοδοσία
Το λογισµικό πρόγραµµα «Extra Μισθοδοσία» αποτελεί ένα πλήρες παραθυρικό πρόγραµµα παρακολούθησης
και υπολογισµού της µισθοδοσίας των εργαζοµένων των επιχειρήσεων.

ii) Extra Έσοδα – Έξοδα
Το λογισµικό πρόγραµµα «Extra Έσοδα–Έξοδα» αποτελεί ένα πρόγραµµα για την λογιστική παρακολούθηση
επιχειρήσεων µε βιβλία Α' και Β' κατηγορίας (αγορών, εσόδων - εξόδων) που λειτουργεί σε πλήρες
παραθυρικό περιβάλλον.

iii) Extra Γενική Λογιστική
Το λογισµικό πρόγραµµα «Extra Γενική Λογιστική» αποτελεί ένα έγκυρο και ολοκληρωµένο πρόγραµµα για
την λογιστική διαχείριση όλων των απαιτούµενων εργασιών των επιχειρήσεων για την ολοκληρωµένη
τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας.

iv) Extra Λογιστική ∆ιαχείριση
Το λογισµικό πρόγραµµα «Extra Λογιστική ∆ιαχείριση» αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την
λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων µε βιβλία Α', Β' και Γ΄ κατηγορίας (αγορών, εσόδων - εξόδων) που
λειτουργεί σε πλήρες παραθυρικό περιβάλλον.

v) Extra Tax System
Το λογισµικό πρόγραµµα «Tax System» αποτελεί την πλέον σύγχρονη εφαρµογή υπολογισµού του φόρου
εισοδήµατος και συµπλήρωσης των σχετικών εντύπων. ∆ιαθέτει υποσύστηµα σύνδεσης µε τα έντυπα
δηλώσεων και µεταβολών (π.χ. Ε2 και Ε9 κλπ.) και αυτόµατης εκκαθάρισης φόρου.

vi) CRM Λογιστών
Το λογισµικό πρόγραµµα «CRM Λογιστών» αποτελεί ένα πρόγραµµα διαχείρισης και συντονισµού
εργασιών του

Λογιστικού

Γραφείου, παρακολούθησης

των φορολογικών,

εργατικών

και

των

λοιπών

υποχρεώσεων των πελατών του λογιστικού γραφείου

vii) ΦΠΑ Ακινήτων
Το λογισµικό πρόγραµµα «ΦΠΑ Ακινήτων» αποτελεί ένα πλήρες πρόγραµµα παρακολούθησης των
φορολογικών υποχρεώσεων των Οικοδοµοτεχνικών Επιχειρήσεων. Το πρόγραµµα είναι απόλυτα συµβατό µε
την φορολογική νοµοθεσία για την εφαρµογή του ΦΠΑ στα Ακίνητα (Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδοµών,
ελάχιστο – προϋπολογιστικό – απολογιστικό κόστος και αντικειµενική αξία).

viii) ∆ιαχείριση Ταµείου
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Το λογισµικό πρόγραµµα «∆ιαχείριση Ταµείου» αποτελεί ένα εργαλείου διαχείρισης των ταµειακών εισροών
και εκροών του λογιστικού γραφείου. Η εφαρµογή έχει ειδικό κύκλωµα για την διαχείριση των υποχρεώσεων
των πελατών του λογιστικού γραφείου προς τρίτους.

ix) Extra Praxis
Η εφαµογή «Extra Praxis» αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραµµα διαχείρισης πρακτικών
συµβουλίου και γενικής συνέλευσης Α.Ε. και Ε.Π.Ε..
1.1.2. Business Software (προγράµµατα Εµπορικής ∆ιαχείρισης & Μισθοδοσίας)
Η σειρά Business αποτελείται από ολοκληρωµένα προγράµµατα παρακολούθησης, τήρησης, συντονισµού και
ελέγχου των επιχειρησιακών λειτουργιών µίας επιχείρησης, προσφέροντας παράλληλα την απαραίτητη
πληροφόρηση και τη δυνατότητα εύκολης αξιοποίησης της πληροφορίας που η επεξεργασία της θα οδηγήσει
στη λήψη σηµαντικών επιχειρηµατικών αποφάσεων. Υπάρχουν τρία διαθέσιµα επίπεδα που εξασφαλίζουν
την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε όλα τα επίπεδα µεγέθους της επιχείρησης, καθώς και πρόγραµµα
διαχείρισης µισθοδοσίας προσωπικού.

i) Business Unit
Το πρόγραµµα «Business Unit» αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα παρακολούθησης, τήρησης,
συντονισµού και ελέγχου των επιχειρησιακών λειτουργιών µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχείρησης που
συνεργάζεται µε εξωτερικό λογιστή, για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης ειδών και πωλήσεων.

ii) Business Plus
Το πρόγραµµα «Business Plus» αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα παρακολούθησης, τήρησης,
συντονισµού και ελέγχου των επιχειρησιακών λειτουργιών µεσαίου µεγέθους επιχείρησης. Καλύπτει

την

ολοκληρωµένη διαχείριση ειδών και τις αυξηµένες ανάγκες διαχειριστικής πληροφόρησης για την
αποτελεσµατική στόχευση των επιχειρηµατικών κινήσεων.

iii) Business Value
Το πρόγραµµα «Business Value» αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα παρακολούθησης, τήρησης,
συντονισµού και ελέγχου των επιχειρησιακών λειτουργιών για εταιρίες µε πλήρες εσωτερικό τµήµα
Οικονοµικών Υπηρεσιών & Λογιστηρίου. Στόχος η διαχείριση πληροφόρησης για την στρατηγική λήψη
επιχειρηµατικών αποφάσεων (προϋπολογισµοί – προβλέψεις – απολογισµοί).

iv) Business Μισθοδοσία / HRM (Human Resource Management)
Η εφαρµογή

«Business Μισθοδοσία/HRM (Human Resource Management)» αποτελεί ένα πληροφοριακό

σύστηµα που συνδυάζει την παρακολούθηση και τον υπολογισµό της µισθοδοσίας των εργαζοµένων των
επιχειρήσεων καθώς και την πλήρη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. Παρέχει τη δυνατότητα
προσαρµογής στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, µε στόχο την καλύτερη επιλογή, διαχείριση και ανάπτυξη
ανθρωπίνων πόρων και των ικανοτήτων τους, µειώνοντας παράλληλα σηµαντικά το λειτουργικό κόστος και
βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ποιότητα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού.

iv) Business Μισθοδοσία / HRM Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Η εφαρµογή «Business Μισθοδοσία / HRM Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» αποτελεί µία εξειδικευµένη εφαρµογή
για τον υπολογισµό της µισθοδοσίας των εργαζοµένων των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και την πλήρη
διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων τους. Παρέχει αυτοµατοποιηµένες δυνατότητες των Σ.Σ.Ε. των
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Ναυτικών, την πλήρη διάκριση των επιδοµάτων Ανώτερου και Κατώτερου Πληρώµατος και πλήρες σύστηµα
κοστολόγησης των σχετικών δαπανών.
1.2.

Epsilon Network (προϊόντα επιστηµονικής ενηµέρωσης µέσω διαδικτύου)

Tax Expert
Αποτελεί ένα διαδικτυακό υπερσύνολο εργαλείων πληροφόρησης, αρχειοθέτησης και πρακτικής αξιοποίησης
της νοµοθεσίας. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες του ευρύτερου οικονοµικού
χώρου, οι οποίοι ως χρήστες του συστήµατος αποκτούν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν σε ηλεκτρονική
µορφή προηγµένα εργαλεία µε στόχο την ανεύρεση λύσεων σε φορολογικά και εργατικά θέµατα. Ανάλογα
µε τις ανάγκες τους, οι χρήστες της νέας πλατφόρµας υπηρεσιών πληροφόρησης και ενηµέρωσης έχουν
στην διάθεσή τους µια σειρά εργαλείων πληροφόρησης, όπως:

i) On line Τράπεζα
Μια ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων στο internet που περιλαµβάνει το σύνολο των διατάξεων της
Φορολογικής και Εργατικής Νοµοθεσίας. Το σύστηµα περιλαµβάνει ολοκληρωµένη διαχείριση και
Κωδικοποίηση όλων των βασικών φορολογικών νόµων.

ii) Calendar - Ηλεκτρονικό φορολογικό ηµερολόγιο
Αποτελεί ένα διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης των φορολογικών & εργατικών υποχρεώσεων. Περιέχει το
σύνολο των υποχρεώσεων, είτε πρόκειται για σταθερές, είτε για αυτές που εξαρτώνται από το χρόνο
πράξης. Ενηµερώνεται άµεσα µε όλες τις αλλαγές στις καταληκτικές ηµεροµηνίες σε όλη τη διάρκεια του
έτους.

ii) Smart Calendar – Σύστηµα Παρακολούθησης Φορολογικών Υποχρεώσεων
Αποτελεί ένα έξυπνο σύστηµα (desktop) παρακολούθησης και διαχείρισης των φορολογικών & εργατικών
υποχρεώσεων του λογιστή. O Λογιστής συνδέει τους πελάτες µε τις υποχρεώσεις τους και αυτόµατα
υπολογίζονται οι καταληκτικές ηµεροµηνίες.

iv) Komvos – δίκτυο επίλυσης φορολογικών θεµάτων
Αποτελεί µία γνωσιολογική βάση φορολογικών και εργατικών απαντηµένων ερωτηµάτων η οποία στηρίζεται
σε ένα δίκτυο διαλόγου και επικοινωνίας των µελών του Tax Expert σε όλη την Ελλάδα. Τα µέλη του Tax
Expert είναι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες Λογιστές, Οικονοµολόγοι, ∆ιευθυντές Οικονοµικών Υπηρεσιών
µεγάλων επιχειρήσεων, µέλη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µέλη της Ακαδηµαϊκής και Επιστηµονικής Κοινότητας,
κα.

v) e-magazine
Το πρώτο ηλεκτρονικό φορολογικό - λογιστικό περιοδικό στην Ελλάδα, µε εύχρηστο πίνακα περιεχοµένων,
ειδική διαµόρφωση της ύλης για την ηλεκτρονική αξιοποίηση της από τον χρήστη και ενεργούς δεσµούς σε
πολλά σηµεία της ύλης, ώστε να λαµβάνει ο χρήστης πρόσθετες πληροφορίες µέσα από σελίδες του
Internet.
2. Επιχειρηµατική µονάδα Epsilon Academy (εξειδικευµένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες)
Η επιχειρηµατική αυτή µονάδα παρέχει εξειδικευµένες εκπαιδευτικές υπηρεσίας για στελέχη επιχειρήσεων και
ελεύθερους επαγγελµατίες, µε ποικιλία προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Αναλυτικά:
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α) Επαγγελµατικοί µεταπτυχιακοί τίτλοι
Η Epsilon Net σε συνεργασία µε την επαγγελµατική ένωση των ∆ιεθνών Λογιστών Ορκωτών Λογιστών της
Μεγάλης Βρετανίας (AIA) διοργανώνει κλειστά τµήµατα προετοιµασίας για την συµµετοχή σε εξετάσεις
επαγγελµατικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης σε θέµατα όπως η Ελεγκτική, τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
και ο Εσωτερικός Έλεγχος. Η Ένωση ∆ιεθνών Ορκωτών Λογιστών (ΑΙΑ) της Μεγάλης Βρετανίας
συγκαταλέγεται µεταξύ των έξι αναγνωρισµένων φορέων πιστοποίησης ορκωτών λογιστών του Ηνωµένου
Βασιλείου και είναι αναγνωρισµένη, βάσει κοινοτικής οδηγίας, για την πιστοποίηση επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, για τη χορήγηση επαγγελµατικών τίτλων εκπαίδευσης όσον αφορά την δραστηριότητα του
ορκωτού ελεγκτή λογιστή και στα 25 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι επαγγελµατικοί τίτλοι πιστοποίησης που παρέχονται από την Epsilon Net είναι:


Diploma in International Financial Reporting Standards (∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα)



Diploma in Auditing & Internal Review (Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος)



Diploma in Corporate Finance for Decision Making (Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση για µη Οικονοµικά
Στελέχη)



Diploma in Managerial Accounting & Costing (∆ιοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση)

β) Τµήµατα διεπιχειρησιακής κατάρτισης σε χρηµατοοικονοµικά - φορολογικά θέµατα και
διοικητικά θέµατα
Βασικός στόχος η εκπαίδευση σε ιδιαίτερα επίκαιρα θέµατα, που χαρακτηρίζονται από µια προοδευτικότητα
στις αλλαγές, µε στόχο την άµεση και γρήγορη κατάρτιση των ενδιαφεροµένων.
Τα θέµατα που αναπτύσσονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα γνωστικών απαιτήσεων, καθώς απευθύνονται
αφενός µεν σε όλους τους τοµείς µιας επιχείρησης µε έµφαση σε θέµατα λογιστικά, φορολογικά,
χρηµατοοικονοµικά και διοικητικά, αφετέρου δε σε στελέχη όλων των βαθµίδων της ιεραρχίας, από το απλό
στέλεχος έως τα ανώτερα διοικητικά κλιµάκια.

γ) Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση
Η διάρκεια και ο χαρακτήρας αυτών των εκπαιδευτικών προγραµµάτων διαµορφώνεται αποκλειστικά από τις
επιχειρήσεις εκείνες που απαιτούν πιο εξειδικευµένη και προσαρµοσµένη στις ανάγκες τους εκπαίδευση, για
τα στελέχη τους. Η δυνατότητα της διαµόρφωσης του σεµιναρίου από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και η
προσαρµογή του στις ανάγκες τους, χαρακτηρίζουν αυτά τα προγράµµατα ως ιδιαίτερα επιτυχή και
αποτελεσµατικά.
Η Εταιρία έχει καθιερωθεί ως ένας σηµαντικός εκπαιδευτικός οργανισµός σε όλη την Ελλάδα µε έµφαση στα
θέµατα των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, της Λογιστικής, της Φορολογίας και της Χρηµατοοικονοµικής
∆ιοίκησης. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα πραγµατοποιούνται κυρίως στα Εκπαιδευτικά της κέντρα στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται και
σε όλες τις µεγάλες ελληνικές πόλεις σύµφωνα µε τον ετήσιο εκπαιδευτικό προγραµµατισµό (Ξάνθη, Καβάλα,
Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο).
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας ανά δραστηριότητα
για τις χρήσεις 2005 και 2006 καθώς και για την περίοδο 01.01-30.09.2007:

Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά Τοµέα ∆ραστηριότητας

Ηµ/νία: 18/2/2008
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(ποσά σε χιλ. €)

2005

2006

01.01-30.09.2007

Πληροφορική

3.564,81

4.547,49

3.401,81

Εκπαίδευση

1.393,59

1.325,15

965,63

Λοιπές Εµπορικές ∆ραστηριότητες
Σύνολο

205,60

394,89

395,30

5.164,00

6.267,53

4.762,74

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας ανά γεωγραφική
περιοχή για τις χρήσεις 2005 και 2006 καθώς και για την περίοδο 01.01-30.09.2007:
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά Τοµέα ∆ραστηριότητας
01.012005

2006

30.09.2007

Βόρεια Ελλάδα

2.434,60

3.082,73

2.008,72

Νότια Ελλάδα

2.729,40

3.184,80

2.754,02

5.164,00

6.267,53

4.762,74

(ποσά σε χιλ. €)

Σύνολο

Κατά το τελευταίο έτος προωθήθηκαν στην αγορά µέσω της κατάλληλης διαφηµιστικής προβολής τα
ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες:
•

Τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή των σειρών Business software και extra software: καµπάνια
τηλεοπτική και ραδιοφωνική

•

Εκδηλώσεις για την παρουσίαση της νέας πλατφόρµας Taxexpert

•

Εκδηλώσεις για την παρουσίαση της αναβάθµιση της πλατφόρµας Epsilon Network

•

Τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή της σειράς Epsilon software

6.1.

Σήµατα και άλλα δικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας

Η Εταιρία έχει καταχωρίσει τα κάτωθι σήµατα:
Αριθµός Σήµατος/
Ηµεροµηνία
148653/09.02.2000*

162516/13.05.2002

Σήµα
e-praxis

λεκτικό,

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-

απεικόνιση και µε

ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ορισµένη

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ

έγχρωµη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

σύνθεση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

169873/25.09.2003
174519/30.06.2004

Ηµ/νία: 18/2/2008

λεκτικό

Epsilon Net ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΨΙΛΟΝ 7 ON LINE ΤΡΑΠΕΖΑ
163077/12.06.2002

Είδος Σήµατος

λεκτικό,
απεικόνιση
αριθµός

Κλάσεις
35, 36, 41,
42

16, 35, 36,
41 και 42

16, 35, 36,
41, 42

Small business software EXTRA

λεκτικό,

16, 35, 36,

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

απεικόνιση

41, 42

Business software EXTRA

λεκτικό,

16, 35, 36,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

απεικόνιση

41, 42

Αριθµ. Απόφ.
∆ΕΣ
4130/02

6725/2003

3040/2003

6933/04
8738/2005
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Αριθµός Σήµατος/

Σήµα

Ηµεροµηνία
171363/2004

Epsilon books e-learning tools
Epsilon Net ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

173143/06.06.2004

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Epsilon NETWORK

188706/06.12.2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΗΣ
EPSILON NET

188707/06.12.2006

λεκτικό,

16, 35, 36,

απεικόνιση

41 και 42

ορισµένη

TAX EXPERT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

35, 36, 41,

841/2005

σύνθεση
λεκτικό,
απεικόνιση
λεκτικό,

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

9711/2004

42

χρωµατική

απεικόνιση

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ

∆ΕΣ

λεκτικό,
απεικόνιση, µε

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

188709/06.12.2006

Κλάσεις

EXTRA ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ
BUSINESS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

188708/06.12.2006

Αριθµ. Απόφ.

Είδος Σήµατος

λεκτικό,
απεικόνιση
λεκτικό,
απεικόνιση

9, 42

6886/07

9, 42

6887/07

9, 42

6888/07

9, 42

6889/07

* Το ανωτέρω σήµα αρχικά καταχωρήθηκε στο όνοµα του κ. Ιωάννη Μίχου και µε το από 31.7.2002 ιδιωτικό συµφωνητικό, το οποίο
κατατέθηκε στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, µεταβιβάσθηκε άνευ ανταλλάγµατος στην Εταιρία.

6.2.

Επενδύσεις

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι επενδύσεις που έχει πραγµατοποιήσει η Εταιρία κατά τις χρήσεις
2005-2006 καθώς και για την περίοδο 01.01-30.09.2007:
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2005-2006 ΚΑΙ 01.01-30.90.2007*
01.01(ποσά σε χιλ.€)

2005

2006

30.09.2007

113,79

130,04

-

-

2,30

Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Κτίρια – Τεχνικά Έργα σε Ακίνητα Τρίτων
Μεταφορικά Μέσα
Μεταφορικά Μέσα Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός
Σύνολο (Ι)

30,11

-

167,68

199,90

42,38

311,58

332,24

42,38

1.871,99

2.692,54

1.970,03

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ανάπτυξη Λογισµικού - Ολοκληρωµένο
Εµπορικά Σήµατα
Λογισµικό - Αγορά από τρίτους
Ανάπτυξη Λογισµικού - Μη Ολοκληρωµένο

0,88

-

-

58,52

10,38

12,56

326,97

522,74

1.154,40

Σύνολο (ΙΙ)

2.258,36

3.225,66

3.136,98

Σύνολο (Ι+ΙΙ)

2.569,94

3.557,90

3.179,36

*Τα ποσά αφορούν σε προσθήκες

Ηµ/νία: 18/2/2008
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Σηµειώνεται ότι οι προσθήκες της περιόδου 01.01-30.09.2007 ανέρχονται σε € 2.155,95 χιλ και αναλύονται
ως προσθήκες Ανάπτυξη Λογισµικού – Ολοκληρωµένο ποσού ύψους € 1.970,03 χιλ., προσθήκες εξ’
απογραφής ποσού € 180,56 χιλ. και προσθήκες περιόδου € 5,36 χιλ.
Όλες οι ως άνω επενδύσεις χρηµατοδοτήθηκαν από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισµό.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των σηµαντικότερων επενδύσεων των Άϋλων
περιουσιακών στοιχείων κατά την περίοδο των χρήσεων 2005 – 2006 και την περίοδο 01.01 – 30.09.2007:
Κωδικός

Όνοµα

2005.1

NETWORK

2005.2
2005.3
2005.4

ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α SQL

Ηλεκτρονικό Σύστηµα Έρευνας Φορολογικών Θεµάτων

172.635,62

Λογιστικό Πρόγραµµα Τήρησης Βιβλίου Εσόδων -

97.996,80

Εξόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ SQL

Λογιστικό Πρόγραµµα Τήρησης Βιβλίων Γ' Κατηγορίας
Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Λογιστικών Εργασιών (Μητρώο

SQL

Παγίων-ΦΠΑ κλπ)

MODULE
ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

2005.6

ιδιοπαραγωγής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
extra ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ-

2005.5

Κόστος

Περιγραφή

BUSINESS UNIT

2005.7

BUSINESS PLUS

2005.8

BUSINESS VALUE

2005.9

TAX SYSTEM

283.562,28

Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Μισθοδοσίας Οικοδοµοτεχνικών
Επιχειρήσεων
Τήρηση Αποθήκης-Πωλήσεων-Πελατών

business ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ

2006.2

ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

2006.3

e-MAGAZINE

2006.4

CRM ΛΟΓΙΣΤΩΝ

125.853,03

Προµηθευτών
Τήρηση Αποθήκης-Πωλήσεων-Αγορών- Πελατών-

84.568,68

Προµηθευτών-Γενική Λογιστική -Μητρώο Παγίων
Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Φορολογικών Εντύπων

714.623,23

2006.5

module ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ

2006.6

module ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

2006.7
2006.8
2006.9

module ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

όλων των Συλλ. Συµβάσεων Εργασίας
Τήρηση Τεχνικών Έργων Κατασκευαστικών
Ηλεκτρονική Περιοδική on line Έκδοση Φορολογικής,
Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Εργασιών Λογιστικών Γραφείων

Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Αξιογράφων & Τραπεζικών
Λογαριασµών
Ηλεκτρονική Εφαρµογή Σύνταξης Ισολογισµών

module ΑΓΟΡΕΣ-

Τήρηση Συναλλασσοµένων Προµηθευτών &

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Τιµοκαταλόγων

PATH REPORT

Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Εκτυπώσεων

business ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ HRM

Πρόγραµµα Υπολογισµού Μισθοδοσίας Ναυτιλιακών

ΝΑΥΤΙΚΗ EDITION I

Επιχειρήσεων

Ηµ/νία: 18/2/2008

595.320,59

Λογιστικής, Εργατικής Ενηµέρωσης

Αποσβέσεων

1.314.117,59
274.763,36

Επιχειρήσεων

Σύνολο χρήσης 2006

2007.1

2.196.384,96

Πρόγραµµα Υπολογισµού Μισθοδοσίας µε Ενσωµάτωση

Τήρηση Μητρώου Παγίων µε Σενάρια Υπολογισµού

324.394,23
323.610,50

Τήρηση Αποθήκης-Πωλήσεων-Αγορών- Πελατών-

Σύνολο χρήσης 2005

2006.1

69.140,59

332.241,1
67.883,59
57.658,37
78.220,15
204.566,23
186.916,92
3.111.687,90

406.176,28
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Κωδικός

Όνοµα

2007.2

Λογισµικό Παρακολούθησης Συναλλαγών Εξωτερικού &

ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Κοστολόγησης σε Φακέλους Εισαγωγών

ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ-extra
SOFTWARE

2007.4
2007.5
2007.6

ιδιοπαραγωγής

module ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗmodule ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

2007.3

Κόστος

Περιγραφή

Εφαρµογή Τήρησης Αξιογράφων Συµβατή µε

160.440,20

Προγράµµατα Εµπορικής ∆ιαχείρισης (σειράς Business)

module ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ

Εξειδικευµένο Λογισµικό ∆ιαχείρισης Menu &

menu

∆υνατότητα Μετατροπής σε Αγγλική Γλώσσα

185.922,76

75.531,82

module ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Λογισµικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εµπορικής Πολιτικής ανά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είδος, Πελάτη & Γεωγραφική Περιοχή

module ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Πλήρες Παραθυρικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ταµείου -

ΤΑΜΕΙΟΥ

Έλεγχος Ταµειακών Ροών

443.670,95
884.207,55

Σύνολο χρήσης 2007 (ολοκληρωµένο)

2.155.949,56

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται τα σηµαντικότερα ιδιοπαραγόµενα σε εξέλιξη αϋλα περιουσιακά
στοιχεία κατά την 30.09.2007
Κόστος
Κωδικός

Όνοµα

Περιγραφή

ιδιοπαραγωγής
(σε εξέλιξη)

«Εισαγωγή XML» δίνεται η δυνατότητα µεταφοράς
2007.7

Extra XML

703.272,68

δεδοµένων από διάφορες εµπορικές εφαρµογές µέσω
xml αρχείου, στην εφαρµογή Extra Λογιστική ∆ιαχείριση.
Με το Module της Αναλυτικής Λογιστικής

2007.8

extra ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

πραγµατοποιείται η παρακολούθηση όλου του

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

κυκλώµατος και η ενηµέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής

345.767,22

από την εφαρµογή Extra Λογιστική ∆ιαχείριση.
Ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφόρησης για τις σχέσεις
2007.9

CRM 2.5.3

εταιρίας - πελάτες και σύστηµα εσωτερικής καλής

100.000,00

λειτουργίας
Σύνολο µη ολοκληρωµένων έργων (projects) την
30/9/2007

6.3.

1.149.039,90

Σηµαντικές Συµβάσεις

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες συµβάσεις που συνήψε η Εταιρία κατά την
τελευταία διετία:
Οικονοµικό
Είδος σύµβασης

Αντικείµενο σύµβασης

Αντισυµβαλλόµεν
ος

αντικείµενο
σύµβασης

∆ιάρκεια

(ποσά σε χιλ. ευρώ)
Εγκατάσταση ολοκληρωµένου
Υλοποίηση
επενδυτικού
σχεδίου και
επιχορήγηση

πληροφοριακού συστήµατος CRM
για υποστήριξη του πελατολογίου
της Epsilon και αναβάθµιση του
εξοπλισµού πληροφορικής και

Υπουργείο
Ανάπτυξης ΓΓΒ

1.238

18/5/2006-18/5/2008

επικοινωνιών (Επιχ. Πρόγραµµα
ανταγωνιστικότητα)

Ηµ/νία: 18/2/2008

Σελίδα 23 από 153

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ EN.A ΤΟΥ X.A

Οικονοµικό
Είδος σύµβασης

Αντισυµβαλλόµεν

Αντικείµενο σύµβασης

αντικείµενο

ος

σύµβασης

∆ιάρκεια

(ποσά σε χιλ. ευρώ)
Υλοποίηση
επενδυτικού
σχεδίου και
επιχορήσηση

Ανάπτυξη προϊόντων ενηµέρωσης
για κάθετες αγορές (Estate Plan &
Estate Law)-Ψηφιακό Μέλλον

Υπουργείο
Ανάπτυξης-ΓΓΒ

356

15/3/2007-27/12/2007

Μέχρι την ολοκλήρωση
Ανάπτυξη

Ανάπτυξη λογισµικού CRM για

Group Tecnology

λογισµικού

λογαριασµό της Epsilon Net

A.E.

880

σύµφωνα µε το τεύχος
των τεχνικών
προδιαγραφών

∆ιαφηµιστική προβολή σειράς
∆ιαφήµισης

Μέχρι την ολοκλήρωση

S/W της επιχειρηµατικής µονάδας

S&P Advertising

176

του διαφηµιστικού
προγράµµατος

Epsilon Software
Compuland
Ανάπτυξη

Ανάπτυξη λογισµικού για

Συστήµατα

λογισµικού

λογαριασµό της Compuland

Πληροφορικής και

149

4/2007-6/2007

INFOSHOP A.E.

70

4/2007-6/2007

INFOSHOP A.E.

274

Τηλεπικοινωνιών
Ανάπτυξη
λογισµικού
Αγορά εξοπλισµού

Ανάπτυξη ειδικού λογισµικού
Αγορά εξοπλισµού
µηχανογράφησης

27/06/2007

Εκτός από τις πιο πάνω συµβάσεις, η Εταιρία έχει υπογράψει σειρά λοιπών συµβάσεων παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών µε µεµονωµένους ιδιώτες προκειµένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες.
Επιπλέον, η Εταιρία έχει συνάψει την από 02.10.2007 σύµβαση συνεργασίας µε την εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. µε την οποία ανέλαβε την προώθηση και πώληση του πανελλήνιας κυκλοφορίας
εβδοµαδιαίου φορολογικού περιοδικού µε τίτλο ΕΨΙΛΟΝ7, τόσο στην έντυπη, όσο και στην ηλεκτρονική του
µορφή σε όλη την Ελλάδα. Η σύµβαση δεν είναι αποκλειστική. Η Εταιρία δικαιούται να προωθεί και να πωλεί
το περιοδικό είτε ξεχωριστά, είτε ενσωµατώνοντας το µε άλλα δικά της προϊόντα ή υπηρεσίες. Η αµοιβή της
Εταιρίας συµφωνείται σε ποσοστό 30% επί των πωλήσεων του περιοδικού και θα εκκαθαρίζεται κάθε µήνα.
Η διάρκεια της σύµβασης συµφωνήθηκε µέχρι την 31.12.2010. Η Εταιρία δικαιούται να λύσει τη σύµβαση µε
τρίµηνη έγγραφη προειδοποίηση και η εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ µόνο για σπουδαίο λόγο.
Η Εταιρία έχει συνάψει τις κάτωθι συµβάσεις χρηµατοδότησης:
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΡΙΟ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

2223438/24.6.05

1.300.000 €

κυµαινόµενο

Προσωπικές εγγυήσεις
Ιωάννη Μίχου, Ιωάννη
Γαλανόπουλου
1) Προσωπική εγγύηση

ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

2117003285/20.12.04

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

Ηµ/νία: 18/2/2008

2.400.000€

κυµαινόµενο

Ιωάννη Μίχου
2) Ενεχυρίαση επιταγών
πελατείας
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ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΡΙΟ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

2117005377/4.10.05

500.000€

κυµαινόµενο

28720/17.10.2007

1.150.000€

Κυµαινόµενο

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

Προσωπική εγγύηση Ι.
Μίχου

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
EMPORIKΙ
BANK A.E.

Προσωπική εγγύηση Ι.
Μίχου

Η Εταιρία έχει συνάψει τις κάτωθι συµβάσεις πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων:
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε.

660/31.8.2007*

1.000.000 €

ABC FACTORS A.E.

1790/ΕΦ/30.3.2006*

1.700.000 €

Προσωπική εγγύηση
Ιωάννη Μίχου
Προσωπική εγγύηση
Ιωάννη Μίχου

*Με δικαίωµα αναγωγής σε περίπτωση µη πληρωµής των απαιτήσεων

Η Εταιρία έχει συνάψει τις κάτωθι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης και συµβάσεις λειτουργικής
µίσθωσης:
Εκµισθωτής

Εξοπλισµός

ΕΘΝΙΚΗ LEASING

4 φορτηγά OPEL

AE

CORSA 1,2 VAN
6 ΙΧΕ τύπου OPEL

AVIS HELLAS AE

ASTRA 1,4 cc
ESSENTIA 4AB AC 5D
ABS

DIRENT AE

BMW X3 COMFORT
2500 cc

Ηµ/νία: 18/2/2008

∆ιάρκεια

Μίσθωµα

5 έτη

1.717,45

(15.6.2005–

€/τρίµηνο πλέον

15.6.2010)

ΦΠΑ

36 µήνες

269 € µηνιαίως

(Απρίλιος 2006-

για το καθένα

Απρίλιος 2009)

πλέον ΦΠΑ

36 µήνες
(23.6.200623.6.2009)

Λοιπά στοιχεία
Προµηθευτής:
Motorstar

Χωρίς δικαίωµα
εξαγοράς

1.161,47 €

Χωρίς δικαίωµα

πλέον ΦΠΑ

εξαγοράς
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7. ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
7.1.

Γενικά

Σύµφωνα µε τη στατιστική ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆-2003) της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), οι δραστηριότητες της Εταιρίας εντάσσονται:
1.

στον κλάδο «πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες» µε κωδικό 72 της ΕΣΥΕ και ειδικότερα στους
υποκλάδους «εκδόσεις λογισµικού» µε κωδικό 722.1, «δραστηριότητες σχετικές µε τράπεζες
δεδοµένων» µε κωδικό 724.0 και «άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την πληροφορική» µε κωδικό
726.

2.

στον κλάδο «εκπαίδευση» µε κωδικό 80 ΕΣΥΕ και ειδικότερα στον υποκλάδο «εκπαίδευση για ενηλίκους
και λοιπή εκπαίδευση (σε αίθουσες διδασκαλίας ή µέσω του διαδικτύου)» µε κωδικό 804.9.

Σε ότι αφορά το πρώτο σκέλος των δραστηριοτήτων της Εταιρίας δηλαδή αυτό της ανάπτυξης και
προώθησης προϊόντων λογισµικού, αποτελεί τµήµα του ευρύτερου κλάδου της Πληροφορικής και ως εκ
τούτου θεωρείται ως άµεσα συνδεδεµένο µε την κατάσταση και τις εξελίξεις στο συγκεκριµένο κλάδο.
Επισηµαίνεται ωστόσο η ιδιαιτερότητα του πελατειακού κοινού (target group) του µεγαλύτερου µέρους του
πελατολογίου της, στο οποίο απευθύνεται η Εταιρία, δηλαδή αυτό των λογιστών-φοροτεχνικών ελεύθερων
επαγγελµατιών και των λογιστών-στελεχών των επιχειρήσεων. Ο συγκεκριµένος υποκλάδος της
Πληροφορικής στον οποίο απευθύνεται η Εταιρία αναπτύσσεται µε διαφορετικούς ρυθµούς τόσο από τους
γενικούς της πληροφορικής όσο και της ανάπτυξης λογισµικού ενώ έχει πολύ εξειδικευµένες ανάγκες οι
οποίες µπορούν να καλυφθούν µόνον από πλήρως εξειδικευµένες εταιρίες (βλ. σηµαντική διαφορά στο
ρυθµό ανάπτυξης της Εταιρίας από αυτή που απεικονίζεται στις µελέτες).
Παρ’ όλ’ αυτά, οι εξελίξεις στον κλάδο πληροφορικής και παραγωγής λογισµικού κρίνεται σκόπιµο να
παρατεθούν για µια πιο ευρεία κατανόηση του επιχειρηµατικού πλαισίου στο οποίο λειτουργεί η Εταιρία.
Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αρχικά οι εξελίξεις στον ευρύτερο κλάδο στον οποίο
δραστηριοποιείται η Εταιρία, όπως είναι η αγορά πληροφορικής και η αγορά παραγωγής λογισµικού
σύµφωνα µε στοιχεία του αναγνωρισµένου ερευνητικού οργανισµού European Information Technology
Observatory 2007 (ΕΙΤΟ).
Ακολουθεί ανάλυση της αγοράς στην οποία εντάσσεται η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας, δηλαδή η
αγορά των λογιστών-φοροτεχνών για προϊόντα λογισµικού και εξειδικευµένα σεµινάρια. Επειδή δεν υπάρχει
σχετική µελέτη που να προσδιορίζει την ενεργή ζήτηση για την συγκεκριµένη αγορά τόσο ιστορικά όσο και
προοπτικά, οι σχετικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο έχουν γίνει προσεγγιστικά
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα ακόλουθα:
1.

Στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών για τις εταιρίες που τηρούν βιβλία γ’ κατηγορίας του

2.

Εκτιµήσεις της διοίκησης της Εταιρίας

3.

∆ηµοσιευµένους ισολογισµούς

κώδικα βιβλίων και στοιχείων

7.2.

Η Αγορά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Βιοµηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) το 2006, εισήλθε σε µια νέα εποχή
σχετιζόµενη µε τη σύγκλιση των τεχνολογιών, την έκρηξη του διαδικτύου και την αξιοποίηση του
πρωτοκόλλου του διαδικτύου (Internet Protocol-IP) ως βασική αρχιτεκτονική υποδοµή των τηλεπικοινωνιών.

Ηµ/νία: 18/2/2008

Σελίδα 26 από 153

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ EN.A ΤΟΥ X.A

Το 2006 παγκοσµίως µετρήθηκαν 2.7 δις συσκευές κινητών τηλεφώνων, 180 εκατ. γραµµές ευρυζωνικής
πρόσβασης, 100 εκατ. 3G γραµµές κινητής τηλεφωνίας. Το ΕΙΤΟ αναµένει ότι η ευρωπαϊκή ΤΠΕ αγορά θα
αγγίξει το 2007 τα €700 δις και τα €720 δις το 2008. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η σύγκλιση των επικοινωνιών
και η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των online συναλλαγών θα είναι οι βασικοί λόγοι που
θα ωθήσουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς την επόµενη τριετία.
Οι ονοµαζόµενες BRIC χώρες, δηλαδή η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα πρωτοστατούν στην έκρηξη
των νέων τεχνολογιών. Η Κίνα έχει εξελιχθεί στο µεγαλύτερο εξαγωγέα ειδών ψηφιακής τεχνολογίας στον
κόσµο και η έκτη µεγαλύτερη αγορά παγκοσµίως. Οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ) έχουν µια σταθερή
πορεία και τα νέα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είχαν ανάπτυξη 7% το 2006 και σε µερικές
περιπτώσει ξεπέρασαν και το 12%. Το 2006 στην Ευρώπη υπήρχαν 69 εκατ. γραµµές DSL,
αντιπροσωπεύοντας το ένα τρίτο της παγκόσµιας αγοράς. Εκτιµάται ότι πριν από το 2010 οι DSL γραµµές θα
φτάσουν τα 100 εκατ. και οι χρήστες του διαδικτύου θα ανέλθουν στα 300 εκατ.

7.2.1.

Η Ευρώπη και η Παγκόσµια Αγορά

Η βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος και της επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης στην Ευρώπη είχε θετικό
αντίκτυπο και στον κλάδο των νέων τεχνολογιών. Η συνολική αξία της Ευρωπαϊκής ΤΠΕ αγοράς το 2006
ανήλθε στα €680 δις αντιστοιχώντας στο 5,7% του συνολικού ευρωπαϊκού ακαθάριστου προϊόντος. Η αξία
της αγοράς πληροφορικής φθάνει στα €324 δις και η αξία της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στα €356 δις. Η
ΤΠΕ αγορά των ΗΠΑ το 2006 ανήλθε στα €574 δις αυξηµένη κατά 4,5% σε σχέση µε το 2005. Η
αµερικανική αγορά πληροφορικής αυξήθηκε κατά 4,6% έναντι 2% που παρουσίασε η αµερικανική αγορά
τηλεπικοινωνιών φθάνοντας τα €197 δις. Σε σύγκριση µε την ευρωπαϊκή και την αµερικανική αγορά
τεχνολογίας, η ιαπωνική αγορά αυξήθηκε κατά 0,9% φθάνοντας τα €291 δις. Η παγκόσµια ΤΠΕ αγορά
έφτασε στα €2.033 τρις. Από αυτά 33,4% αντιπροσωπεύει η Ευρώπη, 28,3% οι ΗΠΑ, 14,1% η Ιαπωνία και
το 24,2% ο υπόλοιπος κόσµος.
Από τα €2.033 τρις, 43% αφορά υπηρεσίες παροχών τηλεπικοινωνιών, 20% υπηρεσίες Πληροφορικής, 14%
εξοπλισµό, 10% λογισµικό, 9% τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, 3% δίκτυα και εξοπλισµό δικτύων και 1%
εξοπλισµό γραφείων.
Σύµφωνα µε το ΕΙΤΟ στην Ευρώπη κατά την περίοδο 2006 - 2008 η αγορά Πληροφορικής θα αυξηθεί κατά
4,5%, στις ΗΠΑ κατά 5,8%, στην Ιαπωνία κατά 1,9%, στον υπόλοιπο κόσµο κατά 10% και συνολικά
διεθνώς κατά 5,4%. Οι τηλεπικοινωνίες στην Ευρώπη αναµένεται να παρουσιάσουν άνοδο κατά 1,3%, στις
ΗΠΑ κατά 2,4%, στην Ιαπωνία κατά 0,1%, στον υπόλοιπο κόσµο κατά 5% και συνολικά διεθνώς αναµένεται
να αυξηθούν κατά 2,6%. Μεταξύ 2006 - 2008, η ευρωπαϊκή ΤΠΕ αγορά αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,9%,
στις ΗΠΑ κατά 4,5%, στην Ιαπωνία κατά 0,9%, στον υπόλοιπο κόσµο κατά 6,3% και συνολικά διεθνώς θα
αυξηθεί κατά 3,9%.
Στην Ευρώπη, ο δηµόσιος τοµέας και ο κλάδος της υγείας πρωτοστάτησαν σε επενδύσεις σε ψηφιακή
τεχνολογία. Ακολούθησε ο τραπεζικός και χρηµατοοικονοµικός κλάδος. Παράλληλα, ισχυρές επενδύσεις
πραγµατοποίησε και θα συνεχίσει να πραγµατοποιεί ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών.

7.2.2.

Ελλάδα

Με ρυθµούς υψηλότερους σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και από τους µεγαλύτερους των χωρών της
δυτικής Ευρώπης, πρόκειται να κινηθεί η ελληνική ΤΠΕ αγορά την τρέχουσα χρονιά, ενώ το 2008 αναµένεται
η ανάπτυξη να είναι στα ίδια επίπεδα µε τις υπόλοιπες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου. Συγκεκριµένα, για τη
χώρα µας, το ΕΙΤΟ εκτιµά το 2007 η αξία της συνολικής αγοράς πληροφορικής και επικοινωνιών θα φθάσει
στα €8.647 δις, σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 3,4% σε σχέση µε τα €8.359 δις του 2006. Για το
2008, αναµένεται η αγορά να κινηθεί ανοδικά σε ποσοστό 2,6% και να φθάσει στα €8.870 δις.

Ηµ/νία: 18/2/2008
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Ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στα νέα µέλη - κράτη της Ε.Ε., όπως η
Λετονία, η Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία θα συνεχίσει να είναι εντυπωσιακός τουλάχιστον
µέχρι και το 2008 και σε µερικές περιπτώσεις το ποσοστό ανάπτυξης αναµένεται να είναι διψήφιο.
Στην Ελλάδα, αν και είναι µικρότερη σε µέγεθος η αγορά Πληροφορικής, θα παρουσιάσει αύξηση κατά 6,7%,
ποσοστό µεγαλύτερο σε σχέση µε την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών. Έτσι, το ΕΙΤΟ εκτιµά ότι το 2007 η
αγορά Πληροφορικής θα διαµορφωθεί στα €2.263 δις έναντι €2.122 δις το 2006. Ο ρυθµός ανάπτυξης 6,7%
είναι από τους υψηλότερους µεταξύ των κρατών - µελών της Ε.Ε. και ότι η ΕΙΤΟ εκτιµά ότι στα ίδια επίπεδα
(6,8% για την ακρίβεια) θα κινηθεί η ελληνική αγορά πληροφορικής και το 2008, ξεπερνώντας τα €2.410 δις
σε αξία.
Σύµφωνα µε τη µελέτη, το λογισµικό και οι υπηρεσίες θα είναι οι κύριοι παράγοντες του υψηλού ρυθµού
ανάπτυξης. Από πλευράς εξοπλισµού, αναµένεται αύξηση στις πωλήσεις φορητών υπολογιστών (19,2%) και
πολυµηχανηµάτων. Στις τηλεπικοινωνίες, ο ρυθµός ανάπτυξης αναµένεται να είναι αρκετά πιο χαµηλά και θα
φτάσει στο 2,3% το 2007 και µόλις 1,1% το 2008 µε την αγορά να διαµορφώνεται - σε αξία - στα €6.383
δις αντίστοιχα. Να σηµειωθεί πως το 2006 η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών ανήλθε στα 6.237 δις
αυξηµένη κατά 2,9%. Όπως σηµειώθηκε και πιο πάνω στην Ευρώπη, οι µέσοι όροι ανάπτυξης θα είναι της
τάξεως του 1%.
Σύµφωνα µε την έρευνα του ΕΙΤΟ προκύπτει ότι η Ελλάδα υπολείπεται σηµαντικά σε δαπάνες για είδη και
υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών ανά άτοµο. Για το 2006 οι δαπάνες ανά άτοµο ανέρχονται στα
€783 ετησίως, όταν ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι στα €1.374 και για την Ευρώπη των 15 στα €1.597. Οι
αντίστοιχοι αριθµοί για τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία είναι €1.943 και €2.238. Από αυτά τα χρήµατα, µόλις τα
€190 αφορούν την πληροφορική, ποσό που απέχει πολύ από τα €655 του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Οι
Έλληνες δαπανούν - τόσο για πληροφορική όσο και για τηλεπικοινωνίες- µόλις το 4,29% του ΑΕΠ (ο
ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι στο 5,72%) και το ποσοστό βαίνει µειούµενο τα τελευταία χρόνια (4,45% το
2005 και 4,63% το 2004).
Μόνο η Ιρλανδία και η Νορβηγία έχουν µικρότερα ποσοστά δαπανών σε σχέση µε το ΑΕΠ. Οι χαµηλές
δαπάνες αποτελούν ευκαιρία, δεδοµένου ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης. Αυτό όµως απαιτεί, να γίνουν
κινήσεις τόσο από το δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα, ενώ προϋποθέτουν και µεγαλύτερη αύξηση
της χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και διείσδυσης του διαδικτύου, τα οποία σε σχέση µε την υπόλοιπη
Ευρώπη είναι εξαιρετικά χαµηλά.
Για παράδειγµα, η διείσδυση του διαδικτύου στην Ελλάδα εκτιµάται στο επίπεδο του 25%-27% του
πληθυσµού, όταν το ΕΙΤΟ αναφέρει ότι στην Ε.Ε. των 15 συν τη Νορβηγία και την Ελβετία, το ποσοστό
είναι στο 64,5%.

7.2.3.

Η τάση στους επιµέρους κλάδους

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των αναλυτών (ΕΙΤΟ), το 2007 θα είναι χρονιά - ορόσηµο για την εγχώρια
αγορά πληροφορικής. Οι πωλήσεις φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών αναµένεται να ξεπεράσουν τις
αντίστοιχες των σταθερών. Η πρόβλεψη είναι σηµαντική για τις εταιρίες του κλάδου - ειδικά αυτές που
δραστηριοποιούνται στη λιανική πώληση - οι οποίες ήδη επενδύουν πολλά για να προσελκύσουν το
ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού. Ειδικά µάλιστα όταν για το 2007, εκφράζονται ήδη προβλέψεις για
βελτίωση του ρυθµού ανάπτυξης σε όλους τους επιµέρους τοµείς της πληροφορικής.
Η αναµενόµενη αύξηση στις πωλήσεις των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί µόνο µία από τις
συνιστώσες αυτής της αύξησης. Ο τζίρος της αγοράς πληροφορικής για το 2007 αναµένεται να είναι ο
υψηλότερος των τελευταίων ετών και όπως όλα δείχνουν ο ρυθµός αυτός µπορεί να διατηρηθεί και το 2008.
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Στους κύριους τοµείς οι προβλέψεις είναι ότι οι πωλήσεις υπολογιστών, εκτυπωτών και άλλων συσκευών
αναµένεται να αποφέρουν έσοδα €782 εκατ., 6,8% υψηλότερα έναντι του 2006. Να σηµειωθεί ότι πέρυσι η
αγορά ήταν ουσιαστικά στάσιµη µε αύξηση τζίρου µόλις 0,4% και η αξία της ανήλθε στα €733 εκατ.
Ατµοµηχανή η αγορά των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών µε εκτιµώµενο ρυθµό αύξησης 14% και το
2008 θα φτάσει το 16,8%. Στα €406 εκατ. αναµένεται ο συνολικός τζίρος και της αγοράς λογισµικού, µε
ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 5,3%. Πάνω από €800 εκατ. θα φτάσει ο τζίρος της παροχής υπηρεσιών και
υποστήριξης µε ρυθµό ανάπτυξης 6,8%.
Το 2004, σύµφωνα µε την έρευνα του ΕΙΤΟ, οι ετήσιες πωλήσεις φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν
ξεπερνούσαν τις 170 χιλιάδες τεµάχια έναντι 347 χιλιάδων που ήταν οι αντίστοιχες πωλήσεις των σταθερών
υπολογιστών. Με την πάροδο των ετών, η ψαλίδα άρχισε να κλείνει, ενώ φέτος αναµένεται ότι φορητοί
ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα υποσκελίσουν τους σταθερούς Η/Υ (326 χιλιάδες τεµάχια για τους φορητούς
και 316 χιλιάδες για τους σταθερούς). Αυτό οφείλεται στην κατακόρυφη πτώση που παρατηρείται στις τιµές
των φορητών υπολογιστών τόσο λόγω της διεθνούς συγκυρίας όσο και του εσωτερικού ανταγωνισµού.
Παράλληλα, οι επαγγελµατίες χρήστες τεχνολογίας δείχνουν σαφή προτίµηση για τους φορητούς
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η εξάπλωση των οποίων συνδέεται και µε την εξάπλωση της ευρυζωνικότητας.
Σε σχέση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ανοδική εµφανίζεται η ελληνική αγορά λογισµικού. Η αξία της
συγκεκριµένης αγοράς το 2006 έφτασε στα €386 εκατ. αυξηµένη κατά 5%. Το 2007 εκτιµάται ότι θα φτάσει
τα € 406 εκατ. και το 2008 τα €428 εκατ. αυξηµένη κατά 5% και στις δύο οικονοµικές χρήσεις. Αναφορικά
µε τις επιδόσεις του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας το 2006 ανήλθαν
€1.922 εκατ., µειωµένες κατά 0,9%, γεγονός που δείχνει την ισχυρή πίεση που ασκείται στις εταιρίες του
χώρου και ειδικά στον ΟΤΕ. Για το 2007 η ΕΙΤΟ εκτιµά ότι οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας θα ανέλθουν
στα €1.872 εκατ. µειωµένες κατά 2,6% και το ποσοστό αυτό θα διευρυνθεί το 2008 φτάνοντας στο -3,2%.
Αντίθετα οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ανθούν και το 2006 έφτασαν στα €2.514 εκατ. αυξηµένες κατά
3,2%. Για το 2007 εκτιµάται ότι θα κινηθούν ανοδικά µε µικρότερο όµως ρυθµό σε σχέση µε το 2006,
φτάνοντας τα €2.573 εκατ. αυξηµένες κατά 2,4%. Το 2008 ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας θα εµφανίσει
στασιµότητα εµφανίζοντας ρυθµό ανάπτυξης 0,3% και αξία γύρω στα €2.582 εκατ.

7.3.

Ειδικά στοιχεία κλάδου στους τοµείς δραστηριοποίησης της
Epsilon Net

7.3.1.

Εφαρµογές

τυποποιηµένου

λογισµικού

για

ελεύθερους

επαγγελµατίες και επιχειρήσεις
Το συγκεκριµένο business unit της εταιρίας (Epsilon Software), επικεντρώνεται σε τρεις κατηγορίες πελατών:
α) στις επιχειρήσεις µε οργανωµένο λογιστήριο (90.000)*, β) στις µικρές επιχειρήσεις που εκδίδουν
παραστατικά µέσω Η/Υ (100.000)* και γ) στους ελεύθερους επαγγελµατίες (λογιστές,

φοροτεχνικοί,

οικονοµικοί σύµβουλοι, κλπ) οι οποίοι χρησιµοποιούν εφαρµογές τυποποιηµένου λογισµικού (35.000)*. Οι
αγορές σε εφαρµογές τυποποιηµένου λογισµικού που πραγµατοποιήθηκαν συνολικά από τις τρεις κατηγορίες
το 2006 ανήλθαν (κατ’ εκτίµηση) σε 13.000.000€, µε την Epsilon Net να καταλαµβάνει σηµαντικό ποσοστό
24,51% (€ 3.186.560,00), ξεπερνώντας το 1/5 των συνολικών αγορών.
* Βάσει στοιχείων από το Taxis Net

7.3.2.

Προϊόντα ενηµέρωσης µέσω διαδικτύου

Το συγκεκριµένο business unit της Εταιρίας (Epsilon Network), επικεντρώνεται στις εξής 5 κατηγορίες
πελατών: α) επιχειρήσεις µε οργανωµένο λογιστήριο, β) λογιστές, γ) δικηγόρους, δ) συµβολαιογράφους και
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ε) µηχανικούς οι οποίοι µέσα διαδικτύου αναζητούν σύγχρονα εργαλεία πληροφόρησης και ενηµέρωσης. Το
µέγεθος της συγκεκριµένης αγοράς ανέρχεται σε 158.000 περίπου (90.000 επιχειρήσεις, 35.000 λογιστές,
30.000 δικηγόρους και 3.000 συµβολαιογράφους). Οι συνολικές δαπάνες για προϊόντα ενηµέρωσης µέσω
διαδικτύου για το 2006 ανήλθαν (κατ’ εκτίµηση) σε 4.050.000€, µε την Epsilon Net να καταλαµβάνει
σηµαντικό ποσοστό περίπου 43,35% (€ 1.755.817,43).

7.3.3.

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Το συγκεκριµένο business unit της Εταιρίας (Epsilon Academy), επικεντρώνεται σε στελέχη και εργαζοµένους
επιχειρήσεων, καθώς και σε ελεύθερους επαγγελµατίες, µε την α) παροχή επαγγελµατικών τίτλων
εξειδίκευσης και β) την παροχή υψηλών εκπαιδευτικών υπηρεσιών (βραχυχρόνια και µακροχρόνια
επιδοτούµενα και µη σεµινάρια, ηµερίδες, διαλέξεις, εξειδικευµένα ενδο-επιχειρησιακά σεµινάρια). Το
µέγεθος της αγοράς για το 2006 εκτιµάται σε 12.100.000€. Η Epsilon Net καταλαµβάνει, µε την άριστη
συνεργασία της µε µία

από τις κορυφαίες επαγγελµατικές ενώσεις του εξωτερικού (Association of

International Accountants UK-AIA), τα ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατά της, µε την εκτεταµένη
γεωγραφική κάλυψη και την τεχνογνωσία της στον χώρο των λογιστικών και χρηµατοοικονοµικών θεµάτων
το 10,95% (€ 1.325.150,95) του συνολικού µεγέθους της αγοράς.

7.4.

Ανάλυση ανταγωνισµού

Η αγορά στην οποία απευθύνονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Epsilon Net ορίζεται από όλες τις
επιχειρήσεις που έχουν οργανωµένες οικονοµικές υπηρεσίες και λογιστήριο, τα φοροτεχνικά - λογιστικά
γραφεία, τους νέους οικονοµολόγους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες (οικονοµολόγους, φοροτεχνικούς λογιστικούς συµβούλους). Κύριες ανάγκες των πελατών αυτών που έρχεται να καλύψει η Εταιρία, µε τα
προϊόντα πληροφορικής και τις εκπαιδευτικές της υπηρεσίες, είναι:
1.

Λογισµικό για παρακολούθηση των αναγκών και των υποχρεώσεών τους

2.

Η έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή στην Ελληνική Νοµοθεσία

3.

Η παροχή ολοκληρωµένης λύσης για εκπαίδευση και ενηµέρωση από έναν φορέα

4.

Η πρωτοποριακή µορφή – σχεδίαση / φιλικότητα προς τον χρήστη

Η Εταιρία διαχωρίζει τους ανταγωνιστές σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα µε τον κλάδο στον οποίο
ανήκουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγει.

7.4.1.

Εφαρµογές

τυποποιηµένου

λογισµικού

για

ελεύθερους

επαγγελµατίες και επιχειρήσεις (Epsilon Software)
Στην κατηγορία των εφαρµογών τυποποιηµένων λογισµικών προγραµµάτων δραστηριοποιούνται πολλές
εταιρίες όπως η Singular, η Unisoft, η LogicDIS, η Data Communication, κλπ.
Τα βασικά πλεονεκτήµατα των προϊόντων της Εταιρίας που ανήκουν στην κατηγορία µε το brand name
“EXTRA software” και “BUSINESS software” είναι:
•

Λειτουργία σε παραθυρικό περιβάλλον και προσανατολισµός στην φιλικότητα προς τον χρήστη

•

Υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και ταχύτητας στην εργασία

•

Ενσωµάτωση στις εφαρµογές όλων των εξελίξεων της νοµοθεσίας σχετικά µε φορολογικά, λογιστικά και
οικονοµικά θέµατα

•

Άµεση τεχνική υποστήριξη µετά την πώληση

•

Αυτόµατη λήψη των αναβαθµίσεων µέσω Internet

•

Αυτοµατοποιηµένος τρόπος δηµιουργίας ηλεκτρονικών φορολογικών εντύπων και αυτόµατη αποστολή
τους.
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Τα µειονεκτήµατα της σειράς προϊόντων “ΕXTRA software” και “BUSINESS software” είναι τα εξής:
Η λειτουργία σε παραθυρικό περιβάλλον (windows) «δυσκολεύει» τους παραδοσιακούς χρήστες των

•

εφαρµογών σε DOS
Η αυτόµατη λήψη των αναβαθµίσεων µέσω Internet απαιτεί πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο.

•

Ο ανταγωνισµός στον συγκεκριµένο τοµέα θα ενταθεί όσο η Εταιρία ολοκληρώνει την οικογένεια των
προγραµµάτων της και µε εφαρµογές που κάνουν διαχείριση εµπορικών δεδοµένων για επιχειρήσεις (π.χ.
SingularLogic, Unisoft). Οι τιµές των προϊόντων του ανταγωνισµού βρίσκονται σε παραπλήσιο επίπεδο.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία των ανταγωνιστών. Τα παρακάτω
ποσά αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της κάθε εταιρίας, παρέχοντας µια ένδειξη για τη θέση (µε
βάση τα οικονοµικά στοιχεία) της Epsilon Net σε σχέση µε τον ανταγωνισµό για την τελευταία διετία.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΠΦ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ
(Ποσά σε ευρώ)

2005

2006

2005

2006

LOGISMOS ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

3.016.611

3.105.066

91.224

55.595

DATA COMMUNICATION

3.337.921

3.759.911

732.169

807.463

376.263

394.492

-13.262

89.641

31.959.956

35.556.433

-7.665.895

-4.727.034

ANACONDA A.E.
SINGULAR LOGIC Α.Ε.
Πηγή: ICAP A.E.

Κατωτέρω παρατίθεται η εξέλιξη των τιµών των µετοχών και του όγκου συναλλαγών των εταιριών
LOGISMOS ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Logic DIS (πλέον Singular – Logic A.E.):

LODIG DIS Α.Ε.
LOGISMOS ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
2

140.000

1,8
120.000
1,6
100.000

1,4

9.000.000

4,5

8.000.000

4

7.000.000

3,5

6.000.000

3

1,2

5.000.000

80.000

2,5

1
60.000

0,8
0,6

40.000

4.000.000
2
3.000.000

1,5

2.000.000

1

0,4
20.000
0,2
0
31/12/2004

5

0
13/6/2005

17/11/2005

2/5/2006

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

7.4.2.

5/10/2006

14/3/2007

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

22/8/2007

1.000.000

0,5
0
31/12/2004

0
13/6/2005

17/11/2005

2/5/2006

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

5/10/2006

14/3/2007

22/8/2007

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Προϊόντα ενηµέρωσης µέσω διαδικτύου (Epsilon Network)

Στην κατηγορία των προϊόντων ενηµέρωσης µέσω διαδικτύου δραστηριοποιούνται εταιρίες όπως η Τότσης
ΑΒΕΕ, η Νοµική Βιβλιοθήκη ΑΒΕΕ, η Βρύκους – Bancaccount A.E. (Pandektis.gr), κλπ. Τα ανταγωνιστικά
προϊόντα αυτής της κατηγορίας είναι τράπεζες πληροφοριών µε περιεχόµενο που απευθύνεται στο ίδιο
αγοραστικό κοινό.
Τα πλεονεκτήµατα της πλατφόρµας ενηµέρωσης της Εταιρίας, Tax Expert, είναι ότι αποτελεί το µοναδικό
προϊόν αυτής της κατηγορίας στην Ελλάδα που συγκεντρώνει ένα πλήθος νέων τεχνολογικών εργαλείων
καθιστώντας το πρωτοπόρο έναντι του ανταγωνισµού. Το Tax Expert αποτελεί ένα διαδικτυακό υπερσύνολο
εργαλείων πληροφόρησης, αρχειοθέτησης και πρακτικής αξιοποίησης της νοµοθεσίας. Απευθύνεται σε όλες
τις επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες του ευρύτερου οικονοµικού χώρου, οι οποίοι ως χρήστες του
συστήµατος αποκτούν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν σε ηλεκτρονική µορφή προηγµένα εργαλεία µε
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στόχο την ανεύρεση λύσεων σε φορολογικά και εργατικά θέµατα. Επίσης, σηµαντικό πλεονέκτηµα της
εφαρµογής για την Ελληνική αγορά είναι ότι λειτουργεί σε περιβάλλον web.
Τα περισσότερα ανταγωνιστικά προϊόντα εξυπηρετούν τον χρήστη µόνο

µέσω

ενός εργαλείου

πληροφόρησης (σε σχέση µε το υπερσύνολο εργαλείων του Tax Expert), προσφέροντας µερική και ατελή
πληροφόρηση σε θέµατα οικονοµικής και φορολογικής ενηµέρωσης. Επιπρόσθετα η χρήση των
τεχνολογικών εργαλείων και µεθοδολογιών που χρησιµοποιούνται στα εν λόγω προϊόντα θεωρείται
τεχνολογικά απαξιωµένη, ενώ η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και πληροφοριών κυµαίνεται σε
χαµηλά επίπεδα (δεν έχουν δυνατότητες άµεσης ενηµέρωσης, δεν προσφέρουν αυτόµατη on line
υπερσύνδεση µε άλλες διατάξεις, δεν προσφέρουν όλες τις εκδόσεις κωδικοποιηµένων νόµων). Τα προϊόντα
του ανταγωνισµού έχουν χαµηλότερη τιµή, ανάλογη των δυνατοτήτων τους.
Το µοναδικό µειονέκτηµα των προϊόντων ενηµέρωσης της Εταιρίας είναι ότι ένα µέρος του πελατειακού
κοινού της Εταιρίας είναι µεγάλο σε ηλικία, δεν είναι εξοικειωµένο µε την τεχνολογία και συνεπώς δεν
αντιλαµβάνεται τα πλεονεκτήµατα χρήσης εργαλείων όπως οι υπερσυνδέσεις. Για την επίλυση του
συγκεκριµένου µειονεκτήµατος η Εταιρία οργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τα προϊόντα της, ενώ
υπάρχει εξειδικευµένο τµήµα υποστήριξης στο οποίο µπορεί το κοινό να απευθυνθεί για οποιαδήποτε απορία
ή διευκρίνιση σχετικά µε την λειτουργία των προϊόντων της.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία των ανταγωνιστών της Εταιρίας στον
κλάδο των προϊόντων ενηµέρωσης µέσω διαδικτύου, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα της Epsilon Net. Τα
παρακάτω ποσά αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της κάθε Εταιρίας, παρέχοντας µια ένδειξη για τη
θέση (µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία) της Epsilon Net σε σχέση µε τον ανταγωνισµό για την τελευταία
τριετία (2004 – 2006).
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ποσά σε €)
2004

2005

2006

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΒΕΕ

4.155.337

4.542.165

4.508.948

ΤΟΤΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

1.582.934

1.507.950

1.428.038

Πηγή: ICAP A.E.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ποσά σε €)
2004

2005

2006

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΒΕΕ

240.687

242.080

226.078

ΤΟΤΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

275.904

182.188

173.879

Πηγή: ICAP A.E.

7.4.3.

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες (Epsilon Academy)

Στο χώρο της εκπαίδευσης (σεµινάρια και επαγγελµατικοί τίτλοι πιστοποίησης) ο ανταγωνισµός προέρχεται
από εταιρίες που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Αθήνα. Κυριότεροι ανταγωνιστές είναι η Οικονοµοτεχνική,
η Forum, η ΒΡΥΚΟΥΣ Α.Ε. και η Ε.Ε.∆.Ε.. Από τις παραπάνω εταιρίες µόνον η Ε.Ε.∆.Ε. έχει πλήρες ετήσιο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε περιορισµένη παρουσία εκτός Αθηνών. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Epsilon
Net είναι ολοκληρωµένο και καλύπτει µια εκτεταµένη γεωγραφική περιοχή της χώρας, ενώ η τεχνογνωσία
της στον χώρο των λογιστικών και οικονοµικών θεµάτων συµβάλλει στην καθιέρωσή της πανελλαδικά ως
εξειδικευµένου εκπαιδευτικού φορέα.
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Η συνεργασία της Εταιρίας µε επαγγελµατικές ενώσεις του εξωτερικού (AIA) µε σκοπό την διοργάνωση
κλειστών τµηµάτων προετοιµασίας για την συµµετοχή σε εξετάσεις επαγγελµατικής εξειδίκευσης και
πιστοποίησης σε θέµατα όπως η Ελεγκτική, τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ο Εσωτερικός Έλεγχος,
συµπληρώνει το ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Εταιρίας και την παροχή εξειδικευµένων
ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Η Ένωση ∆ιεθνών Ορκωτών Λογιστών (ΑΙΑ) της Μεγάλης Βρετανίας συγκαταλέγεται µεταξύ των έξι
αναγνωρισµένων φορέων πιστοποίησης ορκωτών λογιστών του Ηνωµένου Βασιλείου.
Ο ανταγωνισµός στον συγκεκριµένο τοµέα δεν προβλέπεται να ενταθεί. Οι τιµές των υπηρεσιών

του

ανταγωνισµού βρίσκονται σε αντίστοιχο επίπεδο µε αυτές της Εταιρίας.

7.5.

Θέση Εταιρίας στον κλάδο

Το µεγάλο εύρος των προϊόντων που µέχρι σήµερα έχει αναπτύξει η Εταιρία και η απουσία αναλυτικών
στατιστικών στοιχείων για την ελληνική αγορά της Πληροφορικής, ειδικά µάλιστα σε ότι αφορά τις
εφαρµογές µέσω internet, καθιστά δύσκολη τόσο την ταξινόµησή της σε συγκεκριµένες υποκατηγορίες της
αγοράς Πληροφορικής, όσο και την τεκµηριωµένη εκτίµηση για το συγκεκριµένο µερίδιο αγοράς που σήµερα
κατέχει ανά προϊόν / υπηρεσία.
Οι πηγές πληροφόρησης σχετικά µε τα µερίδια αγοράς που κατέχει η Epsilon Net στους επιµέρους κλάδους
στους οποίους δραστηριοποιείται, προέρχεται από έρευνες οργανισµών (Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της
Πληροφορίας), εταιρίες οικονοµικών πληροφοριών (ICAP), την καθηµερινή επικοινωνία µε πελάτες της, αλλά
και µε πελάτες και µεταπωλητές ανταγωνιστικών εταιριών, από την επαφή µε φορείς και οργανώσεις του
χώρου, από ανεπίσηµες µετρήσεις στις οποίες έχει προβεί, καθώς επίσης και από τα διαθέσιµα οικονοµικά
στοιχεία των ανταγωνιστριών εταιριών.
Με βάση τις παραπάνω πηγές στον παρακάτω πίνακα εκτιµάται, ανά επιχειρηµατική µονάδα (business unit) η
το ποσοστό µεριδίου αγοράς της Εταιρίας:
BUSINESS UNIT

% ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ ΑΓΟΡΆΣ

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
20% - 25%
για τους ελεύθερους επαγγελµατίες (λογιστές,

Α.1 Epsilon Software
(εφαρµογές

τυποποιηµένου

λογισµικού

ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρήσεις)

για

φοροτεχνικοί, οικονοµικοί σύµβουλοι, κλπ)
2% - 4%
για επιχειρήσεις µε οργανωµένο λογιστήριο

Α.2 Epsilon Network
(προϊόντα ενηµέρωσης µέσω διαδικτύου)

40% - 50%

Β. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Β.1 Epsilon Academy

50% - 60% επαγγελµατικοί τίτλοι εξειδίκευσης

(εκπαιδευτικές υπηρεσίες)

8% - 10% σεµινάρια – διαλέξεις – ηµερίδες

Γενική εκτίµηση της διοίκησης της Εταιρίας είναι ότι και στις 3 επιχειρηµατικές µονάδες (business unit) που
δραστηριοποιείται βρίσκεται στην πρώτη τριάδα των εταιριών σε πανελλαδική κλίµακα, γεγονός που την
καθιστά ως έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές που οδηγούν τις εξελίξεις στο σύνολο της
συγκεκριµένης αγοράς, η οποία αποτελείται κυρίως από επιχειρήσεις (και συγκεκριµένα τα στελέχη τους που
εργάζονται στις Οικονοµικές ∆ιευθύνσεις και στα Λογιστήρια) και οικονοµολόγους, λογιστές - φοροτεχνικούς
συµβούλους που απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή ως Οικονοµικοί Σύµβουλοι Επιχειρήσεων.
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8. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
Η Εταιρία δεν είναι τµήµα οµίλου ενώ δεν έχει συµµετοχή σε θυγατρικές ή λοιπές συνδεδεµένες εταιρίες.
Επίσης οι βασικοί µέτοχοι της Εταιρίας δεν συµµετέχουν σε άλλες εταιρίες µε συναφές ή συµπληρωµατικό µε
την Εταιρία αντικείµενο.
Σύµφωνα µε την έκθεση του νοµικού ελέγχου, η Εταιρία έχει συνάψει την από 02.07.2007 σύµβαση έργου
µε την εταιρία MY 7 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (στην οποία συµµετέχει ο βασικός
µέτοχος της Εταιρίας, κος. Ιωάννης Μίχος), για να κατασκευάσει site ηλεκτρονικού εµπορίου έναντι
συνολικής αµοιβής ύψους € 178.500 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). H εν λόγω σύµβαση εγκρίθηκε µε
την από 20.07.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας.
Η εν λόγω εταιρία αποτελεί συνδεδεµένη της EPSILON NET εταιρία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆.Λ.Π. 24.
Σηµειώνεται ότι στην εν λόγω εταιρία συµµετέχει ο Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος της Εταιρίας κος.
Ιωάννης Μίχας µε ποσοστό 60% ενώ στο διοικητικό συµβούλιο της MY 7 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ συµµετέχουν και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (βλ. Κεφ. 11
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ, παρ. ∆ηλώσεις µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
∆ιευθυντικών Στελεχών).
Ωστόσο, σύµφωνα και µε την έκθεση του οικονοµικού ελέγχου, λόγω της µικρής χρονικά παρουσίας της
συνδεδεµένης εταιρίας από την ίδρυσή της (18/06/2007), αλλά και λόγω των µη σηµαντικών οικονοµικών
µεγεθών της, δεν κρίθηκε σκόπιµο να συνταχθούν ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις προκειµένου να
διενεργηθεί ενοποίηση των δύο εταιριών.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθονται συνοπτικά τα στοιχεία της συνδεδεµένης εταιρίας MY 7 ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Επωνυµία συνδεδεµένης εταιρίας

MY 7 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Έδρα

∆ήµος Θεσσαλονίκης

Έτος ίδρυσης

2007

Μετοχική σύνθεση

Μίχος Ιωάννης 60%
Καραβασιλικού Γραµµατική 40%

Μέλη ∆Σ

Μίχος Ιωάννης, Προέδρος & ∆/νων Σύµβουλος
Καραβασιλικού Γραµµατική, Αντιπρόεδρος
Τσακνής Αργύριος, Μέλος
Ζαρογιάννη Αικατερίνη, Μέλος
Ρωµούδης Φώτης, Μέλος

Αντικείµενο δραστηριότητας
Σηµαντικές

συναλλαγές

Ηλεκτρονικό Εµπόριο
µε

συνδεδεµένα µέρη

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε my 7 A.E: 151.430,00 (3,18% επί του κύκλου εργασιών)
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών my 7 A.E
Απαιτήσεις από my 7 A.E.

261,58
180.201,70

Υποχρεώσεις σε my 7 A.E.

273,86

Σύµφωνα µε την δήλωση του βασικού µετόχου της συνδεδεµένης εταιρίας my 7 A.E., κου Μίχου Ιωάννη,
δεσµεύεται ότι θα µεταβιβάσει το σύνολο των µετοχών που κατέχει µέχρι σήµερα σε πρόσωπα που δεν θα
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αποτελούν µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας ούτε σε συνδεδεµένα / συγγενικά µε αυτόν πρόσωπα και θα
αποχωρήσει από αυτήν εντός του πρώτου τριµήνου της χρήσης 2008.

9. ΜΕΤΟΧΟΙ
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας, πριν και µετά την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, έχει ως
ακολούθως (07/12/2007):
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ EPSILON NET AE
Πριν την Α.Μ.Κ.

Μετά την Α.Μ.Κ.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΨΗΦΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΨΗΦΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ

4.712.080

4.712.080

93,72%

4.712.080

4.712.080

84,33%

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

141.870

141.870

2,82%

141.870

141.870

2,54%

ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

100.000

100.000

1,99%

100.000

100.000

1,79%

ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

73.770

73.770

1,47%

73.770

73.770

1,32%

ΜΕΤΟΧΟΣ
ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

-

-

-

560.000

560.000

10,02%

5.027.720

5.027.720

100,00%

5.587.720

5.587.720

100,00%

Ο κ. Ιωάννης Μίχος (Προέδρος ∆.Σ.) κατέχει 4.712.080 µετοχές. Τα λοιπά µέλη του ∆.Σ. και τα ανώτατα
διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας δεν κατέχουν µετοχές.
Σύµφωνα µε τις από 02.08.2007 και 18.09.2007 συµβάσεις ενεχύρου που έχουν συναφθεί µεταξύ του
Ιωάννη Μίχου και της Εθνικής Τράπεζας, η Εθνική Τράπεζα έχει ενέχυρο επί 581.797 και 1.915.056 µετοχών
αντίστοιχα ιδιοκτησίας του Ιωάννη Μίχου, προς ασφάλεια της υπ. αριθ. 211700450 σύµβαση πίστωσης σε
ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασµό, που έχουν συναφθεί µεταξύ του Ι. Μίχου και της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος Α.Ε. Ο κ. Ιωάννης Μίχος έχει κρατήσει τα δικαιώµατα ψήφου και τα έχει ασκήσει κατά τις γενικές
συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας.
Επιπλέον σηµειώνεται ότι, η ενεχυρίαση των µετοχών δεν δηµιουργεί νοµικό ελάττωµα για την
διαπραγµάτευση των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
∆ιασπορά µετοχών
Σύµφωνα µε τους Κανόνες Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, η διασπορά των µετοχών µιας εταιρίας
θεωρείται επαρκής εφόσον οι µετοχές που είναι αντικείµενο αιτήσεως εισαγωγής είναι κατανεµηµένες στο
κοινό, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνόλου των µετοχών της ίδιας κατηγορίας και σε τουλάχιστον 50
άτοµα, κανένα από τα οποία δεν κατέχει άνω του 2% του συνόλου των προς διαπραγµάτευση µετοχών.
Η Ιδιωτική Τοποθέτηση διενεργήθηκε κατά την περίοδο 07/02/2008 – 08/02/2008. Συνολικά διατέθηκαν
560.000 µετοχές στην τιµή των € 3,00 ανά µετοχή. Στην Ιδιωτική Τοποθέτηση έλαβαν µέρος 90 ιδιώτες (µη
ειδικοί επενδυτές) και 7 αµοιβαία κεφάλαια (ειδικοί επενδυτές). Από τους 90 µη ειδικούς επενδυτές, οι τρεις
αφορούν σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας ήτοι οι κ.κ. Φ. Ρωµούδης, Ι. Κουτκουδάκης και Α.
Τσακνής.
Η διασπορά της Εταιρίας διαµορφώνεται σε 13,13% και αποτελείται από τους 90 µη ειδικούς επενδυτές,
τους 7 ειδικούς επενδυτές που έλαβαν µέρος στην ιδιωτική τοποθέτηση καθώς και από τους δυο µετόχους
της Εταιρίας (κ.κ. Τζήκα Αναστάσιο και Αρχοντή Αχιλλέα) οι οποίοι συµµετέχουν µε συνολικό ποσοστό
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3,11%. Σηµειώνεται ότι ουδείς εκ των προαναφερθέντων µετοχών συµµετέχει µε ποσοστό άνω του 2%
στην µετοχική σύνθεση της Εταιρίας.

10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρίας και το Ελληνικό δίκαιο, η Εταιρία απαιτείται να καταβάλλει κατ’
ελάχιστον µέρισµα ίσο µε 35% των ετήσιων καθαρών διανεµόµενων κερδών της, αφαιρουµένων των
κρατήσεων για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού.
Με βάση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, το µέρισµα που διένειµε η Εταιρία στους µετόχους της
στις χρήσεις 2005-2006 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
(σε χιλ. €)
Καθαρά κέρδη (µετά από φόρους χρήσης)
Συνολικό Μέρισµα

% επί των Καθαρών Κερδών
Αριθµός µετοχών

(*)

Μέρισµα ανά µετοχή (σε €)

2005

2006

715,96

1.096,50

150,83

175,97

21,07%

16,05%

5.027.720

5.027.720

€ 0,030

€ 0,035

(*) Με βάση τον φυσικό αριθµό µετοχών στο τέλος χρήσης

Η µερισµατική πολιτική της Εταιρίας κινείται µε βάση τα υποχρεωτικά πλαίσια που καθορίζονται από τη
νοµοθεσία.

11. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ
Οργανόγραµµα Εταιρίας
Η οργανωτική δοµή της Epsilon Net χαρακτηρίζεται από ευελιξία, οµαδικότητα και αποκεντρωµένη λήψη
αποφάσεων. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στην Εταιρία να ανταποκρίνεται σε ειδικές απαιτήσεις των
πελατών της, να ελαχιστοποιεί το χρόνο εξέλιξης (time-to-market) των προϊόντων / υπηρεσιών της, να
διασφαλίζει τη διατµηµατική συνεργασία και τέλος, να προάγει τη πρωτοβουλία, την καινοτοµία και τη
δηµιουργικότητα κάθε εργαζοµένου.
Στη συνέχεια παρατίθεται το ολοκληρωµένο οργανόγραµµα της EPSILON NET A.E.
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

∆/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ &

∆/ΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

∆/ΝΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

OIKONOMIKH

∆/ΝΣΗ

∆/ΝΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ

∆/ΝΣΗ

∆/ΝΣΗ

MHXAN/ΣΗΣ

MARKETING

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΜΑ∆Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΚΤΥΟ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΜΗΧΑΝ/ΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΥΨΗΛΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

TELESALES

ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΑ &

ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ

Η Εταιρία είναι οργανωµένη γύρω από επτά βασικές διευθύνσεις που αναφέρονται στον ∆ιευθύνων
Σύµβουλο, σχήµα που εξυπηρετεί µέχρι σήµερα τους στόχους της για ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, υψηλή
παραγωγικότητα και ποιότητα στις παρεχόµενες υπηρεσίες και κυρίως, αποτελεσµατική διαχείριση της
ανάπτυξης και εξέλιξης των προϊόντων της.
Στις επόµενες παραγράφους γίνεται σύντοµη περιγραφή των βασικών διευθύνσεων της Εταιρίας.
Α. ∆ιεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης. Η λειτουργία της ∆ιεύθυνσης έχει στόχο την έρευνα και ανάπτυξη
νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την ευθύνη και το συντονισµό των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων.
Επίσης, η ∆ιεύθυνση ασχολείται µε την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν στις εφαρµογές της Εταιρίας.
Β. ∆ιεύθυνση Παραγωγής. Η ∆ιεύθυνση Παραγωγής ασχολείται κυρίως µε την παραγωγή προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας σε δύο βασικές κατευθύνσεις, τις διαδικτυακές υπηρεσίες ενηµέρωσης και τα προϊόντα
λογισµικού. Η ∆ιεύθυνση αυτή, έχει την ευθύνη και την επίβλεψη της ανάλυσης, υλοποίησης, υποστήριξης,
συντήρησης και αναβάθµισης των προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής.
Γ. ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης. Η ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης έχει ως κύρια
καθήκοντα την υλοποίηση και ανάπτυξη επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχεδίων. Η ∆ιεύθυνση αυτή, έχει
την ευθύνη της προετοιµασίας και έρευνας για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, αγορών, επεκτάσεων
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της εταιρίας σε νέα προϊόντα & υπηρεσίες, καθώς την αρχική διερεύνηση της επέκτασης των
δραστηριοτήτων της εταιρίας στο εξωτερικό.
∆. Εµπορική ∆ιεύθυνση. Η διεύθυνση έχει σαν στόχο την προώθηση των Πωλήσεων της Εταιρίας, οι
οποίες αναπτύσσονται α) µέσω των Τµηµάτων Πωλήσεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και β) µέσω
πανελλαδικού δικτύου τοπικών αντιπροσώπων. Παράλληλα η διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την εµπορική
πολιτική της Εταιρίας, την λήψη και εκτέλεση των παραγγελιών και την εξυπηρέτηση των πελατών µετά την
πώληση (after sales service). Tέλος, η διεύθυνση σε συνεργασία µε την διεύθυνση του marketing είναι
υπεύθυνη για τον εντοπισµό των ευκαιριών στον κλάδο καθώς επίσης και για τον εντοπισµό των αναγκών
όσον αφορά τα προσφερόµενα προϊόντα.
Ε. Οικονοµική ∆ιεύθυνση. Αποτελείται από: α) το Τµήµα Λογιστηρίου που είναι υπεύθυνο για την ορθή
τήρηση των λογιστικών βιβλίων, τη συστηµατική πληροφόρηση στη διοίκηση της πορείας της εταιρίας, την
έκδοση των ετήσιων και ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων καθώς και για την µισθοδοσία του
προσωπικού, β) το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης το οποίο είναι υπεύθυνο για τον προγραµµατισµό
και την διαχείριση της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας, των επενδύσεων, της παρακολούθησης των
τραπεζών, των εισπράξεων από τους πελάτες και των πληρωµών στους προµηθευτές και γ) το Τµήµα
Προµηθειών, το οποίο ασχολείται µε την αγορά των απαραίτητων πρώτων υλών για την παραγωγή των
προϊόντων καθώς και την προµήθεια των τµηµάτων µε αναλώσιµα, µηχανογραφικό και λοιπό εξοπλισµό.
ΣΤ. ∆ιεύθυνση Μηχανογράφησης. Η διεύθυνση παρέχει σε όλες τις διευθύνσεις και τα τµήµατα της
Εταιρίας την απαιτούµενη υποστήριξη σε θέµατα δικτύωσης, προγραµµάτων (software) και εξοπλισµού
(hardware) λειτουργίας καθώς και την υποστήριξη υποδοµών για τηλεπικοινωνίες και για την χρήση του
διαδικτύου (internet).
Ζ. ∆ιεύθυνση Marketing. Η διεύθυνση έχει την ευθύνη διαχείρισης όλων των ενεργειών που σχετίζονται
µε την προώθηση της εταιρικής δραστηριότητας ενώ συγχρόνως φροντίζει για την ορθή ενηµέρωση και την
ικανοποίηση όλων των πελατών της εταιρίας. Στη ∆ιεύθυνση Marketing εντάσσεται και η ευθύνη της
ανάπτυξης της αγοράς στην οποία απευθύνεται η εταιρία. Αυτό επιτυγχάνεται είτε µε τη διεύρυνση των
λύσεων που παρέχει η Εταιρία στους ήδη υφιστάµενους πελάτες της, αλλά και µε τη διεύρυνση της λίστας
των πελατών της.
Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2006 της
Εταιρίας και του οποίου η θητεία λήγει το πρώτο εξάµηνο του 2011. Η σύνθεση του εν ενεργεία ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρίας, όπως αυτό ανασυγκροτήθηκε µε την υπ. αριθ. 101/30.9.2007 συνεδρίασή του
κατά την οποία παραιτήθηκαν τα µέλη Αναστάσιος Τζήκας και Αθανάσιος Κουκουλής και στη θέση τους
εκλέχθηκαν οι Γεώργιος Σβάρνας και Αµανάτιος Αµανατίδης, είναι η εξής:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

1
2
3

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΤΚΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ
ΜΕΛΟΣ ∆Σ

4
5
6

ΡΩΜΟΥ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ ∆Σ
ΜΕΛΟΣ ∆Σ
ΜΕΛΟΣ ∆Σ

7

ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ ∆Σ
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Η από 30.9.2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας για τη συγκρότηση του οργάνου σε
σώµα καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης την 20.11.2007 και στάλθηκε προς δηµοσίευση
στο ΦΕΚ.
∆υνάµει του υπ. αριθ. 101/30.09.2007 πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας ανατέθηκε στους
Ιωάννη Μίχο και Ιωάννη Κουτκουδάκη, όπως εκπροσωπούν την Εταιρία ο καθένας µόνος του µε µόνη την
υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυµία. Επίσης µε το ίδιο πρακτικό του ∆Σ χορηγήθηκε η εξουσία
στο µέλος του ∆Σ Αργύριο Τσάκνη να εκπροσωπεί την Εταιρία σε τράπεζες και δηµόσιες υπηρεσίες,
δικαστήρια, να εκδίδει και αποδέχεται συναλλαγµατικές, επιταγές, µε την υπογραφή του κάτω από την
εταιρική επωνυµία.
Η Εταιρία έχει συνάψει συµβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών µε τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου
Ιωάννη Μίχο, Αργύριο Τσακνή, Ιωάννη Κουτκουδάκη, Φώτιο Ρωµούδη και Αµανάτιο Αµανατίδη. Η διάρκεια
όλων των ανωτέρω συµβάσεων είναι ορισµένου χρόνου και µπορούν να παραταθούν µε κοινή έγγραφη
συµφωνία των µερών. Επίσης, η Εταιρία έχει συνάψει σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου µε την Αικατερίνη
Ζαρογιάννη.
Οι καταβαλλόµενες στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αµοιβές, εγκρίνονται ανά έτος από την Τακτική
Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Σε όλες τις ως άνω συµβάσεις υπάρχουν ρήτρες αποκλειστικής απασχόλησης στην Εταιρία, µη απασχόλησης
σε ανταγωνιστικές εταιρίες για δύο έτη µετά τη λήξη της σύµβασης, καθώς και όρος που διευκρινίζει ότι το
αποτέλεσµα της εργασίας του στελέχους αποτελεί περιουσία της Εταιρίας.
Η σύναψη των ανωτέρω συµβάσεων εγκρίθηκε µε την από 30.12.2004 οµόφωνη απόφαση της καθολικής
γενικής συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας.
Η Εταιρία έχει συνάψει την από 01.01.2007 σύµβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών µε τον κ. Αµανάτιο
Αµανατίδη, διάρκειας ενός έτους µε συνολική αµοιβή 39.300 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%. Η σύµβαση αυτή δεν
χρειαζόταν επικύρωση από τη γενική συνέλευση καθώς ο ανωτέρω εκλέχθηκε µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρίας την 30.09.2007.
Επίσης η Εταιρία έχει συνάψει την από 01.01.2000 σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου µε την Αικατερίνη
Ζαρογιάννη, η οποία έχει τους συνήθεις όρους.
Μέλη ∆.Σ.
Ο κ. Μίχος Ιωάννης του Νικολάου είναι Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρίας. Ο κ. Μίχος είναι γεννηµένος το 1964, πτυχιούχος της Ανώτατης Βιοµηχανικής Σχολής
Θεσσαλονίκης. Έχει µακρόχρονη εµπειρία ως σύµβουλος διοίκησης επιχειρήσεων σε φορολογιστικά και
οικονοµικά θέµατα. Παράλληλα, έχει αναπτύξει έντονη διδακτική και συγγραφική δραστηριότητα µε πλήθος
δηµοσιευµένων άρθρων σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης οικονοµικών υπηρεσιών, θέµατα νέων
επενδύσεων, προβλέψεων εκµετάλλευσης, ελέγχου απόδοσης κεφαλαίου, εκτιµήσεων αξίας εταιριών,
συγχωνεύσεων και µετατροπών, φορολογικής αντιµετώπισης οµίλων επιχειρήσεων.
Ο κ. Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου, είναι επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής. Είναι
πτυχιούχος της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, ενώ έχει παρακολουθήσει
σειρά εξειδικευµένων σεµιναρίων που αφορούν θέµατα ανάλυσης και τεκµηρίωσης αναγκών µέσα από
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πληροφοριακά συστήµατα, φορολογικά, project management κ.ά. Έχει διατελέσει προϊστάµενος λογιστηρίου
σε ιδιωτική εταιρία και εξωτερικός σύµβουλος επιχειρήσεων. Έχει συγγράψει και δηµοσιεύσει οικονοµικές
µελέτες και άρθρα µε εξειδίκευση σε θέµατα φορολογίας Εισοδήµατος, Αναλυτικής Λογιστικής, Φ.Π.Α. κ.ά
και διδάσκει σε σεµινάρια ανάλυσης του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και άλλων φορολογικών
θεµάτων. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1998.
Η κα. Ζαρογιάννη Κατερίνα του Σπυρίδωνος, Εµπορική ∆ιευθύντρια, είναι απόφοιτος του τµήµατος
Business Administration του North College. Έχει εργαστεί σε τµήµατα πληροφορικής και σε εταιρίες
συµβούλων επιχειρήσεων για σειρά ετών. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1999 µε ευθύνη την ανάπτυξη και
επίβλεψη του δικτύου πωλήσεων και τον προϋπολογισµό πωλήσεων. Έχει παρακολουθήσει εξειδικευµένα
σεµινάρια τεχνικών πωλήσεων, marketing κ.ά. και έχει µεγάλη εµπειρία σε διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού
και εκπόνηση προϋπολογισµών πωλήσεων.
Ο κ. Φώτης Ρωµούδης του Γεωργίου, γεννηµένος το 1969 στην Θεσσαλονίκη, είναι ∆ιευθυντής
Επιχειρησιακής Ανάπτυξης. Οικονοµολόγος, απόφοιτος του Οικονοµικού Τµήµατος του Α.Π.Θ. µε
µεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, στα Χρηµατοοικονοµικά και στα Πληροφοριακά
Συστήµατα. Είναι µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος άδειας Φοροτεχνικού-Λογιστή
Τάξης Α’. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεµιναρίων µε θέµα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, την
χρηµατοοικονοµική ανάλυση, την κοστολόγηση, το οικονοµικό management, budgeting κλπ. Έχει διετέλεσει
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθυντής Αναπτυξιακών Έργων στην εταιρία «ERGOGROUP A.E.» και Οικονοµικός
∆ιευθυντής στην εταιρία «ΡΟ∆Α Α.Ε.». και στον Όµιλο εταιρίων «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E.». Εντάχθηκε στο
στελεχιακό δυναµικό της εταιρίας το καλοκαίρι του 2003 στην θέση του ∆ιευθυντή Ανάπτυξης και είναι
µέλος του ∆.Σ. της εταιρίας από το Μάρτιο του 2004.
Ο κ. Τσακνής Αργύρης του Σωτηρίου είναι Οικονοµικός ∆ιευθυντής. Είναι πτυχιούχος της Σχολής
Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια µε θέµα την
µηχανογραφηµένη λογιστική, την κοστολόγηση, εργατική νοµοθεσία, κλπ.. Έχει εργαστεί ως οικονοµικός
διευθυντής σε µεγάλη ιδιωτική εταιρία και ως σύµβουλος επιχειρήσεων. ∆ιετέλεσε υπεύθυνος ύλης του
φορολογικού περιοδικού ΕΨΙΛΟΝ 7 το 2002. Έχει συγγράψει και δηµοσιεύσει οικονοµικές µελέτες και άρθρα
µε θέµατα φορολογικά και ανωνύµων εταιριών. Εργάζεται στην Εταιρία από το 2002.
Ο κ. Σβαρνάς Γεώργιος του Σωτηρίου είναι µέλος ∆.Σ. Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1974 και είναι
εκπαιδευτικός. Είναι πτυχιούχος του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
από το οποίο αποφοίτησε το 1997 µε βαθµό πτυχίου «Λίαν Καλώς» (7). Σήµερα εργάζεται ως µόνιµος
Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19) Β/θµιας Εκπ/σης στο 14ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ Τ.Ε.Ε. ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ.
Ο κ. Αµανατίδης Αµανάτιος του Αντωνίου, είναι επικεφαλής του τµήµατος Προγραµµατιστών. Έχει
εργαστεί ως Senior Developer και Development Manager ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού σε πολλές
εταιρίες, ενώ έχει παρακολουθήσει σειρά εξειδικευµένων σεµιναρίων που αφορούν θέµατα ανάλυσης και
σχεδίασης πληροφοριακών συστηµάτων, ροµποτικής και αυτοµατισµού. Εργάζεται στην Εταιρία από το
2002.
∆ιευθυντικά στελέχη
Ο κ. Κουλεµάνης Άγγελος του ∆ηµητρίου είναι υπεύθυνος της ∆ιεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης.
Είναι πτυχιούχος του Οικονοµικού Τµήµατος της Σχολής Νοµικής και Οικονοµικών Επιστηµών του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί σε ιδιωτικές εταιρίες, σε σειρά έργων µε
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αντικείµενο την ανάλυση πληροφοριακών συστηµάτων µε εξειδίκευση σε οικονοµικά και φορολογικά θέµατα.
Έχει διατελέσει συνεργάτης της Epsilon Net από την ίδρυσή της και είχε συµµετοχή σε σηµαντικό αριθµό
έργων πληροφορικής που η Εταιρία ανέπτυξε ως σήµερα.
Η κα Αναγνώστου Βασιλική του ∆ηµητρίου είναι επικεφαλής των τµηµάτων Ανάλυσης - Σχεδιασµού και
Φορολογικής - Τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών λογισµικού της Εταιρίας. Είναι πτυχιούχος του
τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί ως
σύµβουλος επιχειρήσεων και επιθεωρητής συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας της σειράς των προτύπων ISO
9000 σε πολλές επιχειρήσεις στην Βόρειο Ελλάδα. Εργάζεται στην Εταιρία από το 2004.
Ο κ. Πετκάκης Γεώργιος του ∆ηµοσθένους είναι επικεφαλής του τµήµατος Marketing της εταιρίας και σε
συνεργασία µε την εµπορική διεύθυνση χαράζει τη πολιτική των προωθητικών ενεργειών για τη προβολή
των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας. Επίσης, ως υπεύθυνος Marketing ασχολείται τόσο µε την
εταιρική προβολή, όσο και µε το «εσωτερικό Marketing» της εταιρίας. Ο κ. Πετκάκης εργάζεται στην Εταιρία
από το 2000 και έχει διατελέσει κατά το παρελθόν Υπεύθυνος πωλήσεων στην Περιφέρεια της Αττικής.
Τα µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη
πλειοψηφία. Μετά την εκλογή των µελών, το ∆.Σ. συγκροτείται σε σώµα καθορίζοντας αρµοδιότητες,
εξουσίες και τα καθήκοντά τους. Η δε διάρκεια θητείας των µελών του ∆.Σ. είναι 5ετής.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρίας κατά την
τελευταία διετία:
ONOMA

1/1/2005

30/11/2005

30/6/2006

ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ

30/9/2007
ν

ν

ν

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ

ν

ν

ν

ΚΟΥΤΚΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ

ν

ν

ν

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ και της ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ

ν

ΡΩΜΟΥ∆ΗΣ ΦΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΘΗΣ
ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΥΦΗΜΙΑΣ

ν
ν

ν

ν

ν

ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ και της ΖΩΗΣ
ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ν

ν

ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ν

ν
ν
ν

ν

∆ηλώσεις µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικών Στελεχών
1.

Εκτός από τις δραστηριότητες τους που συνδέονται µε την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην
Εταιρία, δεν ασκούν άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
 Ο κ. Μίχος είναι Πρόεδρος του ∆.Σ. της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΜΥ7 Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η οποία ασχολείται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο και δεν έχει συναφές
και συµπληρωµατικό λειτουργικό και επιχειρηµατικό αντικείµενο µε την Εταιρία. Συµµετέχει κατά
60% στο µετοχικό κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρίας.
 Ο κ. Κουτκουδάκης δεν συµµετέχει σε άλλη εταιρία.
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 Ο κ. Τσακνής είναι µέλος του ∆Σ της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΜΥ7 Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η οποία ασχολείται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο και δεν έχει συναφές
και συµπληρωµατικό λειτουργικό και επιχειρηµατικό αντικείµενο µε την Εταιρία.
 Ο κ. Ρωµούδης είναι µέλος του ∆Σ της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΜΥ7 Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η οποία ασχολείται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο και δεν έχει συναφές
και συµπληρωµατικό λειτουργικό και επιχειρηµατικό αντικείµενο µε την Εταιρία.
 Η κα Ζαρογιάννη είναι µέλος του ∆Σ της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΜΥ7 Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η οποία ασχολείται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο και δεν έχει συναφές
και συµπληρωµατικό λειτουργικό και επιχειρηµατικό αντικείµενο µε την Εταιρία.
 Ο κ. Σβάρνας δεν συµµετέχει σε άλλη εταιρία.
2.

∆εν είναι σύζυγοι και συγγενείς µέχρι και 2ου βαθµού µε µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή
εποπτικών οργάνων της Εταιρίας ή διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας.

3.

∆εν διατελούν σήµερα µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ούτε είναι εταίροι σε
άλλη εταιρία ή νοµικό πρόσωπο, µε την προαναφερόµενη εξαίρεση των κ.κ. Μίχου, Τσακνή, Ρωµούδη,
Ζαρογιάννη, οι οποίοι είναι µέλη του ∆Σ της εταιρίας ΜΥ7 Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

4.

∆εν υφίστανται τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση
δόλιας πράξης και δεν έχουν αναµιχθεί σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση,
αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης επιχειρηµατικής
δραστηριότητας,

χρηµατιστηριακών

συναλλαγών,

επαγγέλµατος

ως

σύµβουλος

επενδύσεων,

διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.
5.

∆εν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δηµόσιας επίσηµης κριτικής ή/και κύρωσης εκ µέρους των
καταστατικών ή ρυθµιστικών αρχών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν επαγγελµατικών οργανώσεων στις
οποίες µετέχω) κατά τη διάρκεια των πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.

6.

Η τοποθέτησή τους στο αξίωµά τους δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας
µετόχων της Εταιρίας ή συµφωνίας µεταξύ της Εταιρίας και πελατών της, προµηθευτών της ή άλλων
προσώπων.

7.

∆εν υφίσταται καµία επιχειρηµατική σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή µεταξύ της εταιρίας και
των εταιριών στα µετοχικά κεφάλαια των οποίων συµµετέχουν, πλην της από 02.07.2007 σύµβασης
κατασκευής site ηλεκτρονικού εµπορίου, που έχει συνάψει η εταιρία ΜΥ7 Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ µε την Εταιρία, συνολικής αµοιβής µε ΦΠΑ 178.500€.

8.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµά τους δεν δηµιουργούν στο πρόσωπό τους οποιαδήποτε
σύγκρουση µε ιδιωτικά τους συµφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.
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12. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας δίνει έµφαση τόσο στη διαφοροποίηση της υπάρχουσας σύνθεσης
υπηρεσιών/προϊόντων της (π.χ. επέκταση σειράς business software, επένδυση 12.2.1. κατωτέρω), όσο και
στην ανάπτυξή του µε την προσθήκη νέων για την ελληνική αγορά προϊόντων (π.χ. προϊόντα ενηµέρωσης
και εφαρµογές λογισµικού για κάθετες αγορές). Επιπλέον, η φύση των εργασιών της Εταιρίας µε το
ιδιαιτέρως εκτεταµένο πελατολόγιό της (17.000 συνδροµητές) καθιστά επιβεβληµένη την ανάγκη
υποστήριξης της διαχείρισής του από εξειδικευµένο πληροφοριακό σύστηµα πελατειακών σχέσεων (αγορά
και εγκατάσταση CRM για την διαχείριση του πελατολογίου της) σε αντικατάσταση της υφιστάµενης
εφαρµογής MS Access η οποία έχει περιορισµένες συγκριτικά δυνατότητες. Πιο αναλυτικά:

12.1. Επενδύσεις που βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης
Στην κατηγορία αυτή αναλύονται οι επενδύσεις που έχουν ήδη σχεδιαστεί και για τις οποίες έχουν εγκριθεί
αποφάσεις χρηµατοδότησης από αναπτυξιακά προγράµµατα και έχουν δεσµευτεί οι αναγκαίοι λοιποί
οικονοµικοί πόροι για την απρόσκοπτη χρηµατοδότησή τους.

12.1.1.

Ανάπτυξη προϊόντων ενηµέρωσης για κάθετες αγορές (Estate Plan

& Estate Law)
Το έργο αφορά την ανάπτυξη δύο πρωτοποριακών βάσεων δεδοµένων (Estate Plan & Estate Law) ψηφιακού
περιεχοµένου οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες και απαιτήσεις ενός ευρύτερου δυνητικού πελατειακού
κοινού της εταιρίας (δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, µηχανικοί, κλπ) το οποίο µέχρι στιγµής δεν καλύπτονταν
από τα υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες της, για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων
και την αναζήτηση και µελέτη της νοµοθεσίας Ακινήτων.
Το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρήσεων «Ψηφιακό Μέλλον» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2008. Ο προϋπολογισµός του έργου
ανέρχεται στις 356.854,10 €, ενώ το 45% του έργου (160.462,85 €) θα χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα
«Ψηφιακό Μέλλον».
Στα πλαίσια του προτεινόµενου έργου η οµάδα έργου θα εστιάσει στα θέµατα αποτύπωσης – ψηφιοποίησης
των τιµών των αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών καθώς και µιας εύκολης
αναζήτησης πληροφορίας για την αναζήτηση της τελικής τιµής ζώνης ανά περίπτωση καθώς και των
επιµέρους

συντελεστών,

όπως

συντελεστής

εµπορικότητας,

συντελεστής

οικοπέδου,

συντελεστής

εκµετάλλευσης ισογείου κλπ (Estate Plan).
Ο χρήστης θα µπορεί κυρίως µε την χρήση του ∆ιαδικτύου, να έχει πρόσβαση στην παραπάνω βάση
δεδοµένων και µε βάση τα κριτήρια που θα εισάγει να έχει τις τιµές των αντικειµενικών αξιών, και όχι µόνο,
για συγκεκριµένο σηµείο του συστήµατος αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Μέσω ASP εφαρµογής θα υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση στην βάση και άντληση δεδοµένων. Εκτός από
την ASP εφαρµογή, θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης, µέσα από τις εφαρµογές της Epsilon Net για
αξιοποίηση των δεδοµένων της ψηφιοποίησης και ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων στα διάφορα
φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5 κλπ)
Επίσης θα αναπτυχθεί ειδική βάση δεδοµένων µε το σύνολο της νοµοθεσίας που αφορά τα ακίνητα στην
Ελλάδα (Estate Law), η οποία θα καλύψει τις ειδικές ανάγκες δικηγόρων, συµβολαιογράφων και µηχανικών.
Οι συνεργάτες (προµηθευτές) οι οποίοι επιλέχθηκαν για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου της Epsilon
Net, είναι καταξιωµένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της πληροφορικής αρκετά χρόνια
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(Infoshop A.E., Group Technology A.E.), έχοντας αναλάβει και υλοποιήσει µε απόλυτη επιτυχία µεγάλα έργα
τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δηµόσιο τοµέα.

12.1.2.

Εγκατάσταση ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος CRM

και αναβάθµιση του εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών
Η Εταιρία για την διαχείριση του πελατολογίου και των επαφών των πωλητών µε το πελατολόγιο
χρησιµοποιεί την βάση δεδοµένων MS Access. Η Εταιρία λόγω της φύσης της (πελατολόγιο µεγάλο µε
17.000 περίπου συνδροµητές), έχει µεγάλη ανάγκη από την σωστή διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες
της, την σωστή και έγκαιρη ενηµέρωσή τους για ανανέωση της πώλησης, την ενηµέρωσή τους για νέα
προϊόντα, την δηµιουργία και προώθηση µε αυτόµατο τρόπο πολιτικών marketing, τη σωστή διαχείριση
πληροφοριών εµπορικής φύσης (π.χ. παραγγελίες, αρνήσεις, επανακλήσεις, κλπ) µε πληροφορίες
οικονοµικής φύσης (τιµολόγηση, οφειλή, οικονοµικός διακανονισµός, κλπ).
Η χρήση της εφαρµογής MsAccess στην λειτουργική ροή εργασιών της επιχείρησης παρέχει περιορισµένες
δυνατότητες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών καλύπτοντας µερικώς µόνο τις ανάγκες της
επιχείρησης, αναγκάζοντας στελεχιακό δυναµικό να απασχολείται µε την διενέργεια εργασιών διασταύρωσης
και επιβεβαίωσης στοιχείων. Η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήµατος θεωρήθηκε επιβεβληµένη από τη
∆ιοίκηση της Εταιρίας, για την εξυπηρέτηση του υφιστάµενου πελατολογίου της και την αποτελεσµατικότερη
προσέγγιση νέων πελατών, προσφέροντας παράλληλα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξυπηρέτησης και
υποστήριξης.
Για τους παραπάνω λόγους η Εταιρία προέβη στην παραγγελία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος CRM για να
επιτύχει την δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος πληροφόρησης για τις σχέσεις της µε τους
πελάτες, καθώς και ένα σύστηµα εσωτερικής καλής λειτουργίας. Στόχος της επένδυσης είναι η
αντικατάσταση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήµατος µε ένα πληροφοριακό σύστηµα το οποίο µε
ενιαίο τρόπο θα καλύψει το σύνολο των αναγκών της Εταιρίας. Η εφαρµογή ενός προηγµένου
πελατοκεντρικού συστήµατος µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας των
front-office τµηµάτων, και στην ταυτόχρονη µείωση του λειτουργικού κόστους προσέγγισης, διαχείρισης και
εξυπηρέτησης του πελατολογίου.
Παράλληλα, µε την αγορά του CRM η Εταιρία προγραµµατίζει την σταδιακή αναβάθµιση και ενίσχυση του
εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών, δηλαδή εξυπηρετητές (servers), σταθµούς εργασίας (desktops,
laptops, RDAs, κλπ), τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και περιφερειακό εξοπλισµό (εκτυπωτές, scanners, κλπ)
για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος CRM, αλλά και για την άριστη, αποδοτικότερη
και παραγωγικότερη διαχείριση των πληροφοριών και της ροής εργασιών του προσωπικού της Εταιρίας.
Σηµαντικό τµήµα του εξοπλισµού έχει ήδη εγκατασταθεί.
Επιπλέον, η Εταιρία προέβη στην λήψη παροχής υπηρεσιών από εξωτερικούς συµβούλους µε την εκπόνηση
µελετών σχετιζόµενων µε το επιχειρηµατικό σχέδιο και αναφερόµενων στο εσωτερικό και εξωτερικό
περιβάλλον της επιχείρησης (π.χ. ανασχεδιασµός των επιχειρηµατικών διαδικασιών, αναδιοργάνωση των
επιµέρους λειτουργιών της επιχείρησης, marketing plan, κλπ).
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο 1.237.465,07 €, ενώ το 45% του έργου (556.859,28 €) θα
χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα 2.5.3. Α΄ κύκλος – «Επιχειρηµατικά σχέδια Υφιστάµενων Μεσαίων
Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών Ποιότητας» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Η
ολοκλήρωση του οποίου αναµένεται να πραγµατοποιηθεί τον Μάιο του 2008.
Ο στόχος της εφαρµογής ενός συστήµατος CRM είναι διττός: Αφ’ ενός αποβλέπει στην αύξηση της εισροής
νέων πελατών (customer acquisition), και αφ’ ετέρου στην διατήρηση αφοσιωµένου πελατολογίου µε
επαναληπτικές πωλήσεις (customer retention through repeat sales).
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12.2. Επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν στο µέλλον και για τις
οποίες έχουν ληφθεί ισχυρές δεσµεύσεις
Στην κατηγορία αυτή αναλύονται οι επενδύσεις που σκοπεύει να υλοποιήσει η Εταιρία την προσεχή διετία,
έχουν αποφασιστεί από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο ενώ έχει ενηµερωθεί και η πελατειακή βάση της
Εταιρίας για τα σχέδια αυτά.

12.2.1.

Ανάπτυξη

της

επιχειρηµατικής

µονάδας

Business

Software

(προγράµµατα εµπορικής διαχείρισης) σε νέες αγορές (Ξενοδοχεία,
Βενζινάδικα και Συνεργεία Αυτοκινήτων)
Η επιχειρηµατική µονάδα Business Software της Εταιρίας αποτελείται από ολοκληρωµένα προγράµµατα
παρακολούθησης, τήρησης, συντονισµού και ελέγχου των επιχειρησιακών λειτουργιών µίας επιχείρησης,
προσφέροντας παράλληλα την απαραίτητη πληροφόρηση και τη δυνατότητα εύκολης αξιοποίησης της
πληροφορίας που η επεξεργασία της θα οδηγήσει στη λήψη σηµαντικών επιχειρηµατικών αποφάσεων (βλ.
σχετικά το κεφάλαιο 1.1.2 Business Software (προγράµµατα Εµπορικής ∆ιαχείρισης & Μισθοδοσίας), στη
σελίδα 17 του παρόντος).
Στα πλαίσια της διαφοροποίησης του µίγµατος των υπηρεσιών της από τον ανταγωνισµό και τον
εµπλουτισµό του «πακέτου» των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών της η Εταιρία αναµένεται να
διεισδύσει την επόµενη διετία µε την σειρά Business Software σε 3 νέες αγορές (Ξενοδοχεία, Βενζινάδικα και
Συνεργεία Αυτοκινήτων).
Στα διακριτά υποσυστήµατα (modules) από τα οποία θα αποτελείται η νέα πλατφόρµα της σειράς Business
Software για τις νέες αγορές (Ξενοδοχεία, Βενζινάδικα και Συνεργεία Αυτοκινήτων), θα πραγµατοποιηθούν
σειρά τροποποιήσεων και παραµετροποιήσεων (αποτελώντας ουσιαστικά 3 νέα project για το τµήµα
Παραγωγής της Εταιρίας) ώστε να µπορέσει να προσαρµοστεί και να καλύψει τις ανάγκες τις 3 νέων αγορών.
Τα 3 νέα προϊόντα λογισµικού της σειράς Business Software που θα αναπτυχθούν για τις νέες αγορές θα
προσφέρουν µία σειρά από επιπλέον πλεονεκτήµατα τα οποία παρατίθενται παρακάτω:
-

Αυξηµένη ασφάλεια, n-tier Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική σχεδιασµού συστηµάτων, η οποία βασίζεται στο µοντέλο n-tier είναι αρχιτεκτονική τύπου
πελάτη – διακοµιστή (client server). Ένα παράδειγµα n-tier Αρχιτεκτονικής είναι το 3-tier, κατά την οποία το
περιβάλλον, η λογική λειτουργίας, η αποθήκευση δεδοµένων και η πρόσβαση στα δεδοµένα αναπτύσσονται
και διατηρούνται σαν ανεξάρτητα υποσυστήµατα (modules), πολύ συχνά και ως ξεχωριστές πλατφόρµες.
-

Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης που δίνει τη δυνατότητα για άµεση ενσωµάτωση των νέων απαιτήσεων

Αυτός ο τρόπος σχεδιασµού προσφέρει εµφανή πλεονεκτήµατα καθώς καθιστά εύκολο τον ανασχεδιασµό
αλλά και την ενσωµάτωση νέας λειτουργικότητας στην εφαρµογή.
-

Απόλυτα εναρµονισµένη εφαρµογή µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Η εφαρµογή προσφέρει µεγαλύτερη ευχέρεια στον χρήστη καθώς δεν χρειάζονται επιπλέον προσαρµογές για
τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..
-

Πλήρης διαχείριση δικαιωµάτων χρηστών

Η ενσωµάτωση της δυνατότητας διαχείρισης δικαιωµάτων επιτρέπει την εφαρµογή πολιτικής ασφαλείας για
τα ευαίσθητα δεδοµένα που θα διαχειρίζεται το σύστηµα, εξασφαλίζοντας για κάθε χρήστη το επίπεδο
πρόσβασης που επιθυµεί η Εταιρία αυτός να έχει.
-

Πλήρης παραµετροποίηση από τον χρήστη των γεφυρών ενηµέρωσης όλων των υποσυστηµάτων

Η ενσωµάτωση του παραπάνω χαρακτηριστικού επιτρέπει την εύκολη διαχείριση από τον χρήστη των
επιµέρους υποσυστηµάτων της εφαρµογής.
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-

Τυποποιηµένο λογιστικό σχέδιο µε την ευθύνη της επιστηµονικής οµάδας της Epsilon Net

Η Εταιρία µέσω του χαρακτηριστικού αυτού, παρέχει τυποποίηση και συνεπώς διευκόλυνση του χρήστη
λογιστικού σχεδίου.
-

Αυτοµατοποιηµένη ενηµέρωση µέσω e-mail των εφαρµογών extra του εξωτερικού λογιστή

Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό παρέχει τη δυνατότητα εύκολης σύνδεσης των εφαρµογών που
χρησιµοποιεί η Εταιρία µε τις εφαρµογές εξωτερικών λογιστών καθώς και την εύκολη ενηµέρωσή τους.
-

Αναβαθµίσεις (updates) µέσω Internet µέσα από την ίδια εφαρµογή και αυτόµατη ενηµέρωση των
χρηστών για την ύπαρξη νέων αναβαθµίσεων

Με το χαρακτηριστικό αυτό παρέχεται στους χρήστες µία επιπλέον λειτουργικότητα.
-

∆υνατότητα σύνδεσης της εφαρµογής µε ταµειακές µηχανές

Το συγκεκριµένο έργο χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και σηµαντικές απαιτήσεις σε ανθρώπινους
πόρους και ικανό αριθµό στελεχών σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του (σχεδιασµός, ανάπτυξη και ανάλυση
εφαρµογής, υλοποίηση εφαρµογής). Η ανάπτυξη του συγκεκριµένου επενδυτικού προγράµµατος θα
πραγµατοποιηθεί από το τµήµα παραγωγής της Epsilon Net (in-house). Για τον σκοπό αυτό θα απασχοληθεί
µέρος του υφιστάµενου προσωπικού της επιχείρησης (αναλυτές, προγραµµατιστές, software engineers,
quality controllers, τεχνικοί πληροφορικής).
Για την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται ότι θα απασχοληθούν σε χρονικό διάστηµα 24 µηνών συνολικά
28 άτοµα. Οι απαιτούµενοι ανθρωποµήνες εργασίας των στελεχών της Εταιρίας υπολογίζονται σε 549.
Το συνολικό κόστος της επένδυσης αναµένεται να ανέλθει στο €1.250.000, κόστος το οποίο θα
χρηµατοδοτηθεί από τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Εταιρία από την εισαγωγή της στην ΕΝ.Α.

12.2.2.

Ανάπτυξη CRM (Customer Relationship Management)

Στα πλαίσια της επενδυτικής και αναπτυξιακής στρατηγικής της, η Εταιρία αναµένεται να αναπτύξει και να
δηµιουργήσει την επόµενη διετία ακόµα ένα προϊόν, το οποίο θα είναι εντελώς νέο (δεν θα βασίζεται στην
σειρά Business Software ή Extra Software) και θα περιλαµβάνει καινοτόµα χαρακτηριστικά έναντι των
ανταγωνιστικών προϊόντων της αγοράς. Πρόκειται για την ανάπτυξη CRM (Customer Relationship
Management) συστήµατος, το οποίο θα αποτελέσει πολύτιµο τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση
ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηµατικής στρατηγικής από τα τµήµατα και τα κανάλια εξυπηρέτησης της
κάθε επιχείρησης. Στόχος της ανάπτυξης του CRM θα αποτελέσει η οργάνωση των διαδικασιών διαχείρισης
του πελάτη πριν, κατά τη διάρκεια, και µετά την πώληση, αυτοµατοποιώντας τις λειτουργίες marketing,
πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Τo CRM θα προσφέρει γνώση του προφίλ του πελάτη και της
συνολικής «αξίας» του για την κάθε εταιρία, καθώς και προσωποποιηµένη διαχείριση και εξυπηρέτηση µε
βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του.
Στόχος της Epsilon Net είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού, αξιόπιστου και ολοκληρωµένου πληροφοριακού
συστήµατος που, πέρα από την απλή παρακολούθηση των επιµέρους τοµέων της επιχείρησης, θα
αυτοµατοποιεί και όλες τις λειτουργίες σχεδιασµού, προγραµµατισµού και διαχείρισης των επιχειρηµατικών
πόρων, θα υποστηρίζει τις καθηµερινές λειτουργίες και διαδικασίες της Εταιρίας (work-flow) και επιπλέον θα
δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας και εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών µε άλλα, ετερογενή συστήµατα.
Επίσης, το πληροφοριακό σύστηµα CRM θα προσαρµόζεται στις δοµές και τις ιδιαιτερότητες της κάθε
επιχείρησης και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, ενώ παράλληλα θα δίνει τη δυνατότητα κάλυψης
των σύγχρονων απαιτήσεων καθώς και της µελλοντικής της ανάπτυξης.
Επιπλέον, θα παρέχει στην κάθε επιχείρηση τα κατάλληλα εργαλεία που θα της επιτρέπουν να διαχειρίζεται
απρόσκοπτα και αποτελεσµατικά το δίκτυο συνεργατών της, να παρακολουθεί την εξέλιξη και τη συνολική
πρόοδο των επιχειρηµατικών σχέσεων, και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες για την αύξηση των εσόδων και του
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µεριδίου αγοράς της µέσω επιχειρηµατικών συνεργιών. Παραδείγµατα τέτοιων συνεργιών είναι οι σταυρωτές
πωλήσεις (cross-selling) καθώς και η παρακολούθηση των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε συνεργάτες
(outsourcing), µε στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πελάτη.
Πιο συγκεκριµένα το CRM που αναµένεται να αναπτύξει η Epsilon Net θα αποτελείται από τα παρακάτω
διακριτά υποσυστήµατα:
-

∆ιαχείριση / Οργάνωση

-

Υποσύστηµα Αυτοµατισµού Marketing (Marketing Automation)

-

Υποσύστηµα Αυτοµατισµού Πωλήσεων (Sales Force Automation)

-

Υποσύστηµα Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service & Support)

-

Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Προϊόντων (Product Catalogue)

-

Υποσύστηµα ∆ραστηριοτήτων (Activities)

-

Υποσύστηµα Εκροών (Reporting)

-

Υποσύστηµα ∆ιασύνδεσης µε Τηλεφωνικό Κέντρο (Call Center & CTI)

-

Υποσύστηµα e-Business

Επίσης το προτεινόµενο πληροφοριακό σύστηµα CRM θα περιλαµβάνει και υποσύστηµα παραγωγής
στατιστικών αναφορών (MIS). Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης του αποτελέσµατος σε όλα τα
standard format αρχείων (Excel, ASCII, DBF, HTML κλπ). Η δυνατότητα αποθήκευσης σε µορφή HTML δίνει
την δυνατότητα εύκολης και άµεσης δηµοσίευσης στοιχείων στο Internet ή στο Intranet του οργανισµού.
Επίσης θα υποστηρίζονται πλήρως γραφικές εκτυπώσεις, σε οποιαδήποτε υποστηριζόµενη µορφή από το
λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows.
Επιπλέον, το λογισµικό CRM θα περιλαµβάνει και σύστηµα εσωτερικής συνεργασίας µε σκοπό την αύξηση
της παραγωγικότητας της οµάδας καθώς και την καλύτερη παρακολούθηση των εργασιών της οµάδος.
Το σύστηµα εσωτερικής συνεργασίας θα περιέχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Α. Shared Calendar & Event Coordination
Β. ∆ιαχείριση Εγγράφων
Γ. Σύστηµα διαχείρισης εταιρικής γνώσης
∆. Σύστηµα διαχείρισης έργων
Το συγκεκριµένο έργο χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και σηµαντικές απαιτήσεις σε ανθρώπινους
πόρους και ικανό αριθµό στελεχών σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του (σχεδιασµός, ανάπτυξη και ανάλυση
εφαρµογής, υλοποίηση εφαρµογής). Η ανάπτυξη του συγκεκριµένου επενδυτικού προγράµµατος θα
πραγµατοποιηθεί από το τµήµα παραγωγής της Epsilon Net (in-house). Για τον σκοπό αυτό θα απασχοληθεί
µέρος του υφιστάµενου προσωπικού της επιχείρησης (αναλυτές, προγραµµατιστές, software engineers,
quality controllers, τεχνικοί πληροφορικής).
Για την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται ότι θα απασχοληθούν σε χρονικό διάστηµα 24 µηνών συνολικά
28 άτοµα. Οι απαιτούµενοι ανθρωποµήνες εργασίας των στελεχών της Εταιρίας υπολογίζονται σε 287.
Το συνολικό κόστος της επένδυσης αναµένεται να ανέλθει στις 650.000 €, κόστος το οποίο θα
χρηµατοδοτηθεί από τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Εταιρία από την εισαγωγή της στην ΕΝ.Α.
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται µε συνοπτικό τρόπο το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας που αναλύθηκε ανωτέρω για την επόµενη διετία:
∆απάνες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

µηχανηµάτων &

∆απάνες

Υπηρεσίες ανάπτυξης

εξοπλισµού

λογισµικού

λογισµικού

Άυλες δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ
Σύνολο

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008-2009

6.000,00

356.584,10

0,00

356.584,10

54.000,00

1.237.465,07

0,00

1.237.465,07

Α. Επενδύσεις που βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης
1. Ανάπτυξη προϊόντων ενηµέρωσης για
κάθετες αγορές (Estate Plan & Estate
Law)

24.144,10

106.440,00

275.126,67

908.338,40

220.000,00

2. Εγκατάσταση ολοκληρωµένου
πληροφοριακού συστήµατος CRM για
υποστήριξη του πελατολογίου της
Epsilon και αναβάθµιση του εξοπλισµού
πληροφορικής και επικοινωνιών

Β. Επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν στο µέλλον και για τις οποίες έχουν ληφθεί ισχυρές δεσµεύσεις
3. Ανάπτυξη προγραµµάτων της σειράς
Business Software για νέες αγορές
(Ξενοδοχεία, Βενζινάδικα και Συνεργεία
Αυτοκινήτων) - 549 ανθρωποµήνες 28
στελεχών διαφόρων ειδικοτήτων

650.000

600.000

650.000,00

600.000,00

1.250.000,00

350.000

300.000

350.000,00

300.000,00

650.000,00

1.220.000,00

900.000,00

2.594.049,17

900.000,00

3.494.049,17

4. Ανάπτυξη CRM (Customer
Relationship Management) - 287
ανθρωποµήνες 28 στελεχών διαφόρων
ειδικοτήτων
ΣΥΝΟΛΟ
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299.270,77

1.014.778,40

60.000,00
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12.3. Στόχοι και προσδοκώµενα οφέλη του επενδυτικού προγράµµατος
H Epsilon Net A.E. αποτελεί σήµερα µια από τις πιο εξειδικευµένες και µε ολοκληρωµένη γκάµα προϊόντων
και υπηρεσιών εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Κύρια αντικείµενά της αποτελούν:
α) η ανάπτυξη προϊόντων πληροφορικής και software (εφαρµογές λογισµικού και ανάπτυξη βάσεων
δεδοµένων) και
β) η παροχή εξειδικευµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, επιµόρφωσης και κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων
Η Epsilon Net τα τελευταία χρόνια επενδύει κυρίως στη δηµιουργία εφαρµογών τυποποιηµένου λογισµικού
για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες και στην ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων και προϊόντων
ενηµέρωσης µέσω διαδικτύου, (προϊόντα σειράς Business Software και Epsilon Network), τα οποία είχαν
ευρεία αποδοχή από το αγοραστικό κοινό, γιατί αποτελούν πολύτιµα εργαλεία εργασίας, συνοδευόµενα από
άρτια φορολογική και τεχνική υποστήριξη.
Στρατηγικός στόχος της Εταιρίας είναι η ανάπτυξη της και η αύξηση του µεριδίου αγοράς της πανελλαδικά µε
την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων στους πελάτες της. Για αυτό το λόγο κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη
εκσυγχρονισµού των υποδοµών της και των συστηµάτων αυτοµατοποίησης και παρακολουθησης των
πελατών της και του δικτύου συνεργατών της. Παράλληλα η δηµιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών,
παράλληλα µε τον συνεχή ανανέωση των ήδη υφισταµένων προϊόντων της, θα ενισχύσει την στρατηγική
της ολοκληρωµένης κάλυψη των αναγκών του πελατολογίου της και στην επέκτασή του.
Στα πλαίσια της διαφοροποίησης του µίγµατος των υπηρεσιών της από τον ανταγωνισµό και τον
εµπλουτισµό του «πακέτου» των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών της για την ικανοποίηση των
νέων αναγκών που προκύπτουν από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες η Epsilon Net ήδη
έχει ξεκινήσει την υλοποίηση δύο µεγάλων επενδυτικών έργων (ανάπτυξη των πρωτοποριακών βάσεων
δεδοµένων «Estate Plan & Estate Law» και εγκατάσταση ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος CRM
παράλληλα µε την αναβάθµιση του εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών), ενώ αναµένεται να
ξεκινήσει την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής µονάδας Business Software (προγράµµατα εµπορικής
διαχείρισης) σε νέες αγορές (Ξενοδοχεία, Βενζινάδικα και Συνεργεία Αυτοκινήτων) και την ανάπτυξη
λογισµικού CRM (Customer Relationship Management).
Γενικός επιχειρησιακός στόχος της Εταιρίας είναι η ενίσχυσή της στην αγορά της πληροφορικής µε την
διατήρηση της ηγετικής της θέσης όσον αφορά στα υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και η αύξηση
του µεριδίου αγοράς της µε την ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών προϊόντων για την επίτευξη της αύξησης
του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της.
Σηµαντικό ρόλο στον δυναµικό χαρακτήρα της Εταιρίας (ραγδαία αύξηση οικονοµικών µεγεθών τα τελευταία
χρόνια) διαδραµατίζει τόσο το µεγάλο πελατολόγιο της, που αποτελείται από 17.000 περίπου συνδροµητές,
όσο και το άρτια οργανωµένο δίκτυο εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων της (115 αντιπρόσωποι
πανελλαδικά), οι οποίο αναλαµβάνουν την προώθηση, πώληση και υποστήριξη των προϊόντων της Εταιρίας
στην αγορά ευθύνης τους, διαθέτοντας και αξιοποιώντας την απαραίτητη τεχνογνωσία για τις ιδιαιτερότητες
των τοπικών αγορών.
Ο στόχος της Εταιρίας, που επιτυγχάνεται συνεχώς, είναι παράλληλα µε την προσέλκυση νέων συνδροµητών
στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, να πωλεί στο ήδη υπάρχον δυναµικό πελατολόγιο της ολοένα και
περισσότερα προϊόντα. Ο συνδροµητικός χαρακτήρας των προϊόντων και η εδραίωση σχέσης εµπιστοσύνης
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ανάµεσα σε πελάτες και εταιρία διευκολύνει τον στόχο αυτό. Η Εταιρία δραστηριοποιείται πανελλαδικά µε
συνδροµητές σε όλη την χώρα.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα οφέλη των επενδυτικών κινήσεων:

Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών και των λειτουργικών και διοικητικών
διαδικασιών της επιχείρησης
Η εγκατάσταση ολοκληρωµένου εσωτερικού πληροφοριακού συστήµατος CRM παράλληλα µε την
αναβάθµιση του εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών θα συντελέσει στην κάλυψη των αναγκών της
Εταιρίας για Εµπορική & Οικονοµική

∆ιαχείριση µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, την

αξιολόγηση και υποστήριξή τους. Τα οφέλη αυτά θα επιδράσουν θετικά στην ποιοτική και ποσοτική
αναβάθµιση της Εταιρίας στοιχείο που αποτελεί αναµφίβολα προσδοκία της κάθε επιχείρησης που στοχεύει
στην περαιτέρω εξάπλωσή της σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Επιπλέον, διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι το κόστος απόκτησης νέων πελατών είναι πολύ υψηλότερο σε
σχέση µε το κόστος διατήρησης του υφιστάµενου πελατολογίου. Με αυτά τα δεδοµένα, η αναγνώριση των
πελατών «υψηλής αξίας», και η οικοδόµηση µακροχρόνιας σχέσης εµπιστοσύνης µαζί τους, αποτελεί βασικό
µοχλό της επιχειρηµατικής στρατηγικής της Epsilon Net. Ακριβώς αυτό το στόχο θα υπηρετήσει η υιοθέτηση
ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού συστήµατος CRM.
Ανάπτυξη νέων καινοτόµων προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής
Η Εταιρία ήδη βρίσκεται στην υλοποίηση δύο νέων πρωτοποριακών βάσεων δεδοµένων «Estate Plan &
Estate Law», ενώ αναµένεται να ξεκινήσει την ανάπτυξη εφαρµογών εµπορικής διαχείρισης για νέες κάθετες
αγορές (Ξενοδοχεία, Βενζινάδικα και Συνεργεία Αυτοκινήτων) και την ανάπτυξη εφαρµογής CRM για µεσαίες
επιχειρήσεις (Customer Relationship Management).
Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή ολοκληρωµένων λύσεων στους πελάτες της και ο εµπλουτισµός των ήδη
υπαρχόντων προϊόντων της µε νέα στα πλαίσια της διαφοροποίησης του µίγµατος των προϊόντων της από
τον ανταγωνισµό και τον εµπλουτισµό του «πακέτου» των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η
Epsilon Νet έχει καταφέρει να προσφέρει µία µεγάλη οµάδα προϊόντων και υπηρεσιών για την ολοκληρωµένη
κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και του επαγγελµατία λογιστή – φοροτεχνικού µέσα από ένα σύνολο
συνδεδεµένων προϊόντων και υπηρεσιών των δύο επιχειρηµατικών µονάδων (business unit), αναπτύσσοντας
σχέσεις συνεργασίας µε τους πελάτες της και συνδυάζοντας προϊόντα & υπηρεσίες «υψηλής προστιθέµενης
αξίας» µε την διασφάλιση της επιστηµονικής εγκυρότητας και της τεχνολογικής υπεροχής.
Στόχος της Εταιρίας είναι να αυξήσει ακόµα περισσότερο το µερίδιο αγοράς της και την αναγνωρισιµότητά
της (brand awareness), µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της.
Η ανάπτυξη των παραπάνω προϊόντων θα συντελέσει σε µια σειρά από άµεσα και έµµεσα οφέλη όπως:
-

Ενίσχυση των ολοκληρωµένων σχέσεων µε τους υπάρχοντες πελάτες.

-

∆ιεύρυνση της πελατειακής βάσης µε την διείσδυση της Εταιρίας σε νέες κάθετες αγορές.

-

∆ηµιουργία ισχυρού εταιρικού προφίλ και καλής φήµης µέσα από την ανάπτυξη προϊόντων νέας
τεχνολογίας που προσφέρουν πρωτότυπες λύσεις στα προβλήµατα των συγχρόνων επαγγελµατιών

-

Αύξηση του κύκλου εργασιών και του µεριδίου αγοράς της επιχείρησης.

-

Υλοποίηση εξελιγµένων τεχνολογικά εφαρµογών και αξιοποίηση του διαδικτύου.

-

Ενίσχυση της στελέχωση της Εταιρίας µε νέους εξειδικευµένους επιστήµονες, γνώστες των νέων
τεχνολογιών που θα χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξή και την υποστήριξη των εφαρµογών προς τους
ήδη υπάρχοντες αλλά και τους νέους πελάτες.
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12.4. Τρόπος χρηµατοδότησης
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο τρόπος χρηµατοδότησης του επενδυτικού προγράµµατος της
Εταιρίας:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝ
ΕΣ ΤΑΜ. ΡΟΕΣ
(Κέρδη)

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΜΚ ΛΟΓΩ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝ.Α

2008-2009

Α. Επενδύσεις που βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης
1. Ανάπτυξη προϊόντων
ενηµέρωσης για κάθετες
αγορές (Estate Plan & Estate
Law)

196.121,26

160.462,85

356.584,10

556.859,28

1.237.465,07

2. Εγκατάσταση
ολοκληρωµένου
πληροφοριακού συστήµατος
CRM για υποστήριξη του
πελατολογίου της Epsilon και
αναβάθµιση του εξοπλισµού
πληροφορικής και
επικοινωνιών

230.605,79

450.000,00

Β. Επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν στο µέλλον και για τις οποίες έχουν ληφθεί ισχυρές δεσµεύσεις
3. Ανάπτυξη προγραµµάτων
της σειράς Business Software
για νέες αγορές (Ξενοδοχεία,
Βενζινάδικα και Συνεργεία
Αυτοκινήτων) - 549
ανθρωποµήνες 28 στελεχών
διαφόρων ειδικοτήτων

1.250.000,00

1.250.000,00

430.000,00

650.000,00

1.680.000,00

3.494.049,17

4. Ανάπτυξη CRM (Customer
Relationship Management) 287 ανθρωποµήνες 28
στελεχών διαφόρων
ειδικοτήτων

ΣΥΝΟΛΟ
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220.000,00

646.727,05

450.000,00

717.322,13
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13. ΤΑΣΕΙΣ -ΣΤΟΧΟΙ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Στον µεσοπρόθεσµο σχεδιασµό της Εταιρίας υπάρχουν σηµαντικές παράµετροι, οι οποίες αφορούν τάσεις της αγοράς που
έχουν διαγνωστεί και επιχειρηµατικές προοπτικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με βάση την ανάλυση τους, η Εταιρία έχει
προχωρήσει στην γενική αποτύπωση στόχων, τους οποίους και σταδιακά εξειδικεύει. Σχετική ανάλυση ακολουθεί:

13.1. Τάσεις και στόχοι
13.1.1.

Συνεχείς µεταβολές στην φορολογική και εργατική νοµοθεσία

Βασικό χαρακτηριστικό της φορολογικής νοµοθεσίας στην Ελλάδα αποτελούν οι συχνές αλλαγές αφενός λόγω της
προσαρµογής στην νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου λόγω του εκσυγχρονισµού του πλαισίου φορολόγησης
επιχειρήσεων και ιδιωτών. Οι νοµοθετικές αλλαγές αποτελούν συνήθως αφετηρία για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ηµερίδων
και σεµιναρίων (Epsilon Academy) και νέων ή αναβαθµισµένων προϊόντων λογισµικού και υψηλής τεχνολογίας (Epsilon
Software).
Οι αλλαγές δεν αποτελούν κίνδυνο για την Εταιρία, αφού διαθέτει οργανωµένη διαδικασία ανάλυσης και ενσωµάτωσης της
φορολογικής νοµοθεσίας, µε την ευθύνη της Επιστηµονικής της Οµάδας που αποτελείται τόσο από έµµισθους όσο και από
εξωτερικούς (τακτικούς και έκτακτους) συνεργάτες και η οποία λειτουργεί σε µόνιµη βάση (αντίστοιχες επιστηµονικές οµάδες
δεν διαθέτουν συνήθως οι υπόλοιπες εταιρίες πληροφορικής).

13.1.2.

Η εφαρµογή των ∆ΠΧΠ στις ΜΜΕ

Εντός του 2008 αναµένεται η ψήφιση του νέου ∆ΠΧΠ για τις Μικροµεσαίες επιχειρήσεις και στην συνέχεια την ανακοίνωση της
ηµεροµηνίας υποχρεωτικής εφαρµογής και για την Ελλάδα (το 2009 ή 2010).
Η εξέλιξη αυτή θα είναι ιδιαίτερα σηµαντική για: α) τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Εταιρίας (δραστηριοποιείται µε µεγάλη
επιτυχία στην εκπαίδευση των ∆ΛΠ / ∆ΠΧΠ εδώ και τέσσερα χρόνια σε συνεργασία µε το ΑΙΑ-Diploma in IFRS), β) για τις
εφαρµογές λογισµικού, αφού θα αποτελέσει την εκκίνηση για την αντικατάσταση από µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων των
υφιστάµενων εφαρµογών τους, γ) για τις Βάσεις ∆εδοµένων, οι οποίες θα εµπλουτιστούν µε τα νέα δεδοµένα και την
αντίστοιχη ελληνική και διεθνή νοµοθεσία που θα τα διέπουν.
Η Εταιρία έχει ήδη προγραµµατίσει τις διαδικασίες προσαρµογής των εφαρµογών της στα ∆ΠΧΠ και αναµένει την
οριστικοποίηση του πρότυπου (IFRS for SME’s)

13.1.3.

Συνεχής επέκταση του ∆ικτύου Μεταπωλητών προϊόντων Πληροφορικής

Το υφιστάµενο δίκτυο µεταπωλητών της Εταιρίας αυξάνει κάθε χρόνο σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφερθεί
ότι εντός του 2007 (µέχρι τον Σεπτέµβριο) εντάχθηκαν 12 νέοι συνεργάτες – επιχειρήσεις Πληροφορικής, οι οποίες έχουν ήδη
συµβάλλει µε αγορές περίπου €200χιλ στην αύξηση του κύκλου εργασιών της περιόδου 1/01-30/9/2007. Η ολοκληρωµένη
ανάπτυξη του ∆ικτύου τόσο ποσοτικά, αλλά ιδιαίτερα ποιοτικά (διαδικασίες συνεχούς εκπαίδευσης και πιστοποίησης) έχει ήδη
αποδώσει σηµαντικά αποτελέσµατα.

13.1.4.

Νέα προϊόντα για κάθετες αγορές του Epsilon Software και του Epsilon Network

Η διοίκηση της Εταιρίας έχει ήδη σχεδιάσει και ολοκληρώνει την δηµιουργία ειδικών προϊόντων (βάσεων δεδοµένων) και
σχεδιάζει την δηµιουργία ειδικών εφαρµογών λογισµικού για κάθετες αγορές µε ειδικά χαρακτηριστικά (σχετική ανάλυση έχει
προηγηθεί)
Η δηµιουργία αυτών των προϊόντων σηµατοδοτεί για την Εταιρία και την εκκίνηση µιας νέας επιχειρηµατικής στρατηγικής που
στοχεύει στην αξιοποίηση των ειδικών απαιτήσεων που υπάρχουν σε κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας (π.χ. νοµοθεσία
ακινήτων, πρόσθετα βιβλία ΚΒΣ) ώστε να εξασφαλίσει αύξηση των πωλήσεων της αλλά και υψηλότερο περιθώριο κερδοφορίας
(λόγω του περιορισµένου ανταγωνισµού).
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13.1.5.

Στοχευµένη διαφηµιστική παρουσία και αύξηση της αναγνωρισιµότητας

Η Εταιρία είναι σήµερα µια από τις σηµαντικότερες εταιρίες στην αγορά των λογιστών-φοροτεχνικών και των λογιστικών
γραφείων σε θέµατα εκπαίδευσης – ενηµέρωσης και τυποποιηµένου λογισµικού. Εδώ και 3 χρόνια µε βάση ένα ολοκληρωµένο
πρόγραµµα προώθησης και marketing (εκδηλώσεις, εκθέσεις, τηλεοπτική και ραδιοφωνική διαφήµιση) στοχεύει στην αύξηση
της αναγνωρισιµότητας στους επιχειρηµατίες και στα διοικητικά στελέχη των µεσαίων και µεγάλων εταιριών. Η αύξηση της
αναγνωρισιµότητας θα αποτελέσει τη βάση για πωλήσεις στις επιχειρήσεις στις οποίες η απόφαση λαµβάνεται από τον ίδιο τον
επιχειρηµατία.

13.1.6.

Ανταγωνιστές – εκτίµηση για την ανάπτυξη τους

Ο κύριος τοµέας που η Εταιρία έχει έντονο ανταγωνισµό είναι στο τυποποιηµένο λογισµικό (software).
Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας είναι ότι η σταδιακή ενίσχυση του δικτύου των µεταπωλητών της και η ολοκληρωµένη
οµάδα των προϊόντων της, θα αποτελέσουν την βάση για την επιτυχή αντιµετώπιση των κινήσεων των ανταγωνιστικών
εταιριών.
Η Εταιρία διαθέτει 3 βασικά πλεονεκτήµατα έναντι των ανταγωνιστών: α) είναι η µόνη που καλύπτει ταυτόχρονα ανάγκες
λογισµικού, πληροφόρησης και εκπαίδευσης β) έχει οργανωµένη εσωτερική Επιστηµονική Οµάδα γ) έχει πολύ καλό όνοµα
στους λογιστές.
Μειονεκτεί έναντι των παραδοσιακών ανταγωνιστών της στο γενικό εταιρικό µέγεθος και στην παρουσία της σε
χρηµατιστηριακές αγορές. Ο προσδοκώµενα αυξητικός ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης των πωλήσεων και η επικείµενη εισαγωγή
στην ΕΝ.Α του Χ.Α. αναµένεται ότι θα λειτουργήσουν σταδιακά ως αντίβαρο στην απόφαση του τελικού πελάτη (ειδικά στους
επιχειρηµατίες).
Επίσης µόνιµη στρατηγική της Εταιρίας είναι η πάρα πολύ καλή διαδικασία υποστήριξης (µέσω τηλεφώνου, ειδικών εργαλείων
µέσα από το διαδίκτυο και του δικτύου µεταπωλητών της) και η συνεχής αναβάθµιση µέσω internet των εφαρµογών της.

13.1.7. Τάσεις στην εξέλιξη του Κόστους Πωλήσεων
Οι βασικός παράγοντας που συµβάλει στο Κόστος Πωλήσεων είναι η ενσωµάτωση του κόστους Ανάπτυξης των Προϊόντων
µέσω του λογισµού των ετήσιων αποσβέσεων και το κόστος εργασίας. Οι βασικοί παράµετροι του κόστους ανάπτυξης
προϊόντων δεν αναµένεται από την ∆ιοίκηση της Εταιρίας να έχει σηµαντικές αυξητικές τάσεις τα επόµενα χρόνια (αµοιβή
εργασίας, ενοίκια, κατανοµή Γενικών Εξόδων). Η εκτίµηση είναι ότι θα κινηθούν περίπου στα επίπεδα αυξήσεων του
πληθωρισµού. Η αναµενόµενη αύξηση πωλήσεων της ποσότητας των υφισταµένων προϊόντων σταδιακά θα µειώσει το κόστος
πωλήσεων ανά προϊόν, αφού το σταθερό κόστος (αποσβέσεις) θα αντιστοιχεί σε µεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και κατά
συνέπεια θα ωφεληθεί το µεικτό περιθώριο κέρδους.

13.1.8. Τάσεις στην Τιµολογιακή Πολιτική
Η τιµολογιακή πολιτική της Εταιρίας είναι προσαρµοσµένη µε τις τιµές αντίστοιχων ανταγωνιστικών εταιριών. Οι τιµές των
προϊόντων της Εταιρίας κινούνται µάλιστα στο άνω όριο του εύρους των τιµών της αγοράς. Η Εταιρία έχει αποφασίσει ως
πολιτική η «τιµή» των προϊόντων της να αντιστοιχίζεται στην υψηλή «αξία χρήσης» τους και στο πολύ καλό επίπεδο
υποστήριξης στην χρήση και στην αναβάθµισή τους. Η πρακτική αυτή αναµένεται ότι θα συνεχιστεί και στο µέλλον. Η Εταιρία
στα υφιστάµενα προϊόντα πραγµατοποιεί αυξήσεις µικρής κλίµακας, οι οποίες ακολουθούν την τάση του Γενικού ∆είκτη Τιµών.
Τονίζεται ωστόσο ότι ποτέ στο παρελθόν δεν προέβη σε µείωση τιµών η Εταιρία.

13.2. Προοπτικές
13.2.1.

Προοπτικές στην Ελλάδα

Η Εταιρία είναι σε σταθερή ανοδική πορεία τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι οι προοπτικές ανάπτυξης θα συνεχιστούν µε βάση:
α) την υψηλή αναγνωρισιµότητα στην αγορά
β) την ανάπτυξη του στελεχιακού δυναµικού και των υποδοµών της Εταιρίας
γ) την ωρίµανση των υφιστάµενων και την ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
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13.2.2.

Προοπτικές στο εξωτερικό

Οι εφαρµογές της Εταιρίας (software) και οι βάσεις δεδοµένων έχουν αναπτυχθεί ώστε να πληρούν τα κριτήρια της
πολυγλωσσικότητας και της εύκολης παραµετροποίησης.
Η διοίκηση της Εταιρίας σχεδιάζει την σταδιακή προσέγγιση των αγορών του εξωτερικού µέσα από 3 άξονες: α) την συµµετοχή
σε κλαδικές εκθέσεις πληροφορικής (π.χ. συµµετοχής στο CEBIT 2008 στην Γερµανία), β) την επαφή και τη διερεύνηση
συνεργασιών µε επιχειρήσεις και φορείς-ενώσεις λογιστών στις Βαλκανικές χώρες γ) την αξιοποίηση της πολύχρονης
συνεργασίας της µε τον ΑΙΑ.
Πριν την εκκίνηση των επιχειρηµατικών κινήσεων η Εταιρία θα προβεί σε λεπτοµερή σχεδιασµό και θα φροντίσει για την
διασφάλιση των απαραίτητων πόρων χρηµατοδότησης.
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14. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Εταιρία στα πλαίσια της εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. συνέταξε για πρώτη φορά Οικονοµικές καταστάσεις µε
βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), µε πλήρη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ.
Τόσο οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2006 όσο και οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές
Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30.9.2007, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την 27η Νοεµβρίου
2007 και δηµοσιοποιήθηκαν µε την ανάρτησή τους στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση www.epsilonnet.gr.
Σε ότι αφορά τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31.12.2006 και λόγω της ανάγκης παρουσίασης συγκριτικών στοιχείων
της προηγούµενης χρήσης 2005, η αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων της Εταιρίας, έγινε ουσιαστικά την 31η ∆εκεµβρίου 2004, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση των Οικονοµικών
Καταστάσεων, που είχαν αρχικά συνταχθεί και δηµοσιευθεί, βάσει των ελληνικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών.
Οι κύριες προσαρµογές, που κρίθηκαν αναγκαίες, αφορούσαν:
•

την άµεση διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης, που αποσβένονταν τµηµατικά, από τα άυλα στοιχεία ενεργητικού,

•

την προσαρµογή των συντελεστών απόσβεσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων, ώστε να αντικατοπτρίζουν την
ωφέλιµη ζωή τους,

•

τη µεταφορά των µη δεδουλευµένων κρατικών επιχορηγήσεων, από τα ίδια κεφάλαια στις υποχρεώσεις και της
απεικόνισής τους ως εσόδων εποµένων χρήσεων,

•

τη λογιστική αναγνώριση των επιπτώσεων της αναβαλλόµενης φορολογίας.

Στο κεφάλαιο 15, «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» στη σελίδα 75 του παρόντος παρατίθενται οι
πλήρεις ετήσιες και ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Στις επόµενες ενότητες
παρατίθενται ορισµένες σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των οικονοµικών µεγεθών της Εταιρίας µε βάση τα ∆ΠΧΠ
καθώς και επεξηγήσεις τυχόν σηµαντικών διακυµάνσεων των οικονοµικών µεγεθών από τη µια περίοδο στην άλλη.

14.1. Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αποτελεσµάτων 2005-2006
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των αποτελεσµάτων της Εταιρίας µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις
2005 και 2006:
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ποσά σε χιλ. €)

31/12/2005

31/12/2006

5.164,00

6.267,53

Κύκλος εργασιών
Κόστος Πωλήσεων

-2.140,81

-2.294,03

Μικτά αποτελέσµατα (Κέρδη) Εκµετάλλευσης

3.023,19

3.973,50

67,43

119,73

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης

-248,64

-248,08

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών και Ανάπτυξης

-897,95

-1.202,62

Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως

-991,12

-1.166,90

Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης

-33,86

-32,81

919,05

1.442,82

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης

15,75

10,54

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

-85,35

-224,22

Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη) χρήσεως προ Φόρων

849,45

1.229,14

Φόρος Εισοδήµατος

-133,49

-132,63

715,96

1.096,50

Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη) χρήσεως µετά
Φόρων

Οι δείκτες Ξένα/Ίδια Κεφάλαια, περιθώριο καθαρού κέρδους προ φόρων και περιθώριο καθαρού κέρδους µετά φόρων, του
κλάδου (Πληροφορική – software) στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και οι αντίστοιχοι της Εταιρίας, για τις χρήσεις 2006
και 2005 εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
31/12/2005
Κλάδος

31/12/2006

Εταιρία

Κλάδος

Εταιρία

Ξένα προς Ίδια κεφάλαια

1,20%

1,04%

1,19%

1,01%

Περιθώριο Καθαρού κέρδους (προ φόρων)

2,80%

16,45%

4,10%

19,61%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (µετά φόρων)

1,80%

13,86%

3,00%

17,49%

Πηγή: HellaSat Α.Ε.

Για την σύγκριση των κλαδικών και των εταιρικών δεικτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:
1.

Ο κλαδικός δείκτης περιλαµβάνει όλες τις εταιρίες που ασχολούνται µε το λογισµικό που δηµοσιεύουν ισολογισµούς
(Ανώνυµες Εταιρίες & Ε.Π.Ε.) ανεξαρτήτου µεγέθους. Στις εταιρίες αυτές στα εταιρικά αποτελέσµατα περιέχονται
συνήθως οι πωλήσεις α) από υπηρεσίες εγκατάστασης - ολοκλήρωσης εφαρµογών λογισµικού, και β) από πώληση
εξοπλισµού (hardware) οι οποίες συνήθως έχουν χαµηλότερο µεικτό ποσοστό κέρδους σε σχέση µε την παραγωγή
λογισµικού. Αντίστοιχες υπηρεσίες δεν παρέχονται από την Εταιρία και δεν υπάρχει πώληση εξοπλισµού.

2.

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και ο υπολογισµός του αντίστοιχων ∆εικτών, συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΠ και όχι σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Ανάλυση διακυµάνσεων
Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε κατά τη χρήση 2006 σε € 6.267,53 χιλ. από € 5.164,00 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,37%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σηµαντική ενίσχυση των πωλήσεων των
προϊόντων πληροφορικής. Στον επόµενο πίνακα απεικονίζεται η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών της Εταιρίας κατά την
τελευταία διετία κατά επιχειρηµατικό τοµέα.
Κύκλος εργασιών
(ποσά σε χιλ. €)
Πληροφορική
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2005

2006

∆%

3.564,81

4.547,49

27,57%

Σελίδα 56 από 153

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ EN.A ΤΟΥ X.A

Εκπαίδευση
Λοιπές εµπορικές δραστηριότητες
Σύνολα

1.393,59

1.325,15

-4,91%

205,60

394,89

92,07%

5.164,00

6.267,53

21,37%

Τα Μικτά Αποτελέσµατα (Κέρδη) Εκµετάλλευσης ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 3.973,50 χιλ. από € 3.023,19 χιλ. την
προηγούµενη χρήση 2005 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,43%. Αντίστοιχα, το µικτό περιθώριο κέρδους της χρήσης 2006
διαµορφώθηκε σε 63,40% από 58,54% της χρήσης του 2005. Η βελτίωση οφείλεται στους κάτωθι παράγοντες:
1. Τα προϊόντα πληροφορικής έχουν υψηλό περιθώριο κερδοφορίας λόγω του γεγονότος ότι µετά την αρχική τους ανάπτυξη,
τα κόστη αναπαραγωγής και συντήρησής τους είναι αναλογικά χαµηλά. Η αυξανόµενη συµµετοχή τους στον Κύκλο
Εργασιών της Εταιρίας αυξάνει το Συνολικό Μεικτό Περιθώριο Κέρδους και αποτελεί τη βάση της υψηλής κερδοφορίας.
2. Η συσσώρευση τεχνογνωσίας στο προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής βοηθά στην υψηλή αποδοτικότητα και την
δηµιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, η οποία αντανακλάται επίσης στην µεγέθυνση του Μεικτού
Περιθωρίου Κέρδους.
Τα Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 119,73 χιλ. από € 67,43 χιλ. της αντίστοιχης
προηγούµενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 77,56%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σηµαντική
ενίσχυση από επιχορηγήσεις καθώς και των λοιπών λειτουργικών εσόδων, που αφορούσαν έσοδα από παρεπόµενες
δραστηριότητες (χορηγίες σε φορολογικές ηµερίδες). Παράλληλα η µείωση των Εισπραττόµενων Εξόδων Αποστολής οφείλεται
στην απόφαση της Εµπορικής ∆ιεύθυνσης να αλλάξει ο τρόπος υπολογισµού των µεταφορικών από αποστολές προϊόντων σε
πελάτες.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασµού Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης µεταξύ των χρήσεων 2005
και 2006:
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης

2005

2006

∆%

Κρατικές Επιχορηγήσεις ∆απανών

25,69

51,79

101,60%

Εισπραττόµενα Έξοδα Αποστολής

38,97

30,08

-22,81%

Έκτακτα Έσοδα

0,46

1,26

173,91%

Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων

0,74

0,00

-100,00%

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα

1,56

36,59

2.245,51%

67,43

119,73

77,56%

(ποσά σε χιλ. €)

Σύνολα

Τα Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 248,08 χιλ. από € 248,64 χιλ. το 2005, παρουσιάζοντας
οριακή µείωση κατά 0,23%. Η µείωση οφείλεται στην συνεπή πολιτική ως προς τη µείωση των δαπανών γενικής διοικητικής
λειτουργίας, που εφαρµόζει η Εταιρία.
Τα

Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 1.202,62 χιλ. από € 897,95 χιλ. την αντίστοιχη

προηγούµενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33,93%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην έρευνα που προηγήθηκε των
δαπανών ανάπτυξης νέων προϊόντων λογισµικού. Να σηµειωθεί ότι κατά το 2006, τα νέα προϊόντα λογισµικού που
αναπτύχθηκαν ήταν κυρίως τα ακόλουθα: Business Μισθοδοσία, ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, CRM ΛΟΓΙΣΤΩΝ, καθώς και διάφορα
συµπληρωµατικά modules σε προϊόντα της σειράς Business Software.
Τα Έξοδα ∆ιάθεσης ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 1.166,90 χιλ. από € 991,12 χιλ. την χρήση 2005 παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 17,74%. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην υποστήριξη της αντίστοιχης σηµαντικής αύξησης των
πωλήσεων (+21,37%), καθώς τα συγκεκριµένα έξοδα είναι σε µεγάλο ποσοστό αναλογικά των πωλήσεων. Επίσης, αυξήθηκαν
τα έξοδα διαφήµισης λόγω της σηµαντικής τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής καµπάνιας της Εταιρίας.
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Τα Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 10,54 χιλ. από € 15,75 χιλ. την αντίστοιχη προηγούµενη
χρήση παρουσιάζοντας µείωση κατά 33,08%. Η κάµψη αυτή οφείλεται στη αντίστοιχη µείωση της τοποθέτησης σε
βραχυχρόνια κλίµακα σε προθεσµιακές καταθέσεις.
Τα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 224,22 χιλ. από € 85,35 χιλ. την αντίστοιχη προηγούµενη
χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 162,71%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην στρατηγική χρηµατοδότησης
µε µακροχρόνιο δανεισµό των νέων επενδύσεων, οι οποίες αφορούσαν κυρίως την ανάπτυξη νέων εφαρµογών λογισµικού.
Μικρότερη αλλά σηµαντική ήταν και η επίδραση από χρηµατοοικονοµικά έξοδα που προέρχονται σε σηµαντικό βαθµό από
προµήθειες διαχείρισης εκχωρηθέντων απαιτήσεων πελατών σε εταιρία Factoring.
Συγκεκριµένα, τα Χρηµατοδοτικά έξοδα στις χρήσεις 2005 και 2006 ήταν αντίστοιχα:
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

2005

2006

∆%

Τόκοι Βραχυχρόνιων ∆ανείων Τραπεζών

0,00

23,64

Μ/Ε

Τόκοι Μακροχρόνιων ∆ανείων Τραπεζών

(ποσά σε χιλ. €)

61,55

144,67

135,04%

Τόκοι Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων

1,16

1,28

10,34%

Προβλέψεις Υποτίµησης Συµµετοχών & Χρεογράφων

1,54

0,67

-56,49%

Ζηµίες από Πώληση Συµµετοχών & Χρεογράφων
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Σύνολο

0,00

7,50

Μ/Ε

21,10

46,46

120,19%

85,35

224,22

162,71%

Ο Φόρος Εισοδήµατος ανήλθε κατά τη χρήση 2006 σε € 132,63 χιλ. από € 133,49 χιλ. την προηγούµενη χρήση 2005
παρουσιάζοντας µείωση κατά 0,64%. Οι «πραγµατικοί» φορολογικοί συντελεστές (effective tax rates) για τις χρήσεις 2006 και
2005 διαµορφώθηκαν σε 10,79% και 15,71% αντίστοιχα. Οι χαµηλοί συντελεστές οφείλονται στο γεγονός της ένταξης της
Εταιρίας στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.3296/2004 περί αφορολόγητης έκπτωσης του 50% των δαπανών επιστηµονικής και
τεχνολογικής έρευνας. Η διαδικασία της αφορολόγητης έκπτωσης προϋποθέτει την υποβολή και έγκριση σχετικού Φακέλου
από την ΓΓΕΤ του ΥΠ.ΑΝ.

14.2. Στοιχεία Ισολογισµού 2005-2006
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι ισολογισµοί των χρήσεων 2005 και 2006 µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
(ποσά σε χιλ. €)

31/12/2005

31/12/2006

988,38

1.015,73

3.056,52

4.999,91

1,98

1,31

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά Στοιχεία
∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις

70,03

-

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

14,16

15,80

4.131,06

6.032,75

175,17

269,55

2.225,24

2.484,72

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

440,00

-

Λοιπές Απαιτήσεις

179,36

277,81

1.752,15

1.623,65

4.771,92

4.655,74

Σύνολο Ενεργητικού

8.902,98

10.688,49
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Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα
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Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
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Ίδια Κεφάλαια
Ιδια Κεφάλαια Αποδιδόµενα στους Μετόχους
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.508,32

1.508,32

Αποθεµατικά

2.312,03

2.340,69

545,38

1.462,38

4.365,72

5.311,39

2.366,71

1.747,45

20,53

14,61

-

17,60

40,04

51,73

150,00

362,17

2.577,28

2.193,57

1.149,27

1.607,72

Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
∆άνεια
Υποχρεώσεις σε Εταιρίες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και Λοιπές Εµπορικές Υποχρεώσεις

-

526,58

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες την Επόµενη Χρήση

Τράπεζες - Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

430,76

634,03

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

162,13

143,55

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

217,81

271,64

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.959,98

3.183,53

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υποχρεώσεων

8.902,98

10.688,49

Ανάλυση διακυµάνσεων
Τα Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 1.015,73 χιλ. από € 988,38 χιλ. την χρήση 2005
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,77%. Η οριακή αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δαπάνες για την αγορά Η/Υ, επίπλων γραφείων και λοιπού εξοπλισµού.
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε €4.999,91 χιλ. από €3.056,52 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 63,58%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη 9 νέων προϊόντων
ως ακολούθως:
Όνοµα
business ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ
ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
e-MAGAZINE

Περιγραφή
Πρόγραµµα Υπολογισµού Μισθοδοσίας µε Ενσωµάτωση όλων των Συλλ.
Συµβάσεων Εργασίας
Τήρηση Τεχνικών Έργων Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονική Περιοδική on line Έκδοση Φορολογικής, Λογιστικής, Εργατικής
Ενηµέρωσης

CRM ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Εργασιών Λογιστικών Γραφείων

module ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ

Τήρηση Μητρώου Παγίων µε Σενάρια Υπολογισµού Αποσβέσεων

module ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Αξιογράφων & Τραπεζικών Λογαριασµών

module ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονική Εφαρµογή Σύνταξης Ισολογισµών

module ΑΓΟΡΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Τήρηση Συναλλασσοµένων Προµηθευτών & Τιµοκαταλόγων

PATH REPORT

Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Εκτυπώσεων

Οι Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις διαµορφώθηκαν κατά τη χρήση 2006 σε € 0,00 από € 70,03 χιλ. την χρήση 2005.
Η µείωση αυτή οφείλεται στη δηµιουργία µεγαλύτερου ποσού αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά τη χρήση
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2006, οπότε το ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων της προηγούµενης χρήσης συµψηφίστηκε µε το
αντίστοιχο των υποχρεώσεων και η διαφορά τους εµφανίζεται κατά το 2006 στις Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις.
Τα Αποθέµατα ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε €269,55 χιλ. από €175,17 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 53,88%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σηµαντική αύξηση των ετοίµων
προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη συνεπεία της αύξησης της ζήτησης των προϊόντων της Εταιρίας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασµού κατά την 31.12 των χρήσεων
2005 και 2006:
Αποθέµατα
(ποσά σε χιλ. €)
Εµπορεύµατα
Έτοιµα προϊόντα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Σύνολο

2005

2006

∆%

23,22

22,50

-3,10%

116,78

159,98

36,99%

35,17

87,08

147,61%

175,17

269,55

53,88%

Ο λογαριασµός Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις ανήλθε κατά τη χρήση 2006 σε € 2.484,72 χιλ. από € 2.225,24 χιλ.
την χρήση 2005 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,66%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των
απαιτήσεων από πελάτες και επιταγές εισπρακτέες συνεπεία της αύξησης του κύκλου εργασιών της Εταιρίας:
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές
απαιτήσεις

2005

2006

∆%

1.520,63

1.652,65

8,68%

-39,08

-65,35

67,22%

89,92

89,35

-0,63%

(ποσά σε χιλ. €)
Πελάτες
Προβλέψεις Αποµείωσης
Γραµµάτια Εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες
Σύνολο

653,78

808,08

23,60%

2.225,24

2.484,72

11,66%

Τα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία µέσω Αποτελεσµάτων διαµορφώθηκαν κατά τη χρήση 2006 σε €0,00 από
€440,00 χιλ. την χρήση 2005. Η µείωση αυτή οφείλεται στην πώληση του συνόλου των εν λόγω χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων εντός της χρήσης 2006.
Οι Λοιπές Απαιτήσεις ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 277,81 χιλ. από € 179,36 χιλ. την χρήση 2005 παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 54,89%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των προκαταβολών σε προµηθευτές – πιστωτές
καθώς και στην αύξηση των προς είσπραξη ποσών από εταιρίες υπηρεσιών courier (λόγω αντικαταβολών) σύµφωνα µε τον
πιο κάτω πίνακα:
Λοιπές Απαιτήσεις

2005

2006

∆%

Προκαταβολές Προσωπικού

0,15

3,05

1.933,83%

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος

1,83

0,00

-100,00%

Παρακρατηµένος Φόρος από Τόκους

1,30

1,05

-19,23%

Λοιποί Παρακρατηµένοι Φόροι Εισοδήµατος

1,33

5,58

319,55%

Ελληνικό ∆ηµόσιο-Λοιπές Απαιτήσεις

2,14

1,17

-45,33%

(ποσά σε χιλ. €)

Πιστωτικές Κάρτες Εισπρακτέες

27,95

26,81

-4,08%

Προκαταβολές σε Προµηθευτές

130,82

190,97

45,98%

Προκαταβολές σε Λοιπούς ∆ικαιούχους Αµοιβών

3,88

14,22

266,49%

Λοιποί Χρεώστες

0,13

0,20

53,85%
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Λογαριασµοί ∆ιαχειρίσεως Προκαταβολών &
Πιστώσεων - Λοιποί Συνεργάτες Τρίτοι
Courier
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού - Έξοδα
Επόµενων Χρήσεων
Σύνολο

9,52

0,06

-99,37%

0,00

34,70

Μ/Ε

0,31

0,00

-100,00%

179,36

277,81

54,89%

Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 1.623,65 χιλ. από € 1.752,15 χιλ. την χρήση 2005
παρουσιάζοντας µείωση κατά 7,33%. Η µείωση αυτή οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων σε ενσώµατα και άυλα
περιουσιακά στοιχεία καθώς επίσης και στην αποπληρωµή δόσεων τραπεζικού δανεισµού. Το υψηλό υπόλοιπο του
λογαριασµού Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ η Εταιρία ελάµβανε δάνεια από Τράπεζες, δεν
έκανε άµεση χρήση των ορίων αυτών αλλά τα διατηρούσε σε καταθέσεις ώστε να διασφαλίζει την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση
των αναγκών που προέκυπταν από την υλοποίηση των επενδυτικών της προγραµµάτων.
Ίδια Κεφάλαια
Τα Αποθεµατικά ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 2.340,69 χιλ. από € 2.312,03 χιλ. την χρήση 2005 παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 1,24%. Η οριακή αύξηση οφείλεται αποκλειστικά στο σχηµατισµό του Τακτικού Αποθεµατικού χρήσης 2006.
Τα Αποτελέσµατα εις Νέο ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 1.462,38 χιλ. από € 545,38 χιλ. την χρήση 2005 παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 168,14%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επίδραση της ενσωµάτωσης των κερδών µετά φόρων
του 2006 κατά € 1.096,50 χιλ.
Οι ∆ανειακές Υποχρεώσεις της Εταιρίας ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 2.922,67 χιλ. από € 2.818,00 χιλ. την χρήση 2005
παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 3,71%. Το µείγµα του εργαλείων δανεισµού (βραχυχρόνιος-µακροχρόνιος τραπεζικός
δανεισµός, factoring, χρηµατοδοτική µίσθωση) καθώς και οι διακυµάνσεις αυτών από τη µια χρήση στην άλλη παρουσιάζονται
στον ακόλουθο πίνακα:
2005

2006

∆%

2.366,71

1.747,45

-26,17%

20,53

14,61

-28,83%

2.387,24

1.762,06

-26,19%

Τράπεζες-Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

0,00

506,06

Μ/Ε

Υποχρεώσεις Factoring

0,00

20,52

Μ/Ε

425,17

628,11

47,73%

5,59

5,92

5,85%

430,76

1.160,61

169,43%

2.818,00

2.922,67

3,71%

∆ανεισµός
Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός
Τραπεζικός ∆ανεισµός
Υποχρεώσεις σε εταιρίες Χρηµατοδοτικής µίσθωσης

Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός

Μακροχρόνιος Τραπεζικός ∆ανεισµός Πληρωτέος
στους Επόµενους 12 Μήνες
Μέχρι 1 Έτος - Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Πληρωτέες στους Επόµενους 12 Μήνες
Χρηµατοδοτικής µίσθωσης

Σύνολο ∆ανείων

Οι Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις διαµορφώθηκαν κατά τη χρήση 2006 € 17,60 από € 0,00 την χρήση 2005. Η
αύξηση αυτή οφείλεται στη δηµιουργία µεγαλύτερου ποσού αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά τη χρήση 2006,
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οπότε το ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων της χρήσης 2005 συµψηφίστηκε µε το αντίστοιχο των
υποχρεώσεων της χρήσης 2006 και η διαφορά τους εµφανίζεται στις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις.
Οι Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 51,73 χιλ. από
€40,04 χιλ. την χρήση 2005 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,2%. Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στην αύξηση του αριθµού
των εργαζοµένων και των αποδοχών τους. Ο υπολογισµός έγινε σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 από εξειδικευµένο εξωτερικό
Αναλογιστή.
Οι Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 362,17 χιλ. από € 150,00 χιλ. την χρήση 2005
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 141,45%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον λογισµό των επιχορηγήσεων παγίων
που έχουν ληφθεί λόγω επένδυσης σε άυλα περιουσιακά στοιχεία ως έσοδα εποµένων χρήσεων. Επίσης περιλαµβάνονται οι
εκτιµήσεις πρόσθετου φόρου από µελλοντικό οριστικό έλεγχο ανέλεγκτων χρήσεων από την ελληνική φορολογική αρχή:
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
(ποσά σε χιλ. €)
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων σε Πάγια Περιουσιακά
Στοιχεία
Εκτιµήσεις Πρόσθετου Φόρου
Σύνολο

2005

2006

∆%

0,00

167,17

Μ/Ε

150,00

195,00

30,00%

150,00

362,17

141,45%

Ο λογαριασµός Προµηθευτές και Λοιπές Εµπορικές Υποχρεώσεις ανήλθε κατά τη χρήση 2006 σε € 1.607,72 χιλ. από €
1.149,27 χιλ. τη χρήση 2005 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,89%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση
των υποχρεώσεων προς προµηθευτές – πιστωτές καθώς και των υποχρεώσεων από µεταχρονολογηµένες επιταγές σύµφωνα
µε τον πιο κάτω πίνακα:
Προµηθευτές και Λοιπές Εµπορικές Υποχρεώσεις
(ποσά σε χιλ. €)
Προµηθευτές
Γραµµάτια Πληρωτέα

2005

2006

∆%

815,96

1.149,28

40,85%

1,59

0,00

Μ/Ε

Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογηµένες)

74,90

286,23

282,15%

Προκαταβολές Πελατών

83,63

107,33

28,34%

173,19

64,88

-62,54%

1.149,27

1.607,72

39,89%

∆εδουλευµένα Έξοδα
Σύνολο

Οι Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 143,55 χιλ. από € 162,13 χιλ. παρουσιάζοντας
µείωση κατά 11,46%. Η µείωση αυτή οφείλεται σε µεταβολές στις αυξοµειώσεις ποσών στις διάφορες κατηγορίες φόρων, οι
οποίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

2005

2006

∆%

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας

107,98

52,82

-51,08%

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

14,65

20,39

39,18%

Φόροι-Τέλη Αµοιβών

38,02

67,27

76,93%

Χαρτόσηµο & ΟΓΑ Χαρτοσήµου Αµοιβών

0,06

0,35

483,33%

Φόροι-Τέλη Τιµολογίων Αγοράς

0,10

0,34

240,00%

Φόρος Αµοιβών Εργολάβων

0,20

0,00

-100,00%

(ποσά σε χιλ. €)

Αγγελιόσηµο & Ειδικός Φόρος επί ∆ιαφηµίσεων

Σύνολο
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1,12

2,38

112,50%

162,13

143,55

-11,46%
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Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ανήλθαν κατά τη χρήση 2006 σε € 271,64 χιλ. από € 217,81 χιλ. την χρήση 2005
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24,71%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις αυξοµειώσεις ποσών στις διάφορες κατηγορίες λοιπών
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, ως ακολούθως:
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
(ποσά σε χιλ. €)
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί - Ι.Κ.Α.
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.

2005

2006

∆%

127,03

153,56

20,88%

1,53

2,17

41,83%

21,70

11,96

-44,88%

Ο.Τ.Ε.

6,90

5,40

-21,74%

∆.Ε.Η.

1,24

0,63

-49,19%

Ύδρευση

0,00

0,20

Μ/Ε

Λοιποί ∆ικαιούχοι Αµοιβών

43,15

43,95

1,85%

Πιστωτικές Κάρτες Πληρωτέες

15,03

25,15

67,33%

1,23

28,63

2.227,64%

Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες

Λογ/σµοί ∆ιαχειρ. Προκαταβολών & Πιστώσεων
Ποσά Προορισµένα για Αύξηση Μετ. Κεφαλαίου

Σύνολο

0,004

0,00

Μ/Ε

217,81

271,64

24,71%

14.3. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 2005-2006
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες των χρήσεων 2005 και 2006:
31/12/2005

31/12/2006

58,54%

63,40%

Μ/Ε

8,29%

Μ/Ε

25,40%

Μ/Ε

Μ/Ε

Μ/Ε

14,28%

Μεικτού κέρδους

% µεταβολής
Αποδοτικότητα µ.ο. ΙΚ (προ φόρων)

% µεταβολής
Αποδοτικότητα µ.ο. απασχολούµενων κεφαλαίων

% µεταβολής

Μ/Ε

Μ/Ε

Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων

157

145

% µεταβολής

Μ/Ε

-8,00%

Ταχύτητα Εξόφλησης Υποχρεώσεων

196

256

% µεταβολής

Μ/Ε

30,55%

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεµάτων

% µεταβολής
Ξένα/Ιδια κεφάλαια

% µεταβολής
Τραπεζικές υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια

% µεταβολής
Γενική ρευστότητα

% µεταβολής
Άµεση ρευστότητα

% µεταβολής
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/µικτό κέρδος

% µεταβολής

30

43

Μ/Ε

43,60%

1,04

1,01

Μ/Ε

-2,59%

0,65

0,55

Μ/Ε

-14,75%

2,43

1,46

Μ/Ε

-39,93%

2,35

1,38

Μ/Ε

-41,25%

2,82%

5,64%

Μ/Ε

133,59%

4,22%

7,41%

Μ/Ε

105,06%

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/Αποτελέσµατα προ φόρων,
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

% µεταβολής
Μ/Ε: Μη εφαρµόσιµο επειδή δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2004 µε ∆ΛΠ
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Ακολούθως παρατίθενται επεξηγηµατικές σηµειώσεις αναφορικά µε τον τρόπο υπολογισµού των ως άνω χρηµατοοικονοµικών
δεικτών:
Μεικτό κέρδος=
Αποδοτικότητα µέσου όρου Ιδίων Κεφαλαίων=
Αποδοτικότητα µέσου όρου απασχολουµένων
Κεφαλαίων=

Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων=

Ταχύτητα Εξόφλησης Υποχρεώσεων=
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεµάτων=
Ξένα/Ίδια Κεφάλαια=
Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια=
Γενική Ρευστότητα=
Άµεση Ρευστότητα=
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος=
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/Αποτελέσµατα προ
φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων =

Μεικτό κέρδος/Κύκλος εργασιών
{Κέρδη Προ Φόρων Τρέχουσας Περιόδου/[(Ίδια Κεφάλαια Τρέχουσας
Περιόδου + Ίδια Κεφάλαια Προηγούµενης Περιόδου) / 2]}*100
(Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Περιόδου+Χρεωστικοί τόκοι)/
[(Σύνολο Παθητικού Τρέχουσας Περιόδου+ Σύνολο
Παθητικού Προηγούµενης Περιόδου)/2]*100

[((Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Τρέχουσας Περιόδου))/
Κύκλος Εργασιών Τρέχουσας Περιόδου]*365

[(Προµηθευτές και Λοιπές Εµπορικές Υποχρεώσεις Τρέχουσας Περιόδου)/
( Κόστος Πωληθέντων Τρέχουσας Περιόδου)]*365
((Αποθέµατα Τρέχουσας Περιόδου)/Κόστος Πωληθέντων Τρέχουσας
Περιόδου)*365
(Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) /Σύνολο
Ιδίων Κεφαλαίων
(Μακροπρόθεσµα ∆άνεια Τραπεζών+ Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις προς Τράπεζες) / Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό) / (Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων)
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέµατα)/(Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις)
Χρεωστικοί Τόκοι / Μεικτό Κέρδος
Χρεωστικοί Τόκοι / (Κέρδη προ Φόρων + Χρεωστικοί Τόκοι +
Αποσβέσεις)

Σχολιασµός χρηµατοοικονοµικών δεικτών
∆είκτης Μεικτού κέρδους
Ο δείκτης περιθωρίου µεικτού κέρδους για την χρήση 2006 παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα όπως και το 2005. Συγκεκριµένα το
περιθώριο µεικτού κέρδους της Εταιρίας ανήλθε σε 63,4% το 2006, ενώ στη χρήση 2005 διαµορφώθηκε σε 58,54%. Η
συνεχής βελτίωση του δείκτη οφείλεται στους κάτωθι παράγοντες:
1.

Τα προϊόντα πληροφορικής έχουν υψηλό περιθώριο µεικτής κερδοφορίας λόγω του γεγονότος ότι µετά την αρχική τους
ανάπτυξη, τα κόστη αναπαραγωγής και συντήρησής τους είναι αναλογικά χαµηλά. Η αυξανόµενη συµµετοχή τους στον
Κύκλο Εργασιών της Εταιρίας αυξάνει το Συνολικό Μεικτό Περιθώριο

Κέρδους και αποτελεί τη βάση της υψηλής

κερδοφορίας.
2.

Η συσσώρευση τεχνογνωσίας στο προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής βοηθά στην υψηλή αποδοτικότητα και στην
δηµιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας.

∆είκτες Αποδοτικότητας
Η υψηλή αποδοτικότητα τόσο των ιδίων κεφαλαίων, όσο και του συνόλου των απασχολούµενων κεφαλαίων της Εταιρίας, είναι
αποτέλεσµα του υψηλού ρυθµού αύξησης της κερδοφορίας. Συγκεκριµένα η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε
25,40% και των Απασχολούµενων Κεφαλαίων το 2006 ήταν 14,28%. Η Εταιρία είναι σε θέση να δηµιουργεί κέρδη µε ρυθµούς
µεγαλύτερους από τους ρυθµούς αύξησης των κεφαλαίων. Αναλυτικά, τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 21,66% το 2006 σε
σχέση µε το 2005 (5.311,4 χιλ. το 2006, 4.365 χιλ. το 2005) ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 44,8% (1.229 χιλ. το
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2006, 849 χιλ. το 2005). Αντίστοιχα, η αύξηση των απασχολούµενων κεφαλαίων ανήλθε σε 20% (10.688 χιλ. το 2006, 8.902
χιλ. το 2005).
∆είκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Οι ηµέρες κυκλοφοριακής ταχύτητας των πελατών και λοιπών εµπορικών απαιτήσεων κατά την χρήση 2006 διαµορφώθηκαν
σε 145 έναντι 157 ηµερών το 2005.
Οι ηµέρες κυκλοφοριακής ταχύτητας εξόφλησης των υποχρεώσεων κατά τη χρήση 2006 ανήλθε σε 256 έναντι 196 ηµερών το
2005. Η ευνοϊκή για την πιστωτική πολιτική της Εταιρίας διαφορά ανάµεσα στην πληρωµή προµηθευτών και την είσπραξη των
απαιτήσεων οφείλεται στο γεγονός ότι µεγάλο µέρος των πελατών της Εταιρίας πληρώνουν µε αντικαταβολή, προκειµένου να
χρησιµοποιήσουν ή να αγοράσουν κάποια από τα προσφερόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες της, ενώ η Εταιρία πληρώνει τους
προµηθευτές της σύµφωνα µε το διακανονισµό που υπάρχει µε τον εκάστοτε προµηθευτή. Το παραπάνω έχει σαν αποτέλεσµα
να δηµιουργείται ρευστότητα στην Εταιρία και να τακτοποιεί τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της.
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων ανήλθε σε 43 ηµέρες το 2006 έναντι 30 ηµερών το 2005. Σηµειώνεται ότι η
αύξηση του κύκλου εργασιών της απαιτεί και την ταυτόχρονη αύξηση των αποθεµάτων της για να µπορεί η Εταιρία να
ανταποκρίνεται απρόσκοπτα στις αυξανόµενες ανάγκες των πελατών της για έγκαιρη παράδοση των προϊόντων της.
∆είκτες δανειακής επιβάρυνσης
Η σχέση Ξένα/Ίδια βελτιώθηκε το 2006 σε 1,01 έναντι 1,04 το 2005, ως αποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης των Ιδίων
Κεφαλαίων (αύξηση 21,6%) από ότι τα Ξένα Κεφάλαια (αύξηση 18,5%). Ο δείκτης Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια
µειώθηκε από 0,65 το 2005 σε 0,55 το 2006. Η µείωση οφείλεται στη συγκράτηση του τραπεζικού δανεισµού (αύξηση 4%) σε
σχέση µε τη σηµαντική αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων (αύξηση 21,6%). Η αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων προήλθε κυρίως από
την υψηλή κερδοφορία της Εταιρίας και την αύξηση του λογαριασµού ‘‘Αποτελέσµατα εις νέο’’ κατά 168%
.
Ο µέσος όρος του κλαδικού (Πληροφορική-software) δείκτη Ξένα/ Ίδια κεφάλαια ήταν το 2006 1,19:1, το 2005 1,20:1 και ο
αντίστοιχος δείκτης της Εταιρίας ήταν το 2006 1,01 και το 2005 1,04 (πηγή HellaStat Α.Ε.)
∆είκτες Ρευστότητας
Η γενική ρευστότητα της Εταιρίας µειώθηκε από 2,43 το 2005 σε 1,46 το 2006. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση
των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων, µε σηµαντική αύξηση στους προµηθευτές (αύξηση 39,8%), σε συνδυασµό µε την µικρή
µεταβολή του Κυκλοφοριακού Ενεργητικού (µείωση 2,4%). Η σηµαντική αύξηση στους προµηθευτές αφορά κυρίως κόστη
συνεργατών ανάπτυξης άυλων περιουσιακών στοιχείων. Για τους προαναφερθέντες λόγους η άµεση ρευστότητα της Εταιρίας
µειώθηκε το 2006 σε 1,38 από 2,35 το 2005.
∆είκτες Χρηµατοοικονοµικής Επιβάρυνσης
Οι δείκτες χρηµατοοικονοµικής επιβάρυνσης κινήθηκαν σε χαµηλά επίπεδα έναντι του Μεικτού Κέρδους και των Κερδών προ
τόκων, φόρων

και αποσβέσεων, παρά την αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων.

Συγκεκριµένα, ο δείκτης

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/Μεικτό Κέρδος ανήλθε σε 2,82% και 5,64% για τα έτη 2005 και 2006 αντίστοιχα. Ο δείκτης
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ανήλθε σε 4,22% και
7,41% τα έτη 2005 και 2006 αντίστοιχα. Η αύξηση διαχρονικά των δεικτών αυτών οφείλεται στην αύξηση των
χρηµατοοικονοµικών εξόδων 224 χιλ. το 2006 έναντι 85 χιλ. το 2005 (που αντικατοπτρίζουν την χρηµατοδότηση µε τραπεζικό
δανεισµό των επενδύσεων της Εταιρίας).

14.4.

Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αποτελεσµάτων 30/9/2007

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των αποτελεσµάτων της Εταιρίας µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. για την περίοδο
που έληξε την 30/9/2006 και την 30/9/2007:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ποσά σε χιλ. €)
Κύκλος εργασιών
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30/9/2006

30/9/2007

3.626,43

4.762,74
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Κόστος Πωλήσεων

-1.270,57

-1.736,35

Μικτά αποτελέσµατα (Κέρδη) Εκµετάλλευσης

2.355,86

3.026,39

105,86

30,63

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας

-180,13

-195,07

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών και Ανάπτυξης

-846,62

-909,92

Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως

-672,33

-819,45

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης

Λοιπά Έξοδα Εκµετάλλευσης
Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης

-19,07

-25,68

743,57

1.106,91

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

3,40

77,33

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

-136,67

-249,06

Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη) χρήσεως προ Φόρων

610,30

935,18

-69,98

-103,24

540,32

831,93

Φόρος Εισοδήµατος
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη) χρήσεως µετά Φόρων

Ανάλυση διακυµάνσεων
Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 σε €4.762,74 χιλ. από €3.626,43 χιλ. την αντίστοιχη περσινή
περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,33%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων
πληροφορικής που ανήλθαν σε 3,4 εκ. ευρώ έναντι 2,47 εκ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήµατος, παρουσιάζοντας
αύξηση 37,87%.
Κύκλος εργασιών

30/9/2006

30/9/2007

∆%

2.467,34

3.401,81

37,87%

Εκπαίδευση

923,13

965,63

4,60%

Λοιπές εµπορικές δραστηριότητες

235,96

395,30

67,53%

3.626,43

4.762,74

31,33%

(ποσά σε χιλ. €)
Πληροφορική

Σύνολα

Τα Μικτά Αποτελέσµατα (Κέρδη) Εκµετάλλευσης ανήλθαν κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 σε € 3.026,39 χιλ. από €2.355,86
χιλ. την προηγούµενη περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,46%. Αντίστοιχα, το µικτό περιθώριο κέρδους της περιόδου
που έληξε την 30/9/2007 διαµορφώθηκε σε 63,54% από 63,40% κατά την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο. Η οριακή µείωση
του ποσοστού οφείλεται στην αύξηση των αποσβέσεων που ενσωµατώνονται στο κόστος πωλήσεων.
Τα Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης ανήλθαν κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 σε €30,63 χιλ. από €105,86 χιλ. την αντίστοιχη
περσινή περίοδο παρουσιάζοντας µείωση κατά 71,07%. Η µείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ειδικά για το έτος 2006 η
Εταιρία έλαβε επιχορηγήσεις ύψους 31,5 χιλ. ευρώ για την υλοποίηση του προγράµµατος «Επιχειρείτε ηλεκτρονικά – Β’
κύκλος» και 6 χιλ. ευρώ από το πρόγραµµα «2.5.2. ∆’ ΕΠΑΝ». Παράλληλα η µείωση των Εισπραττόµενων Εξόδων Αποστολής
οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των µεταφορικών από αποστολές προϊόντων σε πελάτες. Τα λοιπά κονδύλια
του λογαριασµού αφορούν επιδοτήσεις για πρόσληψη προσωπικού από τον ΟΑΕ∆ και δεν παρουσιάζουν αξιόλογη µεταβολή.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των Λειτουργικών Εσόδων κατά την 30/9/2007 και 30/9/2006:
Λειτουργικά Έσοδα

30/9/2006

30/9/2007

∆%

Κρατικές Επιχορηγήσεις ∆απανών

48,51

9,41

-80,60%

Εισπραττόµενα Έξοδα Αποστολής

(ποσά σε χιλ. €)

56,52

12,37

-78,11%

Έκτακτα Έσοδα

0,83

1,61

93,98%

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα

0,00

7,24

Μ/Ε
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Σύνολα

105,86

30,63

-71,07%

Τα Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 σε €195,07 χιλ. από €180,13 χιλ. την χρήση 2006
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,29%. Σύµφωνα µε την διοίκηση της Εταιρίας η αύξηση αυτή είναι συγκυριακή και
δικαιολογείται από την άνοδο του µεγέθους της επιχείρησης (κύκλος εργασιών, αύξηση πελατολογίου, συνεργατών κ.λπ.) και
τις αυξηµένες ανάγκες διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης που προέκυψαν.
Τα Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης ανήλθαν κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 2006 σε €909,92 χιλ. από €846,62 χιλ. την
αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,48%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη συνεχή επένδυση της Εταιρίας
σε προγράµµατα έρευνας για νέα προγράµµατα λογισµικού και συνακόλουθα την ενίσχυση του τµήµατος έρευνας και
ανάπτυξης. Κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007, τα νέα προϊόντα λογισµικού που αναπτύχθηκαν ήταν κυρίως τα ακόλουθα:
Business ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ HRM ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ EDITION Ι, module ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, module ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ, καθώς
επίσης και µη ολοκληρωµένα προϊόντα όπως extra XML, extra ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ.
Τα Έξοδα ∆ιάθεσης ανήλθαν κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 σε €819,45 χιλ. από €672,33 χιλ. την αντίστοιχη περσινή
περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,88%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων (+31,33%), καθώς τα
συγκεκριµένα έξοδα είναι σε µεγάλο ποσοστό αναλογικά των πωλήσεων.
Τα Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα ανήλθαν κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 σε €77,33 χιλ. από €3,40 χιλ. την αντίστοιχη περσινή
περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.174,41%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη βραχύχρονη (αγορά τον Ιανουάριο 2007 και
πώληση τον Ιούλιο 2007) κερδοφόρα επένδυση της Εταιρίας σε µετοχές εισηγµένων στο Χ.Α. εταιρειών.
Τα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα ανήλθαν κατά τη περίοδο 1/1-30/9/2007 σε € 249,06 χιλ. από € 136,67 χιλ. την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 82,23%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην στρατηγική
χρηµατοδότησης µε µακροχρόνιο δανεισµό των νέων επενδύσεων, οι οποίες αφορούσαν κυρίως την ανάπτυξη νέων
εφαρµογών λογισµικού. Σηµαντική ήταν και η επίδραση από χρηµατοοικονοµικά έξοδα που προέρχονται σε σηµαντικό βαθµό
από προµήθειες διαχείρισης εκχωρηθέντων απαιτήσεων πελατών σε εταιρία Factoring.
Συγκεκριµένα, τα Χρηµατοδοτικά έξοδα κατά τις περιόδους που έληξαν στις 30/9/2007 και 30/9/2006 διαµορφώθηκαν ως
ακολούθως:
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
(ποσά σε χιλ. €)

30/9/2006

30/9/2007

∆%

Τόκοι Βραχυχρόνιων ∆ανείων Τραπεζών

4,80

10,38

116,25%

Τόκοι Μακροχρόνιων ∆ανείων Τραπεζών

97,75

110,03

12,56%

Τόκοι Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων

0,99

0,75

-24,24%

Προµήθειες Εγγυητικών Επιστολών

0,00

4,83

Μ/Ε

Προµήθειες από Εκχώρηση Απαιτήσεων - Factoring

4,01

76,48

1.807,23%

Προβλέψεις Υποτίµησης Συµµετ. & Χρεογράφων

0,00

24,04

Μ/Ε

Ζηµίες από Πώληση Συµµετοχών & Χρεογράφων

7,50

3,34

-55,47%

21,62

19,21

-11,15%

136,67

249,06

82,23%

Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Σύνολο

Ο Φόρος Εισοδήµατος ανήλθε κατά την περίοδο 1/1-30-9/2007 σε € 103,24 χιλ. από € 69,98 χιλ. την αντίστοιχη προηγούµενη
περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 47,52%. Οι «πραγµατικοί» φορολογικοί συντελεστές (effective tax rate) για τις
περιόδους που έληξαν στις 30/9/2007 και 30/9/2006, διαµορφώθηκαν σε 11,04% και 11,47% αντίστοιχα. Οι χαµηλοί
συντελεστές οφείλονται στην εκτίµηση της διοίκησης ότι η Εταιρία θα ενταχθεί και για τη χρήση 2007, στις ευνοϊκές διατάξεις
του Ν.3296/2004 περί αφορολόγητης έκπτωσης του 50% των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας,
εφαρµόζοντας τη διαδικασία της αφορολόγητης έκπτωσης µε την παράλληλη υποβολή και έγκριση σχετικού Φακέλου από την
ΓΓΕΤ του ΥΠ.ΑΝ..
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14.5. Στοιχεία Ισολογισµού 30/9/2007
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο ισολογισµός της περιόδου που έληξε την 30/9/2007 µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
(ποσά σε χιλ. €)

31/12/2006

30/9/2007

Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

1.015,73

886,55

Αϋλα περιουσιακά Στοιχεία

4.999,91

6.644,66

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό

∆ιαθέσιµα προ Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

1,31

1,31

15,80

21,82

6.032,75

7.554,34

269,55

237,47

2.484,72

2.631,30

277,81

435,40

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα

1.623,65

151,47

4.655,74

3.455,64

10.688,49

11.009,98

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.508,32

1.508,32

Αποθεµατικά

2.340,69

2.340,69

Αποτελέσµατα εις νέον

1.462,38

2.118,35

5.311,39

5.967,35

1.747,45

1.522,55

Υποχρεώσεις σε Εταιρίες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης

14,61

9,95

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

17,60

90,85

Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόµενα στους Μετόχους

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσει ς
∆άνεια

Υποχρεώσεις Παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
Υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

51,73

51,73

362,17

392,17

2.193,57

2.067,26

1.607,72

1.150,02

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και Λοιπές Εµπορικές Υποχρεώσεις
Τράπεζες - Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

526,58

529,41

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση

634,03

733,41

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

143,55

157,52

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

271,64

405,01

3.183,53

2.975,38

10.688,49

11.009,98

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υποχρεώσεων

Ανάλυση διακυµάνσεων
Τα Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία ανήλθαν κατά τη περίοδο 1/1-30/9/2007 σε € 886,55 χιλ. από € 1015,73 χιλ. στις
31/12/2006 παρουσιάζοντας µείωση κατά 12,72%. Η µείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι µέσα στους εννέα µήνες του
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2007 δεν υπήρξε καµία ανακαίνιση ή δηµιουργία νέου τµήµατος, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν σηµαντικές αγορές σε
ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία (Η/Υ – έπιπλα) µε αποτέλεσµα να µην αυξηθεί το κόστος κτήσης. Κατά συνέπεια, οι
αποσβέσεις που πραγµατοποίησε η Εταιρία µείωσε την αξία των ενσώµατων παγίων.
Τα Άϋλα Περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν κατά την 30/9/2007 σε €6.644,66 χιλ. από €4.999,91 χιλ. στις 31/12/2006
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 32,90%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη των παρακάτω νέων
προϊόντων:
Όνοµα

Περιγραφή

business ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ HRM ΝΑΥΤ.
EDITION I

Πρόγραµµα Υπολογισµού Μισθοδοσίας Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

module ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ-ΦΑΚΕΛΟΙ

Λογισµικό Παρακολούθησης Συναλλαγών Εξωτερικού & Κοστολόγησης σε

ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Φακέλους Εισαγωγών

module ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ - extra

Εφαρµογή Τήρησης Αξιόγραφων Συµβατή µε Προγράµµατα Εµπορικής

SOFTWARE

∆ιαχείρισης

module ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ MENU
module ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξειδικευµένο Λογισµικό ∆ιαχείρισης Menu & ∆υνατότητα Μετατροπής σε Αγγλική
Γλώσσα
Λογισµικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εµπορικής Πολιτικής ανά Είδος, Πελάτη &
Γεωγραφική Περιοχή

Extra ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

Πλήρες Παραθυρικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ταµείου - Έλεγχος Ταµειακών Ροών

Extra xml

εµπορικές εφαρµογές, µέσω xml αρχείου, στην εφαρµογή Extra Λογιστική

‘‘Εισαγωγή XML’’ δίνεται η δυνατότητα µεταφοράς δεδοµένων από διάφορες
∆ιαχείριση
Με το Module της Αναλυτικής Λογιστικής πραγµατοποιείται η παρακολούθηση
extra Αναλυτική Λογιστική

όλου του κυκλώµατος και η ενηµέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την
εφαρµογή Extra Λογιστική ∆ιαχείριση

C.R.M. ∆ράση 2.5.3

Ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφόρησης για τις σχέσεις εταιρίας – πελάτες και
σύστηµα εσωτερικής καλής λειτουργίας

Τα Αποθέµατα ήταν κατά τη περίοδο 1/1-30/9/2007 σε € 237,47 χιλ. από € 269,55 χιλ. στις 31/12/2006 παρουσιάζοντας
µείωση κατά 11,90%. Η µείωση αυτή οφείλεται στη µείωση της παραγωγής σε εξέλιξη και της αγοράς εµπορευµάτων κατά
τους καλοκαιρινούς µήνες, λόγω των χαµηλότερων απαιτήσεων της ζήτησης.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπόλοιπου του λογαριασµού «Αποθέµατα»
Αποθέµατα
(ποσά σε χιλ. €)
Εµπορεύµατα
Έτοιµα προϊόντα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Σύνολο

31/12/2006

30/9/2007

∆%

22,50

96,24

327,73%

159,98

98,37

-38,51%

87,08

42,87

-50,77%

269,55

237,47

-11,90%

Ο λογαριασµός Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις ανήλθε κατά τη περίοδο 1/1-30/9/2007 σε € 2631,30 χιλ. από €
2.484,72 χιλ. στις 31/12/2006 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,90% συνεπεία της αύξησης του κύκλου εργασιών της Εταιρίας
κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασµού:
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
(ποσά σε χιλ. €)
Πελάτες
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31/12/2006

30/9/2007

∆%

1.652,65

2.077,47

25,71%
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Προβλέψεις Αποµείωσης

-65,35

-85,07

30,18%

Γραµµάτια Εισπρακτέα

89,35

72,87

-18,44%

Επιταγές Εισπρακτέες

808,08

566,03

-29,95%

2.484,72

2.631,30

5,90%

Σύνολο

Οι Λοιπές Απαιτήσεις ανήλθαν κατά την 30/9/2007 σε €435,40 χιλ. από €277,81 χιλ. στις 31/12/2006 παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 56,72%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην αύξηση των προκαταβολών σε προµηθευτές – πιστωτές σύµφωνα µε τον πιο
κάτω πίνακα:
Λοιπές Απαιτήσεις
(ποσά σε χιλ. €)

31/12/2006

30/9/2007

∆%

3,05

3,53

15,74%

Προκαταβολές Προσωπικού
Παρακρατηµένος Φόρος από Μερίσµατα

0,00

0,01

Μ/Ε

Παρακρατηµένος Φόρος από Τόκους

1,05

1,49

-41,90%

Λοιποί Παρακρατηµένοι Φόροι Εισοδήµατος

5,58

1,83

-67,20%

1,17

1,17

0,00%

Πιστωτικές Κάρτες Εισπρακτέες

26,81

6,54

-75,61%

Προκαταβολές σε Προµηθευτές

190,97

335,92

75,90%

14,22

10,77

24,26%

0,20

52,52

26.160,00%

0,06

20,27

33.683,33%

34,70

0,00

Μ/Ε

0,00

1,36

Μ/Ε

277,81

435,40

56,73%

Ελληνικό ∆ηµόσιο-Λοιπές Απαιτήσεις

Προκαταβολές σε Λοιπούς ∆ικαιούχους Αµοιβών
Λοιποί Χρεώστες
Λογαριασµοί ∆ιαχειρίσεως Προκαταβολών &
Πιστώσεων - Λοιποί Συνεργάτες Τρίτοι
Courier
Λοιποί Λογαριασµοί Προκαταβολών
Σύνολο

Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ανήλθαν κατά την 30/9/2007 €151,47 χιλ. από €1.623,65 χιλ. στις 31/12/2006
παρουσιάζοντας µείωση κατά 90,67%. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην επένδυση σε ενσώµατα και άυλα περιουσιακά
στοιχεία (1,1 εκ. ευρώ παραπάνω σε σχέση µε το προηγούµενο εννεάµηνο), στο αυξηµένο ποσό των χρεωστικών τόκων (87
χιλ. παραπάνω από το προηγούµενο εννεάµηνο), στις εξοφλήσεις δανείων (122 χιλ. παραπάνω από το προηγούµενο
εννεάµηνο). Σηµειώνεται ότι τα µεγέθη δεν είναι συγκρίσιµα, αφού στον κλάδο της πληροφορικής το σηµαντικότερο τµήµα
των πωλήσεων και κατ’ επέκταση των εισπράξεων γίνεται στο τελευταίο τρίµηνο κάθε έτους λόγω της εποχικότητας των
πωλήσεων που αντιµετωπίζει ο κλάδος δραστηριοποίησης της Εταιρίας. Ως εκ τούτου, τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
είναι στο χαµηλότερο επίπεδο του έτους, µετά τη θερινή περίοδο.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο (€ 1.508,32 χιλ.) και τα Αποθεµατικά (€ 2.340,69 χιλ.) παρέµειναν χωρίς αυξοµειώσεις µεταξύ της
31/12/2006 και της 30/09/2007.
Τα Αποτελέσµατα εις Νέο ανήλθαν κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 σε € 2.118,35 χιλ. από € 1.462,38 χιλ. τη χρήση 2006
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44,86%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην επίδραση της ενσωµάτωσης των κερδών µετά
φόρων της ενδιάµεσης περιόδου 01.01-30.09.2007 κατά € 831,93 χιλ. και την διανοµή µερίσµατος για την χρήση 2006, ποσού
175,97 χιλ.
Οι ∆ανειακές Υποχρεώσεις της Εταιρίας ανήλθαν κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 σε € 2.795,32χιλ. από € 2.922,67 χιλ. την
χρήση 2006 παρουσιάζοντας µείωση κατά 4,36%. Το µείγµα του εργαλείων δανεισµού (βραχυχρόνιος-µακροχρόνιος
τραπεζικός δανεισµός, factoring, χρηµατοδοτική µίσθωση) καθώς και οι διακυµάνσεις αυτών από τη µια χρήση στην άλλη
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
∆ανεισµός

31/12/2006

30/9/2007

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός

Ηµ/νία: 18/2/2008
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Τραπεζικός ∆ανεισµός
Υποχρεώσεις σε εταιρίες Χρηµατοδοτικής µίσθωσης

1.747,45

1.522,55

-12,87%

14,61

9,95

-31,90%

1.762,06

1.532,50

-13,03%

506,06

417,88

-17,42%

20,52

111,53

443,52%

628,11

727,23

15,78%

5,92

6,18

4,39%

1.160,61

1.262,82

8,81%

2.922,67

2.795,32

-4,36%

Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός
Τράπεζες-Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Factoring
Μακροχρόνιος Τραπεζικός ∆ανεισµός Πληρωτέος
στους Επόµενους 12 Μήνες
Μέχρι 1 Έτος - Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Πληρωτέες στους Επόµενους 12 Μήνες
Χρηµατοδοτικής µίσθωσης

Σύνολο ∆ανείων

Οι Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις διαµορφώθηκαν κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 σε € 90,85 από € 17,60 τη
χρήση 2006 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 416,19%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στον τρόπο λογισµού της αναβαλλόµενης
φορολογικής επίδρασης. Η Εταιρία είχε και το 2006 αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αντίστοιχου ύψους, οι οποίες
µειώθηκαν διότι συµψηφίσθηκαν µε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις της προηγούµενης χρήσης.
Οι Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία ήταν κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 € 51,73 χιλ.,
ποσό που ισούται µε αυτό της 31/12/2006, ως αποτέλεσµα της αναλογιστικής µελέτης που διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ΛΠ
19 από εξειδικευµένο εξωτερικό Αναλογιστή για τη χρήση 2006. Η Εταιρία θα έπρεπε να µειώσει το σχετικό κονδύλι, βάσει της
συνολικής εκτίµησης της αναλογιστικής µελέτης για το 2007, διαδικασία η οποία δεν πραγµατοποιήθηκε, λόγω εφαρµογής της
αρχής της συντηρητικότητας.
Οι Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις ανήλθαν κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 σε € 392,17 χιλ. από € 362,17,00 χιλ. την
χρήση 2006 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,28%. Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις εκτιµήσεις πρόσθετου φόρου
από µελλοντικό οριστικό έλεγχο ανέλεγκτων χρήσεων από την ελληνική φορολογική αρχή:
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
(ποσά σε χιλ. €)
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων σε Πάγια Περιουσιακά
Στοιχεία
Εκτιµήσεις Πρόσθετου Φόρου
Σύνολο

31/12/2006

30/9/2007

∆%

167,17

167,17

0,00%

195,00

225,00

15,38%

362,17

392,17

8,28%

Ο λογαριασµός Προµηθευτές και Λοιπές Εµπορικές Υποχρεώσεις ανήλθε κατά την 30/9/2007 σε €1.150,02 χιλ. από €1.607,72
χιλ. στις 31/12/2006 παρουσιάζοντας µείωση κατά 28,47%. Η µείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός, ότι η Εταιρία τακτοποίησε
σηµαντικό τµήµα των υποχρεώσεών της, πολιτική η οποία έχει ως αντανάκλαση και τη µείωση των ταµειακών διαθεσίµων. Τα
σχετικά µεγέθη ακολουθούν:
Προµηθευτές και Λοιπές Εµπορικές Υποχρεώσεις

31/12/2006

30/9/2007

1.149,28

555,40

Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογηµένες)

286,23

430,17

50,29%

Προκαταβολές Πελατών

107,33

51,57

-51,95%

(ποσά σε χιλ. €)
Προµηθευτές

∆εδουλευµένα Έξοδα
Σύνολο

Ηµ/νία: 18/2/2008

∆%
-51,67%

64,88

112,88

73,98%

1.607,72

1.150,02

-28,47%
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Οι Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις ανήλθαν κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 σε € 157,52 χιλ. από € 143,55 χιλ. στις
31/12/2006 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 9,73%. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε µεταβολές στις αυξοµειώσεις ποσών
στις διάφορες κατηγορίες φόρων, οι οποίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

31/12/2006

30/9/2007

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας

52,82

65,27

23,57%

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

20,39

55,72

173,27%

Φόροι-Τέλη Αµοιβών

67,27

36,14

-46,28%

(ποσά σε χιλ. €)

∆%

Χαρτόσηµο & ΟΓΑ Χαρτοσήµου Αµοιβών

0,35

0,00

Μ/Ε

Φόροι-Τέλη Τιµολογίων Αγοράς

0,34

0,19

-44,12%

Φόρος Εισοδήµατος Ακινήτων

0,00

0,01

Μ/Ε

2,38

0,19

-92,02%

143,55

157,52

9,73%

Αγγελιόσηµο & Ειδικός Φόρος επί ∆ιαφηµίσεων
Σύνολο

Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ανήλθαν κατά την 30/9/2007 σε € 405,01 χιλ. από €271,64 χιλ. στις 31/12/2006
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 49,10%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα µερίσµατα πληρωτέα (ύψους 132 χιλ. ευρώ) και
στις πληρωτέες αποδοχές προσωπικού, καθώς η 30/9/2007 δεν ήταν εργάσιµη ηµέρα και οι αποδοχές του προσωπικού
πληρώθηκαν αµέσως µετά:
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
(ποσά σε χιλ. €)
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί - Ι.Κ.Α.

31/12/2006

30/9/2007

∆%

153,56

70,79

-53,90%

2,17

1,08

-50,23%

11,96

147,01

1129,18%

Ο.Τ.Ε.

5,40

3,47

-35,74%

∆.Ε.Η.

0,63

1,64

160,32%

Ύδρευση

0,20

0,00

Μ/Ε

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες

Λοιποί ∆ικαιούχοι Αµοιβών

43,95

37,43

-14,84%

Πιστωτικές Κάρτες Πληρωτέες

25,15

10,95

-56,46%

Λογ/σµοί ∆ιαχειρ. Προκαταβολών & Πιστώσεων

28,63

0,43

-98,50%

Μερίσµατα Πληρωτέα
Σύνολο

0,00

132,22

Μ/Ε

271,64

405,01

49,10%

14.6. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 30/9/2007
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της 30/9/2007:
Μεικτού κέρδους

% µεταβολής
Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων *

% µεταβολής
Ταχύτητα Εξόφλησης Υποχρεώσεων *

% µεταβολής
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεµάτων *

% µεταβολής
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/µικτό κέρδος

% µεταβολής

30/09/2006

30/9/2007

64,96%

63,54%

Μ/Ε

-2,19%

Μ/Ε

149

Μ/Ε

Μ/Ε

Μ/Ε

82

Μ/Ε

Μ/Ε

Μ/Ε

37

Μ/Ε

Μ/Ε

5,80%

Μ/Ε

8,23%

41,86%

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/Αποτελέσµατα προ φόρων,
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

% µεταβολής

Ηµ/νία: 18/2/2008

7,86%

8,99%

Μ/Ε

14,34%

31/12/20067

30/9/2007
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Ξένα/Ιδια κεφάλαια

1,01

% µεταβολής

0,85

-16,53%

Τραπεζικές υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια

0,55

% µεταβολής

0,47

-30,99%

Γενική ρευστότητα

% µεταβολής
Άµεση ρευστότητα

% µεταβολής

1,46

1,16

Μ/Ε

-20,58%

1,38

1,08

Μ/Ε

-21,50%

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 (µε το οποίο συντάσσονται οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις), ο συγκρίσιµος ισολογισµός της περιόδου 01.01-30.09.2007 αφορά την
31.12.2006 ενώ τα συγκρίσιµα αποτελέσµατα της περιόδου αφορούν την 30.09.2006. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι εν λόγω δείκτες λόγω
µη συγκρισιµότητας.

Ακολούθως παρατίθενται επεξηγηµατικές σηµειώσεις αναφορικά µε τον τρόπο υπολογισµού των ως άνω χρηµατοοικονοµικών
δεικτών για τη περίοδο 30.09.2007:
Μεικτό κέρδος=
Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων=

Μεικτό κέρδος/Κύκλος εργασιών
[((Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Τρέχουσας Περιόδου))/
Κύκλος Εργασιών Τρέχουσας Περιόδου]*270 (για την 9µηνη περίοδο)
[(Προµηθευτές και Λοιπές Εµπορικές Υποχρεώσεις Τρέχουσας Περιόδου)/

Ταχύτητα Εξόφλησης Υποχρεώσεων=

( Κόστος Πωληθέντων Τρέχουσας Περιόδου)]*270 (για την 9µηνη
περίοδο)

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεµάτων=
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος=
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/Αποτελέσµατα προ
φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων =
Ξένα/Ίδια Κεφάλαια=
Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια=
Γενική Ρευστότητα=
Άµεση Ρευστότητα=

((Αποθέµατα Τρέχουσας Περιόδου)/Κόστος Πωληθέντων Τρέχουσας
Περιόδου)*270 (για την 9µηνη περίοδο)
Χρεωστικοί Τόκοι / Μεικτό Κέρδος
Χρεωστικοί Τόκοι / (Κέρδη προ Φόρων + Χρεωστικοί Τόκοι +
Αποσβέσεις)
(Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις+Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) /Σύνολο
Ιδίων Κεφαλαίων
(Μακροπρόθεσµα ∆άνεια Τραπεζών+ Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις προς Τράπεζες) / Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό) / (Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων)
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέµατα)/(Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις)

Σχολιασµός χρηµατοοικονοµικών δεκτών 30/9/2007
∆είκτης Μεικτού Κέρδους
Το Μεικτό Κέρδος κατά τη περίοδο 1/1 – 30/9/2007 ανήλθε σε € 3.026,39 χιλ. έναντι € 2.355,86 χιλ. της χρήσης 2006
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,46%. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών παρουσίασε µείωση και διαµορφώθηκε σε
63,54% την περίοδο 01.01-30.09.2007 από 64,96% την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2006. Η µείωση αυτή οφείλεται στην
ενσωµάτωση των αναλογικών αποσβέσεων της περιόδου για το 2007 για προϊόντα των οποίων ο κύριος ‘όγκος πωλήσεων θα
πραγµατοποιηθεί στο τέλος της χρήσης 2007. Αντίστοιχος χειρισµός έγινε και την περίοδο 01.01-30.09.2006 ωστόσο το
µέγεθος των αποσβέσεων ήταν µεγαλύτερο την τρέχουσα περίοδο λόγω µεγαλύτερου όγκου προϊόντων σε σχέση µε την
αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2006.
∆είκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Οι ηµέρες κυκλοφοριακής Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων (ανοιχτών υπολοίπων πελατών, γραµµατίων εισπρακτέων και
επιταγών εισπρακτέων) κατά την περίοδο 1/1 – 30/9/2007 διαµορφώθηκαν σε 149. Οι ηµέρες Εξόφλησης Υποχρεώσεων (σε
προµηθευτές, πιστωτές, επιταγές πληρωτέες) διαµορφώθηκαν σε 82 ηµέρες τη περίοδο 1/1 – 30/9/2007 καθώς η Εταιρία
τακτοποίησε σηµαντικό τµήµα των υποχρεώσεών της έναντι των προµηθευτών της κατά την προαναφερόµενη περίοδο.
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Ο ∆είκτης Κυκλοφορίας Αποθεµάτων διαµορφώθηκε σε 37 ηµέρες στη περίοδο 1/1 – 30/9/2007 γεγονός το οποίο οφείλεται
κυρίως στη µείωση των αποθεµάτων που πραγµατοποίησε η Εταιρία κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
∆είκτες δανειακής επιβάρυνσης
Η σχέση Ξένα/Ίδια Κεφάλαια µειώθηκε από 1,01 στο 2006 σε 0,85 στη περίοδο 1/1–30/9/2007. Αντίστοιχα η σχέση
Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ίδια κεφάλαια µειώθηκε από 0,55 στο 2006 σε 0,47 στη περίοδο 1/1–30/9/2007. Καθ’ όλη την
εξεταζόµενη περίοδο οι δείκτες αυτοί κινήθηκαν πτωτικά. Η Εταιρία στο παραπάνω διάστηµα κατάφερε να µειώσει τις
τραπεζικές της υποχρεώσεις. Η αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων προήλθε κυρίως από την ενσωµάτωση των κερδών µετά φόρων
της περιόδου.
∆είκτες Ρευστότητας
Ο ∆είκτης Γενικής Ρευστότητας της Εταιρίας µειώθηκε από 1,46 το 2006, σε 1,16 στη περίοδο 1/1 – 30/9/2007. Ο ∆είκτης
άµεσης ρευστότητας κινήθηκε στα ίδια επίπεδα µε τον δείκτη γενικής ρευστότητας, παρουσιάζοντας διακύµανση από 1,38 το
2006 σε 1,08 στη περίοδο 1/1 – 30/9/2007. Οι δείκτες γενικής και άµεσης ρευστότητας παρουσιάζονται µειωµένοι το 2007
κυρίως λόγω της µείωσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού και ειδικότερα των ταµειακών διαθεσίµων κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες, αφενός λόγω της ιδιοµορφίας των παραγγελιών λογισµικών κυρίως κατά τους τελευταίους µήνες του
έτους και αφετέρου της µείωσης των διαθεσίµων που προέκυπταν από τον µακροχρόνιο δανεισµό που είχε συνάψει η Εταιρία
για να χρηµατοδοτήσει τις επενδύσεις της (το µεγαλύτερο µέρος των επενδύσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί) διατηρούσε η Εταιρία
τα δάνεια της προκειµένου µα χρηµατοδοτήσει τις επενδύσεις της. Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι στο χαµηλότερο επιχειρησιακά
σηµείο της Εταιρίας (λόγω της εποχικότητας των πωλήσεων που αντιµετωπίζει) σε σχέση µε την ταµειακή ρευστότητα, οι
σχετικοί δείκτες βρίσκονται σταθερά επάνω από τη µονάδα.
∆είκτες Χρηµατοοικονοµικής Επιβάρυνσης
Η πορεία των ∆εικτών Χρηµατοοικονοµικής Επιβάρυνσης για την εξεταζόµενη περίοδο 1/1–30/9/2007 κινήθηκαν σε
υψηλότερα επίπεδα

σε σχέση µε τους δείκτες της αντίστοιχης περίοδο της χρήσης 2006. Τα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

αποτελούν το 5,80% του Μικτού Κέρδους για την περίοδο 01.01-30.09.2006 ενώ την περίοδο 1/1–30/09/2007 ήταν 8,23%
του Μικτού Κέρδους. Όσον αφορά τα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα έναντι των Κερδών προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελεσµάτων την περίοδο 01/01-30/09/2006 ήταν 7,86%, ενώ στη περίοδο 1/1–30/09/2007 διαµορφώθηκαν
σε 8,99%. Η αυξητική εικόνα των προαναφερθέντων δεικτών οφείλεται κυρίως στο ότι οι χρεωστικοί τόκοι από εναλλακτικές
µορφές δανειακής επιβάρυνσης είναι αυξηµένοι, λόγω τόσο των επενδυτικών αναγκών της Εταιρίας, όσο και των
διαχειριστικών της αναγκών (factoring).
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Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.)



Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1η
Ιανουαρίου 2007 µέχρι και 30η Σεπτεµβρίου 2007
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Α. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2006
Ισολογισµός
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημείωση

31.12.2006

31.12.2005

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
∆ιαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

5
6
7
8
9

1.015.725,75
4.999.911,90
1.312,72
15.798,34
6.032.748,71

988.379,04
3.056.515,42
1.979,50
70.030,12
14.160,62
4.131.064,70

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα

10
11
12
13
14

269.553,45
2.484.724,20
277.813,99
1.623.648,10
4.655.739,74

175.165,44
2.225.240,05
440.000,00
179.358,33
1.752.151,71
4.771.915,53

Σύνολο Ενεργητικού

10.688.488,45

8.902.980,23

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Μετόχους
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

15
16

1.508.316,00
2.340.689,32
1.462.384,77
5.311.390,09

1.508.316,00
2.312.028,99
545.375,34
4.365.720,33

17
18
8
19
20

1.747.448,47
14.612,75
17.604,38
51.734,17
362.171,99
2.193.571,76

2.366.713,15
20.531,03
40.040,09
150.000,00
2.577.284,27

21
17
17,18
22
23

1.607.719,98
526.578,29
634.032,28
143.552,46
271.643,59
3.183.526,60

1.149.270,19
430.764,10
162.131,22
217.810,12
1.959.975,63

Σύνολο Υποχρεώσεων

5.377.098,36

4.537.259,90

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

10.688.488,45

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
∆άνεια
Υποχρεώσεις σε Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις
Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

8.902.980,23

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Α.οτελεσµάτων Χρήσεως
Ποσά σε €

Σημείωση

31.12.2006

31.12.2005

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος Πωλήσεων

28
24

6.267.528,88
(2.294.032,98)

5.164.000,45
(2.140.805,77)

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως
Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως

26
24
24
24
26

3.973.495,90
119.725,99
(248.081,23)
(1.202.616,42)
(1.166.896,43)
(32.811,94)

3.023.194,68
67.425,50
(248.635,20)
(897.949,27)
(991.120,72)
(33.862,21)

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

25
25

1.442.815,87
10.537,12
(224.217,13)

919.052,78
15.752,25
(85.352,11)

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος

8

1.229.135,86
(132.634,50)

849.452,92
(133.494,10)

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως μετά από Φόρους

1.096.501,36

715.958,82

Κατανεμημένα σε Μετόχους της Εταιρείας

1.096.501,36

715.958,82

5.027.720

5.027.720

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών
Κοινές Ονομαστικές Μετοχές
Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή

27

0,21809

0,14240

Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή

27

0,21809

0,14240

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Τακτικό
Αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

Υπόλοιπο Κερδών
εις Νέο

Σύνολο

Ποσά σε €
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2005 βάσει ∆.Π.Χ.Π.
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης 2005 Μετά Φόρων
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό
Μεταφορά σε Έκτακτο Αποθεματικό
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 βάσει ∆.Π.Χ.Π.

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2006 βάσει ∆.Π.Χ.Π.
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης 2006 Μετά Φόρων
Μέρισμα Χρήσης 2005
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 βάσει ∆.Π.Χ.Π.

1.508.316,00

106.600,58

1.806.918,18

23.510,23
375.000,00

3.649.761,51
715.958,82
-

1.508.316,00

130.110,81

2.181.918,18

545.375,34

4.365.720,33

1.508.316,00

130.110,81

2.181.918,18

545.375,34
1.096.501,36
(150.831,60)
(28.660,33)

4.365.720,33
1.096.501,36
(150.831,60)
-

1.508.316,00

158.771,14

2.181.918,18

1.462.384,77

5.311.390,09

28.660,33

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Ποσά σε €

31.12.2006

31.12.2005

Έμμεση Μέθοδος
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων
Εισπράξεις επιχορηγήσεων
Μερίσματα εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή Αύξηση (Μείωση) στα Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα

1.229.135,86

849.452,92

1.582.928,99
42.832,22
(10.066,54)
214.771,47

1.101.881,83
33.837,71
(20.074,83)
83.810,31

(94.388,01)
(390.715,67)
493.704,50

91.311,01
(581.968,83)
295.858,56

(214.771,47)
-

(83.810,31)
(36.404,30)

2.853.431,35

1.733.894,07

(3.557.895,98)
4.420,00
10.537,12
440.000,00
167.171,99
-

(338.116,61)
(2.539.831,78)
15.752,25
-

(2.935.766,87)

(2.862.196,14)

110.254,75
(5.591,24)
(150.831,60)

2.727.600,28
(3.989,73)
-

(46.168,09)

2.723.610,55

(128.503,61)

1.595.308,48

Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στην Αρχή της Περιόδου: 01.01.2006

1.752.151,71

156.843,23

Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στο Τέλος της Περιόδου: 31.12.2006

1.623.648,10

1.752.151,71

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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Β. Σηµειώσεις ε.ί των Οικονοµικών Καταστάσεων
1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία
Η εταιρεία ‘‘EPSILON NET – Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµ/ορική Εταιρεία Πληροφορικής, Εκ/αίδευσης 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).
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. Πρώτη χρήση εφαρµογής των ∆ιεθνών Προτύ.ων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’ συντάσσονται για πρώτη φορά σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), µε ηµεροµηνία κατάρτισης αυτών την
31η ∆εκεµβρίου 2006, εφαρµόζοντας το ∆ΠΧΠ 1 ‘‘Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης’’.
Με βάση τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1 ‘‘Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ’’, κατά την προετοιµασία των πρώτων
Οικονοµικών Καταστάσεων µε βάση τα ∆ΠΧΠ, η εταιρεία χρησιµοποίησε τα ∆ΠΧΠ, που ίσχυαν κατά την
ηµεροµηνία κατάρτισης των πρώτων Οικονοµικών Καταστάσεων, καθώς και στον Ισολογισµό µετάβασης.
Η ηµεροµηνία µετάβασης είναι η 1η Ιανουαρίου 2005, που αποτελεί την ηµεροµηνία έναρξης της χρήσης για
την οποία παρέχονται συγκριτικές πληροφορίες µε βάσει τα ∆ΠΧΠ., σε σχέση µε τη χρήση 2006 πρώτης
εφαρµογής των ∆ΠΧΠ. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1 ‘‘Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ’’, έχει συνταχθεί ένας
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2006

10

Ισολογισµός Έναρξης µε βάσει τα ∆ΠΧΠ, µε ηµεροµηνία κατάρτισης την 1η Ιανουαρίου 2005 που αποτελεί το
σηµείο εκκίνησης (απογραφή έναρξης) για την τήρηση λογαριασµών σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, καθώς επίσης και
πλήρεις συγκριτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της προηγούµενης περιόδου που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2005.
Κατά συνέπεια, 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 2006.
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. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί
για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. 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.
Ορισµένα κονδύλια της χρήσεως 2005 αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της χρήσεως του 2006.

2.3. Προσαρµογή στα ∆ΠΧΠ
Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι οι πρώτες που συντάσσει και δηµοσιεύει η εταιρεία, µε πλήρη
εφαρµογή των ∆ΠΧΠ.
Λόγω ανάγκης παρουσίασης συγκριτικών στοιχείων της προηγούµενης χρήσης 2005, η αποτίµηση και
προσαρµογή της αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας, έγινε ουσιαστικά
την 31η ∆εκεµβρίου 2004, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση των Οικονοµικών Καταστάσεων, που είχαν αρχικά
συνταχθεί και δηµοσιευθεί, βάσει των ελληνικών ΓΠΛΑ.
Οι κύριες προσαρµογές, που κρίθηκαν αναγκαίες, αφορούν:
•

την άµεση διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης, που αποσβένονταν τµηµατικά, από τα άυλα
στοιχεία ενεργητικού,

•

την προσαρµογή των συντελεστών απόσβεσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων, ώστε να
αντικατοπτρίζουν την ωφέλιµη ζωή τους,

•

τη µεταφορά των µη δεδουλευµένων κρατικών επιχορηγήσεων, από τα ίδια κεφάλαια στις υποχρεώσεις
και της απεικόνισής τους ως εσόδων εποµένων χρήσεων,

•

τη λογιστική αναγνώριση των επιπτώσεων της αναβαλλόµενης φορολογίας.
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2.4. Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας αφορούν τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η
∆εκεµβρίου 2006. Οι εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις είναι οι πρώτες πλήρεις, που 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.
2.5. Νέα Πρότυ.α, Τρο.ο.οιήσεις & ∆ιερµηνείες σε Υφιστάµενα Πρότυ.α µε Μεταγενέστερη
Ηµεροµηνία Εφαρµογής
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή µεταγενέστερα και δεν έχουν εφαρµογή στην εταιρεία ή για τα
οποία η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε προαιρετική εφαρµογή. Συνοπτικά τα ∆ΠΧΠ αφορούν:
•

∆ΛΠ 1 (τρο.ο.οίηση) Γνωστο.οιήσεις Κεφαλαίων: Η εταιρεία θα εφαρµόσει τις τροποποιήσεις του
∆ΛΠ 1 για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2007.

•

∆ΠΧΠ 7 Γνωστο.οιήσεις Χρηµατοοικονοµικών

Μέσων : Αφορά γνωστοποιήσεις και

συµπληρωµατική προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1, σχετικά µε παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων και
γνωστοποίηση κεφαλαίου. Θα εφαρµοστεί για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2007.
•

∆ΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τοµείς: Αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 ‘‘Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα’’
και υιοθετεί µια διοικητική προσέγγιση αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες, που παρουσιάζονται
κατά τοµέα. Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά 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 κατά ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2009.

•

Ε∆∆ΠΧΠ 11 ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ίδιας ε.ιχείρησης ή ε.ιχειρήσεων
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
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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 Υ.ηρεσιών. 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 (πχ 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.
•

Ε∆∆ΠΧΠ 14: Το όριο ενός Περιουσιακού Στοιχείου στο .λαίσιο ενός Προγράµµατος
Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες Α.αιτήσεις 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.
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

Η εφαρµογή της διερµηνείας είναι υποχρεωτική για

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008.
2.6. Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε Ε.Λ.Π.
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Η εταιρεία έως την 31η ∆εκεµβρίου 2006 τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονοµικές
Καταστάσεις της, µε βάση τον Κωδικοποιηµένο Νόµο 2190 / 1920 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) και την
ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.
Για τη χρήση 2006, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε, για τις ανάγκες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, παρ’
όλο που δεν υφίσταται υποχρέωση βάσει των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, οι Ετήσιες Οικονοµικές
Καταστάσεις να συνταχθούν προαιρετικά σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) διαφέρουν σε κάποια σηµεία από τα ∆ΠΧΠ.
Κατά τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων, η διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους
λογιστικής αποτίµησης, που χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε τα ΕΛΠ, ώστε να συνάδουν µε τα ∆ΠΧΠ. Τα
στοιχεία του 2005 παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών.
Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης από τα ΕΛΠ στα ∆ΠΧΠ, στα Ίδια Κεφάλαια και στα
Αποτελέσµατα παρατίθενται στη σηµείωση 4.

3. Κύριες Λογιστικές Αρχές
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των Οικονοµικών Καταστάσεων είναι οι
ακόλουθες:
3.1. Συναλλαγµατικές Μετατρο.ές
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 Υ.όλοι.α
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.
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
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14

3.2.1. Βάση Α.οτίµησης 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.
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. Α.οσβέσεις Ενσώµατων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων
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
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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.

•

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 2006 (ηµεροµηνία κατάρτισης των πρώτων µε βάση τα ∆ΠΧΠ
Οικονοµικών Καταστάσεων) 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.
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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 (Ιδιο.αραγωγή)
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:
•

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).
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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).

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.
∆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 Ανά.τυξης
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 Α.οτίµησης 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:
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•

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.
3.3.1.5 Α.οσβέσεις
Η µέθοδος απόσβεσης των εσωτερικά (ιδιοπαραγωγή) δηµιουργούµενων άυλων στοιχείων του ενεργητικού που
χρησιµοποιείται, είναι η συστηµατική κατανοµή της αποσβέσιµης αξίας κάθε άυλου παγίου στα έτη της
εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 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.

Ανάλυση της ωφέλιµης ζωής για κάθε εσωτερικά (ιδιοπαραγωγή) δηµιουργούµενο άυλο πάγιο που
αναγνωρίζεται στα στοιχεία του ενεργητικού κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των συνηµµένων Οικονοµικών
Καταστάσεων (31η ∆εκεµβρίου 2006) παρατίθεται στην παράγραφο των αναλύσεων του παρόντος.
3.3.2. Άδειες Χρήσης Λογισµικού Τρίτων
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Πρόκειται για µεµονωµένη κτήση αδειών χρήσης λογισµικών, από τρίτους εκτός εταιρείας προµηθευτές. Τα εν
λόγω λογισµικά αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις.
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. Εµ.ορικά 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
σταθερό ποσό κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των εµπορικών σηµάτων.
3.4. Α.οµείωση 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. Ε.ενδύσεις 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.

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2006

20

•

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.



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
Α.οτελεσµάτων
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,
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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.



∆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 Ε.ενδύσεις
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 Α.αιτήσεις
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2006

22

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.

•

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
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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
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
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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.
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. Α.οθέµατα
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. Α.αιτήσεις α.ό Εµ.ορική ∆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
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2006

25

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.
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.
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∆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.

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
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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. Οι αλληλόχρεοι λογαριασµοί τραπεζών εµφανίζονται στον Ισολογισµό στις
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.
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. Α.οθεµατικά
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 Α.οθεµατικό
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 Α.οθεµατικά
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 Α.οθεµατικά 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. Α.οθεµατικά α.ό Α.αλλασσόµενα της Φορολογίας και Ειδικώς Φορολογηθέντα Έσοδα
Τα αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό
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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.
3.12. Κρατικές Ε.ιχορηγήσεις
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. Ε.ιχορηγήσεις 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.

Ο γενικός κανόνας, που ακολουθείται από την εταιρεία, για τη λογιστική απεικόνιση των κρατικών
επιχορηγήσεων, οι οποίες σχετίζονται µε αποσβεστέα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της, είναι η ξεχωριστή
από την αξία κτήσης των ανωτέρω παγίων, αναγνώρισή τους ως έσοδα επόµενων χρήσεων και κατά συνέπεια
αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των εν λόγω
αποσβεστέων παγίων.
3.12.2. Ε.ιχορηγήσεις σχετιζόµενες µε τα Α.οτελέσµατα
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.
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3.13. Τρα.εζικός ∆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
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

•

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 τη βασική µέθοδο
του ∆ΛΠ 23 ‘‘Κόστος ∆ανεισµού’’, κατά την οποία το εν λόγω κόστος αναγνωρίζεται στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων της χρήσης, στην οποία πραγµατοποιείται. Η µέθοδος αυτή ακολουθείται για οποιαδήποτε
µορφή δανεισµού.
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.
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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 Εργαζοµένων’’. 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 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 Υ.οχρεώσεις και Ενδεχόµενες Α.αιτήσεις
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.
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•

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
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 ηµεροµηνία κατάρτισης των πρώτων µε εφαρµογή των ∆ΠΧΠ Οικονοµικών Καταστάσεων, 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
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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.
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4. Συµφωνίες µεταξύ ∆ΠΧΠ και ΕΛΠ
4.1. Συµφωνία Ισολογισµού κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 και την 31η ∆εκεµβρίου 2005
4.1.1. Συµφωνία Ισολογισµού της 1ης Ιανουαρίου 2005

ΕΛΠ
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
∆ιαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Αναμορφώσεις
Μετάβασης σε
∆ΠΧΠ

∆ΠΧΠ

855.509,39
2.138.201,34
15.415,55
3.009.126,28

(414.096,89)
3.521,30
103.524,22
(3.521,30)
(310.572,67)

855.509,39
1.724.104,45
3.521,30
103.524,22
11.894,25
2.698.553,61

266.476,45
926.446,23
1.017.382,93
156.843,23
2.367.148,84

746.211,49
93.237,68
(839.449,17)
-

266.476,45
1.672.657,72
93.237,68
177.933,76
156.843,23
2.367.148,84

Σύνολο Ενεργητικού

5.376.275,12

(310.572,67)

5.065.702,45

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Μετόχους
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Αποτελέσματα εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

1.508.316,00
1.913.518,76
4,00
535.720,62
3.957.559,38

(4,00)
(307.793,87)
(307.797,87)

1.508.316,00
1.913.518,76
227.926,75
3.649.761,51

51.428,57
84.676,74
136.105,31

31.897,94
(84.676,74)
50.000,00
(2.778,80)

51.428,57
31.897,94
50.000,00
133.326,51

Σύνολο Υποχρεώσεων

322.347,60
12.857,16
947.405,67
1.282.610,43
1.418.715,74

515.629,98
214.185,00
(729.810,98)
4,00
(2.774,80)

837.977,58
12.857,16
214.185,00
217.594,69
1.282.614,43
1.415.940,94

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

5.376.275,12

(310.572,67)

5.065.702,45

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
∆άνεια
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Προβλέψεις για Κινδύνους & Έξοδα
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
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4.1.2. Συµφωνία Ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2005

ΕΛΠ
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
∆ιαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Αναμορφώσεις
Μετάβασης σε
∆ΠΧΠ

∆ΠΧΠ

961.278,24
3.337.614,43
16.140,12
4.315.032,79

27.100,80
(281.099,01)
1.979,50
70.030,12
(1.979,50)
(183.968,09)

988.379,04
3.056.515,42
1.979,50
70.030,12
14.160,62
4.131.064,70

175.165,44
1.481.544,86
1.363.053,52
1.752.151,71
4.771.915,53

743.695,19
440.000,00
(1.183.695,19)
-

175.165,44
2.225.240,05
440.000,00
179.358,33
1.752.151,71
4.771.915,53

Σύνολο Ενεργητικού

9.086.948,32

(183.968,09)

8.902.980,23

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Μετόχους
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Αποτελέσματα εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

1.508.316,00
2.312.028,99
4,00
677.856,05
4.498.205,04

(4,00)
(132.480,71)
(132.484,71)

1.508.316,00
2.312.028,99
545.375,34
4.365.720,33

2.163.772,01
116.818,14
2.280.590,15

202.941,14
20.531,03
40.040,09
(116.818,14)
150.000,00
296.694,12

2.366.713,15
20.531,03
40.040,09
150.000,00
2.577.284,27

Σύνολο Υποχρεώσεων

815.960,45
628.114,00
864.078,68
2.308.153,13
4.588.743,28

333.309,74
(197.349,90)
162.131,22
(646.268,56)
(348.177,50)
(51.483,38)

1.149.270,19
430.764,10
162.131,22
217.810,12
1.959.975,63
4.537.259,90

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

9.086.948,32

(183.968,09)

8.902.980,23

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
∆άνεια
Υποχρεώσεις σε Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Προβλέψεις για Κινδύνους & Έξοδα
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
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4.2. Συµφωνία Κατάστασης Α.οτελεσµάτων Χρήσεως κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005

ΕΛΠ
Ποσά σε €

Αναμορφώσεις
Μετάβασης σε
∆ΠΧΠ

∆ΠΧΠ

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος Πωλήσεων

5.164.000,45
(2.249.813,78)

109.008,01

5.164.000,45
(2.140.805,77)

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως
Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως

2.914.186,67
66.223,81
(257.236,22)
(901.673,23)
(1.028.926,01)
-

109.008,01
1.201,69
8.601,02
3.723,96
37.805,29
(33.862,21)

3.023.194,68
67.425,50
(248.635,20)
(897.949,27)
(991.120,72)
(33.862,21)

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Έκτακτα Κέρδη & Ανόργανα Έσοδα
Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων
Έκτακτες Ζημίες & Ανόργανα Έξοδα
Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων
Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους

792.575,02
15.752,25
(84.189,49)
457,48
744,21
(8.166,65)
(25.695,56)

126.477,76
(1.162,62)
(457,48)
(744,21)
8.166,65
25.695,56

919.052,78
15.752,25
(85.352,11)
-

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος

691.477,26
0,00

157.975,66
(133.494,10)

849.452,92
(133.494,10)

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως μετά από Φόρους

691.477,26

24.481,56

715.958,82

Κατανεμημένα σε Μετόχους της Εταιρείας

691.477,26

24.481,56

715.958,82
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4.3. Συµφωνία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 και την 31η
∆εκεµβρίου 2005
Ποσά σε €
Υπόλοιπο Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

01.01.2005
3.957.559,38

∆ιαγραφή Στοιχείων Άυλου Ενεργητικού που δεν Πληρούν τα Κριτήρια Αναγνώρισης των ∆ΠΧΠ
Αναβαλλόμενη Φορολογία Λόγω ∆ιαγραφής Άυλών Στοιχείων που δεν πληρούν τα Κριτήρια
Αναγνώρισης των ∆ΠΧΠ
Εκτίμηση Πρόσθετου Φόρου Ανέλεγκτης Χρήσεως
Αναδιατύπωση των Προβλέψεων για Παροχές σε Εργαζομένους με Βάση τη Μέθοδο Εκτιμώμενης
Πιστούμενης Μονάδας & Καταχώρηση Αναλογιστικών Κερδών & Ζημιών
Ακύρωση Εγγραφών ∆ιανομής μέχρι την Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης
Επαναταξινόμηση Ποσών Προορισμένων για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στις Λοιπές
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Αναμορφώσεων Μετάβασης
Υπόλοιπο Σύμφωνα με τα ∆.Π.Χ.Π.

31.12.2005
4.498.205,04

(414.096,89)

(280.120,48)

103.524,22
(50.000,00)

70.030,12
(150.000,00)

52.778,80
-

76.778,05
150.831,60

(4,00)

(4,00)

(307.797,87)

(132.484,71)

3.649.761,51

4.365.720,33

4.4. Συµφωνία Υ.ολοί.ου Κερδών εις Νέο της 31ης ∆εκεµβρίου 2005
Ποσά σε €
Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2005 βάσει Ε.Λ.Π.

677.856,05

Σύνολο Μεταβολής σε Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο λόγω Μετάβασης σε ∆ΠΧΠ Προηγ. Χρήσεων

(307.793,87)

∆ιαγραφή Απαξιωμένων Στοιχείων Άυλου Ενεργητικού - Αποσβέσεις
∆ιαγραφή Ολοσχερώς Αποσβεσμένων Στοιχείων Άυλου Ενεργητικού Χρήσεως 2005 εντός 2005 - Αξία Κτήσης
∆ιαγραφή Ολοσχερώς Αποσβεσμένων Στοιχείων Άυλου Ενεργητικού Χρήσεως 2005 εντός 2005 - Αποσβέσεις
∆ιαγραφή Εξόδων Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης - Αποσβέσεις
∆ιαγραφή Εξόδων Αυξήσεως Κεφαλαίου - Αποσβέσεις
∆ιαγραφή Λοιπών Εξόδων Πολυετούς Απόσβεσης - Αξία Κτήσης
∆ιαγραφή Λοιπών Εξόδων Πολυετούς Απόσβεσης - Αποσβέσεις
Εξόφληση Βραχυπρόθεσμης Υποχρέωσης & Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Αποσβέσεις Μισθωμένων Παγίων Στοιχείων Ενεργητικού

108.075,95
(354.874,12)
354.874,12
132,07
3.412,37
(16.200,00)
37.577,49
3.989,73
(3.011,20)
-

Σύνολο Αποθεματικού Μετάβασης σε ∆ΠΧΠ
Αναβαλλόμενη Φορολογία επί του Αποθεματικού Μετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π.
Αναβαλλόμενη Φορολογία Λόγω Φορολογικής Ζημίας
Πρόβλεψη για ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Ανέλεγκτης Χρήσεως 2005
Λογιστικοποίηση Πρόβλεψης Αποζημίωσης Προσωπικού ως Αναλογιστική Μελέτη
Μεταφορά Μερίσματος Χρήσης 2005 σε Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο

133.976,41
(33.494,10)
(100.000,00)
23.999,25
150.831,60

Σύνολο Μεταβολής σε Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο λόγω Μετάβασης σε ∆ΠΧΠ Χρήσεως 2005

175.313,16

Γενικό Σύνολο Μεταβολής σε Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο λόγω Μετάβασης σε ∆ΠΧΠ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΒΑΣΕΙ ∆.Π.Χ.Π.
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5. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Κτίρια - Τεχνικά Έργα
σε Ακίνητα Τρίτων

Μεταφορικά Μέσα

Ποσά σε €

Μεταφορικά Μέσα
Χρηματοδοτικής
Μίσθωσης

Έπιπλα και Λοιπός
Εξοπλισμός

Σύνολα

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
31η ∆εκεμβρίου 2005

461.120,34
113.793,14
574.913,48

60.334,63
(8.804,11)
51.530,52

30.112,00
30.112,00

578.770,25
167.680,09
(25.055,46)
721.394,88

1.100.225,22
311.585,23
(33.859,57)
1.377.950,88

30.099,36
53.886,80
83.986,16

23.476,14
6.947,33
(6.023,33)
24.400,14

3.011,20
3.011,20

191.140,33
112.088,92
(25.054,91)
278.174,34

244.715,83
175.934,25
(31.078,24)
389.571,84

490.927,32

27.130,38

27.100,80

443.220,54

988.379,04

574.913,48
130.036,94
704.950,42

51.530,52
2.300,00
(21.846,76)
31.983,76

30.112,00
30.112,00

721.394,88
199.899,28
921.294,16

1.377.950,88
332.236,22
(21.846,76)
1.688.340,34

1η Ιανουαρίου 2006
Αποσβέσεις Χρήσης
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
31η ∆εκεμβρίου 2006

83.986,16
71.969,39
155.955,55

24.400,14
5.639,85
(17.622,96)
12.417,03

3.011,20
6.022,40
9.033,60

278.174,34
217.034,07
495.208,41

389.571,84
300.665,71
(17.622,96)
672.614,59

Λογιστικό Υπόλοιπο κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2006

548.994,87

19.566,73

21.078,40

426.085,75

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2005
Αποσβέσεις Χρήσης
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
31η ∆εκεμβρίου 2005
Λογιστικό Υπόλοιπο κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2005

Ποσά σε €

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
31η ∆εκεμβρίου 2006

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
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1.015.725,75

6. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ανάπτυξη Λογισμικού Ολοκληρωμένο

Εμπορικά Σήματα

Λογισμικό - Αγορά από
Τρίτους

Ανάπτυξη Λογισμικού Μη Ολοκληρωμένο

74.394,23
326.971,82
(324.394,23)
76.971,82

Σύνολα

Ποσά σε €

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες Χρήσης 2005
Μεταφορές
31η ∆εκεμβρίου 2005

2.506.310,78
1.871.990,73
324.394,23
4.702.695,74

6.391,70
875,00
7.266,70

204.893,68
58.521,00
263.414,68

2.791.990,39
2.258.358,55
5.050.348,94

1η Ιανουαρίου 2005
Αποσβέσεις Χρήσης 2005
31η ∆εκεμβρίου 2005

867.130,72
922.160,13
1.789.290,85

859,17
726,67
1.585,84

199.896,05
3.060,78
202.956,83

-

1.067.885,94
925.947,58
1.993.833,52

Λογιστικό Υπόλοιπο κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2005

2.913.404,89

5.680,86

60.457,85

76.971,82

3.056.515,42

4.702.695,74
2.692.539,81
419.148,09
7.814.383,64

7.266,70
-

263.414,68
10.378,94

7.266,70

273.793,62

76.971,82
522.741,01
(419.148,09)
180.564,74

5.050.348,94
3.225.659,76
8.276.008,70

1η Ιανουαρίου 2006
Αποσβέσεις Χρήσης 2006
31η ∆εκεμβρίου 2006

1.789.290,85
1.255.540,00
3.044.830,85

1.585,84
726,67
2.312,51

202.956,83
25.996,61
228.953,44

-

1.993.833,52
1.282.263,28
3.276.096,80

Λογιστικό Υπόλοιπο κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2006

4.769.552,79

4.954,19

44.840,18

180.564,74

4.999.911,90

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Ποσά σε €

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες Χρήσης 2006
Μεταφορές
31η ∆εκεμβρίου 2006

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
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7. ∆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.’’.

Ποσά σε €

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Σύνολα

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Απομειώσεις
31η ∆εκεμβρίου 2005

3.521,30
(1.541,80)
1.979,50

3.521,30
(1.541,80)
1.979,50

Ποσά σε €

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες
Απομειώσεις
31η ∆εκεμβρίου 2006

1.979,50
(666,78)
1.312,72

1.979,50
(666,78)
1.312,72

8. Αναβαλλόµενη Φορολογία και Φόρος Εισοδήµατος
Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:
Ποσά σε €
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος Υπολογισμένος με τον ισχύοντα Φορολογικό Συντελεστή (25%)
Φόροι Προηγούμενων Χρήσεων
Επίδραση Φορολογικών Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων
Επίδραση μη Εκπιπτόμενων Φορολογικά Εξόδων
Φορολογική Επίδραση μη Φορολογήσιμου Εισοδήματος
Πρόβλεψη για ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου

Τα ποσά του Φόρου Εισοδήματος που Επιβαρύνουν / Ωφελούν τη Χρήση έχουν ως εξής:
Πρόβλεψη για ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου
Αναβαλλόμενος Φόρος (Έξοδο) / Έσοδο

Χρήση 2006

Χρήση 2005

1.229.135,86(307.283,97)
6.690,02
212.959,45
(45.000,00)

(212.363,23)
5.999,81
172.869,32
(100.000,00)

(132.634,50)

(133.494,10)

Χρήση 2006

849.452,92

Χρήση 2005

(45.000,00)
(87.634,50)

(100.000,00)
(33.494,10)

(132.634,50)

(133.494,10)

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 του Ν.3296/2004, άρθρο 9, § 8, αφαιρείται εξωλογιστικά από τα καθαρά κέρδη χρήσεως.
Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν µέχρι την 31/12/2008.
Αναλυτικά η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων εµφανίζεται στον επόµενο πίνακα:
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∆ιαγραφή Άυλων
Στοιχείων
Ενεργητικού

Ποσά σε €

Αναγνώριση
Ενσώματων
Παγίων Χρημ.
Μίσθωσης

Φορολογική Ζημία

Σύνολα

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
1η Ιανουαρίου 2005
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

103.524,22

5.777,77

-

103.524,22
5.777,77

31η ∆εκεμβρίου 2005

103.524,22

5.777,77

-

109.301,99

1η Ιανουαρίου 2005
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(33.249,47)

(6.022,40)

-

(39.271,87)

31η ∆εκεμβρίου 2005

(33.249,47)

(6.022,40)

-

(39.271,87)

(244,63)

-

70.030,12

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ)
κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

70.274,75

Ποσά σε €

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
1η Ιανουαρίου 2006
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

103.524,22

5.777,77
1.587,36

11.126,16

109.301,99
12.713,52

31η ∆εκεμβρίου 2006

103.524,22

7.365,13

11.126,16

122.015,51

(33.249,47)
(98.868,45)

(6.022,40)
(1.479,57)

-

(39.271,87)
(100.348,02)

(132.117,92)

(7.501,97)

-

(139.619,89)

(28.593,70)

(136,84)

11.126,16

(17.604,38)

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
1η Ιανουαρίου 2006
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
31η ∆εκεμβρίου 2006
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ)
κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
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9. Λοι.ές Μακρο.ρόθεσµες Α.αιτήσεις
Ποσά σε €

Εγγύηση Ενοικίων

Εγγύηση ∆.Ε.Η.

Εγγύηση για
Χρησιδάνειο

Σύνολα

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
∆ιαγραφές
31η ∆εκεμβρίου 2005

10.627,76
3.835,00
(2.348,00)
12.114,76

1.064,20
746,30
1.810,50

202,29
36,00
(2,93)
235,36

11.894,25
4.617,30
(2.350,93)
14.160,62

12.114,76
1.835,00

1.810,50

235,36

13.949,76

1.810,50

(197,28)
38,08

14.160,62
1.835,00
(197,28)
15.798,34

Ποσά σε €

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες
∆ιαγραφές
31η ∆εκεμβρίου 2006

10. Α.οθέµατα
31.12.2006

Ποσά σε €

31.12.2005

Εμπορεύματα
Προϊόντα Έτοιμα
Παραγωγή σε Εξέλιξη

22.503,36
159.975,09
87.075,00

23.223,72
116.775,09
35.166,63

Σύνολο

269.553,45

175.165,44

11. Πελάτες και Λοι.ές Εµ.ορικές Α.αιτήσεις
31.12.2006

Ποσά σε €
Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις Απομείωσης
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες

1.652.646,25
65.352,97

Σύνολο

31.12.2005
1.520.626,63
39.081,77

1.587.293,28
89.347,70
808.083,22
2.484.724,20

1.481.544,86
89.917,81
653.777,38
2.225.240,05

12. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία µέσω Α.οτελεσµάτων
Ποσά σε €

Λοιπά Χρεόγραφα

Σύνολα

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
31η ∆εκεμβρίου 2005

93.237,68
440.000,00
(93.237,68)
440.000,00

93.237,68
440.000,00
(93.237,68)
440.000,00

440.000,00
800.000,00
(1.240.000,00)
0,00

440.000,00
800.000,00
(1.240.000,00)
0,00

Ποσά σε €

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
31η ∆εκεμβρίου 2006
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13. Λοι.ές Α.αιτήσεις
31.12.2006

Ποσά σε €
Χρεώστες ∆ιάφοροι - Προκαταβολές Προσωπικού
- Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος
- Παρακρατημένος Φόρος από Τόκους
- Λοιποί Παρακρατημένοι Φόροι Εισοδήματος
- Ελληνικό ∆ημόσιο-Λοιπές Απαιτήσεις
- Πιστωτικές Κάρτες Εισπρακτέες
- Προκαταβολές σε Προμηθευτές
- Προκαταβολές σε Λοιπούς ∆ικαιούχους Αμοιβών
- Λοιποί Χρεώστες

3.050,74
1.053,73
5.579,93
1.169,61
26.807,91
190.971,68
14.220,31
202,07

Λογαριασμοί ∆ιαχειρίσεως Προκαταβολών & Πιστώσεων - Λοιποί Συνεργάτες Τρίτοι
- Courier
- Λοιποί Λογαριασμοί

61,00
34.697,01
-

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού - Έξοδα Επόμενων Χρήσεων
Σύνολο

14. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
Ποσά σε €

31.12.2006

31.12.2005

Ταμείο - Έδρα
Ταμείο - Υποκ/μα
Καταθέσεις σε Τράπεζες

8.223,95
437,74
1.614.986,41

291,19
514,56
1.751.345,96

Σύνολο

1.623.648,10

1.752.151,71
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31.12.2005

243.055,98

150,00
1.830,58
1.296,56
1.329,55
2.141,22
27.945,91
130.819,13
3.881,39
133,50

169.527,84

34.758,01

9.519,83
0,66
-

9.520,49

-

310,00

277.813,99

179.358,33

15. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 ανήλθε σε 1.508.316,00 € διαιρούµενο σε 5.027.720 κοινές ονοµαστικές
µετοχές, µε ονοµαστική αξία ανά µετοχή 0,30 €.
Ουδεµία µεταβολή επήλθε κατά την προηγούµενη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2005 και την τρέχουσα χρήση από 1η
Ιανουαρίου 2006 µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2006.

16. Α.οθεµατικά
•

Τακτικό Α.οθεµατικό

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 Α.οθεµατικά

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, ως προϋπόθεση για την ένταξή της στη ∆ράση 2.5.3.
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 Α.οθεµατικά 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.2610/1998,

ως

εταιρεία

ανάπτυξης

λογισµικού,

οι

δραστηριότητες

της

οποίας

οι

δραστηριότητες

της

οποίας

συµπεριλαµβάνονται στο άρθρο 3 § 1 του παρόντος νόµου.


Ο

Ν.3220/2004,

ως

εταιρεία

ανάπτυξης

λογισµικού,

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 Α.οθεµατικών

Ποσά σε €
1η Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
31η ∆εκεμβρίου 2005

Αφορολόγητα
Αποθεματικά

Τακτικό Αποθεματικό

Έκτακτα Αποθεματικά

106.600,58
23.510,23
130.110,81

375.000,00
375.000,00

1.806.918,18
1.806.918,18

-

1.913.518,76
398.510,23
2.312.028,99

130.110,81
28.660,33
158.771,14

375.000,00

1.806.918,18

-

375.000,00

1.806.918,18

-

2.312.028,99
28.660,33
2.340.689,32

Λοιπά

Σύνολα

Ποσά σε €
1η Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες
31η ∆εκεμβρίου 2006

Κατανομή Αφορολόγητων Αποθεματικών

Έτος Σχηματισμού Αποθεματικών
Αποθεματικά Χρήσης 2000
Αποθεματικά Χρήσης 2001
Αποθεματικά Χρήσης 2002
Αποθεματικά Χρήσης 2003
Αποθεματικά Χρήσης 2004

Ν.1828/89

Ν.2601/98

Ν.3220/04

54.438,74

Σύνολο
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Από Απαλλασσόμενα
Φορολογίας Έσοδα
2.968,01
4.064,91
1.017,10
936,72
8.986,74

Σύνολα
2.968,01
58.503,65
303.509,39
563.990,75
877.946,38
1.806.918,18

17. ∆άνεια
31.12.2006

Ποσά σε €

Μακροπρόθεσμος ∆ανεισμός
Τραπεζικός ∆ανεισμός

31.12.2005

1.747.448,47

Βραχυπρόθεσμος ∆ανεισμός
Τραπεζικός ∆ανεισμός
Μακροχρόνιος Τραπεζικός ∆ανεισμός Πληρωτέος στους Επόμενους 12 Μήνες
Υποχρεώσεις Factoring

506.055,85
628.114,00
20.522,44

1.154.692,29

2.366.713,15

425.172,86
-

425.172,86

Λοιπός ∆ανεισμός
Σύνολο ∆ανείων

2.902.140,76

18. Υ.οχρεώσεις σε Εταιρείες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης
Ποσά σε €

31.12.2006

31.12.2005

Μέχρι 1 Έτος - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στους Επόμενους 12 Μήνες
Από 2 έως 5 Έτη - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Άνω των 5 Ετών - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5.918,28
14.612,75

5.591,24
20.531,03

Σύνολο

20.531,03

26.122,27
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2.791.886,01

19. Υ.οχρεώσεις Παροχών Προσω.ικού λόγω Εξόδου α.ό την Υ.ηρεσία
Ποσά σε €
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία ως Αναλογιστική
Μελέτη

31.12.2006

51.734,17

31.12.2005

40.040,09

20. Λοι.ές Μακρο.ρόθεσµες Υ.οχρεώσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνουν επιχορηγήσεις που έχουν ληφθεί λόγω επένδυσης σε
άυλα περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες αναγνωρίζονται ως έσοδα εποµένων χρήσεων. Λοιπές επιχορηγήσεις που
δίνονται ως κίνητρο για πραγµατοποίηση δαπανών, αναγνωρίζονται ως έσοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
Επιπρόσθετα, περιλαµβάνονται εκτιµήσεις πρόσθετου φόρου από µελλοντικό οριστικό έλεγχο ανέλεγκτων
χρήσεων από την ελληνική φορολογική αρχή:
Ποσά σε €
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Εκτιμήσεις Πρόσθετου Φόρου
Σύνολο
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167.171,99
195.000,00

150.000,00

362.171,99

150.000,00
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21. Προµηθευτές και Λοι.ές Εµ.ορικές Υ.οχρεώσεις
Ποσά σε €
Προμηθευτές
Γραμμάτια Πληρωτέα
Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)
Προκαταβολές Πελατών
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού - Έσοδα Επόμενων Χρήσεων
- ∆εδουλευμένα Έξοδα

31.12.2006

31.12.2005
1.149.277,46
286.234,24
107.331,69

64.876,59

64.876,59

815.960,45
1.593,36
74.902,70
83.626,47
173.187,21

173.187,21

Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο

1.607.719,98

1.149.270,19

22. Τρέχουσες Φορολογικές Υ.οχρεώσεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από την ελληνική φορολογική αρχή για το έτος 2006, οπότε οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για την εν λόγω
ανέλεγκτη χρήση.
Ωστόσο, βάσει εκτιµήσεων και κρίσης της διοίκησης, έχει προβλεφθεί ποσό φόρου που θα αντιστοιχεί σε πιθανές λογιστικές διαφορές του µελλοντικού οριστικού φορολογικού
ελέγχου της ανωτέρω χρήσεως.
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της αναβαλλόµενης φορολογίας, κατά την προηγούµενη χρήση και κατά την τρέχουσα χρήση που έληξε την 31η
∆εκεµβρίου 2006, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Ποσά σε €
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη - Φόρος Εισοδήματος Χρήσης
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
- Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
- Φόροι-Τέλη Αμοιβών
- Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου Αμοιβών
- Φόροι-Τέλη Τιμολογίων Αγοράς
- Φόρος Αμοιβών Εργολάβων
- Αγγελιόσημο & Ειδικός Φόρος επί ∆ιαφημίσεων
- Λοιποί Φόροι-Τέλη

31.12.2006
52.823,21
20.392,95
67.271,30
351,73
337,73
2.375,54
-

31.12.2005

143.552,46

Σύνολο

107.977,88
14.648,16
38.020,79
61,26
101,55
204,00
1.117,58
-

143.552,46

162.131,22
162.131,22

23. Λοι.ές Βραχυ.ρόθεσµες Υ.οχρεώσεις
Ποσά σε €
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί - Ι.Κ.Α.
- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
Πιστωτές ∆ιάφοροι - Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες
- Ο.Τ.Ε.
- ∆.Ε.Η.
- Ύδρευση
- Λοιποί ∆ικαιούχοι Αμοιβών
- Πιστωτικές Κάρτες Πληρωτέες
- Λογαριασμοί ∆ιαχειρίσεως Προκαταβολών & Πιστώσεων
- Λοιποί Πιστωτές

31.12.2006
153.556,27
2.173,22
11.964,74
5.396,50
629,00
202,55
43.946,40
25.146,18
28.628,73
-

31.12.2005

155.729,49

127.026,17
1.527,16

128.553,33

115.914,10

21.699,99
6.901,50
1.241,00
43.151,93
15.027,86
1.230,51
-

89.252,79

Λοιπές Υποχρεώσεις - Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

4,00

Σύνολο
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217.810,12

24. Έξοδα ανά Κατηγορία
Ποσά σε €

31.12.2006

31.12.2005

Κατανομή Εξόδων ανά Κατηγορία
Κόστος Αποθεμάτων Αναγνωριζόμενο ως Έξοδο
Παροχές Προσωπικού
Αποσβέσεις Παγίων
Λοιπά Έξοδα

96.885,30
2.031.807,83
1.582.928,99
1.232.816,88

319.693,67
1.578.460,73
1.101.881,83
1.312.336,94

Σύνολο

4.944.439,00

4.312.373,17

Κόστος Πωλήσεων
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως
Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως

2.294.032,98
248.081,23
1.202.616,42
1.166.896,43
32.811,94

2.140.805,77
248.635,20
897.949,27
991.120,72
33.862,21

Σύνολο

4.944.439,00

4.312.373,17

Μισθοί & Ημερομίσθια
Εργοδοτικές Εισφορές
Αποζημιώσεις Απόλυσης / Αποχώρησης
Λοιπές Παροχές
Παροχές Προσωπικού Κατανεμηθείσες σε Ιδιοπαραγωγή
Προβλέψεις Παροχών Προσωπικού

2.867.543,11
779.760,60
39.470,39
15.556,85
(1.682.217,20)
11.694,08

1.856.532,15
518.608,40
17.550,70
3.960,00
(826.332,67)
8.142,15

Σύνολο

2.031.807,83

1.578.460,73

Κατανομή Εξόδων ανά Λειτουργία

Παροχές Προσωπικού (Ανάλυση)

25. Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα
Ποσά σε €

31.12.2006

31.12.2005

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Έσοδα Χρεογράφων
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως & Προθεσμίας
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Έσοδα

10.537,12
-

2.783,61
12.968,64
-

Σύνολο

10.537,12

15.752,25

Τόκοι Βραχυχρόνιων ∆ανείων Τραπεζών
Τόκοι Μακροχρόνιων ∆ανείων Τραπεζών
Τόκοι Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
Προβλέψεις Υποτίμησης Συμμετοχών & Χρεογράφων
Ζημίες από Πώληση Συμμετοχών & Χρεογράφων
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Έξοδα

23.639,77
144.671,11
1.278,56
666,78
7.500,32
46.460,59

61.549,65
1.162,62
1.541,80
21.098,04

Σύνολο

224.217,13

85.352,11

Χρηματοοικονομικά Έξοδα
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26. Άλλα Λειτουργικά Έσοδα / Έξοδα
Ποσά σε €

31.12.2006

31.12.2005

Λειτουργικά Έσοδα
Κρατικές Επιχορηγήσεις ∆απανών
Εισπραττόμενα Έξοδα Αποστολής
Έκτακτα Έσοδα
Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα

51.793,86
30.078,68
1.263,13
36.590,32

25.693,58
38.972,03
457,48
744,21
1.558,20

119.725,99

67.425,50

Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους
Έκτακτα Έξοδα
Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

31.138,14
1.673,80
-

25.695,56
8.166,65
-

Σύνολο

32.811,94

33.862,21

Σύνολο

Λειτουργικά Έξοδα

27. Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή / Πλήρως Κατανεµηµένα Κέρδη ανά Μετοχή
31.12.2006
Κέρδη / (Ζημίες) που Αναλογούν στους Μετόχους

31.12.2005

1.096.501,36

715.958,82

5.027.720

5.027.720

Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή

0,21809

0,14240

Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή

0,21809

0,14240

Σταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού Μετοχών σε Κυκλοφορία
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28. Πληροφόρηση κατά Τοµέα
Πρωτεύων Τοµέας Πληροφόρησης – Ε.ιχειρηµατικός
Ποσά σε €

31.12.2006

Πληροφορική

Λοιπές Εμπορικές
∆ραστηριότητες

Εκπαίδευση

Μη Κατανεμηθέν

Σύνολο

Επιχειρηματικός Τομέας
Κύκλος Εργασιών

4.547.491,70

1.325.150,95

394.886,23

-

6.267.528,88

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

1.018.718,34

313.895,93

110.201,60

-

1.442.815,87

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

-

-

-

10.537,12

10.537,12

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

-

-

-

(224.217,13)

(224.217,13)

1.018.718,34

313.895,93

110.201,60

(213.680,01)

-

-

-

(132.634,50)

1.018.718,34

313.895,93

110.201,60

(346.314,51)

Καθαρά Αποτελέσματα - Κέρδη / (Ζημίες) Προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Αποτελέσματα - Κέρδη / (Ζημίες) Μετά Από Φόρους

1.229.135,86
(132.634,50)
1.096.501,36

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

589.120,94

355.504,01

71.100,80

-

1.015.725,75

4.993.033,60

-

-

6.878,30

4.999.911,90

-

-

-

17.111,06

17.111,06

5.582.154,54

355.504,01

71.100,80

23.989,36

6.032.748,71

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

2.443.181,08

395.401,80

193.508,76

1.623.648,10

4.655.739,74

Σύνολο Ενεργητικού

8.025.335,62

750.905,81

264.609,56

1.647.637,46

10.688.488,45

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.929.233,21

-

-

264.338,55

2.193.571,76

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2.554.031,44

363.373,60

122.569,10

143.552,46

3.183.526,60

Σύνολο Υποχρεώσεων

4.483.264,65

363.373,60

122.569,10

407.891,01

5.377.098,36

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

31.12.2005

Πληροφορική

Λοιπές Εμπορικές
∆ραστηριότητες

Εκπαίδευση

Μη Κατανεμηθέν

Σύνολο

Επιχειρηματικός Τομέας
Κύκλος Εργασιών
Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

3.564.813,12

1.393.587,67

205.599,66

-

5.164.000,45
919.052,78

586.040,51

284.561,36

48.450,91

-

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

-

-

-

15.752,25

15.752,25

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

-

-

-

(85.352,11)

(85.352,11)

586.040,51

284.561,36

48.450,91

(69.599,86)

849.452,92

Καθαρά Αποτελέσματα - Κέρδη / (Ζημίες) Προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Αποτελέσματα - Κέρδη / (Ζημίες) Μετά Από Φόρους

-

-

-

(133.494,10)

(133.494,10)

586.040,51

284.561,36

48.450,91

(203.093,96)

715.958,82

573.259,84

345.932,66

69.186,53

-

988.379,04

3.048.278,63

-

-

8.236,79

3.056.515,42

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

-

-

-

86.170,24

86.170,24

3.621.538,47

345.932,66

69.186,53

94.407,03

4.131.064,70

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

2.068.897,60

285.299,43

225.566,79

2.192.151,71

4.771.915,53

Σύνολο Ενεργητικού

5.690.436,07

631.232,09

294.753,33

2.286.558,74

8.902.980,23

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2.387.244,18

-

-

190.040,09

2.577.284,27

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.364.508,14

331.403,11

101.933,16

162.131,22

1.959.975,63

Σύνολο Υποχρεώσεων

3.751.752,32

331.403,11

101.933,16

352.171,31

4.537.259,90
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∆ευτερεύων Τοµέας Πληροφόρησης – Γεωγραφικός
Ποσά σε €

Κύκλος Εργασιών Ανά Γεωγραφική Περιοχή
Βόρεια Ελλάδα
Νότια Ελλάδα
Σύνολο

31.12.2006

31.12.2005

3.082.725,88
3.184.803,00

2.434.597,85
2.729.402,60

6.267.528,88

5.164.000,45

29. Κεφαλαιουχικές ∆εσµεύσεις
Η εταιρεία δεν έχει δεσµεύσεις για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.

30. Ενδεχόµενες Α.αιτήσεις - Υ.οχρεώσεις
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών είτε διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας.
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 σε €

31.12.2006

31.12.2005

Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
Εγγυήσεις Συμμετοχής σε ∆ιαγωνισμό

167.171,99

3.219,08
3.392,50

Σύνολο

167.171,99

6.611,58

31. 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 τη λήξη της τρέχουσας περιόδου έχουν ως εξής:
Ποσά σε €
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

3 1 .1 2 .2 0 0 6
0,00
0,00
0,00
0,00
355.547,31
16.548,25
5.091,50

3 1 .1 2 .2 0 0 5
0,00
0,00
0,00
0,00
326.072,52
6.387,84
29.332,00

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

32. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005. Παραµένει ανέλεγκτη η χρήση 01/01/2006
έως 31/12/2006.
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33. Υφιστάµενα εµ.ράγµατα βάρη
Επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας δεν υπάρχουν υποθήκες ή προσηµειώσεις.

34. Αριθµός α.ασχολούµενου .ροσω.ικού
Ο αριθµός του ενεργού έµµισθου απασχολούµενου προσωπικού κατά τη λήξη και κατά την έναρξη της χρήσης
έχουν ως εξής:

31.12.2006

31.12.2005

156

144

35. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού
Η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε την 20η Ιουνίου 2007, ενέκρινε την πρόταση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την διανοµή µερίσµατος στους µετόχους, σύµφωνα µε τα παρακάτω:

Μέρισμα Χρήσεως 2006
Αριθμός Μετοχών
Σύνολο ∆ιανεμημένων Μερισμάτων Χρήσεως 2006

0,030 € / μετοχή
5.027.720
150.831,60

Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου
2006 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ).
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Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας
‘‘EPSILON NET - Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµ.ορική Εταιρεία Πληροφορικής, Εκ.αίδευσης και Προϊόντων Υψηλής
Τεχνολογίας’’

Έκθεση ε.ί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε

τις

∆εκεµβρίου

συνηµµένες
2006,

και

Οικονοµικές
τις

Καταστάσεις

της

EPSILON NET Α.Ε., που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης

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 Πληροφόρησης, 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 έλεγχο 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 εύλογη διασφάλιση ότι 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 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 2006, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά ε.ί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.

ΑΘΗΝΑ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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ΣΠΥΡΟΣ ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10551
ΣΟΛ α.ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα
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EPSILON NET
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυ.ο 34
για την .ερίοδο α.ό 1η Ιανουαρίου 2007 µέχρι και 30η Σε.τεµβρίου 2007

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Σε/τεµβρίου 2007

1
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Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
.εριόδου .ου έληξε στις 30/09/2007
(1η Ιανουαρίου – 30η Σε.τεµβρίου 2007)

Βεβαιώνεται ότι οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2007, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό

Συµβούλιο

της

εταιρείας

‘‘EPSILON

NET

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ την 27η Νοεµβρίου 2007 και έχουν
δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση www.epsilonnet.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΙΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΤΚΟΥ∆ΑΚΗΣ

Α.∆.Τ.: ΑΕ 164724

Α.∆.Τ.: Ρ 183225

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ Γ. ΡΩΜΟΥ∆ΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Σ. ΤΣΑΚΝΗΣ

ΘΩΜΑΣ Α. ΚΑΖΙΝΕΡΗΣ

Α.∆.Τ.: Ν 382318

Α.∆.Τ.: ΑΑ 268556

Α.∆.Τ.: Π 782615
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ 50345 / Α’ ΤΑΞΗ
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Α. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Σε.τεµβρίου 2007
Ενδιάµεσος Ισολογισµός
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
∆ιαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Σημείωση

5
6

30.09.2007

31.12.2006

886.552,61
6.644.655,78
1.312,72
21.822,64
7.554.343,75

1.015.725,75
4.999.911,90
1.312,72
15.798,34
6.032.748,71

237.472,32
2.631.303,17
435.397,75
151.466,41
3.455.639,65

269.553,45
2.484.724,20
277.813,99
1.623.648,10
4.655.739,74

11.009.983,40

10.688.488,45

1.508.316,00
2.340.689,32
2.118.346,00
5.967.351,32

1.508.316,00
2.340.689,32
1.462.384,77
5.311.390,09

1.522.553,98
9.947,96
90.848,24
51.734,17
392.171,99
2.067.256,34

1.747.448,47
14.612,75
17.604,38
51.734,17
362.171,99
2.193.571,76

1.150.022,94
529.412,57
733.410,05
157.521,24
405.008,94
2.975.375,74

1.607.719,98
526.578,29
634.032,28
143.552,46
271.643,59
3.183.526,60

Σύνολο Υποχρεώσεων

5.042.632,08

5.377.098,36

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

11.009.983,40

10.688.488,45

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα

Σύνολο Ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Μετόχους
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

8
9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
∆άνεια
Υποχρεώσεις σε Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις
Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10
7

10

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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Ενδιάµεση Κατάσταση Α.οτελεσµάτων Χρήσεως
Ποσά σε €
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος Πωλήσεων

Σημείωση

30.09.2006

4.762.741,47
(1.736.352,59)

3.626.431,16
(1.270.574,16)

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως
Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως
Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως

3.026.388,88
30.628,44
(195.056,71)
(909.923,20)
(819.449,48)
(25.682,56)

2.355.857,00
105.864,84
(180.128,09)
(846.619,10)
(672.331,38)
(19.071,36)

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

1.106.905,37
77.329,15
(249.059,23)

743.571,91
3.399,10
(136.669,53)

935.175,29
(103.243,86)

610.301,48
(69.983,27)

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως μετά από Φόρους

831.931,43

540.318,21

Κατανεμημένα σε Μετόχους της Εταιρείας

831.931,43

540.318,21

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών
Κοινές Ονομαστικές Μετοχές

5.027.720

5.027.720

Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή

0,16547

0,10747

Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή

0,16547

0,10747

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος

4

30.09.2007

7

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Τακτικό
Αποθεματικό

Υπόλοιπο Κερδών
εις Νέο

Λοιπά
Αποθεματικά

Σύνολο

Ποσά σε €
Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2006
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου από 01.01 μέχρι 30.09.2006 μετά Φόρων
Μέρισμα Χρήσης 2005

1.508.316,00

130.110,81

2.181.918,18

545.375,34
540.318,21
(150.831,60)

4.365.720,33
540.318,21
(150.831,60)

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2006

1.508.316,00

130.110,81

2.181.918,18

934.861,95

4.755.206,94

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2007
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου από 01.01 μέχρι 30.09.2007 μετά Φόρων
Μέρισμα Χρήσης 2006

1.508.316,00

158.771,14

2.181.918,18

1.462.384,77
831.931,43
(175.970,20)

5.311.390,09
831.931,43
(175.970,20)

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2007

1.508.316,00

158.771,14

2.181.918,18

2.118.346,00

5.967.351,32

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Σε/τεµβρίου 2007

6

Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Ποσά σε €

30.09.2007

30.09.2006

Έμμεση Μέθοδος
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

935.175,29

610.301,48

1.663.783,15
23.498,55
(53.288,02)
201.678,74

994.915,64
30.342,36
(3.399,10)
114.169,21

32.081,13
(333.685,58)
(310.362,91)

(94.255,35)
(37.392,31)
(218.844,08)

(201.678,74)
-

(114.169,21)
-

1.957.201,61

1.281.668,64

(200.461,74)
(3.179.357,08)
4.632,95
244.620,00
4.500,00

(2.021.633,61)
4.223,80
3.399,10
440.000,00
-

(3.126.065,87)

(1.574.010,71)

(122.940,21)
(4.407,02)
(175.970,20)

368.944,25
(4.163,50)
(150.831,60)

(303.317,43)

213.949,15

Καθαρή Αύξηση (Μείωση) στα Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα

(1.472.181,69)

(78.392,92)

Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στην Αρχή της Περιόδου:

1.623.648,10

1.752.151,71

151.466,41

1.673.758,79

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων
Μερίσματα εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Ταμειακά ∆ιαθέσιμα & Ισοδύναμα στο Τέλος της Περιόδου:

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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Β. Σηµειώσεις ε.ί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων
36. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία
Η εταιρεία ‘‘EPSILON NET – Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµ/ορική Εταιρεία Πληροφορικής, Εκ/αίδευσης 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).
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 για
οικονοµολόγους, λογιστές – φοροτεχνικούς, λογιστικά γραφεία και τµήµατα λογιστηρίων και οικονοµικής διεύθυνσης εταιρειών. Επιπρόσθετα,
διοργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια οικονοµικού, επιστηµονικού περιεχοµένου. Επιπλέον, αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο πώλησης του
εβδοµαδιαίου οικονοµικού περιοδικού ‘‘EPSILON 7’’.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει στις 30.06.2011, συγκροτείται από:

8. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλός ∆.Σ.
9. ΚΟΥΤΚΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
10. ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, Μέλος ∆.Σ.
11. ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ και της ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ, Μέλος ∆.Σ.
12. ΡΩΜΟΥ∆ΗΣ ΦΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΘΗΣ, Μέλος ∆.Σ.
13. ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, Μέλος ∆.Σ.

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

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Σε/τεµβρίου 2007

8

37. Βάση Παρουσίασης Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2007 έχουν
καταρτισθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 34.

38. Βασικές Λογιστικές Αρχές
Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30.09.2007 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού
κόστους. Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν, είναι σύµφωνες µε αυτές που ακολουθήθηκαν στη σύνταξη των
Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006.
Η ανάγνωση των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου από 01.01 – 30.09.2007 θα πρέπει να
γίνεται σε συνδιασµό µε αυτές της χρήσεως 2006, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωµένη
πληροφόρηση.

39. Οικονοµικές Πληροφορίες Κατά Τοµέα
Πρωτεύων Τοµέας Πληροφόρησης – Ε.ιχειρηµατικός
Ποσά σε €

30.09.2007

Πληροφορική

Λοιπές Εμπορικές
∆ραστηριότητες

Εκπαίδευση

Μη Κατανεμηθέν

Σύνολο

Επιχειρηματικός Τομέας
Κύκλος Εργασιών

3.401.808,09

965.628,51

395.304,87

-

4.762.741,47

685.311,18

319.044,43

102.549,76

-

1.106.905,37

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

-

-

-

77.329,15

77.329,15

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

-

-

-

(249.059,23)

(249.059,23)

685.311,18

319.044,43

102.549,76

(171.730,08)

935.175,29

-

-

-

(103.243,86)

(103.243,86)

685.311,18

319.044,43

102.549,76

(274.973,94)

831.931,43

514.200,51

310.293,41

62.058,68

-

886.552,61

6.638.790,54

-

-

5.865,24

6.644.655,78

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

Καθαρά Αποτελέσματα - Κέρδη / (Ζημίες) Προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Αποτελέσματα - Κέρδη / (Ζημίες) Μετά Από Φόρους

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

-

-

-

23.135,36

23.135,36

7.152.991,05

310.293,41

62.058,68

29.000,60

7.554.343,75

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

2.509.291,42

454.989,07

339.892,75

151.466,41

3.455.639,65

Σύνολο Ενεργητικού

9.662.282,47

765.282,49

401.951,44

180.467,01

11.009.983,40

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.699.673,93

-

-

367.582,41

2.067.256,34

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2.251.494,41

349.971,25

216.388,84

157.521,24

2.975.375,74

Σύνολο Υποχρεώσεων

3.951.168,34

349.971,25

216.388,84

525.103,65

5.042.632,08
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Ποσά σε €

30.09.2006

Πληροφορική

Λοιπές Εμπορικές
∆ραστηριότητες

Εκπαίδευση

Μη Κατανεμηθέν

Σύνολο

Επιχειρηματικός Τομέας
Κύκλος Εργασιών

2.467.339,51

923.128,65

235.963,00

-

3.626.431,16

343.451,40

289.864,41

110.256,12

-

743.571,93

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

-

-

-

3.399,10

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

-

-

-

(136.669,53)

(136.669,53)

343.451,40

289.864,41

110.256,12

(133.270,43)

610.301,50

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

Καθαρά Αποτελέσματα - Κέρδη / (Ζημίες) Προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Αποτελέσματα - Κέρδη / (Ζημίες) Μετά Από Φόρους

-

-

-

(69.983,27)

343.451,40

289.864,41

110.256,12

(203.253,70)

3.399,10

(69.983,27)
540.318,23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

544.643,36

328.664,09

65.732,82

-

939.040,27

4.121.132,50

-

-

7.215,86

4.128.348,36

-

-

-

45.884,96

45.884,96

4.665.775,86

328.664,09

65.732,82

53.100,82

5.113.273,59

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

2.052.326,12

412.028,87

227.340,16

1.673.758,79

4.365.453,94

Σύνολο Ενεργητικού

6.718.101,98

740.692,96

293.072,98

1.726.859,61

9.478.727,53

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.871.136,31

-

-

230.364,11

2.101.500,42

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.816.205,63

391.825,41

73.262,59

340.726,54

2.622.020,17

Σύνολο Υποχρεώσεων

3.687.341,94

391.825,41

73.262,59

571.090,65

4.723.520,59

∆ευτερεύων Τοµέας Πληροφόρησης – Γεωγραφικός

Ποσά σε €

Κύκλος Εργασιών Ανά Γεωγραφική Περιοχή
Βόρεια Ελλάδα
Νότια Ελλάδα
Σύνολο
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01.01 - 30.09.2007

01.01 - 30.09.2006

2.008.721,63
2.754.019,84

1.781.412,88
1.845.018,28

4.762.741,47

3.626.431,16
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40. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Κτίρια - Τεχνικά Έργα
σε Ακίνητα Τρίτων

Μεταφορικά Μέσα

Μεταφορικά Μέσα
Χρηματοδοτικής
Μίσθωσης

Έπιπλα και Λοιπός
Εξοπλισμός

Σύνολα

Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
31η ∆εκεμβρίου 2006

574.913,48
130.036,94
704.950,42

51.530,52
2.300,00
(21.846,76)
31.983,76

30.112,00
30.112,00

721.394,88
199.899,28
921.294,16

1.377.950,88
332.236,22
(21.846,76)
1.688.340,34

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2006
Αποσβέσεις Χρήσης
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
31η ∆εκεμβρίου 2006

83.986,16
71.969,39
155.955,55

24.400,14
5.639,85
(17.622,96)
12.417,03

3.011,20
6.022,40
9.033,60

278.174,34
217.034,07
495.208,41

389.571,84
300.665,71
(17.622,96)
672.614,59

Λογιστικό Υπόλοιπο κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2006

548.994,87

19.566,73

21.078,40

426.085,75

1.015.725,75

Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
30η Σεπτεμβρίου 2007

704.950,42
704.950,42

31.983,76
31.983,76

30.112,00
30.112,00

921.294,16
42.376,15
(1.022,65)
962.647,66

1.688.340,34
42.376,15
(1.022,65)
1.729.693,84

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2007
Αποσβέσεις Χρήσης
Πωλήσεις / ∆ιαγραφές
30η Σεπτεμβρίου 2007

155.955,55
60.592,35
216.547,90

12.417,03
3.243,21
15.660,24

9.033,60
4.516,80
13.550,40

495.208,41
103.193,74
(1.019,46)
597.382,69

672.614,59
171.546,10
(1.019,46)
843.141,23

Λογιστικό Υπόλοιπο κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2007

488.402,52

16.323,52

16.561,60

365.264,97

886.552,61
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41. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ανάπτυξη Λογισμικού Ολοκληρωμένο

Εμπορικά Σήματα

Λογισμικό - Αγορά από
Τρίτους

Ανάπτυξη Λογισμικού Μη Ολοκληρωμένο

Σύνολα

Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες Χρήσης 2006
Μεταφορές
31η ∆εκεμβρίου 2006

4.702.695,74
2.692.539,81
419.148,09
7.814.383,64

7.266,70
7.266,70

263.414,68
10.378,94
273.793,62

76.971,82
522.741,01
(419.148,09)
180.564,74

5.050.348,94
3.225.659,76
8.276.008,70

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2006
Αποσβέσεις Χρήσης 2006
31η ∆εκεμβρίου 2006

1.789.290,85
1.255.540,00
3.044.830,85

1.585,84
726,67
2.312,51

202.956,83
25.996,61
228.953,44

-

1.993.833,52
1.282.263,28
3.276.096,80

Λογιστικό Υπόλοιπο κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2006

4.769.552,79

4.954,19

44.840,18

180.564,74

4.999.911,90

Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 30.09.2007
Μεταφορές
30η Σεπτεμβρίου 2007

7.814.383,64
1.970.026,80
185.922,76
9.970.333,20

7.266,70
7.266,70

273.793,62
12.556,21
286.349,83

180.564,74
1.154.397,92
(185.922,76)
1.149.039,90

8.276.008,70
3.136.980,93
11.412.989,63

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2007
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 30.09.2007
30η Σεπτεμβρίου 2007

3.044.830,85
1.478.841,92
4.523.672,77

2.312,51
545,00
2.857,51

228.953,44
12.850,13
241.803,57

-

3.276.096,80
1.492.237,05
4.768.333,85

Λογιστικό Υπόλοιπο κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2007

5.446.660,43

4.409,19

44.546,26

1.149.039,90

6.644.655,78
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42. Αναβαλλόµενη Φορολογία και Φόρος Εισοδήµατος
Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:
Ποσά σε €

01.01 - 30.09.2007

01.01 - 30.09.2006

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Περιόδου προ Φόρων

935.175,29

610.301,48

Φόρος Εισοδήματος Υπολογισμένος με τον ισχύοντα Φορολογικό Συντελεστή
Φόροι Προηγούμενων Χρήσεων
Επίδραση Φορολογικών Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων
Επίδραση μη Εκπιπτόμενων Φορολογικά Εξόδων
Φορολογική Επίδραση μη Φορολογήσιμου Εισοδήματος
Πρόβλεψη για ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου

(233.793,82)
160.549,96
(30.000,00)

(152.575,37)
9.127,58
101.464,52
(28.000,00)

(103.243,86)

(69.983,27)

(30.000,00)
(73.243,86)

(28.000,00)
(41.983,27)

(103.243,86)

(69.983,27)

Τα ποσά του Φόρου Εισοδήματος που Επιβαρύνουν / Ωφελούν την Περίοδο έχουν ως εξής:
Πρόβλεψη για ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου
Αναβαλλόμενος Φόρος (Έξοδο) / Έσοδο

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 του Ν.3296/2004, άρθρο 9, § 8, αφαιρείται εξωλογιστικά από τα καθαρά κέρδη
περιόδου. Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν µέχρι την 31/12/2008.
Αναλυτικά η κίνηση των αναβαλλόµενων φόρων εµφανίζεται στον επόµενο πίνακα:
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∆ιαγραφή Άυλων
Στοιχείων
Ενεργητικού

Ποσά σε €

Αναγνώριση
Ενσώματων Παγίων
Χρημ. Μίσθωσης

Φορολογική Ζημία

∆εδουλευμένα
Έξοδα

Σύνολα

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
1η Ιανουαρίου 2006
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

103.524,22
-

5.777,77
1.587,36

11.126,16

-

109.301,99
12.713,52

31η ∆εκεμβρίου 2006

103.524,22

7.365,13

11.126,16

-

122.015,51

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
1η Ιανουαρίου 2006
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(33.249,47)
(98.868,45)

(6.022,40)
(1.479,57)

-

-

(39.271,87)
(100.348,02)

(132.117,92)

(7.501,97)

-

-

(139.619,89)

(28.593,70)

(136,84)

11.126,16

-

(17.604,38)

31η ∆εκεμβρίου 2006
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ)
κατά την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Ποσά σε €
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
1η Ιανουαρίου 2007
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

103.524,22
-

7.365,13
1.193,64

11.126,16
-

20.000,00

122.015,51
21.193,64

30η Σεπτεμβρίου 2007

103.524,22

8.558,77

11.126,16

20.000,00

143.209,15

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
1η Ιανουαρίου 2006
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(132.117,92)
(93.271,30)

(7.501,97)
(1.166,20)

-

-

(139.619,89)
(94.437,50)

30η Σεπτεμβρίου 2007

(225.389,22)

(8.668,17)

-

-

(234.057,39)

(121.865,00)

(109,40)

11.126,16

20.000,00

(90.848,24)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ)
κατά την 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007
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43. Μετοχικό Κεφάλαιο
Ποσά σε Ευρώ
Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελούμενο από:
5.027.720 Κοινές Μετοχές των τριάντα λεπτών (0,30 €) η κάθε μία

30.09.2007

1.508.316,00

31.12.2006

1.508.316,00

∆εν υπήρξαν µεταβολές στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά την περίοδο 01.01 – 30.09.2007 και κατά
την προηγούµενη χρήση 2006.

44. Συσσωρευµένα Κέρδη / (Ζηµίες)
Ποσά σε €
Υπόλοιπο κατά την Έναρξη της Περιόδου
Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) Περιόδου
Μερίσματα Πληρωτέα

30.09.2007
1.462.384,77

545.375,34

831.931,43

1.096.501,36

(175.970,20)

Τακτικό Αποθεματικό
Υπόλοιπο κατά τη Λήξη της Περιόδου

31.12.2006

(150.831,60)
(28.660,33)

2.118.346,00

1.462.384,77

45. ∆άνεια
Στα πλαίσια υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου, η εταιρεία έχει λάβει µακροχρόνιο (5ετές) δανεισµό,
προκειµένου να καλύψει τις επενδυτικές της ανάγκες. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των µακροπρόθεσµων δανείων
της εταιρείας κατά την 30η Σεπτεπµβρίου 2007 και κατά την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο εµφανίζεται ως
ακολούθως:
Ποσά σε €
Μακροπρόθεσμα ∆άνεια Πληρωτέα στους Επόμενους 12 Μήνες
Μακροπρόθεσμα ∆άνεια από το δεύτερο έως και το πέμπτο Έτος
Σύνολο

30.09.2007

31.12.2006

727.234,00
1.522.553,98

628.114,00
1.747.448,47

2.249.787,98

2.375.562,47

Επιπλέον, κατά την περίοδο από 01.01.2007 έως 30.09.2007 προέβη σε µεµονωµένες λήψεις βραχυπρόθεσµου
δανεισµού προκειµένου να καλύψει στιγµιαίες ανάγκες, όπως την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης, µε 100% κάλυψη
(ενέχυρο) επιταγών πελατείας της.
Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των βραχυπρόθεσµων δανείων εµφανίζεται παρακάτω:
Ποσά σε €
Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός ∆ανεισμός
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30.09.2007
417.878,44

31.12.2006
506.055,85
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46. Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή / Πλήρως Κατανεµηµένα Κέρδη ανά Μετοχή
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή βασίζεται στα ακόλουθα δεδοµένα:
30.09.2007
Κέρδη / (Ζημίες) Περιόδου που Αναλογούν στους Μετόχους

30.09.2006

831.931,43

540.318,21

5.027.720

5.027.720

Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή

0,16547

0,10747

Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή

0,16547

0,10747

Σταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού Μετοχών σε Κυκλοφορία

47. Μέρισµα
Ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 20ης Ιουνίου 2007 ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος ποσού 0,035 € ανά µετοχή, ήτοι συνολικού ποσού
εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα ευρώ και είκοσι λεπτά (175.970,20 €), για τη χρήση
2006.

48. Α.οµείωση Περιουσιακών Στοιχείων
Κατά την εξέταση των ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ένδειξη
αποµείωσής τους.

49. Κεφαλαιουχικές ∆εσµεύσεις
Η εταιρεία δεν έχει δεσµεύσεις για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.

50. Ενδεχόµενες Α.αιτήσεις - Υ.οχρεώσεις
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών είτε διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας.
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 σε €

30.09.2007

30.09.2006

Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Καλής Πληρωμής σε Προμηθευτές
Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

85.305,50
178.404,39

170.391,07

Σύνολο

263.709,89

170.391,07
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51. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Η εταιρεία, κατά την περίοδο από 01.01.2007 έως 30.09.2007, εµφανίζει συναλλαγές µε την ανώνυµη εταιρεία
‘‘my 7 Α.Ε.’’, η οποία συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που αναφέρει το ∆ΛΠ 24, ώστε να χαρακτηριστεί
συνδεδεµένο µέρος µε την ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’.
Ο βασικός µέτοχος και πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Μίχος Ιωάννης ίδρυσε από κοινού µε την κ. Καραβασιλικού
Γραµµατική την εν λόγω ανώνυµη εταιρεία, στις 18 Ιουνίου του έτους 2007, µε την επωνυµία ‘‘my 7
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ’’ και µε το διακριτικό τίτλο ‘‘my 7 Α.Ε.’’.
Στις 5 Ιουλίου 2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και πήρε Αριθµό Μητρώου Α.Ε.
63670/62/Β/07/0160.
Η µετοχική σύνθεσή της είναι η ακόλουθη:

Α/Α

1
2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΩΧΟΥ

Αριθμός Μετοχών
& Ψήφων

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ του ΙΩΑΚΕΙΜ
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστό
Συμμετοχής

90.000
60.000

60%
40%

150.000

100%

Η εταιρεία ‘‘my 7 Α.Ε.’’ δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εµπόριο που είναι αντικείµενο µη συναφές µε τις
δραστηριότητες της ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’.
Τα ποσά των κινήσεων της εταιρείας που προέκυπταν από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µε αυτή µέρη,
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου έχουν ως εξής:
Ποσά σε €
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε my 7 Α.Ε.
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών my 7 Α.Ε.
Απαιτήσεις από my 7 Α.Ε.
Υποχρεώσεις σε my 7
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

01.01 - 30.09.2007

01.01 - 30.09.2006

151.430,00
261,58
180.201,70
273,86
314.827,21
9.026,47
1.237,50

0,00
0,00
0,00
0,00
132.112,13
88.427,73
0,00

Οι απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης τακτοποιήθηκαν κανονικά εντός των επόµενων
45 ηµερών
.

52. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005. Παραµένει ανέλεγκτη η χρήση 01.01.2006 έως
31.12.2006

53. Υφιστάµενα εµ.ράγµατα βάρη
Επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας δεν υπάρχουν υποθήκες ή προσηµειώσεις.
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54. Αριθµός α.ασχολούµενου .ροσω.ικού
Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης
περιόδου ήταν:

30.09.2007

30.09.2006

147

160

55. Γεγονότα Μετά την Ηµ/νία Κατάρτισης των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων
Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των ενδιάµεσων Οικονοµικών
Καταστάσεων της 30ης Σεπτεµβρίου 2007 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται
αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ).

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Σε/τεµβρίου 2007

55

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας
‘‘EPSILON NET - Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµ.ορική Εταιρεία Πληροφορικής, Εκ.αίδευσης και Προϊόντων Υψηλής
Τεχνολογίας’’

Έκθεση ε.ί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε

τις

συνηµµένες

Οικονοµικές

Καταστάσεις

της

EPSILON NET Α.Ε., που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 30ης

Σεπτεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εννιάµηνης περιόδου 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 Πληροφόρησης, 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 έλεγχο 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 εύλογη διασφάλιση ότι 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 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 30 Σεπτεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΘΗΝΑ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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ΣΠΥΡΟΣ ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10551
ΣΟΛ α.ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Σε/τεµβρίου 2007

57

