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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της
23 Μαρτίου 2009
επί των Οικονομικών Καταστάσεων
για τη χρήση από 01/01/2008 έως 31/12/2008
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση
Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2008.
Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που
έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως, πληροφορίες σχετικά με τους
κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες, πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των σημαντικών
χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία καθώς και παράθεση στοιχείων και
εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόμενη χρήση.
Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και αριθμοδείκτες
οικονομικής διάρθρωσης
Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση παρουσίασε τα παρακάτω οικονομικά αποτελέσματα:

Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση, ανήλθε σε ποσό 11.917 χιλ.
€ έναντι ποσού 10.336 χιλ. € το 2007, εμφανίζοντας αύξηση 15% σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση. Η αύξηση του κύκλου εργασιών προήλθε κατά 75% από τα έργα σε φορείς του Δημοσίου και
25% από έργα στον Ιδιωτικό Τομέα.
Αποτελέσματα μετά από φόρους
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση, ανήλθαν σε
κέρδος ποσού 946 χιλ. € έναντι κέρδους ποσού 689 χιλ. € το 2007, εμφανίζοντας αύξηση 37% σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η συμβολή των Διευθυντών της Εταιρείας στη Διοίκηση και
αναδιοργάνωση της εταιρείας μας καθώς και η διεύρυνση μετοχικής βάσης με την περαιτέρω
συμμετοχή στελεχών ήταν καθοριστική και οδήγησε σε αύξηση της παραγωγικότητας και της
κερδοφορίας μας. Σημαντική επίσης επίδραση στην αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών μας,
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διατηρώντας υψηλά standards στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, είχε η χρήση και
καλύτερη αξιοποίηση προγραμμάτων λογισμικού που η εταιρεία μας είχε προμηθευτεί και
εγκαταστήσει, κυρίως στο δεύτερο εξάμηνο του 2007 αξιοποιώντας τα κίνητρα επιχορήγησης του
προγράμματος της ΚτΠ Α.Ε. <<ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ>>.
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως ανήλθαν σε
ποσό 1.383 χιλ. € έναντι ποσού 1.006 χιλ. € το 2007 εμφανίζοντας αύξηση 37% σχέση με την
προηγούμενη χρήση.
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Είναι θετικές, ωστόσο μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Καθαρή Θέση
Η καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη οικονομική χρήση, ανήλθε σε ποσό
2.676 χιλ. € έναντι ποσού 3.247 χιλ. € το 2007 εμφανίζοντας μείωση κατά 18% σε σχέση με τη
προηγούμενη χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται στα υψηλά μερίσματα που διανεμήθηκαν στο 2008
της τάξεως 1,5 εκ. €.
Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κλειόμενη χρήση και επίδραση αυτών στις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Στις αρχές του έτους εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
Αθηνών εταιρεία DIONIC AEBE αρχικά με ένα ποσοστό 5% που σε δεύτερη φάση εντός του έτους
ανήλθε στο ποσοστό του 21,85 %, που σε συνάρτηση με Ιδιωτική Συμφωνία αυτής και του Βασικού
Μετόχου κου Χρήστου Καινούργιου, ο οποίος συμμετέχει στην Εταιρεία με ποσοστό 40,80% βάσει
της οποίας ο κος Καινούργιος παρέχει το δικαίωμα στη DIONIC να διορίζει και να παύει την
πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε κατέστη
θυγατρική εταιρεία του Ομίλου DIONIC. Η συμβολή των στελεχών του ομίλου στη Διοίκηση και
οργάνωση της εταιρείας μας ήταν καθοριστική και οδήγησε σε αύξηση της παραγωγικότητας και της
κερδοφορίας μας. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι προσπάθειες ανάληψης νέων έργων,
στην Ευρώπη και σε χώρες συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχορηγούμενων απ’ ευθείας
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδουν καρπούς και στο 2008 αναλάβαμε 9 νέα έργα συνολικού
προϋπολογισμού 871.232,60 ευρώ.
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Γ. Προβλεπόμενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
Η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας παρόλο ότι η Ελληνική και Παγκόσμια Οικονομία
βρίσκεται σε οικονομική κρίση προβλέπουμε ότι θα είναι ελαφρά ανοδική αναμένοντας νέα μεγάλα
έργα τόσο από την ανερχόμενη παρουσία μας στο εξωτερικό όσο βεβαίως και από την ουσιαστική
έναρξη με την προκήρυξη νέων έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ που θα αφορούν το
Δημόσιο αλλά και τον Ιδιωτικό Τομέα.
Δ. Υποκαταστήματα της Εταιρείας
1. Αυστραλίας 137, Πάτρα
2. Ιερού Λόχου 14, Ρόδος
Ε. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι
ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων
της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν
οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική της θέση και απόδοση.
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές
πολιτικές

της

οποίας

εγκρίνονται

από

το

Διοικητικό

Συμβούλιο.

Η

διαχείριση

χρηματοοικονομικών κινδύνων περιλαμβάνει την αναγνώριση, τον υπολογισμό και την
αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές
μονάδες της Εταιρείας.
(α) Κίνδυνος επιτοκίου. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης
αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από
μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η Εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται
κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο είτε τοις
μετρητοίς είτε με τη λήψη μεταχρονολογημένων επιταγών.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών
πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύματα και του μηδενικού δανεισμού.
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(δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών
Οι συναλλαγές της Εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ και κατά συνέπεια δεν υφίσταται
συναλλαγματικός κίνδυνος.
ΣΤ. Μερισματική πολιτική
Η Εταιρεία κατέβαλε κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, 01/01/2008 – 31/12/2008, το
ποσό των Ευρώ 1.517.760,00 για μερίσματα από τα κέρδη χρήσεως 2007 καθώς και από
αδιάθετα κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, τη μη
διανομή μερίσματος από τα καθαρά (μετά φόρων) κέρδη της χρήσης 2008, η οποία τελεί υπό
την έγκριση του 70% της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Ζ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία
συντάξεως της παρούσας εκθέσεως διαχειρίσεως
Ως σημαντικό κρίνεται το γεγονός της απόφασης της ως άνω Γ.Σ. των μετόχων της 20-02-09 για την
εξαγορά από την εταιρεία DIANA AEKE ποσοστού 49,95% των μετοχών της εταιρείας ΔΙΠΡΩ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. έναντι του ποσού των εξακοσίων εξήντα έξη χιλιάδων διακοσίων
εξήντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών (666.261,10). Έτσι η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της
μεταβίβασης των ως άνω μετοχών από την DIANA AEKE την 30-09-2009 όπως προβλέπεται
από την ως άνω Γ.Σ. θα κατέχει πλέον το 99,90 % του ποσοστού των μετοχών της ΔΙΠΡΩ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Η ΔΙΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. είχε στην κυριότητά της κατά
την ως άνω ημερομηνία 2 οικόπεδα στον οικισμό Καρδαρά του Δήμου Λεβιδίου στο Νομό Αρκαδίας.
Το Δ.Σ. της ΔΙΠΡΩ αποφάσισε την 04-3-09 την πώληση του ενός οικοπέδου έναντι του ποσού των
28.910,28 ευρώ όπως και την πώληση του δεύτερου οικοπέδου αν βρεθεί αγοραστής προκειμένου
να αυξήσει τα διαθέσιμά της για την ανέγερση επαγγελματικού κτιρίου στο άλλο της οικόπεδο στην
οδό Διονύσου 126 στο Μαρούσι Αττικής προοριζόμενο για χρήση ως γραφεία της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.
Με εκτίμηση,

Χρήστος Καινούργιος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους μετόχους της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ελέγξαμε

τις

συνημμένες

Οικονομικές

Καταστάσεις

της

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της
31ης Δεκεμβρίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει
σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για
τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας
με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι
διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση
του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του
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εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, 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 Δεκεμβρίου 2008, την
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την
προσοχή σας στο γεγονός ότι η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μη
διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την
ειδικότερη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.

2190/1920.
Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων.
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βρασίδας Δαμηλάκος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791
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Ισολογισμός
Σημειώσεις

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Επενδύσεις
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Υπόλοιπο κερδών εις νέον
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων
Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια

7.1
7.2
7.5
7.6

7.8
7.9
7.10
7.11

7.12
7.12

7,13
7.7
7.14
7.15
7.16

31.12.2008
6.659.000,11
1.589.873,03
138.145,92
668.131,01
743.066,00

31.12.2007
6.161.187,54
1.715.670,45
138.787,11
791.805,67
746.256,00

23.066,32
17.463,78
5.069.127,08
3.695.804,70
378.623,91
1,00
446.091,78
548.605,69
6.659.000,11
2.675.530,94
1.607.040,00
276.185,10
792.305,84
479.812,16
66.978,58
159.665,90
113.167,68
140.000,00
3.503.657,01
2.582.197,58
289.199,08
632.260,35
0,00

23.066,32
15.755,35
4.445.517,09
2.071.810,58
255.825,16
1,00
480.208,99
1.637.671,36
6.161.187,54
3.246.906,93
1.607.040,00
236.041,63
1.403.825,30
454.012,61
74.238,58
238.635,56
61.138,47
80.000,00
2.460.268,00
2.082.718,83
117.464,28
260.084,89
0,00
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
Σημειώσεις

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδ &επενδυτικών αποτελ
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη προ φόρων
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
Εκκρεμότητες προς μερισμό
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους
Κέρδη ανά μετοχή

6
7.17

7.17
7.17
7.17

7.18
7.19

2008
11.917.174,57
-8.402.530,59
3.514.643,98
29,5%
0,00
-1.082.188,05
-735.729,09
-370.053,97
56.896,71
1.383.569,57
18.495,94
-54.453,21
0,00
1.347.612,30
0,00
0,00
-401.228,29
946.384,02
0,32

2007
10.336.825,71
-7.465.789,80
2.871.335,91
27,0%
0,00
-719.884,83
-631.069,51
-489.246,19
-25.121,33
1.006.014,04
16.709,33
-50.673,16
0,00
972.050,21
0,00
0,00
-282.693,48
689.356,74
0,23
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο στις

01 Ιανουαρίου 2007

1.607.040,00

Τακτικό
Αποθεματικό

Έκτακτα
Αποθεματικά

152.304,26

5.259,28

Αφορολόγητα
αποθεματικά
ειδικών
διατάξεων
48.410,47

Μεταφορές

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

815.949,88

2.628.963,89

689.356,74

689.356,74

30.067,42

-101.491,42

-71.424,00

0,20

10,10

10,30

Καθαρό κέρδος περιόδου
Διανομή κερδών χρήσης 2006

Υπόλοιπο
κερδών σε
νέο

Καθαρό κέρδος/(ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια

0,00

Υπόλοιπο στις

31 Δεκεμβρίου 2007

1.607.040,00

182.371,88

5.259,28

48.410,47

1.403.825,30

3.246.906,93

Υπόλοιπο στις

01 Ιανουαρίου 2008

1.607.040,00

182.371,88

5.259,28

48.410,47

1.403.825,30

3.246.906,93

946.384,02

946.384,02

-1.557.903,47

-1.517.760,00

Καθαρό κέρδος περιόδου
Διανομή κερδών χρήσης 2007

40.143,47

Μεταφορές

0,00

Καθαρό κέρδος/(ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο στις

31 Δεκεμβρίου 2008

0,00
1.607.040,00

222.515,35

5.259,28

48.410,47

792.305,84

2.675.530,94
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Κατάσταση ταμειακών ροών

01.01-31.12.08
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & 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) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

01.01-31.12.07

1.347.612,30

972.050,21

386.139,71
-86.229,66

495.568,24
257.097,54

-18.495,94
54.453,21

16.709,33
50.673,16

-1.712.675,66
871.654,21

91.815,25
577.512,25

-54.453,21
-117.464,28
670.540,68

-50.673,16
-311.341,67
2.099.411,16

-1.708,43
-261.823,86
3.190,00

-561.515,76
-838.454,55
0,00

18.495,94
-241.846,35

-16.709,33
-1.416.679,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.517.760,00
-1.517.760,00

0,00
0,00
0,00
-122.852,73
0,00
-71.424,00
-194.276,73

-1.089.065,67
1.637.671,36
548.605,69

488.454,79
1.149.216,57
1.637.671,36

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρακτικών και λοιπών
επενδύσεων

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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1. Γενικές Πληροφορίες
Η Εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 και η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί
μέχρι το 2045.
Η Εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. εδρεύει σε χώρους που μισθώνει στην περιοχή Χαλανδρίου
Αττικής και έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία και σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να
ανταποκριθεί με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις των πολύπλευρων τομέων των
δραστηριοτήτων της.
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρώτης εφαρμογής της χρήσης 01 Ιανουαρίου έως 31
Δεκεμβρίου 2007, της Εταιρείας, καθώς και της χρήσης 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου
2008, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, την 23 Μαρτίου 2009 και
υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη
χρήση 2008 που εκτιμάται ότι θα συγκληθεί τον Ιούνιο του 2009.

2. Φύση Δραστηριοτήτων
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των Συμβούλων
Επιχειρήσεων και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Β.Ε.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2. Οι οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής της
εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Β.Ε.Ε., η οποία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 21,85% στο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας με παράλληλη ανάληψη της άσκησης διοίκησης των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της (βάσει ιδιωτικής συμφωνίας του Βασικού Μετόχου της Εταιρείας κου
Χρήστου Καινούργιου ο οποίος συμμετέχει με ποσοστό 40,80% και της εταιρείας DIONIC
Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία ο κος Καινούργιος παρέχει το δικαίωμα στην εταιρεία
DIONIC Α.Β.Ε.Ε. να διορίζει και να παύει την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας). Κατά συνέπεια, η Εταιρεία έκανε χρήση της εξαιρέσεως που
προβλέπεται από την παρ. 13 του Δ.Λ.Π. 28 και δε συνέταξε ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως σε 6 μεγάλες κατηγορίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών οι
οποίες αναφέρονται περιληπτικά παρακάτω:


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Business Performance)
 Οργανωτικός και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός
 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 Συστήματα Μέτρησης Απόδοσης
 Συστήματα Κοστολόγησης
 Διοίκηση Αλλαγών
 Εφαρμογή Προτύπων & Κανονισμών



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Information Technology)
 Στρατηγική ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
 Σχεδιασμός έργων Πληροφορικής
 Υποστήριξη Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων
 Τεχνική Υποστήριξη εισαγωγής νέων Τεχνολογιών
Επικοινωνιών



Πληροφορικής

και

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Strategy & Policy)
 Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 Σχεδιασμός Αναπτυξιακής Πολιτικής
 Ανάπτυξη πελατολογίου
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Finance)
 Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα
 Χρηματοοικονομική ανάλυση, σχεδιασμός
Επενδύσεων
 Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

και

διαχείριση

Ιδιωτικών



ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (Programme Management)
 Διοίκηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 Διαχείριση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία
 Διοίκηση και διαχείριση Περιφερειακών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 Διοίκηση Τεχνικών Έργων



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (Human Resources)
 Ανεύρεση και επιλογή στελεχών
 Σχεδιασμός συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού και παροχής κινήτρων
 Περιγραφή θέσεων εργασίας

Η Διοίκηση της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. επεξεργάσθηκε και υιοθέτησε τη νέα στρατηγική της
εταιρείας έχοντας υπόψη της τις προκλήσεις της νέας εποχής όχι μόνο σε επίπεδο εταιρείας,
αλλά και σε επίπεδο ομίλου.
Βασικό συστατικό της νέας στρατηγικής είναι η αξιοποίηση σε μέγιστο βαθμό του μεγέθους,
της υποδομής, του κύρους, της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και της στελέχωσης που διαθέτει
η Εταιρεία.
Οι στόχοι και προοπτικές αυτής της στρατηγικής συνοψίζονται στην αύξηση της
παραγωγικότητας του στελεχιακού δυναμικού, στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, στη
διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς, και την αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας.

3.
Σύνοψη
σημαντικών
χρησιμοποιεί η Εταιρεία.

λογιστικών

αρχών

που

3.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2008 έχουν
καταρτισθεί σύμφωνα με τις αρχές του ιστορικού κόστους και της συνέχισης της λειτουργίας
της Εταιρείας.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2008 έχουν συνταχθεί σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις Διερμηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιμη
Επιτροπή Διερμηνειών και ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2008. Οι λογιστικές αρχές βάσει
των οποίων καταρτίσθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εφαρμοσθεί με
συνέπεια σε όλες τις χρήσεις.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονταν έως και τη χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και τα Λογιστικά Πρότυπα
που προδιαγράφονταν από την Ελληνική Νομοθεσία έως και την ημερομηνία αυτή. Σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 3229/2004, όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 3301/2004, οι ανώνυμες
εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά
υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τις αρχές και
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κανόνες που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α., για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η
Ιανουαρίου 2005 και μετά. Συνεπώς η Εταιρεία, καθότι εντός της κλειόμενης χρήσεως κατέστη
θυγατρική εταιρεία της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Β.Ε.Ε.,
εφάρμοσε τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 1 "Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς" με ημερομηνία μετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2007. Οι
συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσεως είναι οι πρώτες ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες των Δ.Π.Χ.Α..
Σχετικά με τις προσαρμογές που διενεργήθηκαν επί των συγκρίσιμων οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2006 και 31.12.2007 ώστε
αυτές να συμφωνούν με τα Δ.Π.Χ.Α. παρατίθενται στο Κεφάλαιο 8.

3.1.1 Χρήση εκτιμήσεων
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί την χρήση
αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη
γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις
υπό εξέταση χρήσεις. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή
γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να
διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση καθώς
και οι τομείς όπου οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται στην παράγραφο "Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης"
στη Σημείωση 4.

3.1.2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών
(IFRIC), έχουν ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες ή έχουν τροποποιήσει
υφιστάμενα πρότυπα , η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους
που αρχίζουν μετά την 1η Ιανουαρίου ή μεταγενέστερα.
Η εκτίμηση της διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών
των νέων προτύπων και διερμηνειών στις οικονομικές καταστάσεις της, παρατίθεται
παρακάτω:
Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ εντός της χρήσης 2008.
Διερμηνεία 11 «Δ.Π.Χ.Α. 2 Συναλλαγές σε Ίδιες μετοχές και μετοχές του Ομίλου», με
ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/03/2007.
Η διερμηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για το λογιστικό χειρισμό, παροχής δικαιωμάτων σε
συμμετοχικούς τίτλους από μία επιχείρηση στους εργαζομένους της, για τα οποία
(δικαιώματα), η επιχείρηση επιλέγει ή είναι υποχρεωμένη να αγοράσει τους συμμετοχικούς
τίτλους από τρίτο μέρος προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, παροχής
δικαιωμάτων σε συμμετοχικούς τίτλους, είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από τους
μετόχους της, τους οποίους (συμμετοχικούς τίτλους) θα παράσχουν οι μέτοχοι και παροχές σε
συμμετοχικούς τίτλους που εμπλέκονται δύο ή περισσότερες εταιρίες του ομίλου. Η διερμηνεία
αυτή, δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
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Διερμηνεία 12 «Συμφωνίες Παραχώρησης του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών», με
ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2008.
Η διερμηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για το λογιστικό χειρισμό, εκ μέρους του
παραχωρησιούχου, συμφωνιών παραχώρησης, από το δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα. Η
διερμηνεία αυτή, δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Διερμηνεία 14 «Δ.Λ.Π. 19. Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων
παροχών, οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις τους», με
ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2008.
Η διερμηνεία αυτή αντιμετωπίζει τα θέματα της επιστροφής χρημάτων ή μειώσεων σε
μελλοντικές εισφορές, πως μία ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να επηρεάσει τη
δυνατότητα μείωσης μελλοντικών καταβολών και πότε μία ελάχιστη απαίτηση
χρηματοδότησης μπορεί να δημιουργήσει υποχρέωση, σε προγράμματα καθορισμένων
παροχών. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Επαναταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων, [Τροποποιημένα
Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» και Δ.Π.Χ.Α. 7
«Χρηματοοικονομικά Στοιχεία: Γνωστοποιήσεις»], με ισχύ από 01/07/2008.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, μία οντότητα μπορεί να επαναταξινομήσει ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο από την κατηγορία των επιμετρώμενων σε εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων, στις άλλες κατηγορίες που προβλέπονται από το Δ.Λ.Π. 39, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές έγιναν για την αντιμετώπιση της πρόσφατης
χρηματοοικονομικής κρίσης και δεν εφαρμόσθηκαν από την Εταιρεία.
Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ μετά την χρήση 2008.
Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», με ισχύ,
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009.
Το αναθεωρημένο πρότυπο απαιτεί την παρουσίαση επαναδιατύπωσης του ισολογισμού
έναρξης της συγκριτικής περιόδου σε περιπτώσεις επαναταξινόμησης συγκριτικής
πληροφόρησης και εισάγει την κατάσταση συνολικού εισοδήματος η οποία μπορεί να είναι μία
ενιαία κατάσταση ή δύο ξεχωριστές καταστάσεις και στην οποία θα αναγνωρίζονται όλες οι
μεταβολές της καθαρής θέσης που δεν προέρχονται από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες.
Επίσης το πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε το Μάιο του 2008 για να διευκρινίσει ότι μερικά και
όχι όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
που ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορική εκμετάλλευση είναι παραδείγματα
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων. Το πρότυπο
αυτό θα εφαρμοσθεί από 01.01.2009 και πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δε θα έχει
ουσιώδη επίπτωση για την Εταιρεία.
Αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος Δανεισμού», με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009.
Το εν λόγω τροποποιημένο πρότυπο απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού που
σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πληρούν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η επιλογή για άμεση εξοδοποίηση του συνολικού κόστους
δανεισμού απαλείφθηκε. Το Μάιο του 2008 το Δ.Λ.Π. 23 τροποποιήθηκε επίσης, για να ορίσει
ότι ο τόκοι υπολογίζονται με τη χρήση της μεθόδου του αποτελεσματικού επιτοκίου σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο Δ.Λ.Π. 39. Το πρότυπο αυτό δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη
επίπτωση στην Εταιρεία.
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Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση», με ισχύ για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009.
Οι τροποποιήσεις απαιτούν, την αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια, εξαγοράσιμων
χρηματοοικονομικών μέσων που επιβάλλουν στην οντότητα τη δέσμευση να παραδώσει σε
ένα τρίτο μέρος, ένα αναλογικό μερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της κατά τη
λύση της, όταν πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν
εφαρμογή στην Εταιρεία.
Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009.
Το Δ.Π.Χ.Α. 8 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά Τομέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές
που επιφέρει το πρότυπο είναι, η βάση διαχωρισμού των λειτουργικών τομέων και η
δυνατότητα επιμέτρησης των στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον,
βάσει των εσωτερικών αναφορών προς το λαμβάνοντα τις αποφάσεις, προκειμένου να
κατανεμηθούν οι πόροι και να εκτιμηθεί η απόδοση. Το πρότυπο αυτό θα εφαρμοσθεί από
01.01.2009.
Αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις», με
ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/07/2009.
Με Βάση το αναθεωρημένο πρότυπο, οι συναλλαγές με τους μετόχους που δεν ασκούν
έλεγχο αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου
της θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν εναπομένον τμήμα της
επένδυσης επιμετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρμοσθεί από τον όμιλο και την Εταιρία από την
01.01.2010. Το Μάιο του 2008 το Δ.Λ.Π. 27 τροποποιήθηκε επίσης, με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009, για να διευκρινίσει ότι όταν μία επένδυση
σε θυγατρική λογιστικοποιείται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 και ταξινομηθεί ως κατεχόμενη για
πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 5, το Δ.Λ.Π. 39 συνεχίζει να εφαρμόζεται. Η τροποποίηση
αυτή δεν αναμένεται να έχει επίδραση στην Εταιρεία.
Τροποποιημένο Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.», με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009.
Με βάση την τροποποίηση αυτή, επιτρέπεται κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α., στις
ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας, να γίνει χρήση του τεκμαιρόμενου
κόστους για επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες. Η τροποποίηση
αυτή δεν έχει εφαρμογή για την Εταιρεία.
Τροποποιημένο Δ.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που Βασίζονται στην Αξία Μετοχών», με ισχύ
από 01/01/2009.
Οι τροποποιήσεις πραγματεύονται θέματα συνθηκών ωρίμανσης και ακυρώσεων
δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα ορίζει ότι οι συνθήκες ωρίμανσης είναι συνθήκες υπηρεσίας και
αποδοτικότητας και συνεπώς λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της εύλογης αξίας κατά
την ημερομηνία της παραχώρησης. Επίσης καθορίζει ότι όλες οι ακυρώσεις δικαιωμάτων,
ανεξάρτητα αν προέρχονται από την οντότητα ή από τα άλλα μέρη πρέπει να έχουν τον ίδιο
λογιστικό χειρισμό. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή για την Εταιρεία.
Τροποποιημένο Δ.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται
για Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την ή μετά την 01/07/2009.
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων μιας θυγατρικής στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόμενα
για πώληση. Η Εταιρεία, θα εφαρμόσει την τροποποίηση, αν συντρέξει περίπτωση.
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Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις μία επένδυση σε συγγενή είναι ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο για
σκοπούς ελέγχου της απομείωσης. Συνεπώς τυχόν ζημίες απομείωσης δεν κατανέμονται σε
υπεραξία και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης και τυχόν αναστροφή ζημιών
απομείωσης αφορά το σύνολο της επένδυσης. Επίσης όταν μια επένδυση σε συγγενή εταιρία
λογιστικοποιείται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39, δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του
Δ.Λ.Π. 28. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει τις εν λόγω τροποποιήσεις από 01.01.2009, αν συντρέξει
περίπτωση.
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», με ισχύ για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009.
Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η εύλογη αξία μείον το κόστος της πώλησης
προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών προεξόφλησης των χρηματοροών, παρέχονται
ισοδύναμες γνωστοποιήσεις με αυτές που προβλέπονται για τον προσδιορισμό της αξίας
χρήσεως. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει τις τροποποιήσεις από την 01.01.2009, αν συντρέξει
περίπτωση.
Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι προκαταβολές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο
όταν γίνονται προκαταβολικά για την απόκτηση του δικαιώματος πρόσβασης σε αγαθά ή για
τη λήψη υπηρεσιών. Επίσης έγινε τροποποίηση του λεκτικού σχετικά με τη διενέργεια
αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, που στην ουσία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και των
άλλων, εκτός της σταθερής μεθόδου απόσβεσης, επί των άυλων στοιχείων. Οι τροποποιήσεις
αυτές δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρεία.
Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζομένους», με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, μία τροποποίηση σε ένα πρόγραμμα που έχει ως συνέπεια,
η μεταβολή των υπεσχημένων παροχών να επηρεάζεται από μελλοντικές αυξήσεις μισθών, να
θεωρείται περικοπή, ενώ τροποποίηση σε ένα πρόγραμμα που μεταβάλει τα οφέλη που
αποδίδονται σε παρελθούσα υπηρεσία, θεωρείται αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας, αν
καταλήγει σε μείωση της παρούσας αξίας της δέσμευσης καθορισμένης παροχής. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρεία.
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά Στοιχεία: Αναγνώριση και
Επιμέτρηση», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009.
Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε θέματα αναταξινόμησης παραγώγων από την
κατηγορία των επιμετρώμενων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, στην περίπτωση
παύσης ή έναρξης σχέσης αντιστάθμισης, σε τροποποιήσεις του ορισμού των στοιχείων που
επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και σε τροποποιήσεις σχετικά με τον
καθορισμό του αποτελεσματικού επιτοκίου σε περίπτωση που ένα χρεωστικό μέσο παύει να
είναι αντισταθμισμένο στοιχείο. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν επίδραση
στην Εταιρεία.
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι οντότητες που αποκτούν ενσώματα πάγια με σκοπό την
ενοικίαση και στη συνέχεια την πώλησή τους, παρουσιάζουν το αντίτιμο από την πώληση ως
έσοδο και μεταφέρουν τα στοιχεία αυτά από τα ενσώματα πάγια στα αποθέματα όταν
καθίστανται προοριζόμενα για πώληση. Αντίστοιχη τροποποίηση έγινε και στο Δ.Λ.Π. 7
«Κατάσταση ταμιακών ροών» βάσει της οποίας οι ταμιακές ροές από την αγορά ενοικίαση και
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πώληση τέτοιων στοιχείων αναγνωρίζονται στις ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρεία.
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 29 «Χρηματοοικονομική Αναφορά σε Υπερπληθωριστικές
Οικονομίες», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009.
Οι τροποποιήσεις έγιναν για να δώσουν έμφαση στο γεγονός ότι ένας αριθμός περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων επιμετρώνται σε εύλογη αξία και όχι στο κόστος. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία.
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 31 «Συμφέροντα σε Κοινοπραξίες», με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009.
Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν ένα συμφέρον σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύμφωνα
με το Δ.Λ.Π. 39 δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του Δ.Λ.Π. 31. Οι τροποποιήσεις
αυτές δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία.
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 20 «Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις
Κρατικής Βοήθειας», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, η λήψη δανείου από το κράτος με επιτόκιο μικρότερο αυτού
της αγοράς λογιστικοποιείται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 20 και όχι το Δ.Λ.Π. 39. Οι τροποποιήσεις
αυτές δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία.
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», με ισχύ για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, ακίνητα που είναι στο κατασκευαστικό στάδιο και
προορίζονται για επενδύσεις σε ακίνητα με την ολοκλήρωση τους, είναι εντός του πεδίου
εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 40 και συνεπώς μπορούν να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρεία.
Τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 41 «Γεωργία», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την
ή μετά την 01/01/2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, αίρεται η απαγόρευση της λήψης του βιολογικού
μετασχηματισμού ως παραμέτρου για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων και απαιτείται ή χρήση του αγοραίου επιτοκίου, όταν για τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας χρησιμοποιείται η προεξόφληση των μελλοντικών ταμιακών
ροών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία.
Διερμηνεία 13 «Προγράμματα Εμπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», με ισχύ, για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/07/2008.
Η διερμηνεία αυτή, περιγράφει το λογιστικό χειρισμό της ανταμοιβής της εμπιστοσύνης, που
μια οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια μιας συναλλαγής πώλησης αγαθών,
παροχής υπηρεσιών, ή χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και η
οποία (ανταμοιβή της εμπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προϋποθέσεις, θα
εξαργυρωθεί στο μέλλον, με τη λήψη δωρεάν ή με έκπτωση, αγαθών ή υπηρεσιών. Η
διερμηνεία αυτή, δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Διερμηνεία 15 «Συμφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», με ισχύ για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009.
Η Διερμηνεία παρέχει οδηγίες για το αν εφαρμόζεται το Δ.Λ.Π. 18 ή το Δ.Λ.Π. 11 σε
περιπτώσεις κατασκευής ακινήτων. Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
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Διερμηνεία 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκμεταλλεύσεις Εξωτερικού»,
με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/10/2008.
Η διερμηνεία ορίζει, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, λογιστική αντιστάθμισης μπορεί να
εφαρμοσθεί, μόνον για συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του λειτουργικού
νομίσματος της εκμετάλλευσης του εξωτερικού και του λειτουργικού νομίσματος της μητρικής
εταιρίας. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Διερμηνεία 17 «Διανομές Μη Ταμιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», με ισχύ
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/07/2009.
Η διερμηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανομή μη ταμιακών περιουσιακών στοιχείων σε
ιδιοκτήτες, επιμετράται σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία που η διανομή εγκρίνεται από το
αρμόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και κατά την ημερομηνία διακανονισμού,
τυχόν διαφορά μεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και της
υποχρέωσης για διανομή, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η διερμηνεία αυτή δεν
αναμένεται να έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
Διερμηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», με ισχύ για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009.
Η διερμηνεία ασχολείται με τα θέματα λήψης ενσωμάτων παγίων από πελάτες, με σκοπό την
σύνδεσή τους με δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή
υπηρεσίες, ή για αμφότερα. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.

3.2 Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των συνημμένων
οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:

3.2.1 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Στις συγγενείς επιχειρήσεις η Εταιρεία ασκεί ουσιώδη επιρροή (αλλά όχι έλεγχο), με τα
ποσοστά συμμετοχής να κυμαίνονται από 20-47% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε
συγγενείς λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Αρχικά καταχωρούνται στο
κόστος κτήσεως. Ο λογαριασμός των επενδύσεων σε συγγενείς περιλαμβάνει και την τυχόν
υπεραξία μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης.
Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αποτιμώνται στην αξία κτήσεώς τους μειωμένη με
προβλέψεις απομείωσης, όποτε συντρέχει σχετική περίπτωση.

3.2.2 Κοινοπραξίες
Οι κοινοπραξίες αποτιμώνται στην αξία κτήσεώς τους μειωμένη με προβλέψεις απομείωσης,
όποτε συντρέχει σχετική περίπτωση.

3.2.3 Μετατροπή ξένου νομίσματος
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος
του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (λειτουργικό
νόμισμα). Οι συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που
είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.
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Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από
συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών
κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

3.2.4 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεως τους, μείον κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν
απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες
δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων
παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα
μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου
στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και
συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν
αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει
ως εξής:
Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων βάσει σύμβασης μίσθωσης
Αυτοκίνητα 5-10 έτη
Λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη
Λογισμικό 3-4 έτη
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων
ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση)
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα
αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που
αφορούν. Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο
κόστος κτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο
κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες
εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.

3.2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Δικαίωμα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων: Δικαιώματα εκμετάλλευσης ενσώματων
στοιχείων που παραχωρούνται στα πλαίσια συμβάσεων κατασκευής έργων (αντισταθμιστικά
οφέλη) αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους κατά την ημερομηνία παραχώρησης τους, μείον
τις αποσβέσεις.
Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως τους μείον τις
διενεργηθείσες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την
σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία
κυμαίνεται από 3 έως 4 χρόνια.
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Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης: Τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης
όταν αυτά προκύπτουν. Τα έξοδα που προκύπτουν λόγω
α) αναπτυξιακών προγραμμάτων (και σχετίζονται με το σχεδιασμό και δοκιμές νέων ή
βελτιωμένων προϊόντων) αναγνωρίζονται ως ασώματες ακινητοποιήσεις εάν είναι πιθανόν να
προσφέρουν στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Τα υπόλοιπα έξοδα ανάπτυξης
καταχωρούνται στους λογαριασμούς εξόδων μόλις αυτά προκύπτουν. Έξοδα ανάπτυξης τα
οποία σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν
καταχωρούνται σαν ασώματες ακινητοποιήσεις σε μεταγενέστερη οικονομική χρήση. Τα έξοδα
ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται από την εκκίνηση της εμπορικής
παραγωγής του προϊόντος, βάση της σταθερής μεθόδου απόσβεσης κατά την περίοδο των
αναμενόμενων ωφελειών του προϊόντος. Η χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί
από την εταιρία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.
β) ανάπτυξης μηχανογραφικών εφαρμογών μια και η εταιρεία δραστηριοποιείται και στην
παραγωγή και πώληση λογισμικών και υποβάλλεται στην διενέργεια διαφόρων επενδύσεων
είτε για την δημιουργία νέων εφαρμογών (software) είτε για την βελτίωση και περαιτέρω
ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων.
Τα στάδια τα οποία ακολουθούνται προκειμένου μία δαπάνη να χαρακτηρισθεί ως άυλο
περιουσιακό στοιχείο έχουν ως εξής.
Στάδιο έρευνας
Σημειώνεται ότι ως έρευνα ορίζεται «η πρωτότυπη και προγραμματισμένη συστηματική
εξέταση που αναλαμβάνεται με την προσμονή της αποκτήσεως νέας επιστημονικής ή τεχνικής
γνώσεως ή αντιλήψεως». Κατά το στάδιο αυτό, οποιεσδήποτε
δαπάνες και να
πραγματοποιηθούν, επιβαρύνουν τα αποτελέσματα.
Στάδιο ανάπτυξης
Σημειώνεται ότι ως στάδιο ανάπτυξης ορίζεται «η εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας ή
άλλης γνώσεως σε ένα πρόγραμμα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς
βελτιωμένων, προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών πριν από την έναρξη της
εμπορικής παραγωγής ή χρήσεως». Το στάδιο της ανάπτυξης ως μεταγενέστερο από το
στάδιο της έρευνας παρέχει λογικά στην επιχείρηση την δυνατότητα να μπορεί βάσιμα να
αποδείξει ότι θα δημιουργηθεί τελικά ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, επίσης κατά την
διαδικασία ανάπτυξης φαίνεται πιο καθαρά ότι το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο
δημιουργείται προκειμένου να φέρει μελλοντικά οφέλη.
Επιπρόσθετα για να αναγνωριστούν, οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται κατά το στάδιο της
ανάπτυξης, σαν άυλο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις:
 Να υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, να ολοκληρωθεί το άυλο περιουσιακό στοιχείο ώστε
τελικά αυτό να δύναται να διατεθεί για πώληση ή χρήση
 Να υπάρχει η πρόθεση και η δυνατότητα να ολοκληρωθεί το περιουσιακό στοιχείο
προκειμένου να διατεθεί προς πώληση ή χρήση.
 Να τεκμηριώνεται ο τρόπος με τον οποίο θα προκύψουν μελλοντικά οφέλη από τη
δημιουργία του άυλου περιουσιακού στοιχείου.
 Να υπάρχει η διαθεσιμότητα επαρκών, τεχνικών, οικονομικών, ή άλλων πόρων οι
οποίοι θα βοηθήσουν την εταιρεία να ολοκληρώσει και να διαθέσει ή να
χρησιμοποιήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο
 Ικανότητα να παρακολουθούνται αξιόπιστα οι δαπάνες που θα αποδοθούν στο άυλο
περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.

3.2.6 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η
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λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που
αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι
λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της
καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγο μείωσης της αξίας των
στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των
στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το
ανακτήσιμο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού
στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και
προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης
του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση
ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης
ζωής του.

3.2.7 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο
σε μια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση
την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς
(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την
πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από
αναγνωρισμένα
χρηματοοικονομικά μέσα).
- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην
εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.
Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία.
ii) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην
κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται
α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί
νομοθετικά από το κράτος,
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη
μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.
Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα
με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία
συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
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iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η
προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση
και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους.
Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίες.
iv) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις
ανωτέρω.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε
αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως
απομειωμένα.
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές
μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα
αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της
συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πώληση
το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα
επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη
συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με
μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές
ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς
όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου.
Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις
μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα
στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
την περίοδο που προκύπτουν.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα
σε ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη
διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών
αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που
διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό
αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί
με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που
να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν
υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση
της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η
σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης
αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.

3.2.8 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού
επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η
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αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα
αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία
των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το
πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα
χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν
είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους,
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική
ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση
τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

3.2.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο
ταμείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα
προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς
χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία
μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.

3.2.10 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους
και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που
σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη
καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο
φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός
του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια,
στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και
απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί
του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που
αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους
φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες
σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα
βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν
μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής
βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος
εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή
παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή
δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα
διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς
συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι
την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του
χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής
που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση.
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς
που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που
επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της
Εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα
την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται
έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.

3.2.11 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (παροχές
λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευμένες. Η εταιρεία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα
ειδικό πρόγραμμα παροχών προς του εργαζομένους της. Το μόνο πρόγραμμα που ισχύει και
έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν είναι η συμβατική υποχρέωση ( με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία Ν2112/20) για παροχή ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω ποσό η Εταιρεία
κάνει πρόβλεψη όταν αυτή θεωρεί απαραίτητα βάσει αναλογιστικής μελέτης.

3.2.12 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω
εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να
πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης
κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της
δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός
αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι
ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.

3.2.13 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία ετοίμων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών
και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
- Πωλήσεις αγαθών και ετοίμων προϊόντων: οι πωλήσεις αγαθών και ετοίμων προϊόντων
αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
- Παροχή υπηρεσιών: τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που
παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε
σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Έσοδα από τόκους: τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με
την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική
αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των
αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό
επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας
λογιστικής) αξίας.
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- Μερίσματα: τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής
τους.
- Έξοδα: τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές
που πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως
έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε
δεδουλευμένη βάση.

3.2.14 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων.

3.3 Διαχείριση κεφαλαίου
Πολιτική του ομίλου είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης προκειμένου να υπάρχει
εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική
της ανάπτυξη.
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν 2190/1920, επιβάλλονται
περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση απόκτησης με σκοπό την διανομή
τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό
κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα
οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½
του μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική
συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την
λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Όταν σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού
κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να
λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του
τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης
διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις
νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του
φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35%
τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του
καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από
την γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον
ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό
αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που
παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70%
του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να
αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος.
Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την
νομοθεσία σε σχέση με ίδια κεφάλαια.
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4. Σημαντικές
Διοίκησης.

λογιστικές

εκτιμήσεις

και

κρίσεις

της

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα.
Η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την
εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με
τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που
αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των
οικονομικών καταστάσεων μετά την 31.12.2008, αφορούν κυρίως προβλέψεις για
ενδεχόμενους φόρους και προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων. Πιο συγκεκριμένα:
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεών της όταν υπάρχουν
δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό
της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική
επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων σε
συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής
Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 12 υπολογίζεται με
εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον
τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που
πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Προκειμένου να
προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για τους φόρους εισοδήματος απαιτείται ουσιαστική
αντίληψη των ανωτέρω. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει
από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
και οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για
αναβαλλόμενους φόρους.

5. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου - Παράγοντες
χρηματοοικονομικού κινδύνου
(α) Κίνδυνος επιτοκίου. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος
μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από
μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η Εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται
κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο είτε τοις
μετρητοίς είτε με τη λήψη μεταχρονολογημένων επιταγών.
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(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών
πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύματα και του μηδενικού δανεισμού.

(δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών
Οι συναλλαγές της Εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ και κατά συνέπεια δεν υφίσταται
συναλλαγματικός κίνδυνος.

6. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους παρακάτω επιχειρηματικούς τομείς :
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Το συγκεκριμένο Business Unit είναι ίσως το σημαντικότερο τμήμα της Εταιρείας με κύριο
αντικείμενο την αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών (Business
Process Re-engineering). Καλύπτει θέματα λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού
επιχειρήσεων, οργανισμών, αλλά και φορέων του δημοσίου τομέα. Στόχος των έργων που
εντάσσονται στο εν λόγω BU είναι η βελτίωση της απόδοσης των επιχειρηματικών
διαδικασιών, η αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών (με την ευρεία έννοια του όρου),
ο καλύτερος έλεγχος των διαδικασιών και η βελτίωση της κερδοφορίας / απόδοσης.
Ενδεικτικές περιοχές εφαρμογής είναι η εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain management), τα
συστήματα μέτρησης απόδοσης, τα συστήματα κοστολόγησης και υποστήριξης λήψης
αποφάσεων, η εφαρμογή προτύπων και κανονισμών (π.χ. συστήματα ISO – διασφάλισης
ποιότητας). Απευθύνεται τόσο στο δημόσιο τομέα, αλλά και σε επιχειρήσεις κάθε πεδίου
δραστηριότητας (παραγωγικές, εμπορικές, υπηρεσιών) και κάθε μεγέθους.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι τεχνολογίες πληροφορικής βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε επιχείρησης ή οργανισμού
υποστηρίζοντας την εκτέλεση των επιχειρηματικών διαδικασιών και γι αυτό το λόγο το
συγκεκριμένο BU είναι άμεσα συμπληρωματικό σε έργα Βελτίωσης Απόδοσης.
Τα έργα του εν λόγω BU αφορούν τόσο σε υπηρεσίες πληροφορικής (IT Consulting), όσο και
σε προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας ή τρίτων
παραγωγών. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την στρατηγική ανάπτυξης πληροφοριακών
συστημάτων, την ανάλυση απαιτήσεων και τον σχεδιασμό έργων πληροφορικής, και την
υποστήριξη εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων και εισαγωγής νέων τεχνολογιών
πληροφορικής και Επικοινωνιών γενικότερα.
Η Εταιρεία στο συγκεκριμένο BU έχει αναπτύξει και διαθέτει σήμερα 3 προϊόντα λογισμικού
που ενσωματώνουν την τελευταία λέξη σε τεχνολογίες πληροφορικής, καλύπτοντας
εξειδικευμένες ανάγκες της αγοράς. Συγκεκριμένα τα προϊόντα λογισμικού είναι τα ακόλουθα:
 ABC Sigmatrix
Πρόκειται για σύστημα ελέγχου του κόστους επιχειρήσεων, και υποστήριξης λήψης
αποφάσεων και βασίζεται στη μεθοδολογία Activity Based Costing. Η κύρια εφαρμογή του
είναι σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με σημαντικές δαπάνες overheads. Υπολογίζει την ροή
κόστους από τη δημιουργία τους και μέσω του υπολογισμού κόστους δραστηριοτήτων
(activities) καταλήγουν στα τελικά cost objects (προϊόντα, πελάτες/ υπηρεσίες). Με βάση τα
αποτελέσματα του μοντέλου παράγονται πλήθος επιχειρηματικών αναφορών μέτρησης
απόδοσης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων.
 i-Cost
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Πρόκειται για ένα σύστημα ολοκληρωμένης βιομηχανικής κοστολόγησης. Καλύπτει πλήρως τις
βιομηχανικές επιχειρήσεις με δυνατότητα κάλυψης δενδρικής δομής κέντρων κόστους,
δυναμικών συντελεστών μερισμού, συνταγολογίων, φασεολογίων και σύνδεσης με την
Αναλυτική Λογιστική. Συνδέεται με κάθε ERP σύστημα για άντληση δεδομένων και
τροφοδότηση αποτελεσμάτων. Συνδυαζόμενο με το σύστημα ABC Sigmatrix παρέχεται ένα
ολοκληρωμένο κοστολογικό περιβάλλον για το σύνολο των δραστηριοτήτων μια βιομηχανικής
εταιρείας τόσο για την κοστολόγηση της παραγωγής, όσο και για την κοστολόγηση των
υπολοίπων διαδικασιών (logistics, εμπορικό τμήμα, διοίκηση).
 e-BBS
Πρόκειται για ένα εργαλείο παρακολούθησης και μέτρησης της απόδοσης διαδικασιών με τη
μεθοδολογία Business Balanced Scorecard. Μέσω του λογισμικού μετατρέπονται οι
στρατηγικοί στόχοι σε απόλυτα μετρήσιμους επιμέρους στόχους. Ενοποιούνται, μετρώνται και
συσχετίζονται οικονομικά μεγέθη, η ικανοποίηση των πελατών, η αποτελεσματικότητα των
εσωτερικών λειτουργιών και η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης. Απευθύνεται
κατά βάση σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, αλλά και σε φορείς του δημόσιου
Τομέα.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού τα στελέχη του
Συμβούλου έχουν αναπτύξει ένα μεθοδολογικά ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης
στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδιασμού, βασισμένο στα πλέον σύγχρονα εργαλεία
στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδιασμού. Ο τελικός στόχος είναι ο προσδιορισμός
συγκεκριμένων σχεδίων δράσης που πρέπει να αναπτύξει ο πελάτης Επιχείρηση /
Οργανισμός ώστε, εκμεταλλευόμενος τα εσωτερικά πλεονεκτήματα και τις εξωτερικές
συγκυρίες, να επιτύχει την εκπλήρωση της αποστολής και των στρατηγικών στόχων του με
τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Η μεθοδολογία ανάπτυξης ενός επιχειρησιακού σχεδίου
βασίζεται στις κατευθύνσεις του στρατηγικού σχεδίου και προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες
του εκάστοτε Οργανισμού ή της Επιχείρησης. Με βάση την αποστολή και το νέο ρόλο που
απορρέουν από το Στρατηγικό σχεδιασμό, καθώς και τον προσδιορισμό σαφώς
οριοθετημένων αξόνων δράσης, εξειδικεύεται το επιχειρησιακό έργο.
Η μεθοδολογική προσέγγιση του επιχειρησιακού σχεδίου έχει ως άξονα σχεδιασμού την
ανίχνευση και αποτύπωση των υφισταμένων δομών λειτουργίας και οργάνωσης και την
παρουσίαση ολοκληρωμένων προτάσεων για τη βελτίωσή τους. Τα επιμέρους βήματα που
πραγματοποιούνται στην κατεύθυνση αυτή αφορούν τη διατύπωση παραδοχών, τον
καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και των απαιτούμενων ενεργειών στην κατεύθυνση
υλοποίησής τους, τον προσδιορισμό των αναγκαίων ενεργειών εκσυγχρονισμού και την
χρηματοοικονομική αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Σε συνέχεια της
αποτύπωσης των επιχειρησιακών στόχων ακολουθεί η ανάλυση των σχεδίων δράσης που θα
συμβάλλουν στην επίτευξή τους. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι ενέργειες στις οποίες
αναμένεται να προβεί ο/η Οργανισμός / Επιχείρηση, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του/της.
Στα πλαίσια των απαιτούμενων ενεργειών προς την κατεύθυνση υλοποίησης των
επιχειρησιακών στόχων, εντάσσεται μια σειρά από υποστηρικτικές ενέργειες που αφορούν την
οργανωτική δομή, το λειτουργικό πλαίσιο, καθώς και την υποδομή σε επίπεδο τεχνολογίας και
ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάλυση των ενεργειών αυτών και ο εντοπισμός των δεκτικών
προς βελτιώσεις σημείων τους αποτελεί βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας υλοποίησης ενός
επιχειρησιακού σχεδίου. Τέλος, η αποτύπωση όλων των παραπάνω σε όρους
χρηματοοικονομικού αποτελέσματος για τον Οργανισμό ή την Επιχείρηση, καθώς και ο
υπολογισμός των βραχυπρόθεσμων οικονομικών αποτελεσμάτων ολοκληρώνει τον
επιχειρησιακό σχεδιασμό και προσδιορίζει σαφώς το ρεαλιστικό χαρακτήρα του με βάση τις
κατευθύνσεις του στρατηγικού σχεδίου. Η χρηματοοικονομική ανάλυση περιλαμβάνει τον
οικονομικό προγραμματισμό και την παρουσίαση των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών
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όπως προβλέπεται να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις παραδοχές, τους στόχους και τα σχέδια
δράσης που αναλύθηκαν ανωτέρω. Στα πλαίσια της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου
προδιαγράφονται οι υποστηρικτικές ενέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του, η
παρακολούθηση της πορείας του καθώς και η περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
του εφαρμοζόμενου σχεδίου (σύνδεση με σύστημα παρακολούθησης).
Πέραν αυτών, ο Σύμβουλος προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το
φάσμα του στρατηγικού σχεδιασμού, τόσο σε επίπεδο ανάλυσης της παρούσας κατάστασης
της περιοχής μελέτης ή του Φορέα και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, όσο και σε επίπεδο
σχεδιασμού ολοκληρωμένου αναπτυξιακού προγράμματος με στόχο την ένταξη της περιοχής
σε μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή διαδικασία.
Ο Σύμβουλος, εφαρμόζοντας μια
συγκεκριμένη μεθοδολογία, οριοθετεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μακροπρόθεσμης
ανάπτυξης και προτείνει ένα ορθολογικό μοντέλο επαναπροσδιορισμού του ρόλου της
περιοχής, το οποίο είναι πλήρως συμβατό με το πλαίσιο Εθνικής Πολιτικής για την ανάπτυξη
και αξιοποιεί όλες τις διαφαινόμενες ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και των
πιθανών πηγών χρηματοδότησης.
Από την ανάλυση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών του εσωτερικού και του εξωτερικού
περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ανάλυση της ζήτησης και της προσφοράς, προκύπτουν
οι δυνατότητες και οι αναπτυξιακές ευκαιρίες. Με βάση αυτές λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές
απειλές, προσδιορίζονται οι άξονες προτεραιότητας του στρατηγικού σχεδιασμού. Βάση των
αξόνων προτεραιότητας, συγκεκριμενοποιούνται οι στρατηγικοί στόχοι. Έτσι ο νέος ρόλος της
υπό μελέτη περιοχής εξειδικεύεται και συγκεκριμενοποιείται μέσα από τη διατύπωση σαφών
στρατηγικών στόχων ανάπτυξης, οι οποίοι εκτός των άλλων αποτελούν ένα ποιοτικό μέτρο
επιτυχίας της αναπτυξιακής πορείας. Κάθε στρατηγικός στόχος, ποσοτικοποιημένος όπου
αυτό είναι εφικτό, θα διατυπώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει τη σκοπιμότητα
και τα συμβολή του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβίωση της περιοχής. Τα
μέτρα πολιτικής, περιγράφουν το πλαίσιο των δράσεων που θα πρέπει να αναπτυχθούν, σε
επίπεδο μέτρων, δράσεων και έργων, με τη μορφή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, που
εναρμονίζεται πλήρως με την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής ώστε
να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι που έχουν τεθεί, με τον πλέον αποτελεσματικό και
αποδοτικό τρόπο. Στη συνέχεια εξετάζεται ο βαθμός εναρμόνισης των προτεινόμενων
παρεμβάσεων σε σχέση με τις στρατηγικές για την ευρύτερη περιοχή όπως αυτές
διαμορφώθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Το Business Unit παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα εφαρμογών που αφορούν τόσο επιχειρήσεις όσο και έργα / επενδύσεις. Στη διεύθυνση
financial advisory επιχειρήσεων η εταιρία παρέχει υπηρεσίες επιχειρησιακού σχεδιασμού,
αποτίμησης αξίας επιχειρήσεων με διάφορες διεθνώς αποδεκτές μεθοδολογίες, καθώς και
υποστήριξης άντλησης κεφαλαίων αλλά και σύνθετων εμπορικών και χρηματοοικονομικών
συμφωνιών (LBO’s, MBO’s, συγχωνεύσεις με απορρόφησης κ.α.). Στη διεύθυνση έργων και
επενδύσεων η εταιρία κατέχει ηγετική θέση σε θέματα χρηματοοικονομικού συμβούλου έργων
Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) αλλά και επενδύσεων αξιοποίησης ακινήτων
(real estate development) όπου εφαρμόζονται εξειδικευμένα μοντέλα εκτίμησης εμπορικής
αξίας ακινήτων. Οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου παρέχονται τόσο σε ιδιωτικούς
όσο και σε δημόσιους φορείς αλλά η έμφαση στη διεύθυνση financial advisory επιχειρήσεων
είναι στον ιδιωτικό τομέα ενώ στη διεύθυνση Σ.Δ.Ι.Τ. / real estate είναι στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα (Υπουργεία, Δ.Ε.Κ.Ο., Ο.Τ.Α.).

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
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Κύριο αντικείμενο του Έργου του Συμβούλου, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Διοίκησης
Προγραμμάτων, είναι η συνεπικουρία και υποστήριξη της Φορέα στην παρακολούθηση,
διαχείριση και συντονισμό των εργασιών υλοποίησης των δράσεων που έχει αναλάβει να
υλοποιήσει. Ειδικότερα ο Σύμβουλος αναλαμβάνει :
1. Το σχεδιασμό της οργάνωσης και τον προγραμματισμό υλοποίησης των
έργων, ήτοι το σχεδιασμό ρόλων και αρμοδιοτήτων, το σχεδιασμό του τρόπου
ενημέρωσης της διοίκησης του Φορέα για την εξέλιξη των έργων, τον
καθορισμό του συστήματος παρακολούθησης των έργων και την ανάλυση των
διασυνδέσεών του με το εξωτερικό περιβάλλον, τον αναλυτικό χρονικό
προγραμματισμό υλοποίησης στη μικροκλίμακα κλπ.
2. Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων, ήτοι την
παρακολούθηση και επισκόπηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τη
σύνταξη περιοδικών αναφορών της προόδου υλοποίησης, τον έλεγχο του
χρονοδιαγράμματος και κόστους, την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής
των συμβάσεων, την παρακολούθηση των δεικτών και των διακριτών φυσικού
αντικειμένου για κάθε έργο καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων και
προτάσεων για τη βέλτιστη διαχείριση του εκάστοτε έργου και απεικόνιση του
αποτελέσματος και της πορείας αυτού κλπ.
3. Την υποστήριξη των διαδικασιών παραλαβής των επιμέρους δράσεων των
Έργων. Ο Σύμβουλος έχει ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες παραλαβής των
δράσεων, αναλαμβάνοντας τη σχετική προετοιμασία και υποστηρίζοντας τη
διαδικασία των ελέγχων (πχ. τεχνικές γνωματεύσεις και εμπειρογνωμοσύνες).
Ο Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την πλήρη και συνεχή ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων,
αναφορικά με την εξέλιξη της υλοποίησης των Έργων και ειδικότερα όσον αφορά:
 στην τήρηση των βασικών χαρακτηριστικών και στόχων των δράσεων


στην τήρηση του καταρτισθέντος χρονοδιαγράμματος διοικητικών ενεργειών και
εργασιών



στην επίσπευση υλοποίησης των εργασιών που παρουσιάζουν χρονική καθυστέρηση



στο συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων με στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών
και την επίσπευση των δράσεων αποτελεσματικής υλοποίησης



στον έγκαιρο εντοπισμό προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη των
δράσεων



στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την
υλοποίηση των δράσεων και στην έγκαιρη υποβολή προτάσεων αντιμετώπισής τους



στον έγκαιρο εντοπισμό επιπτώσεων από μη τήρηση σχεδιαζόμενων ενεργειών ή
χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και στην υποβολή προτάσεων διαχείρισής τους.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Οι υπηρεσίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού είναι υποστηρικτικές στα υπόλοιπα Business
Units ολοκληρώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Καλύπτουν θέματα οργανωτικής
διάρθρωσης, σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικής κινήτρων, και στελέχωσης. Ειδικά σε
θέματα στελέχωσης η εταιρεία διατηρεί και συνεχώς εμπλουτίζει κατάλληλα σχεδιασμένη βάση
δεδομένων με πλήθος βιογραφικών στελεχών κάθε ειδικότητας και επιπέδου εμπειρίας. Οι
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ενδιαφερόμενες εταιρείες μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών αναζητούν μέσω κριτηρίων
τους καταλληλότερους υποψηφίους από την ανωτέρω βάση δεδομένων. Παράλληλα η
αναζήτηση στελεχών μπορεί να γίνει μέσω αγγελιών και συνεντεύξεων που μετά από
αξιολόγηση δημιουργείται η τελική short list προς τελική επιλογή από την ενδιαφερόμενη
εταιρεία.

BUSINESS UNIT

2007

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

3.147.867
2.470.131
504.000
2.965.207

30%
24%
5%
29%

3.620.800
2.713.074
591.500
3.564.000

30%
23%
5%
30%

1.097.321
152.300

11%
1%

1.271.600
156.200

11%
1%

ΣΥΝΟΛΑ

%

10.336.826

100%

2008

%

11.917.174

100%

7. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις
7.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια αφορούν κυρίως έπιπλα και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές καθώς και
εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων και η ανάλυσή τους παρατίθεται στο αμέσως επόμενη
παράγραφο.
Μεταφ
ορικά
Μέσα

Έπιπλα και
Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές

11.075
0
0
0

5.010
92
0
0

650.620
66.892
0
0

666.705
66.984
0
0

1.543.496
771.471
0
0

1.543.496
771.471
0
0

11.075

5.102

717.512

733.689

2.314.967

2.314.967

-8.405
-959
0
0

-1.605
-756
0
0

-517.961
-65.214
0
0

-527.971
-66.930
0
0

-1.094.523
-428.638
0
0

-1.094.523
-428.638
0
0

Υπόλοιπο στις

31
Δεκεμβρίου
2007

-9.365

-2.361

-583.175

-594.901

-1.523.161

-149.694

Αναπόσβεστη αξία στις

31
Δεκεμβρίου
2007

1.710

2.741

134.336

138.788

791.806

791.806

Κτίρια

Σύνολο
ενσώματων

Λογισμικό

Σύνολο
Άυλων

Κόστος ή εύλογη αξία

Υπόλοιπο στις
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
Ανακατανομές

Υπόλοιπο στις

1
Ιανουαρίου
2007

31
Δεκεμβρίου
2007

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις/ διαγραφές
Ανακατανομές

1
Ιανουαρίου
2007
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Κόστος ή εύλογη αξία
1
Ιανουαρίου
2008

Υπόλοιπο στις
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
Ανακατανομές

31
Δεκεμβρίου
2008

Υπόλοιπο στις

11.075
0
-556

5.102
12.579
0

717.512
28.426
0

733.689
41.005
-556
0

2.314.967
221.375

2.314.967
221.375
0
0

10.519

17.681

745.938

774.138

2.536.342

2.536.342

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1
Ιανουαρίου
2008

Υπόλοιπο στις
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις/ διαγραφές
Ανακατανομές από επενδύσεις σε ακίνητα
31
Δεκεμβρίου
2008
Υπόλοιπο στις

-9.365
-715
0
0

-2.361
-2.342
0
0

-583.175
-38.033
0
0

-594.901
-41.090
0
0

-1.523.161
-345.050
0

-1.523.161
-345.050
0
0

-10.080

-4.703

-621.209

-635.991

-1.868.211

-1.868.211

31
Δεκεμβρίου
2008

439

12.978

124.729

138.146

668.131

668.131

Αναπόσβεστη αξία στις

7.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Σημειώνουμε ότι κάποια από τα λογισμικά προγράμματα της εταιρείας προέρχονται από
ιδιοπαραγωγή και τα κόστη κατασκευής των αφορούν κατά κύριο λόγο μισθούς
προγραμματιστών υπαλλήλων της εταιρείας. Οι προσθήκες στις περιόδους 01.01-31.12.2008
και 01.01.-31.12.2007 στα λογισμικά προγράμματα που προέρχονται από ιδιοπαραγωγή
ανέρχονται σε 26.375,00€ και 185.000,00€ αντίστοιχα.

7.3 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι οι χρήσεις 2006, 2007 και η 2008.

7.4 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας για τις χρήσεις 2007 και 2008,
είναι:
Εταιρεία:

2007 -

70 άτομα

και

2008 -

98 άτομα
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7.5 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις

Επενδύσεις σε συγγενείς
Υπόλοιπο στις

1 Ιανουαρίου 2007

PLAN AE
185.000

Αγορές (πωλήσεις)

ΕΝΑΛΕΝ
ΑΕΚΕ

ΔΙΠΡΩ

Σύνολο

0
546.256

0
15.000

Μεταφορά σε λογαριασμό μετόχων λόγω μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου
Μεταβολές από επανεκτίμηση μεταφερόμενες στα Ίδια Κεφάλαια
Μεταβολές από επανεκτίμηση μεταφερόμενες στα Αποτελέσματα χρήσης
Υπόλοιπο στις

31 Δεκεμβρίου 2007

185.000

546.256

15.000

Υπόλοιπο στις

1 Ιανουαρίου 2008

185.000

546.256
-3.190

15.000

543.066

15.000

Αγορές (πωλήσεις)
Μεταφορά σε λογαριασμό μετόχων λόγω μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου
Μεταβολές από επανεκτίμηση μεταφερόμενες στα Ίδια Κεφάλαια
Μεταβολές από επανεκτίμηση μεταφερόμενες στα Αποτελέσματα χρήσης
Υπόλοιπο στις

185.000

31 Δεκεμβρίου 2008

185.000
561.256
0
0
0
746.256
746.256
-3.190
0
0
0
743.066

Τα ποσοστά συμμετοχής στην κάθε μία εταιρεία έχουν ως εξής

εταιρεία
ποσοστό

PLAN
AE
40%

ΔΙΠΡΩ
49,95%

ΕΝΑΛΕΝ
ΑΕΚΕ
25%

7.6 Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Υπόλοιπο στις

1 Ιανουαρίου 2007

ΠΑΡΚΟ
ΗΣΙΟΔΟΣ
ΑΕ
18.005

ΑΣΤ.ΕΛ.
ΕΣ.ΜΑ.
50

ΔΙΚΤ.ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ
ΑΠΑΣΧΟΛ
ΗΣΗ
10

E-VALLEY
ΓΕΝΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡ.Ε
ΜΠΟΡ.ΑΕ
5.000

ΟΣΤΡΑ
ΚΙΝΑ
Α.Ε.Τ.Ε
1

Σύνολο

23.066
0

Κινήσεις στη χρήση

Υπόλοιπο στις

31
Δεκεμβρίου
2007

18.005

50

10

5.000

1

23.066

Υπόλοιπο στις

1
Ιανουαρίου
2008

18.005

50

10

5.000

1

23.066
0

31
Δεκεμβρίου
2008

18.005

50

10

5.000

1

23.066

Κινήσεις στη χρήση

Υπόλοιπο στις
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7.7 Αναβαλλόμενος φόρος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές
προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:
01
Ιανουαρίου
2007

(Χρέωση) /
πίστωση στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων

31
Δεκεμβρίου
2007

Προβλέψεις απαιτήσεων

0

0

0

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού

0

0

0

Από μεταβολή στην αξία των ενσώματων παγίων

27.882

2.801

25.081

Από μεταβολή στην αξία των άυλων παγίων

40.718

27.448

13.269

Από λοιπές μεταβολές

17.147

-5.641

22.788

85.746

24.608

61.138

01
Ιανουαρίου
2008

(Χρέωση) /
πίστωση στην
κατάσταση
αποτελεσμάτων

31
Δεκεμβρίου
2008

Προβλέψεις απαιτήσεων

0

0

0

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού

0

-1.815

1.815

Από μεταβολή στην αξία των ενσώματων παγίων

25.081

-478

25.559

Από μεταβολή στην αξία των άυλων παγίων

13.269

-50.604

63.873

Από λοιπές μεταβολές

22.788

868

21.920

61.138

-52.029

113.168

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία είναι για το 2008 ίσος με
25%. Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι
τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.

7.8 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής:
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες Εσωτερικού
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Επιταγές Εισπρακτέες
(Μεταχρονολημένες)
Επιταγές Εισπρακτέες σε
καθυστέρηση
Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2008
3.147.028,54
87.947,87

31.12.2007
1.191.702,13
90.267,87

753.166,17

987.178,46

154.530,66

154.530,66

-446.868,54
3.695.804,70

-351.868,54
2.071.810,58
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Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. Το σύνολο των
εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. την 31/12/2007
1-90
1.811.183,16

91-180
68.189,12

181-540
93.300,23

541-Ανω
451.006,61

75%

3%

4%

19%

18%

1%

1%

4%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ

Σύνολο
2.423.679,12

ΤΖΙΡΟΣ
10.336.825,71

23%

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. την 31/12/2008

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙ ΤΟΥ
ΤΖΙΡΟΥ
Επωνυμία
ΦΟΡΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1-90
2.742.110,25

91-180
869.497,69

181-360
55.648,01

361-720
101.255,24

721-Ανω
374.162,05

Σύνολο
4.142.673,24

66%

21%

1%

2%

9%

23%

7%

0%

1%

3%

35%

162.098,23

835.946,68

0,00

0,00

0,00

998.044,91

0,00

175.879,42

173,95

0,00

0,00

176.053,37

ΤΖΙΡΟΣ
11.917.174,00

Την 31/12/2008, εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αξίας € 446.868,54 είχαν απομειωθεί. Οι εν λόγω
απαιτήσεις αφορούν απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες και αφορούν απαιτήσεις με χρονική ενηλικίωση
πέραν του εξαμήνου.
Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική πλειοψηφία απαιτήσεις σε
ευρώ.
Η ήδη σχηματισμένη πρόβλεψη απομείωσης των απαιτήσεων της 31.12.2006 (πρώτη εφαρμογή) ποσού
329.368,54 € αυξήθηκε σε βάρος των Αποτελεσμάτων χρήσης του 2007 κατά 22.500 € και σε βάρος
των Αποτελεσμάτων χρήσης του 2008 κατά 95.000 €.
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εμπορικών απαιτήσεων την ημερομηνία αναφοράς είναι η
λογιστική αξία τους.

7.9 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Λοιπές απαιτήσεις
Ελληνικό Δημόσιο
Λοιποί Χρεώστες
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2008
163.761,05
214.862,86
378.623,91

31.12.2007
40.962,30
214.862,86
255.825,16
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7.10 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του Ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Έξοδα Επομένων Χρήσεων
Έσοδα χρήσης μη Τιμολογημένα
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2008
11.107,78
434.984,00
446.091,78

31.12.2007
9.358,99
470.850,00
480.208,99

7.11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Tαμείο
Καταθέσεις Όψεως
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2008
2.775,93
545.829,76
548.605,69

31.12.2007
2.014,18
1.635.657,18
1.637.671,36

7.12 Ίδια κεφάλαια
i) Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 2.976.000 κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,54€ εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο δε διαφοροποιήθηκε κατά
το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των
οικονομικών καταστάσεων.
ii) Λοιπά Αποθεματικά

Τακτικό Αποθεματικό
Έκτακτα Αποθεματικά
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της
φορολογίας έσοδα
Αποθεματικά έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2008
222.515,35
5.259,28

31.12.2007
182.371,88
5.259,28

13.234,07
35.176,40
276.185,10

13.234,07
35.176,40
236.041,63

7.13 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τους εργαζομένους, για τη μελλοντική καταβολή παροχών
ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, επιμετράται και απεικονίζεται με βάση
το αναμενόμενο δικαίωμα κάθε εργαζομένου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προεξοφλούμενο στην παρούσα αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής.
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
Αναλογιστικές Υποθέσεις – Παραδοχές


Τεχνικό επιτόκιο
5,0%



Αύξηση μισθών
4,0%



Πληθωρισμός
2,50%
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Πίνακας υπηρεσίας
E V K 2000



Ποσοστό αποχωρήσεων (Turnover)
0%



Προϋποθέσεις και όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Άνδρες 65 ετών , Γυναίκες 60 ετών



Ημερομηνία αποτίμησης
01/01/2009, 01/01/2008, 01/01/2007

Η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού επανεξετάζεται τουλάχιστον σε 5-ετή βάση.

7.14 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Περιλαμβάνονται οι προβλέψεις των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της Εταιρείας όπως
αυτές αναλύονται στη σημείωση 7.3. Παρότι η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία από
φορολογικούς ελέγχους παρελθόντων ελεγμένων φορολογικά χρήσεων, έχει σχηματίσει
πρόβλεψη για τις ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον
φορολογικό ελεγχόταν ανέλεγκτων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31.12.2008
ανέρχεται σε ποσό ευρώ 140.000,00 συνολικά για την Εταιρεία.

7.15 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της
Εταιρίας έχει ως εξής:
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Προκαταβολές Πελατών
Προμηθευτές Εσωτερικού
Επιταγές Πληρωτέες
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2008
657.769,27
1.922.825,77
1.602,54
2.582.197,58

31.12.2007
622.239,17
1.220.401,05
240.078,61
2.082.718,83

7.16 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων:
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Φόροι Μισθωτών Υπηρεσιών
Φόροι Ελεύθερων Επαγγελματιών
Αγγελιόσημο υπέρ ΤΣΠΕΑΘ
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Λοιπά Ταμεία Κύριας Ασφάλισης
Επικουρικά Ταμεία
Ο.Ι.Υ.Ε.
Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2008
-5,79
340.201,75
50.677,65
42.402,39
181,50
152.832,60
32.228,91
745,41
1.632,59
11.363,34
632.260,35

31.12.2007
5.062,66
62.658,66
36.318,79
44.532,78
487,86
92.947,67
10.545,71
0,00
742,06
6.788,70
260.084,89
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7.17 Κόστος πωληθέντων / Έξοδα διοίκησης / διάθεσης / Ερευνών
2008
ΣΥΝΟΛΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ & ΑΥΛΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

Κόστος
Υπηρεσιών

Διοίκηση

Έρευνα &
Ανάπτυξη

Διάθεση

2.843.506
6.673.635
228.953
37.105
360.074
386.140
60.740

1.571.044
6.613.368
108.931
0
31.093
17.354
60.740

764.150
3.823
75.572
37.105
157.170
44.368
0

0
56.445
0
0
3.625
309.984
0

508.311
0
44.450
0
168.186
14.782
0

10.590.153

8.402.531

1.082.188

370.054

735.729

7.18 Φόρος εισοδήματος
01.01.-31.12.2008

Φόρος φορολογητέων κερδών
Προβλέψεις για ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις
Αναβαλλόμενος φόρος
αποτελεσμάτων

01.01.-31.12.2007

289.199

267.302

60.000

40.000

52.029

-24.608

401.228

282.693

7.19 Κέρδη ανά μετοχή
Για τον προσδιορισμό των κερδών ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος
αριθμός τους επί του συνόλου των μετοχών (κοινές μετοχές).

2008
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

2007

2.976.000 2.976.000
946.384,02 689.356,74
0,32
0,23

7.20 Μερίσματα
Η Εταιρεία κατέβαλε κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, 01/01/2008 – 31/12/2008, το
ποσό των Ευρώ 1.517.760,00 για μερίσματα από υπόλοιπο εις νέον της 31.12.2007.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, τη μη
διανομή μερίσματος από τα καθαρά (μετά φόρων) κέρδη της χρήσης 2008, η οποία τελεί υπό
την έγκριση του 70% της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
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7.21 Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2008 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων συνολικού
ποσού € 3.365.788,74. Δεν αναμένεται να προκύψουν επιβαρύνσεις από τις ανωτέρω
δοθείσες εγγυητικές επιστολές.

7.22 Λοιπές πληροφορίες
Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες, πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

7.23 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Ως σημαντικό κρίνεται το γεγονός της απόφασης της Γ.Σ. των μετόχων της 20-02-09 για την εξαγορά
από την εταιρεία DIANA AEKE ποσοστού 49,95% των μετοχών της εταιρείας ΔΙΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. έναντι του ποσού των εξακοσίων εξήντα έξη χιλιάδων διακοσίων εξήντα ενός
ευρώ και δέκα λεπτών (666.261,10). Έτσι η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης
των ως άνω μετοχών από την DIANA AEKE την 30-09-2009 όπως προβλέπεται από την ως άνω
Γ.Σ. θα κατέχει πλέον το 99,90% του ποσοστού των μετοχών της ΔΙΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Η ΔΙΠΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. είχε στην κυριότητά της κατά την ως άνω
ημερομηνία 2 οικόπεδα στον οικισμό Καρδαρά του Δήμου Λεβιδίου στο Νομό Αρκαδίας. Το Δ.Σ. της
ΔΙΠΡΩ αποφάσισε την 04-3-09 την πώληση του ενός οικοπέδου έναντι του ποσού των 28.910,28
ευρώ όπως και την πώληση του δεύτερου οικοπέδου αν βρεθεί αγοραστής προκειμένου να αυξήσει
τα διαθέσιμά της για την ανέγερση επαγγελματικού κτιρίου στο άλλο της οικόπεδο στην οδό Διονύσου
126 στο Μαρούσι Αττικής προοριζόμενο για χρήση ως γραφεία της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.

7.24 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών
Στη μητρική
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από μητρική
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Απαιτήσεις
Από μητρική
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Υποχρεώσεις
Στη μητρική
Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη

31/12/2008

31/12/2007

0
0

3.807
0

152.000
0

487.605
0

0
0

0
0

126.000
0

458.729
0
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Παροχές προς την διοίκηση και στελέχη της εταιρείας
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών
στελεχών και μελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά
στελέχη
και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά
στελέχη και μέλη της διοίκησης

7.25 Χρηματοοικονομικά
παρουσίασης

148.966

154.548

0

0

0

0

μέσα

-

συμφωνία

ανά

κατηγορία

Τα χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία παρουσίασης για την Εταιρεία αναλύονται ως ακολούθως:

Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται
στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου
2008

Δάνεια και
απαιτήσεις

Χρηματοοικονομικά
στοιχεία
αποτιμώμενα στην
εύλογη αξία τους
μέσω της
κατάστασης
αποτελεσμάτων
χρήσης

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού

0

0

0

0

23.066

Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία

Επενδύσεις
κατεχόμενες
ως την λήξη

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών
ροών

Διαθέσιμα για
πώληση
χρηματοοικονομικά
στοιχεία
ενεργητικού

Σύνολο

23.066

0

0

0

0

0

0

4.142.673

0

0

0

0

4.142.673

0

0

0

0

0

0

548.606

0

0

0

0

548.606

4.691.279

0

0

0

23.066

4.714.345

Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται
στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου
2007

Δάνεια και
απαιτήσεις

Χρηματοοικονομικά
στοιχεία
αποτιμώμενα στην
εύλογη αξία τους
μέσω της
κατάστασης
αποτελεσμάτων
χρήσης

Επενδύσεις
κατεχόμενες
ως την λήξη

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών
ροών

Διαθέσιμα για
πώληση
χρηματοοικονομικά
στοιχεία
ενεργητικού

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού

0

0

0

0

23.066

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα
στην εύλογη αξία τους μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο

Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία

Σύνολο

23.066

0

0

0

0

0

0

2.423.679

0

0

0

0

2.423.679

0

0

0

0

0

0

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα

1.637.671

0

0

0

0

1.637.671

Σύνολο

4.061.350

0

0

0

23.066

4.084.416

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα
στην εύλογη αξία τους μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
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Υποχρεώσεις
σε εύλογη αξία
μέσω της
κατάστασης
αποτελεσμάτων
χρήσης

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών
ροών

Λοιπές
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

0

0

0

0

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

0

0

0

0

Σύνολο

0

0

0

0

Υποχρεώσεις
σε εύλογη αξία
μέσω της
κατάστασης
αποτελεσμάτων
χρήσης

Παράγωγα για
αντισταθμίσεις
ταμειακών
ροών

Λοιπές
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα Δάνεια

0

0

0

0

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

0

0

0

0

Σύνολο

0

0

0

0

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στον
Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στον
Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007

Σύνολο

Σύνολο

8. Προσαρμογή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης
Η αποτίμηση και προσαρμογή της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας έγινε ουσιαστικά την 31 Δεκεμβρίου 2006, µε συνέπεια τη
διαφοροποίηση των οικονομικών καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί και
δημοσιευθεί, σύμφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας.
Οι κύριες προσαρμογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν:

την αποτίμηση των συμμετοχών της στο ανακτήσιμο ποσό τους

τη μεταφορά στα αποτελέσματα εξόδων εγκατάστασης και ασώματων παγίων που
δεν αναγνωρίζονται με τα Δ.Λ.Π.

την προσαρμογή της αξίας των ενσώματων παγίων στοιχείων

την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

την πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις

τη λογιστική αναγνώριση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους εργαζόμενους,
σε σχέση µε τη μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του
καθενός

τη λογιστική αναγνώριση των επιπτώσεων της αναβαλλόμενης φορολογίας

την αποτίμηση των μετοχών του χαρτοφυλακίου
Κατωτέρω παρατίθεται οι διαφορές οι οποίες προέκυψαν από τη μετάβαση των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
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Μεταβολές
Την 01.01.2008

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων όπως
απεικονιστεί σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.
Εγγραφές προσαρμογής
Επίδραση από την προσαρμογή των
αποσβέσεων των παγίων
περιουσιακών στοιχείων βάσει
ωφέλιμης ζωής
Αναγνώριση διαφοράς αποτίμησης
επενδύσεων
Προσαρμογή αξίας εμπορικών
απαιτήσεων και λοιπών εισπρακτέων
λογαριασμών
Αναγνώριση αναβαλλόμενης
φορολογίας
Σχηματισμός προβλέψεων προς
κάλυψη διαφορών φορολογικού
ελέγχου
Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων
μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής του
από τη Γενική Συνέλευση
Λοιπές προσαρμογές
Επενδυμένα κεφάλαια κατά τα
Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

(**)

Την 01.01.2007

3.546.018,51

(*)

2.742.827,40

153.401,49

274.399,18

-202.527,00

-202.527,00

-200.000,00

-200.000,00

-61.138,47

-85.746,50

-80.000,00

-40.000,00

0,00

71.424,00

91.152,40

68.586,81

3.246.906,93

2.628.963,89

(**) Το ποσό των 3.256.018,51 € αφορά στα Ίδια Κεφάλαια των δημοσιευμένων Οικονομικών
καταστάσεων της 31.12.2006 όπως αρχικά δημοσιεύθηκαν χωρίς το ποσό των επιχορηγήσεων
223.937,96 € που επαναταξινομήθηκε απευθείας στα έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις
(βλέπε και παρακάτω πίνακα Ισολογισμό 31.12.07). Σημειώνουμε ότι με σχετική τροποποίηση από την
Τακτική Γενική Συνέλευση δόθηκε στη συνέχεια μέρισμα ποσού 1.517.760,00 €. Μετά την
τροποποίηση, τα Ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 2.252.196,47 € (=3.256.018,51 € + 223.937,96 € 1.517.760,00 €)
(*) Στα Ιδια Κεφάλαια των δημοσιευμένων Οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2006 περιλαμβάνεται
και ποσό 2.321,81 € που αφορά επιχορηγήσεις και επαναταξινομήθηκε απευθείας στα έσοδα
επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις (βλέπε και παρακάτω πίνακα Ισολογισμό 01.01.07).

Κατωτέρω παρατίθενται οι Ισολογισμοί των χρήσεων 2006 και 2007 καθώς και τα
αποτελέσματα χρήσης 2007 βάση των Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π.
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Ισολογισμός της 01.01.2007

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Επενδύσεις σε συγγενείς
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Επενδύσεις
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Υπόλοιπο κερδών εις νέον
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων
Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βάση των
Ελληνικών
Λογιστικών
Προτύπων

Βάση των
ΔΠΧΑ

4.921.998,46

4.860.135,63

61.862,83

739.396,21

811.268,38

-71.872,17

27.205,33
286.101,97
0,00
285.600,00
124.993,32
15.495,59
4.182.602,25
228.500,00
2.497.512,76
299.426,93
1,00
7.944,99
1.149.216,57
4.921.998,46

138.733,71
448.972,77
0,00
185.000,00
23.066,32
15.495,59
4.048.867,25
0,00
2.297.512,76
299.426,93
1,00
302.709,99
1.149.216,57
4.860.135,63

-111.528,38
-162.870,80
0,00
100.600,00
101.927,00
0,00
133.735,00
228.500,00
200.000,00
0,00
0,00
-294.765,00
0,00
61.862,83

2.742.827,40
1.607.040,00
236.041,43
899.745,97
58.098,41
55.776,60
2.321,81
0,00
0,00
2.121.072,65

2.628.963,89
1.607.040,00
205.974,01
815.949,88
181.523,10
55.776,60
0,00
85.746,50
40.000,00
2.049.648,65

113.863,51
0,00
30.067,42
83.796,09
-123.424,69
0,00
2.321,81
-85.746,50
-40.000,00
71.424,00

1.489.082,78
161.504,45
122.852,73
347.632,69

1.489.082,78
161.504,45
122.852,73
276.208,69

0,00
0,00
0,00
71.424,00

Μεταβολές
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Ισολογισμός της 31.12.2007
Βάση των
Ελληνικών
Λογιστικών
Προτύπων

Βάση των
ΔΠΧΑ

Μεταβολές

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

6.304.463,05

6.161.187,54

143.275,51

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

1.764.795,96

1.715.670,45

49.125,51

38.462,89
738.728,40
0,00
846.856,00
124.993,32
15.755,35
4.539.667,09
365.000,00
2.271.810,58
255.825,16
1,00
9.358,99

138.787,11
791.805,67
0,00
746.256,00
23.066,32
15.755,35
4.445.517,09
0,00
2.071.810,58
255.825,16
1,00
480.208,99

-100.324,22
-53.077,27
0,00
100.600,00
101.927,00
0,00
94.150,00
365.000,00
200.000,00
0,00
0,00
-470.850,00

1.637.671,36
6.304.463,05

1.637.671,36
6.161.187,54

0,00
143.275,51

3.546.018,51

3.246.906,93

299.111,58

1.607.040,00
276.184,90
1.662.793,61
298.176,54

1.607.040,00
236.041,63
1.403.825,30
454.012,61

0,00
40.143,27
258.968,31
-155.836,07

74.238,58
223.937,96
0,00
0,00
2.460.268,00
2.082.718,83
117.464,28
0,00
260.084,89

74.238,58
238.635,56
61.138,47
80.000,00
2.460.268,00
2.082.718,83
117.464,28
0,00
260.084,89

0,00
-14.697,60
-61.138,47
-80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Επενδύσεις σε θυγατρικές
Επενδύσεις σε συγγενείς
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Επενδύσεις
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Υπόλοιπο κερδών εις νέον
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων
Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
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Αποτελέσματα 01.01.07 έως 31.12.07

Βάση των Ελληνικών
Λογιστικών
Προτύπων

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος

Βάση των
ΔΠΧΑ

Μεταβολές

10.227.005,71
-7.313.644,68
2.913.361,03

10.336.825,71
-7.465.789,80
2.871.335,91

-109.820,00
152.145,13
42.025,13

95.804,83

0,00

95.804,83

-719.884,83
-631.069,51

-719.884,83
-631.069,51

0,00
0,00

-528.633,75
-25.121,33

-489.246,19
-25.121,33

-39.387,56
0,00

1.104.456,44

1.006.014,04

98.442,40

16.709,33
-50.673,16

16.709,33
-50.673,16

0,00
0,00

0,00
1.070.492,61

0,00
972.050,21

0,00
98.442,40

-267.301,50
803.191,11

-282.693,48
689.356,74

15.391,98
113.834,37

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδ &επενδυτικών
αποτελ
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους

Χαλάνδρι, 23-3-2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ656442

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ612630

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ509963
ΑΡ.ΑΔ.Α’ ΤΑΞΗΣ 15100
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