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ΈΈκκθθεεσσηη  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΑΑννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή  ΛΛοογγιισσττήή  

Προς τους Μετόχους της εταιρίας  

«Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία»  

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της «Unisystems 
Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµη Εµπορική Εταιρία» (η Εταιρία), που αποτελούνται από τον εταιρικό 
και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή 
και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην 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 τη 
διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων, που είναι λογικές για τις περιστάσεις.  

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον  έλεγχό 
µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη 
συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε 
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη  ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη 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 που αφορά στην  κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό κατάλληλων ελεγκτικών 
διαδικασιών για τις περιστάσεις, αλλά όχι για την έκφραση γνώµης επί της  αποτελεσµατικότητας του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που 
έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
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Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας και του Οµίλου κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2008, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 
107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009 

 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

∆ηµήτρης Σούρµπης 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 16891 

 

 

 

 

 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 

Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  

ΑΜ ΣΟΕΛ 113 

Λ.Κηφισίας 268 Χαλάνδρι, Αθήνα 
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Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 

Ισολογισµός 
       
      ποσά σε χιλιάδες € 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Σηµ. 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         
Ενσώµατα πάγια ιδιοχρησιµοποιούµενα 6 5.921  5.636  5.848   5.581 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 503  1.566  785   1.172 
Επενδύσεις σε ακίνητα 8 6.139  6.144  6.139   6.144 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  9 -    -    473   617 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 10 -    202  -    732 
∆ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 11 1.108  1.108  1.108   1.108 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 12 4.364  1.608  4.263   1.473 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14 283  59  278   53 
  18.318  16.323  18.894   16.880 
Κυκλοφορούν ενεργητικό         
Αποθέµατα 13 7.439  10.659  7.428   10.608 
Πελάτες 14  87.311  78.194  84.902   74.674 
Λοιπές απαιτήσεις 14 2.161  2.239  2.148   2.202 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 3.353  10.720  3.003   9.827 
  100.264  101.812  97.481   97.311 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά  
στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση 16 905  13.113  905   13.113 

Σύνολο ενεργητικού  119.487  131.248  117.280   127.304 
         

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 17        
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους         
Μετοχικό κεφάλαιο  34.326  34.326  34.326  34.326 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  9.329  9.329  9.329  9.329 
Λοιπά αποθεµατικά  3.374  3.285  3.374   3.282 
Αδιανέµητα κέρδη  8.881  21.258  8.716  21.635 
  55.910  68.198  55.745   68.572 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  359  322  -    -   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  56.269  68.520  55.745   68.572 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 18 1.824  2.369  1.781   2.252 
Επιχορηγήσεις 19 -   416  -    416 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 20 5.203  -   5.203   -  
  7.027  2.785  6.984   2.668 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Προµηθευτές 20 19.890  25.003  18.555   22.014 
Λοιπές υποχρεώσεις 20 16.145  14.254  15.899   13.953 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  59  96  -    96 
∆άνεια 21 20.097  20.590  20.097   20.001 
  56.191  59.943  54.551   56.064 

Σύνολο υποχρεώσεων  63.218  62.728  61.535   58.732 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  119.487  131.248  117.280   127.304 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  χχρρήήσσηηςς  
 

      ποσά σε χιλιάδες € 

 
 

O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

  Σηµ.  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 

Πωλήσεις 5 126.862  85.922  121.647   80.671 

Κόστος πωλήσεων 22 (121.150)  (59.212)  (116.691)  (54.667) 

Μεικτό κέρδος  5.712  26.710  4.956   26.004 

Έξοδα διάθεσης 22 (12.350)  (14.641)  
   

(11.755)  (14.083) 

Έξοδα διοίκησης 22 (7.487)  (6.180)  
   

(7.149)  (5.782) 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης - καθαρά 24 2.410  (325)  1.712  (224) 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων και 
χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων  (11.715)  5.564  (12.236)  5.915 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 25 718  399  428   289 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 25 (2.399)  (787)  (2.375)  (712) 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων  (13.396)  5.176  (14.183)  5.492 

Φόρος εισοδήµατος 26 2.487  (1.845)  2.698   (1.010) 

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) χρήσεως  (10.909)  3.331  (11.485)  4.482 

         

Κατανεµηµένα σε :         

Μετόχους της µητρικής  (10.899)  3.681  (11.485)  4.482 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  (10)  (350)  -    -   

  (10.909)  3.331  (11.485)  4.482 

         
Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή που αναλογούν 
στους µετόχους της µητρικής για την χρήση 
(εκφρασµένα σε € ανά µετοχή)         
Βασικά και αποµειωµένα 28 (0,1492)   0,0780   (0,1573)    0,0949  
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ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  κκααθθααρρήήςς  θθέέσσηηςς    
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 
   

ποσά σε χιλιάδες € 

   Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής  

 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 
& Υπέρ 
το άρτιο 

 Λοιπά  
αποθεµατικά 

Αδιανέµητα 
κέρδη 

 Σύνολο   

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την  
1η Ιανουαρίου 2007 Σηµ. 

  
21.553             3.098          24.248 

  
48.899              572           49.471 

Αύξηση ποσοστού σε  
υφιστάµενη θυγατρική  

  
-   

  
-   

  
4 

  
4 

   
100  

  
104 

Απορρόφηση τµήµατος/  
Συγχώνευση εταιρίας  

  
22.409 

  
38 

  
(5.129) 

  
17.318 

   
-   

  
17.318 

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

  
-   

  
149 

  
(268) 

  
(119) 

   
-   

  
(119) 

Καθαρό κέρδος χρήσης  -   -   3.681 3.681 (350) 3.331 
Σύνολο αναγνωρισµένου 
καθαρού κέρδους χρήσης  

  
22.409 

  
187 

  
(1.712) 

  
20.884 

   
(250) 

  
20.634 

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου  373 -   -   373 -   373 

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου  (680) -   (7) (687) -   (687) 

Μέρισµα για το 2006  -   -   (1.271) (1.271) -   (1.271) 

  
  

(307) 
  

-   
  

(1.278) 
  

(1.585) 
   

-   
  

(1.585) 
Υπόλοιπο την  
31η ∆εκεµβρίου 2007  

  
43.655             3.285          21.258 

  
68.198              322           68.520 

Απορρόφηση/ (Συγχώνευση) 
εταιρίας  

  
-   

  
(3) 

  
(44) 

  
(47) 

   
47  - 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που 
αναγνωρίστηκε άµεσα  
στα ίδια κεφάλαια 17 

  
-   

  
92 

  
(92) 

  
-   

   
-   

  
-   

Καθαρό κέρδος χρήσης  -   -   
  

(10.899) 
  

(10.899) 
   

(10) 
  

(10.909) 

Σύνολο αναγνωρισµένου 
καθαρού κέρδους χρήσης  

  
-   

  
89 

  
(11.035) 

  
(10.946) 

   
37  

  
(10.909) 

Μέρισµα για το 2007 17 -   -   (1.342) (1.342) -   (1.342) 

  -   -   (1.342) (1.342) -   (1.342) 
Υπόλοιπο την  
31η ∆εκεµβρίου 2008  

  
43.655             3.374          8.881 

  
55.910              359           56.269 
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  Η ΕΤΑΙΡΙΑ  
   

ποσά σε χιλιάδες € 

 
 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο & Υπέρ 

το άρτιο  
 Λοιπά 

αποθέµατικα  
 Αδιανέµητα 

κέρδη  
 Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων  

Υπόλοιπο την  
1η Ιανουαρίου 2007  Σηµ.           21.553            3.094          23.822           48.469 

Απορρόφηση τµήµατος/  
Συγχώνευση εταιρίας                  22.409                       38 

   
(5.130)                 17.317 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που 
αναγνωρίστηκε άµεσα  
στα ίδια κεφάλαια                         -                       150                   (268)                   (118) 

Καθαρό κέρδος χρήσης                         -                          -                    4.482                   4.482 

Σύνολο αναγνωρισµένου 
καθαρού κέρδους χρήσης 

 

                22.409                    188 
   

(916)                21.681 

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου                      373                        -                          -                       373 

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου                    (680)                        -                          -                     (680) 

Μέρισµα για το 2006 
 

                       -                          -   
   

(1.271) 
  

(1.271) 

 
 

                   (307)                        -   
   

(1.271) 
  

(1.578) 
Υπόλοιπο την  
31η ∆εκεµβρίου 2007           43.655            3.282          21.635           68.572 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που 
αναγνωρίστηκε άµεσα  
στα ίδια κεφάλαια      17                         -                         92 

   
(92)                        -   

Καθαρό κέρδος περιόδου                          -                          -   
   

(11.485) 
  

(11.485) 

Σύνολο αναγνωρισµένου 
καθαρού κέρδους χρήσης 

 

                       -                         92 
   

(11.577) 
  

(11.485) 

Μέρισµα για το 2007      17                        -                          -   
   

(1.342) 
  

(1.342) 

 
 

                       -                          -   
   

(1.342) 
  

(1.342) 
Υπόλοιπο την  
31η ∆εκεµβρίου 2008           43.655            3.374           8.716           55.745 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααµµεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  
         

      ποσά σε χιλιάδες € 

  O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

  Σηµ.  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 
Ταµειακές ροές από  
λειτουργικές δραστηριότητες         

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 27 (18.789)  (344)  (18.717)  (572) 

Καταβληθέντες τόκοι  (1.480)  (788)  (1.456)  (712) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος  (209)  (517)  (92)  (517) 

Καθαρές ταµειακές ροές από  
λειτουργικές δραστηριότητες  (20.478)  (1.649)  (20.265)  (1.801) 
         
Ταµειακές ροές από  
επενδυτικές δραστηριότητες         

Αγορές ενσώµατων παγίων 6 (1.064)  (2.743)  (1.005)  (2.720) 

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 (187)  (24)  (430)  (24) 

Πωλήσεις ενσώµατων και  άϋλων παγίων  16.076  35  16.020   34 

Μερίσµατα εισπραχθέντα 24 23  16  23   16 

Αγορά επενδύσεων  (34)  (4.000)  (60)  (4.000) 

Ταµειακά διαθέσιµα συγχωνευθεισών εταιρειών  -    376  -    376 

Έσοδα από πωλήσεις επενδύσεων  -    10.022  -    10.022 

Τόκοι που εισπράχθηκαν  142  152  133   140 

Καθαρές ταµειακές ροές από  
επενδυτικές δραστηριότητες  14.956  3.834  14.681   3.844 
         
Τάµειακές ροές από  
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες         

Μερίσµατα πληρωθέντα σε 
µετόχους της µητρικής 17 (1.342)  (1.305)  (1.342)  (1.305) 

Καθαρές ροές από βραχυπρόθεσµα δάνεια  (493)  (220)  97   1 

Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων  -    52  -    52 

Καθαρές ταµειακές ροές από  
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (1.835)  (1.473)  (1.245)  (1.252) 
         

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα  
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  (7.357)  712  (6.829)  791 

Ταµειακά διαθέσιµα και  
ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 15 10.720  10.011  9.827   9.039 

Συναλλαγµατικές διαφορές  
στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  (10)  (3)  5   (3) 

Ταµειακά διαθέσιµα και  
ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 15 3.353  10.720  3.003   9.827 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 60 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Unisystems Α.Ε. 
Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµος Εµπορική Εταιρία (η «Εταιρία») και τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος») µε ηµεροµηνία 31η ∆εκεµβρίου 2008, 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ»). Οι επωνυµίες των 
θυγατρικών αυτών εταιριών παρατίθενται στη Σηµείωση 2.2  

Οι Εταιρίες του οµίλου δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής και ειδικότερα στην παροχή 
ολοκληρωµένων µηχανογραφικών και δικτυακών υπηρεσιών και λύσεων που καλύπτουν εξοπλισµό και 
λογισµικό, και στην υλοποίηση έργων µεγάλης κλίµακας.  

Η Εταιρία είναι εγκατεστηµένη στη Καλλιθέα επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23, και η διεύθυνσή της στο 
διαδίκτυο (site) είναι  www.unisystems.gr.  

Η Εταιρία ήταν εισηγµένη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και βρισκόταν σε αναστολή 
διαπραγµάτευσης από την 12.11.2007. Με την από 11.6.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων εξουσιοδοτήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας να υποβάλει αίτηµα στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή των µετοχών της Εταιρίας από το Χρηµατιστήριο Αθηνών, δεδοµένου 
ότι µετά από την επιτυχή δηµόσια πρόταση, µοναδικός µέτοχος της Εταιρίας είναι η εταιρία INFO-QUEST 
Α.Ε.Β.Ε.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 490η/31.10.2008 συνεδρίασή του 
ενέκρινε  την διαγραφή των µετοχών της Εταιρίας από το Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της INFO-QUEST AEBE µε έδρα την Καλλιθέα-Αθήνα, η οποία 
συµµετέχει την 31.12.2008 στην Εταιρία µε ποσοστό 100%. 

Συνοπτικά, οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρία έχουν ως εξής: 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
∆ηµήτριος Α. Καραγεώργης Πρόεδρος &  

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Ιωάννης Κ. Λουµάκης Αντιπρόεδρος  
Στυλιανός Χ. Άβλιχος Σύµβουλος 
Χρήστος Γ. Βαρσάµης  Σύµβουλος 
∆ηµήτριος Ι. Εφορακόπουλος  Σύµβουλος 
  

Εποπτεύουσα αρχή  
Νοµαρχία Αθηνών 
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 
1447/01ΝΤ /Β /86/331(08)  
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 
094029552 

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 17.11.2014.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της 
Εταιρίας, της 38ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008, στην συνεδρίασή του, της 23ης 
Μαρτίου 2009. 
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2.     Αρχές σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

2.1   Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι Οικονοµικές καταστάσεις της «Unisystems Α.Ε.Ε.»  της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, που καλύπτουν την 38η  
εταιρική χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2008, έχουν συνταχθεί από τη ∆ιοίκηση 
µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή µεταβάλλεται µε την τυχόν αναπροσαρµογή 
συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες, και µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των διερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) του I.A.S.B. και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 
της Εταιρίας και του Οµίλου για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008 είναι συνεπείς µε τις 
λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά την προηγούµενη χρήση (2007). 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων 
σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής 
των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα 
αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα 
αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός 
ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις 
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς 
τους υπολογισµούς.  

Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 
προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την 
επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται 
παρακάτω. 

Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆ΠΧΠ 7 
(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόµηση 
χρηµατοοικονοµικών µέσων (εφαρµόζεται µεταγενέστερα από την 1η Ιουλίου 2008). 

Η τροποποίηση επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να επαναταξινοµήσει µη παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (µε εξαίρεση όσα κατηγοριοποιήθηκαν από την επιχείρηση στην εύλογη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) σε διαφορετική κατηγορία από την «εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων» σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε µια 
οικονοµική οντότητα να µεταφέρει από την κατηγορία «∆ιαθέσιµα προς πώληση» στην κατηγορία «∆άνεια 
και Απαιτήσεις» ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο που θα µπορούσε να πληρεί τον ορισµό «∆άνεια και 
Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε καταταχθεί ως διαθέσιµο προς πώληση), εφόσον η οικονοµική οντότητα έχει την 
πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό στοιχείο στο εγγύς µέλλον. Ο 
Όµιλος δεν έκανε χρήση της ανωτέρω δυνατότητας. 
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∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2:  Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου 2007) 

Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό σε περιπτώσεις που οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας 
λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διευκρινίζει εάν ορισµένες συναλλαγές πρέπει να 
λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις 
µετρητοίς. Η διερµηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία δεν 
έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο 
Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008)  

Η διερµηνεία αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία και σε άλλα µακροχρόνια 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους. Η διερµηνεία διασαφηνίζει πότε 
οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο 
πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου 
κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων µελλοντικών 
εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε 
υποχρέωση. Εφόσον ο Όµιλος δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία 
δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.     

 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την 31η ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται 
στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι: η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
να περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού 
εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων τα οποία 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά εισοδήµατα» (“other comprehensive 
income”) και επαναδιατυπώσεις (“restatements”) στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές 
νέων λογιστικών πολιτικών να παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο 
Όµιλος θα εφαρµόσει τις παραπάνω τροποποιήσεις και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση 
των οικονοµικών του καταστάσεων για το έτος 2009. 

∆ΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος ∆ανεισµού» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
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Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την 
προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους 
δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό 
χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει 
το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. Η υιοθέτησή του δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) 
«Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον 
κάτοχο (ή “puttable” µέσο) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2009)   

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο 
(«puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια 
εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων 
πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Ο Όµιλος εξετάζει 
τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση και η εφαρµογή της τροποποίησης στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποιηµένο) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» – 
Αντισταθµισµένα στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα 
των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή 
δεν εφαρµόζεται στον Όµιλο καθώς δεν ακολουθεί  λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες 
και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα 
∆ΠΧΠ να χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία µε βάση 
τις προηγούµενες λογιστικές πρακτικές για την επιµέτρηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε 
θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισµό της µεθόδου κόστους από το ∆ΛΠ 27 και το 
αντικαθιστά µε την απαίτηση τα µερίσµατα να παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις του επενδυτή. Καθώς η µητρική εταιρεία και όλες οι θυγατρικές της έχουν ήδη µεταβεί στα 
∆ΠΧΠ, η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ΠΧΠ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις 
Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε 
την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν 
αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε 
προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια 
λογιστική αντιµετώπιση. Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει ουσιώδη επίδραση στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. 
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∆ΠΧΠ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες 
και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων 
οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης 
περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές 
οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την 
αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent 
consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε 
αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το 
τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από 
θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω 
προτύπων εφαρµόζονται µεταγενέστερα από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν 
µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις 
αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. 

∆ΠΧΠ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και 
παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς 
αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και 
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όµιλος 
θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

 

∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται µετά από την 31η ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών (εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008) 

Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση 
πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η 
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

∆ΕΕΧΠ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρµόζεται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις 
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 
(δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες 
αναγνωρίζουν το έσοδο  ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση.  Η 
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 
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∆ΕΕΧΠ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό (εφαρµόζεται 
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Οκτωβρίου 2008) 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος 
που προκύπτει από  καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για 
λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε 
τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια 
κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η 
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, καθώς ο Όµιλος δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για 
οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό.  

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ 
(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΠ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον 
Μάιο 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
που έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» αποτελούν παραδείγµατα κυκλοφορούντων 
στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την 
τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναµένει ότι δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του 
καταστάσεις. 

∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7  
«Κατάσταση ταµειακών ροών») 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονοµικές οντότητες µε συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες 
περιλαµβάνονται η εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo 
προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να µεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του 
στοιχείου στα αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση. Η 
επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταµειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, 
εκµίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταµειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίπτωση στις δραστηριότητες του Οµίλου 
καθώς σε καµία από τις εταιρείες του Οµίλου δεν περιλαµβάνεται στις συνήθεις δραστηριότητες η 
εκµίσθωση και µεταγενέστερη πώληση στοιχείων του ενεργητικού. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόµενους» 

Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 

• Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση στην οποία οι 
δεσµεύσεις για παροχές επηρεάζονται από µελλοντικές αυξήσεις των µισθών είναι µια περικοπή, ενώ 
µια τροποποίηση που µεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται  στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα 
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αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων  
καθορισµένων παροχών.  

• Ο ορισµός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος έχει τροποποιηθεί για να ορίσει 
ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος εκπίπτουν στον υπολογισµό της απόδοσης των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος µόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από 
την επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών. 

• Ο διαχωρισµός µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους θα βασισθεί 
στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή µετά τους 12 µήνες παροχής της υπηρεσίας των 
εργαζοµένων. 

• Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί 
οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ∆ΛΠ 19 έχει 
τροποποιηθεί για να είναι συνεπές. 

Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις  

∆ΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 
υποστήριξης» 

Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς 
να επιµετρείται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 
Αναγνώριση και επιµέτρηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική  
αντιµετώπιση του ∆ΛΠ 20. Η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς 
δεν έχουν ληφθεί  δάνεια από το Κράτος. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» 

Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία 
αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39  «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και 
επιµέτρηση», έχει ταξινοµηθεί ως στοιχείο κατεχόµενο  προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5 «Μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση και διακοπτόµενες δραστηριότητες» θα 
συνεχίσει να εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 39. Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου διότι είναι πολιτική του Οµίλου οι επενδύσεις σε θυγατρικές να καταχωρούνται 
σε κόστος στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Σύµφωνα µε αυτήν την τροποποίηση, µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιµετωπίζεται  ως µοναδικό 
στοιχείο για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης και η όποια ζηµιά αποµείωσης δεν κατανέµεται σε 
συγκεκριµένα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαµβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των ζηµιών 
αποµείωσης καταχωρούνται ως προσαρµογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το 
ανακτήσιµο ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή 
από την 1η Ιανουαρίου 2009. 
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∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7  
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 
λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» 
επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση 
και Παρουσίαση» και ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν 
συγκεκριµένες και όχι όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 28. Η τροποποίηση δεν θα έχει 
καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου διότι είναι πολιτική του Οµίλου οι επενδύσεις 
σε συγγενείς να ενοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 

∆ΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες»  

Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει  το γεγονός ότι κάποια  περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις επιµετρούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος. Η τροποποίηση δεν 
θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς καµία από τις θυγατρικές και συγγενείς του 
επιχειρήσεις δραστηριοποιείται σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες. 

∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» επιπρόσθετα των 
απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» 
και ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι 
όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες». Ο Όµιλος εξετάζει τις 
επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία µειωµένη κατά το κόστος της 
πώλησης υπολογίζεται βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών, πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις 
ισοδύναµες προς εκείνες για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτήν την 
τροποποίηση και θα παρέχει την απαραίτητη γνωστοποίηση όπου εφαρµόζεται για τους ελέγχους 
αποµείωσης από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωµή µόνο εάν έχει 
πραγµατοποιηθεί πριν τη απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η 
τροποποίηση αυτή πρακτικά σηµαίνει ότι όταν ο Όµιλος αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις 
υπηρεσίες τότε η πληρωµή πρέπει να εξοδοποιηθεί. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση από την 1η 
Ιανουαρίου 2009. 

∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ» 
ενδείξεις για τη χρήση µιας µεθόδου που καταλήγει σε ένα χαµηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν 
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της σταθερής µεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν θα έχει επί του παρόντος επίδραση στις 
δραστηριότητες του Οµίλου καθώς όλα τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε την χρήση της 
σταθερής µεθόδου. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» 

Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 

• Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω των 
αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις ως µέσο αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης. 

• Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης  
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιµα για 
εµπορική εκµετάλλευση έχει τροποποιηθεί. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί µέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που 
έχουν κοινή διαχείριση µε τεκµηριωµένη ένδειξη πραγµατικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης 
αποκόµισης κερδών, συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική 
αναγνώριση. 

• Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει ότι ένα µέσο 
αντιστάθµισης πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονοµική οντότητα  και 
αναφέρει έναν τοµέα ως παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι για να 
εφαρµοστεί η λογιστική αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική 
αντιστάθµισης πρέπει να πληρούνται συγχρόνως από τον τοµέα που το εφαρµόζει. Η τροποποίηση 
αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το ∆ΛΠ 39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΠ 8 «Τοµείς  
δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τοµείς να βασίζεται σε πληροφορίες που 
παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας 
(Chief Operating Decision Maker). 

• Όταν επιµετρείται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της  λογιστικής 
αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιµοποιείται ένα 
αναθεωρηµένο πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της διακοπής της λογιστικής 
αντιστάθµισης εύλογης αξίας). 

Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1η Ιανουαρίου 2009. Ο Όµιλος εξετάζει τις 
επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις») 

Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική χρήση ως 
επενδυτικά ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 40. Εποµένως,  όπου εφαρµόζεται η µέθοδος 
της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Όµως, σε περιπτώσεις που η εύλογη 
αξία ενός επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία, το ακίνητο 
επιµετράται στο κόστος µέχρι την νωρίτερη µεταξύ της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής και της 
ηµεροµηνίας στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. Η τροποποίηση 
δεν θα επηρεάσει τις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς δεν κατέχει επενδύσεις σε ακίνητα. 
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∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» 

Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της αγοράς όπου οι υπολογισµοί 
εύλογης αξίας βασίζονται σε προεξοφληµένες ταµειακές ροές και την κατάργηση της απαγόρευσης να 
λαµβάνονται υπόψη οι βιολογικοί µετασχηµατισµοί κατά τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Η 
τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς δεν έχει αναλάβει καµία 
γεωργική δραστηριότητα. 

 

∆ΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση 
και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή 
των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης») (ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η  Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας θυγατρικής 
ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση καταλήγει σε 
απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική εφόσον 
πληρείται ο ορισµός  για µια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 1 ορίζει 
ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης σε ∆ΠΧΠ. Ο 
Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή µελλοντικά σε όλες τις µερικές διαθέσεις θυγατρικών από την 
1η Ιανουαρίου 2010.  

 

2.2 Ενοποιηµένες  οικονοµικές καταστάσεις 

(α) Θυγατρικές εταιρίες 
 
Θυγατρικές είναι οι εταιρίες στις οποίες ο Όµιλος, άµεσα ή έµµεσα, ελέγχει την οικονοµική και 
λειτουργική τους πολιτική. Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την 
ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 
 
Οι εξαγορές θυγατρικών εταιριών λογίζονται βάσει της µεθόδου εξαγοράς. Το κόστος κτήσης µιας 
θυγατρικής υπολογίζεται στην εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού που µεταφέρονται, των µετοχών 
που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς, πλέον τυχόν 
κόστος που συνδέεται άµεσα µε την εξαγορά. Τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση επιµετρούνται κατά την 
εξαγορά στις εύλογες αξίες τους, ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το πλεόνασµα του κόστους 
εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιµων καθαρών περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από το 
µερίδιο του Οµίλου στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά 
καταχωρείται άµεσα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  
 
Συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη που προκύπτουν µεταξύ των εταιριών του Οµίλου 
απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η 
συναλλαγή παρουσιάζει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι 
λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιριών έχουν αναπροσαρµοσθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές 
που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.  
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Η Εταιρία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις 
σε κόστος κτήσεως µείον τυχόν ζηµία αποµείωσης. 
 

Η Εταιρία κατήρτισε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  Στην ενοποίηση αυτή έχουν περιληφθεί οι 
κατωτέρω εταιρίες µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής : 

  «Uni-Nortel Τεχνολογίες Επικοινωνίας (Ελλάς) Α.Ε.»  70,00 % 

Η εταιρία Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε., η οποία περιλαµβάνονταν στην ενοποίηση έως την 31.12.2007 µε 
ποσοστό 66,90% και στην οποία η Unisystems συµµετείχε από την 14η Μαρτίου 2008 µε ποσοστό 100% 
(βλέπε Σηµείωση 7), δεν περιλήφθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 
2008 λόγω της οριστικής εκκαθάρισης και διαγραφής της από το  Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών. 
Συγκεκριµένα: 

 Με την από 30.4.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Οικονοµικές 
Τεχνολογίες Α.Ε. αποφασίστηκε η λύση της εταιρίας. Με την ίδια απόφαση η εταιρία τέθηκε σε 
εκκαθάριση και ορίστηκαν οι εκκαθαριστές. 

 Οι τελικές οικονοµικές καταστάσεις εκκαθάρισης εγκρίθηκαν µε την από 19η ∆εκεµβρίου 2008 
απόφαση των εκκαθαριστών της εταιρίας, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο πρακτικών των 
εκκαθαριστών όπως σχετικά προβλέπεται. 

 Οι τελικές οικονοµικές καταστάσεις εκκαθάρισης εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων την 24η ∆εκεµβρίου 2008. 

 Με την υπ’ αριθµ. 184/16.1.2008 απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών (∆ιεύθυνση Ανωνύµων 
Εταιριών, Τµήµα ∆) η Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε. διαγράφηκε οριστικά από το Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιριών. 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 περιλήφθηκαν µόνο τα 
αποτελέσµατα της Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε. για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 19η ∆εκεµβρίου 
2008.  

 

(β) Κοινοπραξίες 

Η Εταιρία συµµετέχει την 31.12.2008 στις Κοινοπραξίες: 

 Κοινοπραξία "Unisystems A.E. - SingularLogic Integrator A.E.", Αθήνα, µε αναληφθέν έργο τη 
Μηχανογράφηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και 

 Κοινοπραξία "Unisystems A.E - SingularLogic Integrator A.E.", Αθήνα, µε αναληφθέν έργο τη 
Μηχανογράφηση της Υπηρεσίας του Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών έξι πόλεων.   

 Κοινοπραξία Ολυµπιακών έργων πληροφορικής για τους τερµατικούς σταθµούς ενηµέρωσης κοινού 
(Info – Points) ALTEC - INFO QUEST – INTRACOM – PC SYSTEMS. 

 Κοινοπραξία Ολοκληρωµένων έργων Πληροφορικής ALTEC-INFO QUEST-INTRACOM ΙΤ 
SERVICES-PC SYSTEMS µε  δ.τ. "Κ.Ο.Ε.Π. ". 

 Κοινοπραξία "Info Quest-ALGOSYSTEMS A.E". 

 Κοινοπραξία "Info Quest-SPACE HELLAS ". 

 

Επισηµαίνεται ότι, οι ανωτέρω Κοινοπραξίες: 
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α)  Έχουν συσταθεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, για φορολογικούς σκοπούς και καµία 
συµµετοχική σχέση δεν υφίσταται µεταξύ της Εταιρίας και Κοινοπραξιών αυτών. 

β) Έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των από κοινού ελεγχόµενων εργασιών, όπως σχετικά προβλέπεται από 
το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 31 παράγ. 13 και 14. 

γ) Η Εταιρία, µέσω σχετικής τιµολογήσεως, έχει καταχωρήσει στις οικονοµικές καταστάσεις την 
αναλογία της καθαρής αµοιβής της (αναλογούντα έσοδα µείον έξοδα) επί των ανωτέρω αναφερόµενων 
έργων που έχουν εκτελεστεί από τις Κοινοπραξίες µέχρι την 31.12.2008. Συνεπώς έχει 
πραγµατοποιηθεί η αναλογική ενοποίηση των Κοινοπραξιών αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρίας, όπως σχετικά προβλέπεται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 31 παραγρ. 15. 

Για τους ανωτέρω αναφερόµενους λόγους, οι Κοινοπραξίες αυτές δεν περιλήφθηκαν στην ενοποίηση. 

 
(γ) Συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
 
Συνδεδεµένες είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο 
γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι 
επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά 
αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
περιλαµβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης).  
 
Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων µετά την εξαγορά 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την εξαγορά, 
αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των 
επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το µερίδιο του Οµίλου επί των ζηµιών 
µιας συνδεδεµένης υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συνδεδεµένη, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζηµιές, 
εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της 
συνδεδεµένης.  
 
Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων επιχειρήσεων 
απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Οι λογιστικές 
αρχές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν 
υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 
 
Αν και ο Όµιλος έχει κάποιες επενδύσεις στις οποίες η συµµετοχή του κυµαίνεται ανάµεσα στο 20% και 
50% εντούτοις δεν είναι σε θέση να ασκήσει σηµαντική επιρροή σε αυτές, αφού οι λοιποί µέτοχοι είτε 
µεµονωµένα είτε σε συµφωνία µεταξύ τους τις ελέγχουν. Για το λόγο αυτό, ο Όµιλος ταξινοµεί τις 
προαναφερθείσες επενδύσεις στην κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. 
  

2.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών του Οµίλου υπολογίζονται χρησιµοποιώντας το 
νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρία λειτουργεί («λειτουργικό 
νόµισµα»). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, που είναι το 
λειτουργικό νόµισµα αποτίµησης και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρίας, καθώς και των 
εταιριών του Οµίλου. 
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(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των ισοτιµιών που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι 
οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την µετατροπή των χρηµατικών 
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Οι 
συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, 
θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης 
αξίας. 
 

2.4 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης µείον συσσωρευµένες 
αποσβέσεις και τυχόν ζηµία αποµείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται 
άµεσα µε την απόκτηση στοιχείων ακινήτων και εξοπλισµού.  
Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαµβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων ή όταν κριθεί 
πιο κατάλληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στον Όµιλο µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την 
αρχική απόδοση του στοιχείου παγίου ενεργητικού και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους µπορεί να 
επιµετρηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του αντικατασταθέντος παγίου διαγράφεται. Το κόστος 
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν πραγµατοποιείται.  
 
Τα γήπεδα-οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων 
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης 
ωφέλιµης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειµµατική του αξία.  
 
Η µέθοδος του κόστους, όπως αναλύεται ανωτέρω, χρησιµοποιείται και για την επιµέτρηση των  
επενδύσεων σε ακίνητα. 
 
Η εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των στοιχείων του παγίου ενεργητικού έχει ως ακολούθως: 
 

Κτίρια 4-25 έτη 

Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις 
και 

1-7 έτη 

Μεταφορικά µέσα 5-8  έτη 

Έπιπλα και εξοπλισµός 7-13 έτη 

Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων 
υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα, ως έξοδο, στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται, ως κέρδη ή ζηµίες στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία που κατατάσσονται στην κατηγορία «Επενδύσεις σε Ακίνητα» επιµετρώνται 
µε τη µέθοδο του κόστους. 
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2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

(α) Υπεραξία 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του µεριδίου 
της καθαρής θέσης της θυγατρικής/ συνδεδεµένης επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς της. Η 
υπεραξία από εξαγορές θυγατρικών εταιριών αναγνωρίζεται στις ασώµατες ακινητοποιήσεις. Η υπεραξία 
από εξαγορές συνδεδεµένων επιχειρήσεων αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των συµµετοχών σε 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για αποµείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος, 
µείον τις τυχόν ζηµιές αποµείωσης οι οποίες καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν 
και δεν αντιλογίζονται. Κέρδη και ζηµιές από την πώληση µιας επιχείρησης περιλαµβάνουν τη λογιστική 
αξία της υπεραξίας που αντιστοιχεί στην επιχείρηση που πουλήθηκε. Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας 
για αποµείωση, η υπεραξία κατανέµεται σε µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Ζηµιά αποµείωσης 
αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη από την αναπόσβεστη λογιστική αξία. Τα κέρδη 
και οι ζηµίες από πώληση εταιρίας συµπεριλαµβάνουν την υπεραξία της εταιρίας που πωλήθηκε. Οι ζηµίες 
αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν και δεν αντιλογίζονται. 
 
 (β) Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 
Οι παραχωρήσεις και τα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον 
αποσβέσεις και τυχόν ζηµία αποµείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την 
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 έτη 
 
(γ) Λογισµικά προγράµµατα  
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις, µείον 
οποιαδήποτε συσσωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την µέθοδο της σταθερής 
απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία είναι 4 έτη. 

Οι δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την ανάπτυξη λογισµικού, όπου τα πορίσµατα της έρευνας 
εφαρµόζονται σε ένα πρόγραµµα ή σχεδιασµό παραγωγής νέων ή σηµαντικά βελτιωµένων προϊόντων και 
διαδικασιών, κεφαλαιοποιούνται µόνο όταν το προϊόν ή η διαδικασία είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτή 
και η Εταιρία διαθέτει επαρκείς πόρους να ολοκληρώσει την ανάπτυξη.  Η κεφαλαιοποιούµενη δαπάνη, 
πλήρως τεκµηριωµένη, περιλαµβάνει το κόστος των υλικών, την άµεση εργασία και κατάλληλη αναλογία 
γενικών εξόδων.  Οι λοιπές δαπάνες ανάπτυξης καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά το 
χρόνο πραγµατοποίησής τους. Οι κεφαλαιοποιούµενες δαπάνες ανάπτυξης εµφανίζονται στο κόστος τους 
µειωµένες κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και κατά τις ζηµιές αποµείωσης τους. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των 
στοιχείων αυτών, η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. 

Εκτιµάται ότι η παρούσα αξία των αναµενόµενων καθαρών ροών από τη χρήση ή διάθεση των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων δεν υπολείπεται της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας της 31.12.2007. 

 

2.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, για παράδειγµα η υπεραξία, δεν 
αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως. Τα περιουσιακά στοιχεία που 
αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν γεγονότα ή ενδείξεις ότι η 
λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, µειωµένης κατά το απαιτούµενο κόστος πώλησης, 
και της αξίας λόγω χρήσης. Για την διενέργεια του υπολογισµού της αποµείωσης, τα πάγια 
κατηγοριοποιούνται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν µε ξεχωριστές αναγνωρίσιµες 
ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών). Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα 
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Τα αποµειωµένα περιουσιακά στοιχεία (πλην 
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υπεραξίας) επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία συντάξεως οικονοµικών καταστάσεων για τυχόν 
αναστροφή της ζηµίας αποµειώσεως.  

 

2.7 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι επενδύσεις του Οµίλου έχουν ταξινοµηθεί στις κατωτέρω κατηγορίες µε βάση τον σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά τον χρόνο 
απόκτησης της επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης. 
 
(α) ∆άνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές. Συµπεριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού τα 
οποία συµπεριλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό. Τα δάνεια και απαιτήσεις εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό στις κατηγορίες "Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις”, "Πελάτες”, “Λοιπές απαιτήσεις” και 
“Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα”. 
 
(β) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε καταχωρούνται σε 
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν ταξινοµούνται σε κάποια άλλη κατηγορία καθώς δεν κατέχονται για 
σκοπούς εµπορικής εκµετάλλευσης και δεν έχουν δηµιουργηθεί από την Εταιρία ή δεν είναι διακρατούµενα 
έως τη λήξη. Περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση 
να τα ρευστοποιήσει εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία καταρτίσεως του Ισολογισµού. Αγορές και 
πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που είναι η 
ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Η 
αρχική καταχώρηση γίνεται στην εύλογη αξία πλέον του κόστους συναλλαγής. Οι επενδύσεις 
αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης ταµειακών ροών από τις επενδύσεις λήγουν ή 
µεταβιβάζονται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 
συνεπάγεται η ιδιοκτησία.   
 
Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που ταξινοµήθηκαν σαν διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζονται στα 
αποθεµατικά επανεκτίµησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή αποµείωσης των διαθέσιµων προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας µεταφέρονται 
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  
 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 
ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά για ένα 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία, ο 
Όµιλος προσδιορίζει τις εύλογες αξίες µε τη χρήση µεθόδων αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης 
περιλαµβάνουν την χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία και µεθόδους 
προεξόφλησης ταµειακών ροών αναπροσαρµοσµένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριµένες 
συνθήκες του εκδότη.  
 
Ο Όµιλος αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει αποµειωθεί. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί 
ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης 
αξίας της µετοχής χαµηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη αποµείωσης της αξίας. Αν 
στοιχειοθετείται αποµείωση της αξίας, η συσσωρευµένη ζηµιά (που υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του 
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κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας µείον οποιαδήποτε ζηµιά αποµείωσης, η οποία είχε 
αναγνωρισθεί προηγουµένως στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων), µεταφέρεται από το αποθεµατικό 
επανεκτίµησης επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών 
τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων δεν αναστρέφονται µέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων. 
 

2.8  Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της αξίας κτήσεως και της καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης σε κανονική 
επιχειρηµατική διαδικασία, µειωµένη κατά το κόστος ολοκλήρωσης και κατά τα έξοδα διάθεσης. 
 
Η αξία κτήσεως των αποθεµάτων υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. 

Σχηµατίζονται επαρκείς προβλέψεις για απαξιωµένα και άχρηστα αποθέµατα. Οι µειώσεις της αξίας των 
αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την 
περίοδο που εµφανίζονται. 

2.9 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών 
αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν 
είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της 
πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στην κατηγορία των 
εξόδων διάθεσης. Όταν µία απαίτηση από πελάτη είναι ανεπίδεκτη εισπράξεως, διαγράφεται µε τη 
χρησιµοποίηση της ανωτέρω προβλέψεως. Μεταγενέστερη είσπραξη διαγραφέντων απαιτήσεων 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα σε µείωση των εξόδων διάθεσης. 
 

2.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τους 
τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, καθώς και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τρεις µήνες επενδύσεις 
υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. Οι τυχόν τραπεζικές υπεραναλήψεις περιλαµβάνονται στο 
λογαριασµό δάνεια των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. 
 

2.11 Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες  

Τα στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού (ή οµάδες στοιχείων προς πώληση) κατατάσσονται ως 
περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για πώληση αν η λογιστική αξία τους θα ανακτηθεί κυρίως µέσω 
της πώλησης και όχι από την συνεχή χρήσης τους. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση επιµετρώνται στην χαµηλότερη µεταξύ της λογιστικής 
αξίας και της εύλογης αξίας αποµειωµένης κατά το κόστος πώλησης και η απόσβεσή τους παύει από την 
ηµεροµηνία κατάταξή τους στην κατηγορία αυτή. 
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2.12  Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια.  
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, 
σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την 
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  
Το κόστος κτήσης ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, µέχρι οι 
ίδιες µετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών 
καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια 
κεφάλαια. 
 

2.13 ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του 
δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όµιλος έχει το δικαίωµα να 
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 

2.14 Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος  

Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες και τους 
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα 
οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στη χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις.  

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές που 
σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσης και τους τυχόν 
πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 
νόµους που ισχύουν στις διαχειριστικές χρήσεις µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενοι στο φορολογητέο 
κέρδος της 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 περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων. ∆εν λογίζεται αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος εάν προκύπτει από την 
αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, 
η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 
ισχύουν στην χρήση 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. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  
 



 

Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 

(από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2008) 

(ποσά σε χιλ. €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

 

- 26 - 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται και για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από  
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή 
των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, αν οι συναλλαγές και τα 
οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση καταχωρούνται επίσης στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων. Ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται απευθείας στην Καθαρή Θέση, αν οι συναλλαγές 
και τα οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση καταχωρούνται επίσης στην 
Καθαρή Θέση.  
 
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (τρέχουσες και αναβαλλόµενες) συµψηφίζονται όταν υπάρχει 
εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα και οι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
 

2.15 Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) 
σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται, ως έξοδο, όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο 
ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το 
ποσό των παροχών, η επιχείρηση καταχωρεί το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της 
(προπληρωθέν έξοδο), µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών 
πληρωµών ή σε επιστροφή. 

 
 (β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία  

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, 
όσο και πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. 

 Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική) περιορίζεται στο 
ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταµείο) που διαχειρίζεται τις 
εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κτλ), µε συνέπεια να µην 
ανακύπτει περαιτέρω υποχρέωση του Οµίλου σε περίπτωση που το Κρατικό Ταµείο αδυνατεί να καταβάλει 
σύνταξη στους ασφαλιζόµενους 

Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται, ως έξοδο, στη χρήση 
που αφορά.  

 Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών 

Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµιώσεως στην περίπτωση 
εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών τους, την 
προϋπηρεσία τους στην Εταιρία και το λόγω εξόδου τους από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). 
Στην περίπτωση παραιτήσεως ή δικαιολογηµένης απολύσεως το δικαίωµα αυτό δεν υφίσταται. Το 
πληρωτέο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση ανέρχεται στο 40% του ποσού που καταβάλλεται σε περίπτωση 
αναιτιολόγητης απολύσεως. Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών για τον 
εργοδότη και δεν είναι χρηµατοδοτούµενο. 

Η εν λόγω υποχρέωση προσδιορίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε βάση την αναλογιστική 
µέθοδο αποτιµήσεως των εκτιµώµενων µονάδων υποχρεώσεως (projected unit credit method). Ένα 
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πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών καθορίζει µε βάση διάφορες παραµέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη 
προϋπηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις που 
αφορούν την χρήση, περιλαµβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνηµµένες καταστάσεις 
αποτελεσµάτων και συνίστανται από το τρέχον κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηµατοοικονοµικό κόστος, 
τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που αναγνωρίζονται και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα 
και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της συσσωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. 
 
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι 
µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην 
περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα 
στην περίοδο ωρίµανσης. 
 
(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την 
ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν 
τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το 
οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για 
εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. Στην περίπτωση τερµατισµού 
απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των 
παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 
 

2.16  Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. Κρατικές 
επιχορηγήσεις που λήφθηκαν για να καλύψουν έξοδα, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε τέτοιο τρόπο 
έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα αυτά. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά 
ενσώµατων παγίων, περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές 
επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της 
αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 
 

2.17  Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 
i. Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων. 
ii. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης. 
iii. Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

 
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την 
εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη 
αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται 
στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή.  
 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίµησης 
της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το 
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της παρούσας  αξίας αντικατοπτρίζει 
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τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και κινδύνους που αφορούν τη 
συγκεκριµένη υποχρέωση.  
 

2.18  Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών κατά τη συνήθη 
πορεία των εργασιών της Εταιρίας, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα 
διεταιρικά έσοδα εντός του Οµίλου απαλείφονται πλήρως.  

Τα έσοδα λογίζονται µόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε τη 
συναλλαγή, θα εισρεύσουν στην επιχείρηση.  

Τα ειδικά κριτήρια καταχώρησης που ισχύουν είναι τα εξής: 

 
 (α) Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους 
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 
εξασφαλισµένη. Σε περιπτώσεις εγγύησης επιστροφής χρηµάτων για πωλήσεις αγαθών, οι επιστροφές 
λογίζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ως µείωση των εσόδων, µε βάση στατιστικά στοιχεία. 
 
(β) Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι 
υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας, κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού. 
 
(γ) Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται 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. 
 
(δ) Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, µε την είσπραξή τους. 
 

2.19 Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 
ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου 
στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, 
καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του 
χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις καταχωρείται στα αποτελέσµατα 
χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής τους και της διάρκειας της µίσθωσης.  

Οι µισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή, 
θεωρούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές 
από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης, 
αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
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2.20 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Τα µερίσµατα των κοινών µετοχών καταχωρούνται, ως υποχρέωση, στην χρήση που θα ανακοινωθούν και 
θα εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

2.21 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

Για την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2008 
χρησιµοποιήθηκαν συγκριτικά στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2007. 
∆εν έγιναν αναταξινοµήσεις συγκριτικών κονδυλίων. ∆ιαφορές που τυχόν παρουσιάζονται µεταξύ των 
ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 
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3.   ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το 
γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη 
χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. 
 
 Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου, η οποία 
λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές 
οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
 
 (α) Κίνδυνος αγοράς 
 
(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών του Οµίλου 
διεξάγεται σε Ευρώ. Μέρος όµως των αγορών εµπορευµάτων του Οµίλου γίνεται και σε άλλα νοµίσµατα 
µε κυριότερο το ∆ολάριο Αµερικής. Η γρήγορη πληρωµή των προµηθευτών αυτών µειώνει σηµαντικά το 
συναλλαγµατικό κίνδυνο. Ο Όµιλος κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγµα και δεν συνάπτει 
συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους. 
 
Αναλυτικότερα η έκθεση του Οµίλου και της Εταιρίας σε συναλλαγµατικό κίνδυνο την 31.12.2008 και την 
31.12.2007 έχει ως εξής: 
 
 

 O ΟΜΙΛΟΣ 
 31.12.2008 

  US $ 
 UK  

Pounds  Σύνολο 
 Απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα  425 -   425 
 Υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα  1.373 32 1.406 

 Σύνολο  1.798 32 1.831 
    
    
 31.12.2007 

  US $ 
 UK  

Pounds  Σύνολο 
 Απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα  193 -   193 
 Υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα  1.315 17 1.333 
 Σύνολο  1.508 17 1.526 
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 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31.12.2008 

  US $ 
 UK  

Pounds  Σύνολο 
 Απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα  165 -   165 
 Υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα  559 -   559 

 Σύνολο  724 -   724 
    
 31.12.2007 

  US $ 
 UK  

Pounds  Σύνολο 
 Απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα  12 -   12 
 Υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα  371 4 375 
 Σύνολο  383 4 387 

 

(ii) Κίνδυνος τιµών 
Ο Όµιλος δεν έχει στην κατοχή του διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο 
µεταβολής των χρηµατιστηριακών τιµών χρεογράφων.  

Ο κίνδυνος, που προκύπτει για την Εταιρία από µεταβολές στις τιµές αγαθών, είναι ελάχιστος. 

 
 (iii) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης επιτοκίων  
Λόγω του ότι ο Όµιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σηµαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και 
οι ταµειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων. Οι δανειακές 
υποχρεώσεις του Οµίλου συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία ανάλογα µε τις συνθήκες της 
αγοράς µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε σταθερά. Ο Όµιλος δεν 
χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. 
 
 Τα δάνεια του Οµίλου και επακόλουθος κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από 
βραχυπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών. 
∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον Όµιλο σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. 
 
 
 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά µε αναγνωρισµένα και φερέγγυα αντισυµβαλλόµενα µέρη. 
Είναι πολιτική της Εταιρίας και του Οµίλου γενικότερα όπως όλοι οι πελάτες, στους οποίους παρέχονται 
υπηρεσίες επί πιστώσει, υποβάλλονται σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι εµπορικές 
απαιτήσεις παρακολουθούνται, σε συνεχή βάση, µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από 
επισφαλείς απαιτήσεις. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τα υπόλοιπα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, που αποτελούνται από µετρητά και ισοδύναµα 
µετρητών, ο κίνδυνος απορρέει από τη µη τήρηση των συµβατικών όρων από τον αντισυµβαλλόµενο, µε 
µέγιστη έκθεση ίση µε τη λογιστική αξία των µέσων. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού 
κινδύνου στην Εταιρία.  

Σχετική ανάλυση της γηραιότητας των απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρίας περιλαµβάνεται στο 
κεφάλαιο 13. 
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(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµειακά διαθέσιµα καθώς και 
διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες. 

Αναλυτικότερα η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας µε βάση 
την ωρίµανσή τους έχει ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
      

31.12.2008 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη 
Πάνω από 

5 έτη Σύνολο 
∆ανεισµός 20.097 -   -   -   20.097  
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 36.036 1.924 2.864 414 41.238  
 56.133 1.924 2.864 414 61.335  
      

31.12.2007 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη 
Πάνω από 

5 έτη Σύνολο 
∆ανεισµός 20.590 -   -   -   20.590  
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 36.980 2.278 -   -   39.258  
 57.570 2.278 -   -   59.848  
      
      
 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

31.12.2008 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη 
Πάνω από 

5 έτη Σύνολο 
∆ανεισµός 20.097 -   -   -   20.097  
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 34.455 1.924 2.864 414 39.657  
 54.552 1.924 2.864 414 59.754  
      

31.12.2007 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη 
Πάνω από 

5 έτη Σύνολο 
∆ανεισµός 20.001 -   -   -   20.001  
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 35.968 -   -   -   35.968  
 55.969 -   -   -   55.969  

 

3.2 ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας του Οµίλου (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους µετόχους, 
για να διατηρηθεί µια ιδανική κεφαλαιουχική δοµή και για να µειωθεί το κόστος κεφαλαίου. 

Η διατήρηση ή η προσαρµογή της κεφαλαιουχικής δοµής,  µπορεί να γίνει µέσω της προσαρµογής του 
ποσού των µερισµάτων που πληρώνονται στους µετόχους, της επιστροφής µετοχικού κεφαλαίου στους 
µετόχους, της έκδοσης νέων µετοχών ή της πώλησης περιουσιακών στοιχείων για να µειωθεί ο δανεισµός. 

Ο Όµιλος ελέγχει τον κεφαλαιουχικό κίνδυνο µε βάση τον συντελεστή µόχλευσης. Αυτός ο συντελεστής 
υπολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού δανεισµού προς το σύνολο των κεφαλαίων (ιδίων και ξένων). Ο 
καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως το σύνολο των δανεισµού (µακροπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου) 
µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα.  
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Οι συντελεστές µόχλευσης την 31η ∆εκεµβρίου 2008 και 2007 για τον Όµιλο έχουν ως εξής: 

 

 31.12.2008  31.12.2007 

 Συνολικός δανεισµός (Σηµείωση 21)  20.097  20.590  
 Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Σηµείωση 15)  (3.353)  (10.720) 
 Καθαρός δανεισµός  16.744  9.870  
 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  56.269  68.520  
 Σύνολο κεφαλαίων  73.013  78.390  
 Συντελεστής µόχλευσης  22,93%  12,59% 

 

Η αύξηση του συντελεστή µόχλευσης την 31.12.2008 έναντι της 31.12.2007 οφείλεται, κυρίως, στην 
µείωση των ταµειακών διαθεσίµων του Οµίλου λόγω των αυξηµένων αναγκών χρηµατοδότησης του 
ζηµιογόνου λειτουργικού κύκλου της Εταιρίας εντός της χρήσεως 2008. 
 

3.3 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές 
(χρηµατιστήρια) (π.χ. µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές 
που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού χρησιµοποιείται η 
τιµή ζήτησης. 

 Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές 
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της 
αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι 
προσεγγίζει  την πραγµατική τους αξίας. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για 
σκοπούς εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των 
µελλοντικών ταµειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον 
επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για τον Όµιλο για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 
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4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα 
και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες αφορούν: 

(α) Φόρο εισοδήµατος 

Απαιτείται κρίση από τον Όµιλο για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος.  Υπάρχουν 
πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος.  
Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον 
φόρο εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου. 

(β) Εκτιµώµενη αποµείωση υπεραξίας 

Ο έλεγχος αποµείωσης της αξίας της υπεραξίας γίνεται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τη λογιστική πολιτική 
που περιγράφεται στην Σηµείωση 2.5(α).  Οι ανακτήσιµες αξίες των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών 
ροών προσδιορίζονται µε βάση την αξία χρήσεως αυτών.  Οι υπολογισµοί της αξίας χρήσης απαιτούν την 
χρήση εκτιµήσεων. 

4.2 Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή 
των λογιστικών αρχών. 
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5. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Τοµέας είναι ένα ευδιάκριτο συστατικό στοιχείο του Οµίλου, που αφορά είτε την παροχή υπηρεσιών 
(επιχειρηµατικός τοµέας), είτε την παροχή υπηρεσιών σε συγκεκριµένο οικονοµικό περιβάλλον 
(γεωγραφικός τοµέας), ο οποίος υπόκειται σε κινδύνους και οφέλη που διαφέρουν από αυτούς των άλλων 
τοµέων.  

Η έδρα των Εταιριών του Οµίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής τους είναι η Ελλάδα.  Οι πωλήσεις 
του Οµίλου γίνονται κυρίως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ανάλυση κατά γεωγραφικούς τοµείς των πωλήσεων του Οµίλου έχει ως εξής: 

      
 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 
 Πωλήσεις    Σύνολο  

ενεργητικού   
 Επενδύσεις σε 
ενσώµατα και 
άϋλα πάγια  

 1.1 -31.12.2008  31.12.2008  1.1 -31.12.2008 

Έλλαδα 121.214  114.935  1.251  
Eυρωζώνη 4.169  3.127  -   
Άλλες χώρες 1.479  1.425  -   
Σύνολο 126.862  119.487  1.251  
      

 
 Πωλήσεις    Σύνολο  

ενεργητικού   
 Επενδύσεις σε 
ενσώµατα και 
άϋλα πάγια  

 1.1 -31.12.2007  31.12.2007  1.1 -31.12.2007 

Έλλαδα 81.581  127.544  2.885  
Eυρωζώνη 3.089  3.427  -   
Άλλες χώρες 1.252  277  -   
Σύνολο 85.922  131.248  2.885  

Η ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία έχει ως εξής : 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2008  31.12.2007 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 68.389  45.594 
Έσοδα από υπηρεσίες 58.462  40.328 
Λοιπά 11  - 
Σύνολο 126.862  85.922 
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6. Ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια της Εταιρίας και του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  Οικόπεδα  
& Κτίρια   

 Μεταφορικά 
µέσα  

& µηχ/κός 
εξοπλισµός   

Έπιπλα & 
εξαρτήµατα  

Ακιν/ήσεις 
υπό 

εκτέλεση   Σύνολο  
Κόστος κτήσεως          

1η Ιανουαρίου 2007 30.731  614  4.824  -  36.169 
Απορρόφηση τµήµατος /  
Συγχώνευση εταιρίας  -    19  1.257  -  1.276 
Μεταφορά σε επενδύσεις σε ακίνητα (6.144)   -     -    -  (6.144) 
Μεταφορά σε κατεχόµενα προς 
πώληση περιουσιακά στοιχεία (20.996)   -     -    -  (20.996) 
Προσθήκες 2.339  18  386  -  2.743 
Πωλήσεις/ διαγραφές (23)  (22)  (73)  -  (118) 
31η ∆εκεµβρίου 2007 5.907  629  6.394  -  12.930 
          
1η Ιανουαρίου 2008 5.907  629  6.394  -  12.930 
Προσθήκες -  19  584  461   1.064 
Πωλήσεις/ διαγραφές  -    (11)  (933)  -  (944) 
31η ∆εκεµβρίου 2008 5.907  637  6.045  461  13.050 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις          

1η Ιανουαρίου 2007 (8.562)  (528)  (4.105)  -  (13.195) 
Πρώτη ενσωµάτωση/ πώληση εταιρίας -    -    (2)  -  (2) 
Απορρόφηση τµήµατος /  
Συγχώνευση εταιρίας -    (19)  (1.041)  -  (1.060) 
Μεταφορά σε κατεχόµενα προς 
πώληση περιουσιακά στοιχεία 7.883  -    -    -  7.883 
Αποσβέσεις χρήσης (591)  (24)  (416)  -  (1.031) 
Πωλήσεις/ διαγραφές 23  21  67  -  111 
31η ∆εκεµβρίου 2007 (1.247)  (550)  (5.497)  -  (7.294) 
          
1η Ιανουαρίου 2008 (1.247)  (550)  (5.497)  -  (7.294) 
Αποσβέσεις χρήσης (114)  (22)  (600)  -  (736) 
Πωλήσεις/ διαγραφές -    10  891  -  901 
31η ∆εκεµβρίου 2008 (1.361)  (562)  (5.206)  -  (7.129) 
          
Αναπόσβεστη αξία  
την 31η ∆εκεµβρίου 2007 4.660  79  897  -  5.636 
          
Αναπόσβεστη αξία  
την 31η ∆εκεµβρίου 2008 4.546  75  834  461  5.921 
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 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Οικόπεδα 
& Κτίρια  

Μεταφορικά 
µέσα 

& µηχ/κός 
εξοπλισµός  

Έπιπλα & 
εξαρτήµατα  

Ακιν/ήσεις 
υπό 

εκτέλεση  Σύνολο 
Κόστος κτήσεως          

1η Ιανουαρίου 2007 30.708  613  4.173  -  35.494 
Απορρόφηση τµήµατος /  
Συγχώνευση εταιρίας -    19  1.257  -  1.276 
Μεταφορά σε επενδύσεις σε ακίνητα (6.144)  -    -    -  (6.144) 
Μεταφορά σε κατεχόµενα προς 
πώληση περιουσιακά στοιχεία (20.996)  -    -    -  (20.996) 
Προσθήκες 2.339  18  363  -  2.720 
Πωλήσεις/ διαγραφές -    (22)  (68)  -  (90) 
31η ∆εκεµβρίου 2007 5.907  628  5.725  -  12.260 
          
1η Ιανουαρίου 2008 5.907  628  5.725  -  12.260 
Προσθήκες -  19  525  461  1.005 
Πωλήσεις/ διαγραφές -    (10)  (328)  -  (338) 
31η ∆εκεµβρίου 2008 5.907  637  5.922  461  12.927 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις          

1η Ιανουαρίου 2007 (8.554)  (528)  (3.523)  -  (12.605) 
Απορρόφηση τµήµατος /  
Συγχώνευση εταιρίας -    (19)  (1.041)  -  (1.060) 
Μεταφορά σε κατεχόµενα προς 
πώληση περιουσιακά στοιχεία 7.883  -    -    -  7.883 
Αποσβέσεις χρήσης (576)  (24)  (383)  -  (983) 
Πωλήσεις/ διαγραφές -    21  65  -  86 
31η ∆εκεµβρίου 2007 (1.247)  (550)  (4.882)  -  (6.679) 
          
1η Ιανουαρίου 2008 (1.247)  (550)  (4.882)  -  (6.679) 
Αποσβέσεις χρήσης (114)  (22)  (581)  -  (717) 
Πωλήσεις/ διαγραφές -    10  307  -  317 
31η ∆εκεµβρίου 2008 (1.361)  (562)  (5.156)  -  (7.079) 
          

Αναπόσβεστη αξία  
την 31η ∆εκεµβρίου 2007 4.660  78  843  -  5.581 
          

Αναπόσβεστη αξία  
την 31η ∆εκεµβρίου 2008 4.546  75  766  461  5.848 

 

Οι προσθήκες ενσώµατων παγίων του Οµίλου της χρήσης 2008 ποσού € 1.064 χιλ. αφορούν κυρίως στις 
δαπάνες  µετεγκατάστασης της Εταιρίας στα νέα γραφεία της στην Καλλιθέα επί της οδού Αλ. Πάντου 19-
23, ενώ οι µειώσεις ποσού € 944 χιλ. αφορούν κυρίως στις πωλήσεις ενσώµατων παγίων λόγω της οριστικής 
εκκαθάρισης της θυγατρικής εταιρίας «Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε.» εντός του Β’ εξαµήνου του 2008. 
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7.  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

  O ΟΜΙΛΟΣ 

  
Υπεραξίες  

∆ικαιώµατα 
βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας  Λογισµικό  Σύνολο 

Κόστος κτήσεως         

1η Ιανουαρίου 2007  431  739  7.495   8.665 
Απορρόφηση τµήµατος / Συγχώνευση εταιρίας  -    -    39   39 
Προσθήκες  118  -    24   142 
Αποµείωση  (506)  -    -    (506) 
31η ∆εκεµβρίου 2007  43  739  7.558   8.340 
         
1η Ιανουαρίου 2008  43  739  7.558   8.340 
Προσθήκες  158  -    30   188 
Πωλήσεις/ διαγραφές  (158)  -    (1.221)  (1.379) 
31η ∆εκεµβρίου 2008  43  739  6.367   7.149 
         
Συσσωρευµένες αποσβέσεις         

1η Ιανουαρίου 2007  -    (49)  (5.615)  (5.664) 
Πρώτη ενσωµάτωση/ πώληση εταιρίας  -    -    (50)  (50) 
Απορρόφηση τµήµατος / Συγχώνευση εταιρίας  -    -    (37)  (37) 
Αποσβέσεις χρήσης  -    (148)  (875)  (1.023) 
31η ∆εκεµβρίου 2007  -    (197)  (6.577)  (6.774) 
         
1η Ιανουαρίου 2008  -    (197)  (6.577)  (6.774) 
Αποσβέσεις χρήσης  -    (148)  (338)  (486) 
Πωλήσεις/ διαγραφές  -    -    614   614 
31η ∆εκεµβρίου 2008  -    (345)  (6.301)  (6.646) 
         
Αναπόσβεστη αξία  
την 31η ∆εκεµβρίου 2007  43  542  981   1.566 
         
Αναπόσβεστη αξία  
την 31η ∆εκεµβρίου 2008  43  394  66   503 
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  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  
∆ικαιώµατα 
βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας  Λογισµικό  Σύνολο 

Κόστος κτήσεως       

1η Ιανουαρίου 2007                 739               2.267                3.006 
Απορρόφηση τµήµατος / συγχώνευση εταιρίας                           -                             39                            39 
Προσθήκες                           -                             24                            24 
31η ∆εκεµβρίου 2007                 739               2.330                3.069 
       
1η Ιανουαρίου 2008                 739               2.330                3.069 
Προσθήκες                         400                           30                          430 
 Απόκτηση θυγατρικών        
Πωλήσεις/ διαγραφές                           -                       (1.221)                     (1.221) 
31η ∆εκεµβρίου 2008               1.139               1.139               2.278 
       
Συσσωρευµένες αποσβέσεις       

1η Ιανουαρίου 2007                  (49)              (1.444)              (1.493) 
Απορρόφηση τµήµατος / Συγχώνευση εταιρίας                           -                           (38)                         (38) 
Αποσβέσεις χρήσης  (148)                       (218)                       (366) 
31η ∆εκεµβρίου 2007                (197)              (1.700)             (1.897) 
       
1η Ιανουαρίου 2008                (197)              (1.700)             (1.897) 
Αποσβέσεις χρήσης  (195)                         (15)                       (210) 
Πωλήσεις/ διαγραφές                           -                          614                         614 
31η ∆εκεµβρίου 2008                (392)              (1.101)              (1.493) 
       
Αναπόσβεστη αξία  
την 31η ∆εκεµβρίου 2007                 542                 630                1.172 
       
Αναπόσβεστη αξία  
την 31η ∆εκεµβρίου 2008                 747                   38                  785 

 
Το πρόγραµµα (Β-ΜASTER), της εκκαθαρισθήσας θυγατρικής εταιρίας «Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε.» 
που είχε αναπτυχθεί για τον τραπεζικό κλάδο, εντός του Α΄ εξαµήνου 2008 πωλήθηκε µαζί µε τα πλήρη 
δικαιώµατα εκµετάλλευσής του στη µητρική «Uni Systems Α.Ε.» έναντι € 400 χιλ.. Από την πώληση αυτή 
προέκυψε διεταιρικό κέρδος για τη θυγατρική ποσού € 213 χιλ. το οποίο έχει απαλειφθεί σε επίπεδο 
Οµίλου. 
 
Υπεραξία επιχειρήσεως και έλεγχος αποµείωσης : Την 14η Μαρτίου 2008 η Εταιρία απέκτησε επιπλέον 
ποσοστό 33,10% συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε., 
κατέχοντας συνολικά το 100% των µετοχών της. 
 
Κατωτέρω παρουσιάζονται η εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποκτήθηκαν και 
η αρχική εκτίµηση του ποσού της υπεραξίας: 
 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
Καταβολή µετρητών  110 
Μείον:  
Λογιστική αξία του αποκτηθέντος ποσοστού συµµετοχής (48) 
Υπεραξία επιχειρήσεως 158 
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Η ανωτέρω καταβολή µετρητών σε τρίτους για την αγορά του µειοψηφικού πακέτου στην θυγατρική 
εταιρία «Οικονοµικές Τεχνολογίες» αποτελεί και την πραγµατική ταµειακή εκροή για τον Όµιλο 
δεδοµένου ότι η εταιρία Οικονοµικές Τεχνολογίες ενοποιείτο ως θυγατρική στις οικονοµικές καταστάσεις 
της προηγούµενης χρήσης 2007. Ως εκ τούτου, τα ταµειακά της διαθέσιµα περιλαµβάνονταν στα ταµειακά 
διαθέσιµα του Οµίλου κατά την 31.12.2007 και δεν αφαιρούνται από την πραγµατική ταµειακή εκροή του 
ποσού € 110 χιλ. που καταβλήθηκε σε τρίτους. 

 

Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν η οποία δε διαφέρει από 
την εύλογη αξία αυτών έχει ως εξής: 

 

 
Λογιστική 

αξία  
Ποσοστό 

33,10% 
Mετρητά και ισοδύναµα µετρητών 67  22 
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 23  8 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 225  74 
Απαιτήσεις 320  106 
Υποχρεώσεις  (112)  (38) 
∆ανεισµός (590)  (195) 
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης (77)  (25) 
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία (144)  (48) 

 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας την 30.6.2008 προέβη σε έλεγχο αποµείωσης της ανωτέρω υπεραξίας από την 
επένδυση  στην εταιρία Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε. και δεδοµένου ότι, µε την από 30.4.2008 απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της τέθηκε σε εκκαθάριση, αποφάσισε την πλήρη αποµείωσή της. 

 

8. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Η µεταβολή των επενδύσεων σε ακίνητα στον Όµιλο και στην Εταιρία έχει ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης             6.144                    -                6.144                     -   
Μεταφορά από ενσώµατα πάγια                   -                6.144                    -                6.144 
Αποσβέσεις χρήσης                   (5)                    -                      (5)                    -   

Υπόλοιπο λήξης χρήσης        6.139         6.144         6.139          6.144 
 
Το ανωτέρω ποσό ευρώ 6.144 χιλ. αφορά σε αξία οικοπέδου, το οποίο η Εταιρία είχε αγοράσει στη χρήση 
2006 µε αρχικό σκοπό την ανέγερση κτιρίου για την µετεγκατάσταση των γραφείων της.  Στη χρήση 2007 
αποφασίστηκε ότι δε θα ανεγερθεί νέο κτίριο στο ανωτέρω οικόπεδο. Ως εκ τούτου, και δεδοµένου ότι το 
ανωτέρω οικόπεδο κατέχεται για µακροπρόθεσµη αύξηση της αξίας του παρά για βραχυπρόθεσµη πώληση 
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης, µε βάση τις σχετικές διατάξεις του ∆.Λ.Π. 40 
«Επενδύσεις σε ακίνητα» µεταφέρθηκε από τα ενσώµατα πάγια στις επενδύσεις σε ακίνητα. 
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9. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

 
    
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης -  -  617   911 
Προσθήκες -  -  110   620 
Πωλήσεις / διαγραφές -  -  (254)  -   
Αποµείωση -  -  -    (914) 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης -  -  473   617 

Τα ποσοστά συµµετοχής της Εταιρίας σε θυγατρικές έχουν ως εξής: 

31η ∆εκεµβρίου 2008       

Επωνυµία  Κόστος   Αποµείωση 
 Αξία 

Ισολογισµού  
 Χώρα 

εγκατάστασης  
 Ποσοστό 

συµµετοχής 
       
UNINORTEL Τεχνολογίες  
Επικοινωνίας (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 850 (377) 473  ΕΛΛΑ∆Α   70,00% 
 850 (377) 473    

       
31η ∆εκεµβρίου 2007       

Επωνυµία  Κόστος   Αποµείωση 
 Αξία 

Ισολογισµού  
 Χώρα 

εγκατάστασης  
Ποσοστό 

συµµετοχής 
       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ 2.529 (2.385) 144   ΕΛΛΑ∆Α   66,90% 
UNINORTEL Τεχνολογίες  
Επικοινωνίας (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 850 (377) 473  ΕΛΛΑ∆Α   70,00% 
 3.379 (2.762) 617    

 

Το κόστος συµµετοχής ποσού € 254 χιλ. στην Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε. στην οποία η Unisystems 
συµµετείχε από την 14η Μαρτίου 2008 µε ποσοστό 100% (βλέπε Σηµείωση 2.2 & 7) διαγράφηκε σε βάρος 
των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσης λόγω της οριστικής εκκαθάρισης και διαγραφής της από το  
Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών. Συγκεκριµένα: 

 Με την από 30.4.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Οικονοµικές 
Τεχνολογίες Α.Ε. αποφασίστηκε η λύση της εταιρίας. Με την ίδια απόφαση η εταιρία τέθηκε σε 
εκκαθάριση και ορίστηκαν οι εκκαθαριστές. 

 Οι τελικές οικονοµικές καταστάσεις εκκαθάρισης εγκρίθηκαν µε την από 19η ∆εκεµβρίου 2008 
απόφαση των εκκαθαριστών της εταιρίας, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο πρακτικών των 
εκκαθαριστών όπως σχετικά προβλέπεται. 

 Οι τελικές οικονοµικές καταστάσεις εκκαθάρισης εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων την 24η ∆εκεµβρίου 2008. 

 Με την υπ’ αριθµ. 184/16.1.2008 απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών (∆ιεύθυνση Ανωνύµων 
Εταιριών, Τµήµα ∆) η Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε. διαγράφηκε οριστικά από το Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιριών. 

Από την προαναφερόµενη εκκαθάριση της Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε. επεστράφη στην Εταιρία µέρος 
του εισφερθέντος κεφαλαίου € 50 χιλ. που καταχωρήθηκε σε όφελος των αποτελεσµάτων της κλειόµενης 
χρήσης.  
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10.  Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Η κίνηση του λογαριασµού επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις έχει ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ  31.12.2008    31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 202  732  732   732  
Απορρόφηση/ (Συγχώνευση) 
εταιρίας /τµήµατος -  2  -  2  
Πωλήσεις / διαγραφές -  (2)  -  (2) 
Αναλογία οµίλου σε  
κέρδη/(ζηµίες) συγγενών εταιριών (202)  (530)  -  - 
Αποµείωση/αναστροφή αποµείωσης -  -  (732)  - 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης  -    202   -    732  

Η επένδυση αυτή αφορά την συµµετοχή, κατά 40%, στο µετοχικό κεφάλαιο, της ιδρυθείσης το έτος 2006, 
εταιρίας ParkMobile Hellas A.E. 

        
31η ∆εκεµβρίου 2008        

Επωνυµία Ενεργητικό Υποχρεώσεις  Πωλήσεις Ζηµίες  
 Ποσοστό 

συµµετοχής  
 Χώρα 

εγκατάστασης 
PARKMOBILE HELLAS AE  1.618 1.576  436 (634) 40%  Ελλάδα 
 1.618 1.576   436 (634)   
        
31η ∆εκεµβρίου 2007        

Επωνυµία Ενεργητικό Υποχρεώσεις  Πωλήσεις Ζηµίες  
 Ποσοστό 

συµµετοχής  
 Χώρα 

εγκατάστασης 
PARKMOBILE HELLAS AE  2.187 1.512  525 (1.324) 40%  Ελλάδα 
 2.187 1.512   525 (1.324)   

 

11. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

 

 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.108  7.005  1.108  7.005  
Απορρόφηση/ (Συγχώνευση) εταιρίας -    10  -    10  
Προσθήκες -    4.000  -    4.000  
Πωλήσεις/ διαγραφές -    (9.907)  -    (9.907) 
Υπόλοιπο λήξης χρήσης 1.108  1.108  1.108  1.108  

 

 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 
Μη εισηγµένοι τίτλοι:        
  - Μετοχές – Ελλάδα 1.108  1.108  1.108  1.108  
  - Αµοιβαία Κεφάλαια -    -  -    - 
 1.108  1.108  1.108  1.108  
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Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε µη εισηγµένες µετοχές 
εταιριών το σύνολο των οποίων είναι εκπεφρασµένο σε Ευρώ. Μεταξύ των µη εισηγµένων µετοχών 
περιλαµβάνονται και οι εταιρίες ITEC A.E. και CREATIVE MARKETING A.E., αποτιµηµένες σε € 16 
χιλ. και € 13 χιλ. αντίστοιχα, οι οποίες παρά το γεγονός ότι η Εταιρία κατέχει σηµαντικό ποσοστό στο 
µετοχικό τους κεφάλαιο, 34% και 40% αντίστοιχα, δεν ενοποιήθηκαν επειδή δεν ασκείται καµία ουσιώδης 
επιρροή και δεδοµένου ότι οι µέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο του µετοχικού κεφαλαίου της 
κάθε εταιρίας ασκούν έλεγχο σε αυτές αφού κατέχουν ενιαία το υπόλοιπο ποσοστό και συγκροτούν την 
απόλυτη πλειοψηφία. Στην χρήση 2008 δεν υπήρξαν προσθήκες ή πωλήσεις διαθέσιµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 

Η εύλογη αξία των µη εισηγµένων µετοχών προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και 
παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών 
καταστάσεων. Οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους που δεν έχουν χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό 
αγορά και των οποίων η εύλογη αξία δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα επιµετρώνται στο κόστος. 

 

12. Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο 
νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική 
αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα κατωτέρω: 

 
        
 O ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2008    31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: 832  685  805   683 
        

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 5.196  2.293  5.068   2.156 
        

 4.364  1.608  4.263   1.473 

 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η κατωτέρω: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2008    31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.608  1.798  1.473   828 
Απορρόφηση/ (Συγχώνευση) εταιρίας /τµήµατος -    453  -    453 
Χρέωση κατάστασης αποτελεσµάτων (Σηµ. 27) 2.756  (683)  2.790   152 
Φόρος που χρεώθηκε στα ίδια κεφάλαια -    40  -    40 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 4.364  1.608  4.263   1.473 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:      
       

 
Επιταχυνόµενες 

φορολογικές 
αποσβέσεις 

 
Αναγνώριση 

εσόδων  Λοιπά  Σύνολο    

1η Ιανουαρίου 2007 -   7 216 223    

Απορρόφηση/ (Συγχώνευση) εταιρίας 11 58 60 129    
Χρέωση/ (πίστωση) στην  
κατάσταση αποτελεσµάτων (11) (62) 445 372    

Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια -   -   (39) (39)   

31η ∆εκεµβρίου 2007 -   3 682 685    

       

1η Ιανουαρίου 2008 -   3 682 685    
Χρέωση/ (πίστωση) στην  
κατάσταση αποτελεσµάτων -   13 134 147    

31η ∆εκεµβρίου 2008 -   16 816 832    

       

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:      
       

  Προβλέψεις 
απαιτήσεων 

 ∆ιαγραφή 
άυλων 

στοιχείων 
ενεργητικού 

 Φορολογικές 
ζηµίες 

 
Αναγνώριση 

εσόδων   Λοιπά  Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2007 -   -   945 -   1.076 2.021 

Απορρόφηση/ (Συγχώνευση) εταιρίας -   -   -   480  104 584 
Χρέωση/ (πίστωση) στην  
κατάσταση αποτελεσµάτων 64 -   (827) (289) 740 (312) 

31η ∆εκεµβρίου 2007 64 -   118 191  1.920 2.293 

       

1η Ιανουαρίου 2008 64 -   118 191  1.920 2.293 
Χρέωση/ (πίστωση) στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων 56 438 750 (165) 1.824 2.903 

31η ∆εκεµβρίου 2008 120 438 868 26  3.744 5.196 
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 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:     
     

 
Επιταχυνόµενες 

φορολογικές 
αποσβέσεις 

 Αναγνώριση 
εσόδων  Λοιπά   Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2007 -   2 214 216 

Απορρόφηση/ (Συγχώνευση) εταιρίας 11 58 61 130 
Χρέωση/ (πίστωση) στην  
κατάσταση αποτελεσµάτων (11) (57) 444 376 

Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια -   - (39) (39) 

31η ∆εκεµβρίου 2007 -   3 680 683 

     

1η Ιανουαρίου 2008 -   3 680 683 
Χρέωση/ (πίστωση) στην  
κατάσταση αποτελεσµάτων -   - 122  122 

31η ∆εκεµβρίου 2008 -   3 802  805 

     

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:     
     

  Προβλέψεις 
απαιτήσεων 

 Αναγνώριση 
εσόδων  Λοιπά   Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2007 -   -   1.044  1.044 

Απορρόφηση/ (Συγχώνευση) εταιρίας -   480 104  584 
Χρέωση/ (πίστωση) στην  
κατάσταση αποτελεσµάτων 64 (289) 753  528 

31η ∆εκεµβρίου 2007 64 191 1.901  2.156 

     

1η Ιανουαρίου 2008 64 191 1.901  2.156 
Χρέωση/ (πίστωση) στην  
κατάσταση αποτελεσµάτων 52 (165) 1.720  2.912 

31η ∆εκεµβρίου 2008 116 26 3.621  5.068 

 

13.  Αποθέµατα 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ  

 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 
Εµπορεύµατα 7.927  10.323  7.916   10.272 
Λοιπά 688  609  688   609 

Σύνολο 8.615  10.932  8.604   10.881 
Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως  
κινούµενα  και κατεστραµµένα αποθέµατα:        
Εµπορεύµατα 1.176  273  1.176   273 

 1.176  273  1.176   273 
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 7.439  10.659  7.428   10.608 
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14. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 
 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 

Πελάτες 86.944  77.883  84.519   74.360 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (1.409)  (829)  (1.393)  (829) 
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 85.535  77.054  83.126   73.531 
Προκαταβολές 2.161  2.245  2.148   2.203 
Εγγυήσεις 283  53  278   53 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 33) 1.776  1.140  1.776   1.143 

Σύνολο 89.755  80.492  87.328   76.930 
        
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 283  59  278   53 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 89.472  80.433  87.050   76.877 

 89.755  80.492  87.328   76.930 

Η ανάλυση της χρονικής καθυστέρησης είσπραξης των απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρίας από  
πελάτες και συνδεδεµένα  µέρη έχει ως εξής: 

 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 

Πλήρως εξυπηρετούµενες απαιτήσεις από πελάτες  42.227  52.203  40.446  50.716 
        
Ληξιπρόθεσµες µη αποµειωµένες  
απαιτήσεις από πελάτες              
Από 3-6 µήνες 13.669  18.131  13.041  17.750 
Από 6-12 µήνες 22.341  6.005  22.341  5.797 
Από 12 και πάνω µήνες 8.983  1.772  8.983  328 
  44.993   25.908   44.365   23.875 
        
Αποµειωµένες απαιτήσεις από πελάτες               
Από 1-3 µήνες  -  39   -  39 
Από 3-6 µήνες 2  82  2  82 
Από 6-12 µήνες 20  31  4  31 
Από 12 και πάνω µήνες 1.478  760  1.478  760 

  1.500   912   1.484   912 

Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης απαιτήσεων έχει ως εξής: 

΄ O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 829  562  829  562 
Πρόβλεψη για αποµείωση απαιτήσεων 776  292  760  292 
∆ιαγραφές απαιτήσεων  (196)  (25)  (196)  (25) 
Υπόλοιπο λήξης χρήσης 1.409   829   1.393   829 
        

Οι απαιτήσεις από πελάτες και συνδεδεµένα µέρη εκφράζονται στα κατωτέρω νοµίσµατα: 
        

 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 
Ευρώ (€) 86.925  78.061  84.765  74.666 
USD ($) 386  133  130  8 
 87.311  78.194  84.895  74.674 
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15. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ  

  31.12.2008    31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  
∆ιαθέσιµα στο ταµείο  587  23  587   22 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 2.766  10.697  2.416   9.805 

Σύνολο 3.353  10.720  3.003   9.827 

 

16. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση 

Η µεταβολή των µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόµενων προς πώληση στον  Όµιλο και 
στην Εταιρία έχει ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ  

  31.12.2008    31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 13.113  -    13.113   -   
Μεταφορά από ενσώµατα πάγια -    13.113  -    13.113 
Πώληση ακινήτου (12.208)  -    (12.208)  -   
Υπόλοιπο λήξης χρήσης 905  13.113  905   13.113 

Εντός του Α’ εξαµήνου της χρήσης 2008 ολοκληρώθηκε η πώληση του ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρίας  
επί της οδού Στρ. Συνδέσµου 24, το οποίο αποτελούσε την έδρα της, στην εταιρία «Κυκλάµινο Α.Ε.» 
έναντι τιµήµατος € 16.000.000,00.  

Το ανωτέρω υπόλοιπο της 31.12.2008 αφορά στην αναπόσβεστη αξία του ακινήτου της Εταιρίας, επί της 
οδού Εθνικής Αντιστάσεως, στη Θεσσαλονίκη.  

Στις 27.1.2009 το ακίνητο της Εταιρίας, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, στη Θεσσαλονίκη πωλήθηκε 
έναντι συνολικού τιµήµατος € 950 χιλ.. 

 

17. Ίδια κεφάλαια 

•••    Μετοχικό κεφαλαίο και διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31η ∆εκεµβρίου 2008 αποτελείται από 73.034.943 ονοµαστικές 
κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,47 εκάστης. Όλοι οι κάτοχοι µετοχών δικαιούνται να εισπράττουν 
τα µερίσµατα που εγκρίνονται και έχουν δικαίωµα µιας ψήφου ανά µετοχή κατά τις συνελεύσεις των 
µετόχων της Εταιρίας. Όλες οι µετοχές έχουν ίση µεταχείριση όσον αφορά τη µερισµατική πολιτική της 
Εταιρίας. Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 34.326.423,21 και η διαφορά από έκδοση 
µετοχών υπέρ το άρτιο σε € 9.328.718,40. 
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  Αριθµός 
µετοχών  

 Κοινές 
µετοχές  

 Υπέρ το 
άρτιο  

 Ίδιες  
µετοχές    Σύνολο 

          

1η Ιανουαρίου 2007 38.512.300  11.554  9.999  -    21.553 
Έκδοση µετοχών σε τρίτους -    373  -    -    373 
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου -    -    (680)  -    (680) 
Απορρόφηση/ (Συγχώνευση) εταιρίας 34.522.643  22.399  10  -    22.409 
31η ∆εκεµβρίου 2007 73.034.943  34.326  9.329  -    43.655 
          
1η Ιανουαρίου 2008 73.034.943  34.326  9.329  -    43.655 
Έκδοση µετοχών σε τρίτους -    -    -    -    -   
31η ∆εκεµβρίου 2008 73.034.943  34.326  9.329  -    43.655 

Στη χρήση 2007, η Εταιρία συγχώνευσε µε απορρόφηση τις εταιρίες «ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ Ολοκληρωµένα 
Συστήµατα Πληροφορικής Α.Ε.»  και το αποσχισµένο τµήµα λύσεων και επιχειρηµατικών εφαρµογών 
πληροφορικής της εταιρίας «Info-Quest  Α.Ε.Β.Ε.». Λόγω των µεταβολών αυτών το µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας αυξήθηκε στο β’ εξάµηνο του 2007 κατά ποσό € 22.772.733,21 και η διαφορά υπέρ το άρτιο 
µειώθηκε κατά ποσό € 670.631,1 µε την έκδοση 34.522.643 νέων ονοµαστικών κοινών µετοχών 
ονοµαστικής αξίας € 0,47 εκάστης καθώς και µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας των παλαιών µετοχών 
από € 0,30 σε € 0,47 εκάστης. 

•••    Λοιπά αποθεµατικά και αδιανέµητα κέρδη 

 O ΟΜΙΛΟΣ 
      

  Τακτικό 
αποθεµατικό  

 Αποθεµατικό  
∆ΠΠ    Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2007 2.979  119  3.098 
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 268  (119)  149 
Απορρόφηση/ (Συγχώνευση) εταιρίας 38  -  38 
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2007 3.285  -  3.285 
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 92  -  92 
Απορρόφηση/ (Συγχώνευση) εταιρίας (3)  -  (3) 
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2008 3.374  -  3.374 

 

 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

     

  Τακτικό 
αποθεµατικό  

 Αποθεµατικό  
∆ΠΠ    Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2007 2.976  118   3.094 
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 268  (118)  150 
Απορρόφηση/ (Συγχώνευση) εταιρίας 38  -    38 
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2007 3.282  -    3.282 
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 92  -    92 
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2008 3.374  -    3.374 

 

Το τακτικό αποθεµατικό σχηµατίζεται, µε βάση τον κωδ. Ν. 2190/1920, µε παρακράτηση 5% από τα 
καθαρά κέρδη µετά από φόρους και πριν την διανοµή του µερίσµατος, µέχρι που να καλύψει το 1/3 του 
καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη 
ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Στο λογαριασµό Αδιανέµητα κέρδη, στον Όµιλο και στην Εταιρία, περιλαµβάνονται αποθεµατικά  
αφορολόγητα, από απαλλασσόµενα έσοδα και κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα, συνολικού ποσού € 2.737 
χιλ.. Σε περίπτωση διανοµής τους θα φορολογηθούν µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή της χρήσης 
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αυτής. Ο Όµιλος δεν προτίθεται να διανείµει ή να κεφαλαιοποιήσει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και 
εποµένως δεν έχει προβεί σε υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος που θα επιβαλλόταν στην περίπτωση 
αυτή.  

Με την από 11.6.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε η  διανοµή 
µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσεως 2007 συνολικού ποσού € 1.342 χιλ. . 

18. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

        

 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31.12.2008    31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:        
Συνταξιοδοτικές παροχές 1.824  2.369  1.781  2.252  
Σύνολο 1.824  2.369  1.781  2.252  

        

 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2008    31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  

Χρεώσεις/Πιστώσεις στα  
αποτελέσµατα (Σηµ. 23):        
Συνταξιοδοτικές παροχές 393  216  455  197 
Σύνολο 393  216  455  197 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισµό έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 
        
 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31.12.2008    31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  

Παρούσα αξία µη  
χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 1.523  2.381  1.491  2.252 
Μη καταχωρηθέντα  
αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) 301  (12)  290  - 

Υποχρέωση στον ισολογισµό 1.824  2.369  1.781  2.252  

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων έχουν ως εξής: 
        
 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2008    31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 178  193  173   191 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 82  67  81   62 
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές  
που καταχωρήθηκαν στην χρήση (172)  (42)  (166)  (59) 
Ζηµιές /(Κέρδη) από περικοπές 305  (2)  367   3 
Σύνολο περιλαµβανόµενο στις  
παροχές σε εργαζοµένους (Σηµ. 23) 393  216  455   197 
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Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον Ισολογισµό έχει ως εξής: 

 
        

 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31.12.2008    31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης 2.369  1.992  2.252   1.861 
Πρώτη ενσωµάτωση/ πώληση εταιρίας -    1  -    -   
Απορρόφηση/ (Συγχώνευση) εταιρίας -    409  -    409 
Καταβαλλόµενες αποζηµιώσεις (938)  (249)  (926)  (215) 
Σύνολο χρέωσης/(πίστωσης) στα αποτελέσµατα 393  216  455   197 

Υπόλοιπο λήξης χρήσης 1.824  2.369  1.781   2.252 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 
        

 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31.12.2008    31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,50%  4,80%  5,50%  4,80% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 6,00%  5,60%  6,00%   5,60% 

 

19. Επιχορηγήσεις 

 
        

 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31.12.2008    31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 416  435  416   435 
Προσθήκες -    51  -    51 
Μεταφορά στα αποτελέσµατα  (416)  (70)  (416)  (70) 
Υπόλοιπο λήξης χρήσης -    416  -    416 
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20. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
        

 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31.12.2008    31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  

Προµηθευτές 16.707  23.487  15.377   20.020 
Ποσά οφειλόµενα σε  
συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 33) 3.183  1.516  3.178   1.994 
∆εδουλευµένα έξοδα 5.433  1.305  5.283   1.269 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί  
και λοιποί φόροι - τέλη 3.981  3.180  3.885   2.939 
Λοιπές υποχρεώσεις 11.934  9.769  11.934   9.745 

Σύνολο 41.238  39.257  39.657   35.967 

        
Ανάλυση υποχρεώσεων:        
  31.12.2008    31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  
Μακροπρόθεσµες 5.203   -    5.203   -   
Βραχυπρόθεσµες 36.035  39.257  34.454   35.967 

Σύνολο 41.238  39.257  39.657   35.967 

 

21. ∆άνεια 

 
        

 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31.12.2008    31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  
Βραχυπρόθεσµα δάνεια        
Τραπεζικός δανεισµός 20.097  20.590  20.097  20.001 
Λοιπά -  -  -  - 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 20.097  20.590  20.097  20.001 
 
 
Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων έχει ως εξής : 
 

  
6 µήνες ή 
 λιγότερο 6-12 µήνες Σύνολο 

31.12.2008     
Σύνολο δανείων  20.097 -  20.097 
  20.097 - 20.097 
     

31.12.2007     
Σύνολο δανείων  20.590 -  20.590 
  20.590 - 20.590 

 

Το σύνολο του δανεισµού του Οµίλου είναι σε Ευρώ και τα εγκριθέντα πιστωτικά όρια του Οµίλου στις 
συνεργαζόµενες Τράπεζες ανέρχονται στο ποσό των € 36.000.0000. 
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Ο σκοπός του δανεισµού του Οµίλου και της Εταιρίας είναι η κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης. 

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις επί των οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρίας και του Οµίλου. 

 

22. Έξοδα ανά κατηγορία 

 
        

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 

Παροχές σε εργαζοµένους (Σηµ. 23) 27.007  19.810  26.072   17.996 
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 59.665  37.424  56.023   34.314 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 741  1.031  722   983 
Έξοδα επιδιόρθρωσης και  
συντήρησης ενσώµατων παγίων 173  252  173   252 
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 486  1.023  210   366 
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 1.465  579  1.455   358 
∆ιαφήµιση 222  547  177   524 
Λοιπά 51.228  19.367  50.763   19.739 
Σύνολο 140.987  80.033  135.595   74.532 

        

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

Κατανοµή ανά λειτουργία 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 
 

       

Κόστος πωλήσεων 121.150  59.212  116.691   54.667 
Έξοδα διάθεσης 12.350  14.641  11.755   14.083 
Έξοδα διοίκησης 7.487  6.180  7.149   5.782 

 140.987  80.033  135.595   74.532 

 

23. Παροχές σε εργαζόµενους 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 21.443  15.647  20.631   14.215 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 4.503  3.246  4.343   2.909 
Κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 393  216  455   197 
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 668  701  643    675 

Σύνολο 27.007  19.810  26.072   17.996 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31η ∆εκεµβρίου  2008 ανήλθε: Όµιλος 531, Εταιρία 
520 (31η ∆εκεµβρίου 2007 Όµιλος 549, Εταιρία 509). 
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24. Λοιπά έσοδα /(έξοδα) 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 
 31.12.2008   31.12.2007  31.12.2008   31.12.2007 
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων (Σηµ. 19) 416  70  416  70 
Έσοδα από µερίσµατα 23  16  23  16 
Αποζηµίωση ασφαλειών 1  1  1  1 
Κέρδη από πώληση παγίων  3.830  32  3.796  30 
Ζηµίες από εκποίηση & διαγραφή παγίων (613)  (1)  (613)  (1) 
Κέρδη από την πώληση  
συµµετοχών και χρεογράφων -  270  -  270 
Ζηµίες αποµείωσης συνδεδεµένων  
και συγγενών εταιριών (110)  (506)  (204)  (914) 
Αναλογία στις ζηµίες συγγενούς εταιρίας (202)  (530)  (732)  - 
Καταπτώσεις εγγυήσεων και ποινικών ρητρών (854)  -  (854)  - 
Λοιπά (81)  323  (121)  304 

Σύνολο 2.410  (325)  1.712  (224) 

Ανάλυση των λοιπών εσόδων (εξόδων)  έχει ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 
 31.12.2008   31.12.2007  31.12.2008   31.12.2007 
Έσοδα ενοικίων  8  19  62  78 
Επιδοτήσεις δαπανών 53  12  53  12 
Λοιπά έσοδα 116  320  20  241 
Λοιπά έξοδα (21)  (81)  (19)  (80) 
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 48  66  48  66 
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων (285)  (13)  (285)  (13) 

 (81)  323  (121)  304 

 

25. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /(έξοδα)  

Η ανάλυση του χρηµατοοικονοµικού αποτελέσµατος έχει ως εξής: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2008   31.12.2007   31.12.2008   31.12.2007  

Έξοδα τόκων        
 - Τραπεζικά δάνεια (861)  (463)  (844)  (400) 
 - Τόκοι προκαταβολών πελατών (1.207)  -    (1.207)   -   
 - Προµήθειες εγγυητικών επιστολών  (298)  (188)  (298)  (187) 
 - ∆ιάφορα έξοδα τραπεζών & λοιπά συναφή έξοδα  (33)  (137)  (26)  (125) 
 (2.399)  (788)  (2.375)  (712) 
Έσοδα τόκων τραπεζικών καταθέσεων 142  152  133   140 
 (2.258)  (636)  (2.242)  (572) 
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) από  
συναλλαγµατικές διαφορές 576  248  295   149 

 (1.681)  (388)  (1.947)  (423) 
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26. Φόρος εισοδήµατος 

 
        

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 
        
Φόρος χρήσης (60)  (1.162)  -  (1.162) 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου  
προηγούµενων χρήσεων (209)  -  (92)  - 
Αναβαλλόµενος φόρος  2.756  (683)  2.790  152 
Σύνολο 2.487  (1.845)  2.698  (1.010) 

Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιµοποιούσαµε τον συντελεστή φόρου επί των κερδών της. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 

Κέρδη προ φόρων (13.396)  5.176  (14.183)  5.492 
Φόρος υπολογισµένος µε βάση τους 
ισχύοντες  φορολογικούς συντελεστές  3.349  (1.294)  3.546   (1.373) 
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο 109  300  6   72 
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν 
για φορολογικούς σκοπούς (593)  (369)  (609)  (106) 
Χρήση µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών 60  -    -    -   
Φορολογικές ζηµίες για τις οποίες  
δεν λογίστηκε αναβαλλόµενος φόρος (76)  (108)  -    -   
Φορολογική επίπτωση  
εγγραφών ενοποίησης στο κέρδος -    4  -    -   
∆ιαφορά φορολογικών ελέγχων 
για προηγούµενες χρήσεις (209)  -    (92)  -   
Λοιπές φορολογικές προσαρµογές (153)  (378)  (153)  397 

Σύνολο 2.487  (1.845)  2.698   (1.010) 

Οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρίας υποβάλλονται, ετησίως, αλλά τα κέρδη ή ζηµίες που δηλώνονται 
θεωρούνται προσωρινά µέχρι τη χρονική στιγµή που οι φορολογικές αρχές θα ελέγξουν τις δηλώσεις και τα 
βιβλία της Εταιρίας και θα οριστικοποιήσουν τους φόρους.   
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27. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 
         
       

  O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 

 Σηµ. 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 

Κέρδη χρήσης  (10.909)  3.331  (11.485)  4.482 
Προσαρµογές για:         
Φόρο εισοδήµατος 26 (2.487)  1.845  (2.698)  1.010 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 6,8 741  1.031  722   983 
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 486  1.023  210   366 

(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση ενσώµατων  
παγίων στοιχείων & λοιπών επενδύσεων 24 (3.217)  (31)  (3.184)  (29) 
Έσοδα τόκων 25 (142)  (152)  (133)  (140) 
Έξοδα τόκων 25 2.399  788  2.375    712 
Έσοδα από µερίσµατα 24 (23)  (16)  (23)  (16) 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  24 (416)  (70)  (416)  (70) 
Συναλλαγµατικά (κέρδη)/ ζηµιές  (69)  (7)  (19)  (5) 
Συµµετοχή στα (κέρδη)/ζηµίες  
συνδεδεµένων εταιριών 24 202  530  -    -   
Αποµείωση συνδεδεµένων εταιριών 24 110  506  936   914 

Έξοδα συναλλαγών καθαρής θέσης  -    (416)  -    (409) 
Πρώτη ενσωµάτωση  
αποτελέσµατος θυγατρικής  -    40  -    -   

(Κέρδη)/ζηµίες από την πώληση  
συµµετοχών και χρεογράφων 24 -    (270)  -    (270) 

  (13.325)  8.132  (13.715)  7.528 
         

Μεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου  
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις  
λειτουργικές δραστηριότητες         
(Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων  2.317  (1.212)  2.277   (1.226) 
(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων  (9.862)  (12.643)  (11.066)  (11.921) 
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων  (9.769)  6.864  (8.121)  6.518 
Αύξηση/ (µείωση) προβλέψεων  12.395  (1.453)  12.379   (1.453) 

Αύξηση/ (µείωση) υποχρέωσης παροχών  
στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης  (545)  (32)  (471)  (18) 

  (5.464)  (8.476)  (5.002)  (8.100) 
         

Ταµειακές ροές από  
λειτουργικές δραστηριότητες  (18.789)  (344)  (18.717)  (572) 
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28. Κέρδη ανά µετοχή 

Βασικά και αποµειωµένα 

Τα βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους 
µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, 
εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση. 

Οι κοινές µετοχές που εκδίδονται ως µέρος του κόστους µιας συνένωσης επιχειρήσεων περιλαµβάνονται 
στον µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών από την ηµεροµηνία της απόκτησης. Αυτό γιατί ο αποκτών 
ενσωµατώνει τα κέρδη και τις ζηµίες του αποκτώµενου στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων του 
από την ηµεροµηνία εκείνη.  
 
 

       ποσά σε € 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 

Κέρδη που αναλογούν στους  
µετόχους της µητρικής (10.898.504)  3.681.393  (11.484.802)  4.481.994 

Σταθµισµένος µέσος όρος  
του αριθµού µετοχών 73.034.943  47.213.898  73.034.943   47.213.898 

Βασικά και αποµειωµένα κέρδη / 
(ζηµίες) ανά µετοχή (€ ανά µετοχή) (0,1492)  0,0780  (0,1573)  0,0949 

 

29. Ανειληµµένες υποχρεώσεις 

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις 

Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, δεν υπάρχουν σηµαντικές 
κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεσθεί. 

∆εσµεύσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  

Η Εταιρία δεν έχει συνάψει συµβάσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 

∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις  

Τα µελλοντικά ελάχιστα µισθώµατα, µε βάση τις υπογεγραµµένες συµβάσεις, αναλύονται ως εξής: 
        

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 

Έως 1 έτος 1.777  133  1.752   133 
Από 1-5 έτη 7.526  187  7.391   187 
Περισσότερα από 5 έτη 14.580  -    14.393   -   

 23.883  320  23.536   320 
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30. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές 
εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της από τις οποίες 
δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
        

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 

Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής  
εκτελέσεως συµβάσεων µε πελάτες  43.638  40.616  43.638  40.616 
Εγγυήσεις σε Τράπεζες 
υπέρ θυγατρικών εταιριών 800  800  800   800 
Εγγυήσεις σε Τράπεζες 
υπέρ συγγενών εταιριών 1.200  1.200  1.200   1.200 

 45.638  42.616  45.638   42.616 

 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας και του Οµίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές αφού παραµένουν 
ανέλεγκτες φορολογικά προηγούµενες χρήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:  

 

Εταιρίες του Οµίλου Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  
1.  Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής Α.Ε.Ε. 2006-2008 
2.  Uni-Nortel Τεχνολογίες Επικοινωνίας (Ελλάς) Α.Ε. 2007-2008 

3.  Parkmobile Hellas A.E. 2007-2008 

 

Επιπρόσθετα υπάρχουν διάφορες δικαστικές υποθέσεις εταιριών του Οµίλου από τις οποίες η ∆ιοίκηση 
εκτιµά ότι δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 

 

31. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

Ο δανεισµός θυγατρικών εταιριών του Οµίλου είναι εξασφαλισµένος µε εγγυήσεις που έδωσε η Εταιρία 
(Σηµείωση 31). ∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις επί των οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρίας 
και του Οµίλου.  
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32. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 
 

 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Από 1η Ιανουαρίου έως  Από 1η Ιανουαρίου έως 
 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007 
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών        
Πωλήσεις αγαθών 1.241  388  1.240   388 
  σε µητρική 869  334  868   334 
  σε θυγατρικές -    -    -    -   
  σε συνδεδεµένες -    6  -    6 
  σε λοιπές συνδεόµενες 372  48  372   48 
Πωλήσεις υπηρεσιών 446  128  523   169 
  σε µητρική 165  8  165   8 
  σε θυγατρικές -    -    77  41 
  σε συνδεδεµένες -    85  -    85 
  σε λοιπές συνδεόµενες 281  35  281   35 
 1.687  516  1.763   557 
        

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών        
Αγορές αγαθών 14.065  3.399  14.906   4.215 
 από µητρική 14.042  3.350  14.042   3.347 
 από θυγατρικές -    -    841   819 
 από συνδεδεµένες -    1  -    1 
 από λοιπές συνδεόµενες 23  48  23   48 
Αγορές υπηρεσιών 16.521  227  16.581   1.537 
 από µητρική 16.370  47  16.351   74 
 από θυγατρικές -     -    81   1.069 
 από συνδεδεµένες 60  26  60   26 
 από λοιπές συνδεόµενες 91  154  89   368 
 30.586  3.626  31.487   5.752 
        

iii) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση        
Μισθοί και άλλες 
βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές 954  529  825   408 
Παροχές διακοπής συνεργασίας 69  -    69   -   
Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές 71  41  71   41 
 1.094  570  965   449 
        
iv) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών 
 

 O ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31.12.2008   31.12.2007    31.12.2008    31.12.2007  
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη:        
  -Μητρικής 1.016  1  1.013   1 
  -Θυγατρικών -    -    3  3 
  -Συνδεδεµένων -    95  -    95 
  -Λοιπών συνδεόµενων 760  1.044  760   1.044 
            1.776  1.140  1.776   1.143 
        

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη:        
  -Μητρικής 3.084  955  3.076   955 
  -Θυγατρικών -    -    4   478 
  -Συνδεδεµένων 10  3  10   3 
  -Λοιπών συνδεόµενων 89  558  88   558 
 3.183  1.516  3.178   1.994 
        

v)   Απαιτήσεις από διευθυντικά  
      στελέχη και µέλη της διοίκησης: -    -    -    -   
        
vi)   Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά           
        στελέχη και µέλη της διοίκησης: -    -    -    -   
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Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται 
σύµφωνα µε τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη. 

33. Αναµόρφωση ορισµένων κονδυλίων της συγκριτικής πληροφόρησης 

Στα πλαίσια της ενοποίησης του οµίλου της Unisystems από τον όµιλο της Info – Quest Α.Ε.Β.Ε. έγιναν 
ορισµένες αναµορφώσεις στη συγκριτική πληροφόρηση οι οποίες έχουν ως εξής: 

Αναµόρφωση ορισµένων κονδυλίων της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης του Οµίλου και της 
Εταιρίας της 31.12.2007 

  O ΟΜΙΛΟΣ  

 ∆ηµοσιευθέντα 
κονδύλια  Αναµορφώσεις  Αναµορφωθέντα 

κονδύλια 
Πωλήσεις 85.922  -   85.922  
Κόστος πωλήσεων (59.212)  -   (59.212) 
Μεικτό Κέρδος 26.710  -   26.710  
Έξοδα διάθεσης (14.641)  -   (14.641) 
Έξοδα διοίκησης (6.180)  -   (6.180) 
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)  
εκµετάλλευσης - καθαρά 425  (750) i  (325)  
Κέρδη προ φόρων και 
χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων 6.314  (750) i  5.564 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 399  -   399  
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (787)  -   (787) 
Αποτελέσµατα από  
επενδυτικές δραστηριότητες (750)  750 i  - 
Κέρδη προ φόρων 5.176  -   5.176  
Φόρος εισοδήµατος (1.845)  -   (1.845) 
Καθαρά κέρδη χρήσης 3.331  -   3.331  

 

 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 ∆ηµοσιευθέντα 
κονδύλια  Αναµορφώσεις  Αναµορφωθέντα 

κονδύλια 
Πωλήσεις 80.671  -   80.671  
Κόστος πωλήσεων (54.667)  -   (54.667) 
Μεικτό Κέρδος 26.004  -   26.004  
Έξοδα διάθεσης (14.083)  -   (14.083) 
Έξοδα διοίκησης (5.782)  -   (5.782) 
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)  
εκµετάλλευσης - καθαρά 404  (628) i  (224) 
Κέρδη προ φόρων και 
χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων 6.543  (628) i  5.915  
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 289  -   289  
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (712)  -   (712) 
Αποτελέσµατα από  
επενδυτικές δραστηριότητες (628)  628 i  - 
Κέρδη προ φόρων 5.492  -   5.492  
Φόρος εισοδήµατος (1.010)  -   (1.010) 
Καθαρά κέρδη χρήσης 4.482  -   4.482  

i. Με την επανακατάταξη αυτή τα αποτελέσµατα από επενδυτικές δραστηριότητες, τα οποία 
είχαν εµφανισθεί διακριτά, περιληφθήκαν στα λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης. 

 

 



 

Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 

(από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2008) 

(ποσά σε χιλ. €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

  

 

- 60 - 

 

34. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

Η Εταιρία, την 27.1.2009, υπέγραψε οριστικό συµβόλαιο για τη µεταβίβαση του ακινήτου ιδιοκτησίας της, 
επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στη Θεσσαλονίκη, έναντι τιµήµατος € 950 χιλ.. Αναµόρφωση 
ορισµένων κονδυλίων της συγκριτικής πληροφόρησης 

 

Καλλιθέα, 23 Μαρτίου 2008 

Πρόεδρος του ∆.Σ. & 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών 

και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

και Μέλος του ∆.Σ. 

   

   

∆ηµήτρης Α. Καραγεώργης Ιωάννης Κ. Λουµάκης Στυλιανός Χ Άβλιχος 

Α∆Τ. ΑΕ 562728 Α∆Τ. Κ 936858 Α∆Τ. Ξ 364521 

  Αρ. Αδ. ΟΕΕ  0017862 Α΄ Τάξης 

 

 



Αρµόδια εποπτεύουσα αρχή : Νοµαρχία Αθηνών, ∆ιεύθυνση Α.Ε. & Εµπορίου             Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος          :  ∆ηµήτριος Α. Καραγεώργης  
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρίας : www.unisystems.gr             Αντιπρόεδρος                                          :  Ιωάννης Κ. Λουµάκης 
∆ιάρκεια χρήσης : 12 µήνες             Σύµβουλος                                               :  Χρήστος Γ. Βαρσάµης  
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο              Σύµβουλος                                               :  ∆ηµήτριος Ι. Εφορακόπουλος  
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων :             Σύµβουλος                                               :  Στυλιανός Άβλιχος 
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : ∆ηµήτριος Σούρµπης Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891
Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS
Τύπος έκθεσης ελέγχου ορκωτού ελεγτή λογιστή : Με σύµφωνη γνώµη

Μέθοδος
Εταιρία Έδρα Συµµετοχή  Ενοποίησης
Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής ΑΕΕ Αθήνα Μητρική
Uni-Nortel Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ελλάς Α.Ε Αθήνα 70% Ολική ενοποίηση
ParkMobile Hellas A.E Αθήνα 40% Καθαρή θέση 

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 5.921 5.636 5.848 5.581
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.139 6.144 6.139 6.144 Κύκλος εργασιών 126.862              85.922                  121.647             80.671               
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 503 1.566 785 1.172 Μικτά κέρδη 5.712                  26.710                  4.956                 26.004               
Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία 5.755 2.977 6.122 3.983 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (11.715)               5.564                    (12.236)              5.915                 
Αποθέµατα 7.439 10.659 7.428 10.608 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (13.396)               5.176                    (14.183)              5.492                 
Απαιτήσεις από πελάτες 87.311 78.194 84.902 74.674 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (10.909)               3.331                    (11.485)              4.482                 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.514 12.959 5.151 12.029 Κατανέµονται σε:
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 905 13.113 905 13.113 Μετόχους Εταιρίας (10.899)               3.681                   (11.485)            4.482               
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 119.487 131.248 117.280 127.304 Μετόχους Μειοψηφίας (10)                      (350)                     -                     -                     

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) (0,1492)               0,0780 (0,1573)            0,0949
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (10.488)               7.618                    (11.304)              7.264                 

Μετοχικό κεφάλαιο 34.326 34.326 34.326 34.326
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 21.584 33.872 21.419 34.246
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (α) 55.910 68.198 55.745 68.572
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 359 322 - -
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)= (α)+(β) 56.269 68.520 55.745 68.572
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.027 2.785 6.984 2.668
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 20.097 20.590 20.097 20.001
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρώσεις 36.094 39.353 34.454 36.063 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 63.218 62.728 61.535 58.732 Λειτουργικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 119.487 131.248 117.280 127.304 Αποτελέσµατα προ φόρων                (13.396) 5.176                   (14.183)            5.492               

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις                    1.227                     2.054                     932                  1.349 
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων                     (416)                         (70)                   (416)                     (70)
Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων                          -                             -                          -                          -   
Προβλέψεις                  12.395                    (1.453)                12.379                (1.453)

ΕΤΑΙΡΙΑ Συναλλαγµατικές διαφορές                       (69)                           (7)                     (19)                       (5)
Έξοδα συναλλαγών καθαρής θέσης                          -                         (416)                        -                     (409)

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας 147                     638                      780                                      488 
(Κέρδη)/ζηµίες από πώληση πάγιων στοιχείων (3.217)                 (31)                      (3.184)                                  (29)

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1.1.2008 και 1.1.2007 αντίστοιχα) 68.520 49.471 68.572 48.469 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                    2.399                        788                  2.375                     712 
Κέρδη/(ζηµίες) χρήσεως µετά από φόρους (10.909)              3.331 (11.485)              4.482                     (930)                     6.679                (1.336)                  6.075 
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου -                     (314)                   -                     (307)                   
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (1.342)                (1.271)                (1.342)                (1.271)                Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση -                    17.303               -                     17.199             ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα) 56.269 68.520 55.745 68.572 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 2.317                  (1.212)                  2.277                 (1.226)                

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων                  (9.862)                  (12.643)               (11.066)               (11.921)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)                (10.314)                     6.832                (8.592)                  6.500 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα                  (1.480)                       (788)                (1.456)                   (712)
Καταβεβληµένος φόρος εισοδήµατος                     (209)                       (517)                     (92)                   (517)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)                (20.478)                    (1.649)               (20.265)                 (1.801)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (34)                      (3.624)                  (60)                     (3.624)                
Εισπράξεις από πωλήσεις  λοιπών επενδύσεων                          -                     10.022                        -                  10.022 
Αγορά  ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων                  (1.251)                    (2.767)                (1.435)                (2.744)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων                  16.076                          35                16.020                       34 
Τόκοι εισπραχθέντες                       142                        152                     133                     140 
Μερίσµατα εισπραχθέντα                         23                          16                       23                       16 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                  14.956                     3.834                 14.681                   3.844 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρές ροές βραχυπρόθεσµων δανείων                     (493)                       (220)                       97                         1 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων                          -                            52                        -                         52 
Μερίσµατα πληρωθέντα                  (1.342)                    (1.305)                (1.342)                (1.305)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)                  (1.835)                    (1.473)                 (1.245)                 (1.252)
Καθαρή αύξηση /(µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 

                 (7.357)                        712                 (6.829)                      791 

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα                       (10)                           (3)                         5                       (3)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 10.720 10.011 9.827 9.039
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 3.353 10.720 3.003 9.827

ΕΤΑΙΡΙΑ

23 Μαρτίου 2009

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµη Εµπορική Εταιρία. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική 
επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας (www.unisystems.gr), όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. - 1447/01ΝΤ/Β/86/331(08)

Καλλιθέα, 23 Μαρτίου 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ

Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Ιανουαρίου έως

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Ιανουαρίου έως

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αλ. Πάντου 19-23, Καλλιθέα

Uni Systems Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµη Εµπορική Εταιρία 

Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η ∆εκεµβρίου 2008
(δηµοσιευόµενα βάσει του κωδ. Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

 Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών & 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Μέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου

Στυλιανός Χ. Άβλιχος
Α.∆.Τ. Ξ 364521

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 0017862-Α' ΤΑΞΗΣ

1. Στη χρήση 2007 (∆’ τρίµηνο 2007), η Εταιρία συγχώνευσε µε απορρόφηση τις Εταιρίες «ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Πληροφορικής Α.Ε.»  και το 
αποσχισµένο τµήµα λύσεων και επιχειρηµατικών εφαρµογών πληροφορικής της Εταιρίας «Info-Quest  Α.Ε.Β.Ε.». Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει συγκρισιµότητα ανάµεσα στα 
κονδύλια της κατάστασης αποτελεσµάτων της χρήσης 2008 και της χρήσης 2007.
2. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών  στοιχείων.
3. Στην ολική ενοποίηση έχει περιληφθεί η εταιρία  " Uni-Nortel Τεχνολογίες Επικοινωνίας Α.Ε." µε ποσοστό συµµετοχής 70%. Η εταιρία "ParkMobile Hellas A.E."  µε 
ποσοστό συµµετοχής 40% περιλήφθηκε µε την µέθοδο της Καθαρής Θέσης.  Οι Κοινοπραξίες που αναφέρονται στη σηµείωση 2.2 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2008,  καθώς και οι εταιρίες "ITEC A.E." µε ποσοστό συµµετοχής 34% και έδρα την Αθήνα και "CREATIVE MARKETING A.E." µε ποσοστό 
συµµετοχής 40% και έδρα την Αθήνα, που αναφέρονται στη σηµείωση 11  των ετήσιων οικονοµικών  καταστάσεων δεν περιλήφθηκαν  εκ νέου στην ενοποίηση για τους 
λόγους που αναφέρονονται στις σηµειώσεις αυτές. Η εταιρία «Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε.» που περιλαµβανόταν στην ολική ενοποίηση έως την προηγούµενη χρήση δεν 
περιλήφθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τις 31.12.2008 για τους λόγους που αναφέρονται στην Σηµείωση 4 κατωτέρω (βλέπε και σηµειώσεις 2.2, 7 & 9 των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2008).
4. Η εταιρία Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε., η οποία περιλαµβάνονταν στην ενοποίηση έως την 31.12.2007 µε ποσοστό 66,90% και στην οποία η Unisystems συµµετείχε από 
την 14η Μαρτίου 2008 µε ποσοστό 100% (βλέπε Σηµείωση 7), δεν περιλήφθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 λόγω της οριστικής 
εκκαθάρισης και διαγραφής της από το  Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών. Συγκεκριµένα, α) Με την από 30.4.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε. αποφασίστηκε η λύση της εταιρίας. Με την ίδια απόφαση η εταιρία τέθηκε σε εκκαθάριση και ορίστηκαν οι εκκαθαριστές β) Οι τελικές 
οικονοµικές καταστάσεις εκκαθάρισης εγκρίθηκαν µε την από 19η ∆εκεµβρίου 2008 απόφαση των εκκαθαριστών της εταιρίας, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο πρακτικών 
των εκκαθαριστών όπως σχετικά προβλέπεται γ) Οι τελικές οικονοµικές καταστάσεις εκκαθάρισης εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 24η 

∆εκεµβρίου 2008 δ) Με την υπ’ αριθµ. 184/16.1.2008 απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών (∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών, Τµήµα ∆) η Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε. 
διαγράφηκε οριστικά από το Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 περιλήφθηκαν µόνο τα αποτελέσµατα της 
«Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 19η ∆εκεµβρίου 2008 (κύκλος εργασιών 2008  € 238 χιλ. 2007 € 2.114 χιλ. , καθαρές ζηµίες µετά από 
φόρους 2008 € 165 χιλ 2007 € 1.190 χιλ. )
5. Υπάρχουν ορισµένες δικαστικές υποθέσεις εταιριών του Οµίλου σχετικά µε επίδικες απαιτήσεις έναντι τρίτων για τις οποίες η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν αναµένεται να 
προκύψουν σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις πέραν της σχηµατισθείσας σχετικής προβλέψεως για επίδικες και επισφαλείς απαιτήσεις, η οποία ανερχόταν κατά την 
31.12.2008 στο ποσό των € 1.409 χιλ..
6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται στη σηµείωση 30 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2008. Ο 
Όµιλος και η Εταιρία  έχουν διενεργήσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις συνολικού ποσού€ 616 χιλ. και € 603 χιλ. αντίστοιχα. 
7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2008 είναι : Όµιλος 531, Εταιρία 520, ενώ στις 31.12.2007 ήταν:  Όµιλος  549, Εταιρία 509.
8. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρίας κατά συνδεδεµένων µερών την 31.12.2008 ανέρχονται στο ποσό των € 1.776 χιλ. και € 1.776 χιλ. αντίστοιχα, 
ενώ των υποχρεώσεων στο ποσό των € 3.183 χιλ. και € 3.178 χιλ. αντίστοιχα.
9. Οι πωλήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας προς τα συνδεδεµένα µέρη την χρήση από 1η Ιανουρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 ανέρχονται σε € 1.687 χιλ. και σε € 1.763 χιλ. 
αντίστοιχα ενώ οι αγορές σε € 30.586 χιλ. και σε € 31.487 χιλ. αντίστοιχα.
10. Οι συνολικές αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης του Οµίλου και της Εταιρίας για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 
ανήλθαν σε € 1.094 χιλ. και € 965 χιλ. αντίστοιχα  
11. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε επιµερισµό των κερδών στο συνολικό σταθµισµένο αριθµό των µετοχών. 
12. Οι οικονοµικές καταστάσεις της "Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής ΑΕΕ" περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της INFO-QUEST AEBE µε έδρα την Καλλιθέα-Αθήνα, η οποία την 31.12.2008 συµµετέχει στην Εταιρία µε ποσοστό 100%.
13. Με την από 11.6.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της µητρικής εταιρίας "Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής ΑΕΕ"  παρασχέθηκε 
εξουσιοδότηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας να υποβληθεί αίτηµα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή των µετοχών της από το Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, δεδοµένου ότι µετά από την επιτυχή δηµόσια πρόταση, µοναδικός µέτοχος της είναι η εταιρία INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς κατά την 490η/31.10.2008 συνεδρίασή του ενέκρινε  την διαγραφή των µετοχών της Εταιρίας από το Χρηµατιστήριο Αθηνών.
14. Ορισµένα κονδύλια των αποτελεσµάτων της χρήσης 1.1-31.12.2007 αναµορφώθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσης 2008,  όπως 
λεπτοµερώς αναφέρεται στη σηµείωση 33 των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης  ∆εκεµβρίου 2008.

O  Αντιπρόεδρος   του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης  Κ. Λουµάκης 
Α.∆.Τ. Κ 936858

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ηµήτριος Α. Καραγεώργης
Α.∆.Τ. ΑΕ 562728


