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Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας 
«Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία» 

 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική 
Εταιρία» (η «Εταιρία»), καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της 
(ο «Όμιλος»), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006 και τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή 
καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και διατήρηση συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, 
απαλλαγμένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης 
την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και μεθόδων και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων 
που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το 
σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση, ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις 
Οικονομικές Καταστάσεις. Οι διαδικασίες  επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση 
του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του 
κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις 
περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων 
που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και την 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 
 
Γνώμη Ελεγκτή 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 
άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, την 
χρηματοοικονομική επίδοση και τις ταμιακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στη 
σημείωση 22 που παρατίθεται στο Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο 
γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις των εταιριών του Ομίλου δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, με 
συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα 



 
 
ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο 
παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το 
θέμα αυτό. 
 
Αναφορά  επί άλλων νομικών θεμάτων 
 
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου  συμφωνεί με τις προαναφερόμενες Οικονομικές 
Καταστάσεις. 
 
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
Βασίλειος Ι. Λουμιώτης 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11231 
ΣΟΛ α.ε. 
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Οικονομικές Καταστάσεις  

Ισολογισμός 

(ποσά σε ευρώ)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σημειώσεις 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 6 22.974.395,85     17.932.158,89       22.889.236,05     17.826.845,42     

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 2.570.474,89       3.177.873,54         1.512.998,88       1.089.401,69       

Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) 8 430.913,92          430.913,92            - -                        

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9 1.798.400,23       1.331.011,72         827.774,91          1.105.115,07       

Διαθέσιμα προς πώληση                                  

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 10 731.720,04          -                         1.642.776,94       1.098.238,03       

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11 70.081,74            70.081,74              25.745,58            25.745,58             

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων 28.575.986,67     22.942.039,81       26.898.532,36     21.145.345,79     6

Κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 12 4.147.971,84       4.296.230,44         4.082.082,10       4.174.161,44       

Απαιτήσεις από πελάτες 13 19.736.337,61     21.116.736,31       17.604.146,79     19.598.129,51     

Λοιπές απαιτήσεις 14 725.145,62          1.936.446,02         715.808,96          1.013.353,79       

Διαθέσιμα προς πώληση                                  

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 10 6.976.542,67       13.035.800,84       6.976.542,67       13.035.800,84     

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 10.010.690,41     6.648.210,76         9.039.098,63       5.246.172,95       

Σύνολο κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων 41.596.688,15     47.033.424,37       38.417.679,15     43.067.618,53     

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 70.172.674,82     69.975.464,18       65.316.211,51     64.212.964,32     

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 16

Μετοχικό Κεφάλαιο 11.553.690,00     11.553.690,00       11.553.690,00     11.553.690,00     

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 9.999.349,43       9.999.349,43         9.999.349,43       9.999.349,43       

Αποθεματικά εύλογης αξίας παγίων 11.124.265,24     11.124.265,24       11.124.265,24     11.124.265,24     

Αποθεματικά εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (1.301.156,51)      (1.228.204,49)       (4.458.056,87)     (3.784.325,58)      

Λοιπά αποθεματικά 13.803.464,51     13.584.732,61       13.800.810,54     13.582.078,63     

Αποτελέσματα εις νέο 4.040.339,05       5.170.595,72         6.769.009,96       7.281.265,10       

49.219.951,72     50.204.428,51       48.789.068,30     49.756.322,82     

Δικαιώματα μειοψηφίας 572.301,98          989.177,43            -                       -                        

Σύνολο καθαρής θέσης 49.792.253,70     51.193.605,94       48.789.068,30     49.756.322,82     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών σε εργαζόμενους 17 1.991.615,78       1.859.560,45         1.861.000,84       1.775.771,91       

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 18 435.240,42          374.482,10            435.240,42          374.482,10          

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 19 1.926.124,00       1.076.124,27         1.926.124,00       1.076.124,27       

Σύνολο  μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 4.352.980,20       3.310.166,82         4.222.365,26       3.226.378,28       

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 20 8.152.909,91       8.904.680,78         5.464.349,48       6.014.957,29       

Δανειακές υποχρεώσεις 21 810.181,28          931.271,57            - -                        

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 22 624.070,97          1.211.953,50         624.070,97          1.211.953,50       

Λοιπές υποχρεώσεις 23 6.440.278,76       4.423.785,57         6.216.357,50       4.003.352,43       

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 16.027.440,92     15.471.691,42       12.304.777,95     11.230.263,22     

Σύνολο υποχρεώσεων 20.380.421,12     18.781.858,24       16.527.143,21     14.456.641,50     

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 70.172.674,82     69.975.464,18       65.316.211,51     64.212.964,32     

Όμιλος Εταιρία

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 11-51) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

(ποσά σε ευρώ) Σημειώσεις 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005

Πωλήσεις 24 52.404.682,74    44.332.128,76    50.822.399,16     43.722.354,78     

Κόστος πωλήσεων 25 (39.614.893,02)   (33.623.801,25)   (39.222.600,74)    (32.858.714,88)    

Μικτά κέρδη 12.789.789,72    10.708.327,51    11.599.798,42     10.863.639,90     

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 28 221.142,84         2.347.754,74      191.966,10          2.281.372,44       

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 29 (3.189.488,59)     (3.428.066,87)     (2.561.368,31)      (2.961.816,19)      

Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως 29 (1.935.491,98)     (1.354.023,08)     (614.052,87)         (331.424,67)         

Έξοδα  λειτουργίας διάθεσης 29 (4.274.816,88)     (4.095.000,91)     (3.638.970,47)      (3.523.335,30)      

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοοικονομικών

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.611.135,11      4.178.991,39      4.977.372,87       6.328.436,18       

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 30 (77.256,25)          (168.272,94)        (77.486,49)           (59.347,33)           

Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες 31 458.231,59         (138.556,95)        458.231,59          (138.556,95)         

Κέρδη προ φόρων 3.992.110,45      3.872.161,50      5.358.117,97       6.130.531,90       

Φόρος εισοδήματος 32 (1.148.307,26)     (1.128.189,24)     (1.479.437,79)      (1.670.921,44)      

Κέρδη  μετά από φόρους 2.843.803,19      2.743.972,26      3.878.680,18       4.459.610,46       

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρίας 3.260.678,64      3.510.512,96      3.878.680,18       4.459.610,46       

Δικαιώματα Μειοψηφίας (416.875,45)        (766.540,70)        -                       -                       

2.843.803,19      2.743.972,26      3.878.680,18       4.459.610,46       

Βασικά και μειωμένα 
κέρδη ανά μετοχή (σε €) 33 0,08 0,09 0,10 0,12

ΕταιρίαΌμιλος

 

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 11-51) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσμάτων Δ’ τριμήνου 2006 

(ποσά σε ευρώ)

1.10-31.12.2006 1.10-31.12.2005 1.10-31.12.2006 1.10-31.12.2005

Πωλήσεις 12.170.447,07    11.978.982,05    11.888.935,61    12.591.970,94    

Κόστος πωλήσεων (10.782.405,66)   (8.935.655,60)     (10.100.663,60)   (9.077.502,37)     

Μικτά κέρδη 1.388.041,41      3.043.326,45      1.788.272,01      3.514.468,57      

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 80.460,64           1.659.247,82      61.339,30           1.652.569,68      

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (626.767,73)        (1.260.813,04)     (384.793,22)        (1.041.738,40)     

Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως (433.645,06)        (1.098.949,24)     (115.909,92)        (76.350,83)          

Έξοδα  λειτουργίας διάθεσης (1.239.672,67)     (1.419.071,53)     (1.151.242,16)     (1.092.565,78)     

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοοικονομικών

και επενδυτικών αποτελεσμάτων (831.583,41)        923.740,46         197.666,01         2.956.383,24      

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (116.647,34)        (102.858,26)        (156.896,41)        (10.257,18)          

Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες (19.258,52)          (326.690,65)        (19.258,52)          (326.690,65)        

Κέρδη προ φόρων (967.489,27)        494.191,55         21.511,08           2.619.435,41      

Φόρος εισοδήματος 673.218,72         (4.638,24)            291.595,44         (547.370,44)        

Κέρδη  μετά από φόρους (294.270,55)        489.553,31         313.106,52         2.072.064,97      

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρίας 18.734,55           1.216.155,93      313.106,52         2.072.064,97      

Δικαιώματα Μειοψηφίας (313.005,10)        (726.602,62)        -                      -                      

(294.270,55)        489.553,31         313.106,52         2.072.064,97      

Βασικά και μειωμένα 
κέρδη ανά μετοχή (σε €) 0,00 0,03 0,01 0,05

Όμιλος Εταιρία

 

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 11-51) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμιακών ροών  

(ποσά σε ευρώ)  Σημ.  1.1 - 31.12.2006  1.1 - 31.12.2005  1.1 - 31.12.2006  1.1 - 31.12.2005 

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 33                 3.992.110,45            3.872.161,50            5.358.117,97            6.130.531,90 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 27                 2.785.238,66            2.566.491,03            1.670.778,25            1.441.779,68 

Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 18                   (100.920,90)               (30.571,34)             (100.920,90)               (30.571,34)

Προβλέψεις                    982.055,06          (3.029.340,75)               935.228,66          (2.929.498,89)

Συναλλαγματικές διαφορές                     (26.121,84)                 (5.147,04)                 (5.530,90)                      768,08 

Έκπτωση εφάπαξ εξόφλησης φόρου εισοδήματος 28                     (18.017,52)               (10.288,55)               (18.017,52)               (10.288,55)

Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες 31                   (458.231,59)               138.556,95             (458.231,59)               138.556,95 

(Κέρδη) / ζημίες από πώληση & διαγραφή παγίων στοιχείων 28                       (3.258,96)                 (2.208,11)                      354,78                 (2.208,11)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον πιστωτικοί τόκοι)                    321.018,19                 77.684,26               242.679,32                 89.733,40 

                7.473.871,55            3.577.337,95            7.624.458,07            4.828.803,12 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων                    872.314,96             (470.478,32)               816.135,70             (419.616,24)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων                 1.902.868,50            1.177.112,12            1.604.731,50          (1.640.495,05)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)                 1.294.721,01          (1.777.906,45)            1.669.770,46          (1.382.260,01)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα                   (320.775,66)               (47.368,78)             (244.851,62)             (139.815,04)

Καταβεβλημένος φόρος εισοδήματος                (1.541.481,99)             (987.594,81)          (1.541.481,99)             (694.525,58)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

λειτουργικές δραστηριότητες (α) 9.681.518,37                1.471.101,71          9.928.762,12          552.091,20             

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων                (7.109.271,04)          (2.180.752,60)          (7.109.271,04)          (3.895.367,50)

Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών επενδύσεων               12.852.888,37          10.151.625,02          12.852.888,37          10.151.625,02 

Αγορά ενσώματων και άϋλων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων                (7.952.190,30)          (2.170.621,47)          (7.887.493,14)             (972.631,79)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων                                                

και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων                      11.315,93                   8.920,01                   6.315,93                   8.820,01 

Τόκοι εισπραχθέντες                      13.202,38                 53.251,09                   2.172,30                 50.081,64 

Μερίσματα εισπραχθέντα 31                      10.000,00                 41.928,96                 10.000,00                 41.928,96 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.174.054,66)               5.904.351,01          (2.125.387,58)         5.384.456,34          

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 Εισπράξεις από µετόχους της μειοψηφίας λόγω αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου  

              297.000,00 

Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων 18                    161.679,22                 91.995,25               161.679,22                 91.995,25 

Καθαρές ροές από βραχυπρόθεσμα δάνεια                   (134.535,20)             (432.209,83)                              -                                -   

Μερίσματα και αμοιβές Δ.Σ. πληρωθέντα                (4.169.621,83)          (3.300.035,41)          (4.169.621,83)          (3.297.531,42)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (4.142.477,81)               (3.343.249,99)         (4.007.942,61)         (3.205.536,17)         

Καθαρή μεταβολή στα ταμιακά διαθέσιμα χρήσης                        

(α) + (β) + (γ)                 3.364.985,90            4.032.202,73            3.795.431,93            2.731.011,37 

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών                       (2.506,25)                              -                   (2.506,25)                              -   

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 15                 6.648.210,76            2.616.008,03            5.246.172,95            2.515.161,58 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 15 10.010.690,41              6.648.210,76          9.039.098,63          5.246.172,95          

 Όμιλος  Εταιρία 

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 11-51) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης 

(ποσά σε ευρώ)  Παγίων 

 Χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών 

στοιχείων διαθέσιμων 

προς πώληση 

Υπόλοιπο την 1.1.2005   11.553.690,00    9.999.349,43      11.124.265,24                  (2.063.768,95)    12.360.321,43      6.097.317,43     49.071.174,58      1.145.919,78   50.217.094,36 

Αποτέλεσμα (κέρδος) χρήσεως 2005  -  -  -                                      -                           -        3.510.512,96       3.510.512,96       (766.540,70)     2.743.972,26 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών  -  -  -                                      -    -  -                         -           297.000,00        297.000,00 

Αποθεματικό εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση  -  -  -                      835.564,46                         -                          -            835.564,46                        -          835.564,46 

Αποθεματικά από απόκτηση θυγατρικής                        -                        -                             -                                        -                1.126,79         121.690,01          122.816,80         313.944,18        436.760,98 

Σχηματισμός αποθεματικών με απόφαση Γ.Σ.                        -                        -                             -                                        -        1.223.284,39     (1.223.284,39)                         -                          -                         -   

Διανομή μερίσματος χρήσεως 2004  -  -  -  -  -     (3.080.984,00)     (3.080.984,00)                        -     (3.080.984,00)

Αμοιβές μελών Δ.Σ. χρήσεως 2004  -  -  -  -  -        (254.656,29)        (254.656,29)           (1.145,83)      (255.802,12)

Υπόλοιπο την 31.12.2005   11.553.690,00    9.999.349,43      11.124.265,24                  (1.228.204,49)    13.584.732,61      5.170.595,72     50.204.428,51         989.177,43   51.193.605,94 

Αποτέλεσμα (κέρδος) χρήσεως 2006  -  -  -  -                         -        3.260.678,64       3.260.678,64       (416.875,45)     2.843.803,19 

Αποθεματικό εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση  -  -  -                       (72.952,02)  -  -           (72.952,02)                        -           (72.952,02)

Σχηματισμός αποθεματικών με απόφαση Γ.Σ.         218.731,90        (218.731,90)                         -                          -                         -   

Διανομή μερίσματος χρήσεως 2005  -  -  -  -  -     (3.851.230,00)     (3.851.230,00)                        -     (3.851.230,00)

Αμοιβές μελών Δ.Σ. χρήσεως 2005  -  -  -  -  -        (320.973,41)        (320.973,41)  -      (320.973,41)

Υπόλοιπο την 31.12.2006   11.553.690,00    9.999.349,43      11.124.265,24                  (1.301.156,51)    13.803.464,51      4.040.339,05     49.219.951,72         572.301,98   49.792.253,70 

 Δικαιώματα 

μειοψηφίας 

 Λοιπά 

Αποθεματικά  

 Αποτελέσματα 

εις νέον 

 Σύνολο 

Καθαρής Θέσης 

 Όμιλος 

 Αποθεματικά εύλογης αξίας   Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

 Διαφορά 

υπέρ το άρτιο 

 Σύνολο 

Καθαρής 

Θέσης 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 11-51) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 
 



Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2006 
(από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2006) 
(ποσά σε ευρώ) 
 

 10 

(ποσά σε ευρώ)  Παγίων 

 Χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών 

στοιχείων διαθέσιμων 

προς πώληση 

Υπόλοιπο την 1.1.2005   11.553.690,00    9.999.349,43      11.124.265,24                  (3.408.409,91)    12.358.794,24      7.379.221,16     49.006.910,16 

Αποτέλεσμα (κέρδος) χρήσεως 2005  -  -  -  -  -      4.459.610,46       4.459.610,46 

Αποθεματικό εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση  -  -  -                     (375.915,67)  -  -        (375.915,67)

Σχηματισμός αποθεματικών με απόφαση Γ.Σ.                                      -        1.223.284,39     (1.223.284,39)                         -   

Διανομή μερίσματος χρήσεως 2004  -  -  -  -  -     (3.080.984,00)     (3.080.984,00)

Αμοιβές μελών Δ.Σ. χρήσεως 2004  -  -  -  -  -        (253.298,13)        (253.298,13)

Υπόλοιπο την 31.12.2005   11.553.690,00    9.999.349,43      11.124.265,24                  (3.784.325,58)    13.582.078,63      7.281.265,10     49.756.322,82 

Αποτέλεσμα (κέρδος) χρήσεως 2006  -  -  -  -  -      3.878.680,18       3.878.680,18 

Αποθεματικό εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση  -  -  -                     (673.731,29)  -  -        (673.731,29)

Σχηματισμός αποθεματικών με απόφαση Γ.Σ.  -  -  -  -         218.731,91        (218.731,91)                         -   

Διανομή μερίσματος χρήσεως 2005  -  -  -  -  -     (3.851.230,00)     (3.851.230,00)

Αμοιβές μελών Δ.Σ. χρήσεως 2005  -  -  -  -  -        (320.973,41)        (320.973,41)

Υπόλοιπο την 31.12.2006   11.553.690,00    9.999.349,43      11.124.265,24                  (4.458.056,87)    13.800.810,54      6.769.009,96     48.789.068,30 

 Αποτελέσματα 

εις νέον 

 Σύνολο 

Καθαρής Θέσης 

 Εταιρία 

 Αποθεματικά εύλογης αξίας   Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

 Διαφορά 

υπέρ το άρτιο 

 Λοιπά 

Αποθεματικά 

 
  
Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 11-51) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Πληροφορίες για την Εταιρία 

Η εταιρία Unisystems Α.Ε. Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία (η Εταιρία) ιδρύθηκε το 1964 με την 

επωνυμία "Ηλεκτρονικοί Διερευνηταί Δοξιάδη Κέντρο Μελετών και Υπολογισμών ΕΠΕ" και μετατράπηκε το 1970 σε Ανώνυμη 

Εταιρία.  

Η Εταιρία δραστηριοποιείται 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 Αθήνα επί της οδού Στρ. Συνδέσμου αρ. 24 και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο, (site) είναι  

www.unisystems.gr.  

Η Εταιρία  είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (κλάδος πληροφορικής).  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας εγκρίθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου 2007  από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρίας. 

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

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου  Συνεργαζόμενες τράπεζες 
Δημήτριος Λιαρούτσος Πρόεδρος      (Μη εκτελεστικό μέλος) Alpha Bank 

EFG Eurobank Εργασίας 
Probank  
Εμπορική Τράπεζα 
Γενική Τράπεζα 
Τράπεζα Πειραιώς 
Αγροτική Τράπεζα 
Εθνική Τράπεζα 

Γεώργιος Δεληγιάννης Διευθύνων Σύμβουλος         
(Εκτελεστικό μέλος) 

Γεώργιος Αγουρίδης Αντιπρόεδρος     
(Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

Ανδρέας Δρυμιώτης Αντιπρόεδρος     
(Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

Λίζα – Ζαφείρω – Μαρίνα Βιντζηλαίου Σύμβουλος         
(Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

Άρης Γεωργιάδης Σύμβουλος         
(Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

Απόστολος Λαφογιάννης Σύμβουλος        (Εκτελεστικό μέλος) 
 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 16.05.2008.  
  
Εποπτεύουσα αρχή Ελεγκτής 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου,  
Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως 

Λουμιώτης Ι. Βασίλειος 
ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών  
1447/06/Β/86/11 Νομικός Σύμβουλος 
Αριθμός φορολογικού μητρώου Παναγιώτης Εμμ. Δέγλερης 
094029552  
  

 

 

http://www.unisystems.gr/
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

1. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

Οι Οικονομικές καταστάσεις της «Unisystems Α.Ε.Ε.» της 31ης Δεκεμβρίου 2006, που καλύπτουν την 36η  εταιρική χρήση από 

την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η  Δεκεμβρίου 2006, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 

μεταβάλλεται με την τυχόν αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, καθώς και 

την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών 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. 

Το I.A.S.B. έχει εκδώσει μια σειρά από πρότυπα, τα οποία αναφέρονται ως «I.F.R.S. Stable Platform 2005». Η Εταιρία 

εφαρμόζει τα Πρότυπα που την αφορούν και αναφέρονται στο I.F.R.S. Stable Platform 2005 από την 1η Ιανουαρίου 2005, το 

οποίο περιλαμβάνει, στο σύνολό του, τα ακόλουθα πρότυπα: 

 Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 
 Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα 
 Δ.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταμιακών ροών  
 Δ.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζημιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και μεταβολές στις Λογιστικές Μεθόδους 
 Δ.Λ.Π. 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 Δ.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήματος 
 Δ.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τομέα 
 Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια 
 Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις  
 Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα 
 Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζομένους 
 Δ.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης 
 Δ.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος 
 Δ.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισμού 
 Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 
 Δ.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων αποχώρησης προσωπικού 
 Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 
 Δ.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 
 Δ.Λ.Π. 30 Γνωστοποιήσεις με τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των ομοίων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων 
 Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 
 Δ.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά μετοχή 
 Δ.Λ.Π. 34 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 
 Δ.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 
 Δ.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 
 Δ.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 
 Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Καταχώρηση και αποτίμηση 
 Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 Δ.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. 
 Δ.Π.Χ.Π. 2 Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης  
 Δ.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 
 Δ.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικά συμβόλαια 
 Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες 
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Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π, απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η 

κρίση της Διοίκησης της Εταιρίας  κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και μεθόδων που έχουν υιοθετηθεί. Σημαντικές 

παραδοχές από την Διοίκηση της Εταιρίας για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται 

απαραίτητο. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων: Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(I.A.S.B.), καθώς και η Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) έχουν εκδώσει νέα πρότυπα και διερμηνείες που η εφαρμογή 

τους είναι υποχρεωτική για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Διοίκησης του 

Ομίλου και της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται 

παρακάτω:  

 Δ.Λ.Π. 19 (τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού : (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006) Αυτή η τροποποίηση παρέχει 

στις εταιρίες την επιλογή μίας εναλλακτικής μεθόδου αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Επίσης 

επιβάλλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης για περιπτώσεις όπου υπάρχουν προγράμματα συνταξιοδότησης με 

συμμετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την 

εφαρμογή της λογιστικής καθορισμένων παροχών. Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Καθώς ο 

Όμιλος και η Εταιρία δεν προτίθεται να αλλάξει την λογιστική πολιτική που έχει υιοθετηθεί για την αναγνώριση 

αναλογιστικών κερδών ή ζημιών και δεδομένου ότι δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα συνταξιοδότησης με συμμετοχή 

πολλών εργοδοτών (multi-employer plans), η υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης θα επηρεάσει μόνο την μορφή και 

την έκταση των γνωστοποιήσεων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Δ.Λ.Π. 39 (τροποποίηση), «Λογιστική Αντιστάθμιση Ταμιακών Ροών σε προβλεπόμενες ενδοεταιρικές 

συναλλαγές»: (Ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006). Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει ο συναλλαγματικός κίνδυνος μιας 

προβλεπόμενης συναλλαγής σε ξένο νόμισμα μεταξύ συνδεδεμένων μερών να προσδιοριστεί ως αντισταθμισμένο 

στοιχείο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, υπό τις εξής προυποθέσεις: α) η συναλλαγή γίνεται κατά κύριο 

λόγο σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα στο οποίο τηρούνται τα βιβλία της εταιρίας που διενεργεί τη συναλλαγή 

β) Ο συναλλαγματικός κίνδυνος θα επηρεάσει την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. Ο Όμιλος και η Εταιρία 

θεωρεί ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές του καταστάσεις. Ο Όμιλος και η 

Εταιρία εφαρμόζουν την τροποποίηση αυτή από 1η Ιανουαρίου 2006. 

 Δ.Λ.Π. 39 (τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η τροποποίηση αυτή αλλάζει 

τον ορισμό των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ταξινομηθεί σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και 

περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόμησης χρηματοοικονομικών μέσων σε αυτή την κατηγορία. Ο Όμιλος και η Εταιρία 

θεωρεί ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίπτωση στην κατάταξη των χρηματοοικονομικών 

μέσων. Ο Όμιλος και η Εταιρία εφαρμόζουν την τροποποίηση αυτή από 1η Ιανουαρίου 2006. 

 Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Π. 4 (τροποποίηση), «Χρηματοοικονομικές Εγγυήσεις»: (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006) Η 

τροποποίηση εισάγει την υποχρέωση για τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, που δεν θεωρούνται ασφαλιστήρια 

συμβόλαια, να καταχωρούνται στην υψηλότερη τιμή μεταξύ α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των εισπρακτέων 

εσόδων και εσόδων επομένων χρήσεων και β) της απαιτούμενης δαπάνης για το διακανονισμό της υποχρέωσης κατά 
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την ημερομηνία του ισολογισμού. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου 

και της Εταιρίας.  

 Δ.Π.Χ.Π. 1 (τροποποίηση), «Πρώτη υιοθέτηση των διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» 

και Δ.Π.Χ.Π. 6 (τροποποίηση), «Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων»: (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). 

Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία αφού ούτε για πρώτη φορά υιοθετούνται τα Δ.Π.Χ.Π. ούτε διενεργείται 

έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων. Συνεπώς δεν θα επιφέρουν καμία μεταβολή στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Δ.Π.Χ.Π. 6: Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων: (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Δεν έχει εφαρμογή στον 

Όμιλο και την Εταιρία και δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στις οικονομικές καταστάσεις.  

 Δ.Π.Χ.Π. 7: Χρηματοπιστωτικά μέσα. Γνωστοποιήσεις: (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2007). Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί 

περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης 

πληροφόρησης και συγκεκριμένα απαιτεί τη γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την 

έκθεση σε κινδύνους προερχόμενους από χρηματοοικονομικά μέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς 

(επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς). Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΔΛΠ 30 

(Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) και τις απαιτήσεις 

γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32, (Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρμογή σε όλες 

τις εταιρίες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η σχετική προσαρμογή του ΔΛΠ 1 

αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μίας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται 

η διαχείριση αυτών.Εκτιμάται ότι η εφαρμογή του δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρίας και του Ομίλου.  

 ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τομείς: (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2009) Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 Οικονομικές 

Πληροφορίες κατά τομέα και υιοθετεί μια διοικητική προσέγγιση αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες που 

δίνονται κατά τομέα. Η πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για 

την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Αυτή η 

πληροφόρηση μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισμό και κατάσταση 

αποτελεσμάτων και οι εταιρίες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συμφωνίες αναφορικά με τις εν λόγω διαφορές. 

Ο Όμιλος είναι στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. Το 

ΔΠΧΠ 8 δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 3: Δικαιώματα εκπομπών ρύπων: Η διερμηνεία αυτή μετά από μικρό χρονικό διάστημα αποσύρθηκε 

από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.). 

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 4: «Προσδιορισμός κατά πόσο μία συμφωνία περιέχει μία μίσθωση»: (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 

2006). Ο προσδιορισµός αν µία συµφωνία είναι ή περιέχει µία µίσθωση, πρέπει να βασίζεται στην ουσία της 

συµφωνίας και απαιτεί µία εκτίµηση του αν: (α)  η εκπλήρωση της συµφωνίας είναι εξαρτηµένη από τη χρήση ενός 

ορισµένου στοιχείου ή στοιχείων, και (β) η συµφωνία εκχωρεί ένα δικαίωµα για χρήση του περιουσιακού στοιχείου. 

Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία και δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στις οικονομικές καταστάσεις.  
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 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 5: «Δικαιώματα σε συμφέροντα που προέρχονται από κεφάλαια παροπλισμού, αποκατάστασης 

και περιβαλλοντικής αναμόρφωσης»: (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2006). Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την 

Εταιρία και δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στις οικονομικές καταστάσεις.  

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 6: «Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη αγορά – Απόβλητα ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»: (σε ισχύ από 1η Δεκεμβρίου 2005). Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και 

την Εταιρία και δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στις οικονομικές καταστάσεις.  

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 7: Εφαρμόζοντας την μέθοδο επαναδιατυπώσεως σύμφωνα με το ΔΛΠ 29 «Χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονομίες»: (σε ισχύ από 1η Μαρτίου 2006). Η Διερμηνεία 7 απαιτεί όπως 

στην περίοδο κατά την οποία μια εταιρία διαπιστώνει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του νομίσματος 

λειτουργίας της, χωρίς να υπήρξε υπερπληθωρισμός την προηγούμενη περίοδο, να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 

29 σαν να ήταν πάντοτε οικονομία σε κατάσταση υπερπληθωρισμού. Η Διερμηνεία 7 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο 

και την Εταιρία και δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στις οικονομικές καταστάσεις.  

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 8: Πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 2: (σε ισχύ από 1η Μαΐου 2006). Η Διερμηνεία 8 διευκρινίζει ότι το 

ΔΠΧΠ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών εφαρμόζεται σε συναλλαγές στις οποίες μια εταιρία 

παραχωρεί συμμετοχικούς τίτλους ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει μετρητά ή άλλα περιουσιακά 

στοιχεία (που βασίζονται στην τιμή των μετοχών της), όταν το προσδιορίσιμο αντάλλαγμα που έχει ληφθεί φαίνεται 

να είναι χαμηλότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνονται. Η Διερμηνεία 8 δεν έχει εφαρμογή και δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στις οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 9: Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων: (σε ισχύ από 1η Ιουνίου 2006). Η Διερμηνεία 9 

απαιτεί όπως μια εταιρία εκτιμά κατά πόσο ένα συμβόλαιο περιέχει ένα ενσωματωμένο παράγωγο κατά τη στιγμή 

σύναψης του συμβολαίου, περίπτωση κατά την οποία απαγορεύει μεταγενέστερη επανεκτίμηση εκτός εάν υπάρχει 

μεταβολή στους όρους του συμβολαίου που μεταβάλλουν ουσιαστικά τις ταμιακές ροές. Η Διερμηνεία 9 δεν έχει 

εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία και δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στις οικονομικές καταστάσεις.  

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 10: Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και Απομείωση: (σε ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2006) Η Διερμηνεία 

10 μπορεί να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, σε περίπτωση που αναγνωριστεί ζημία απομείωσης σε 

ενδιάμεση περίοδο αναφορικά με υπεραξία ή επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους διαθέσιμους προς πώληση ή μη 

εισηγμένους συμμετοχικούς τίτλους που τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η απομείωση δεν μπορεί να αντιλογιστεί 

σε επόμενες ενδιάμεσες ή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση διερευνά τις πιθανές επιδράσεις της 

διερμηνείας στις εργασίες του Ομίλου και της Εταιρίας παρ’ όλα ταύτα όμως εκτιμά πως δεν θα επιφέρει καμία 

μεταβολή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 11: ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές με Ίδιες Μετοχές και μεταξύ εταιριών ιδίου Ομίλου: (σε ισχύ από 1η 

Μαρτίου 2007) Αυτή η Διερμηνεία απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόμενο δικαίωμα επί 

συμμετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιμετώπισης ως αμοιβές που καθορίζονται από την αξία 

της μετοχής και διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους, ακόμη και στην περίπτωση όπου η εταιρία επιλέγει ή έχει 
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την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συμμετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι μέτοχοι της εταιρίας παρέχουν τους 

προς παραχώρηση τίτλους. Η Διερμηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις 

απλές τους οικονομικές καταστάσεις, προγράμματα όπου οι εργαζόμενοι τους λαμβάνουν δικαιώματα επί 

συμμετοχικών τίτλων της μητρικής εταιρίας. Η Διερμηνεία 11 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία, καθώς 

επίσης δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 12: Συμβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) : (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 

2008)Η Διερμηνεία 12 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να 

εφαρμόζουν τα υπάρχοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για να καταχωρήσουν τις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συμβάσεις 

παραχώρησης. Με βάση τη Διερμηνεία οι οργανισμοί αυτοί δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδομή ως 

ενσώματα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού κατά ή ένα ασώματο 

περιουσιακό στοιχείο. Η Διερμηνεία 12 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρία, καθώς επίσης δεν έχει ακόμη 

υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

2. Βάση ενοποίησης 

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

αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής : 

 «Οικονομικές Τεχνολογίες Α.Ε.»     54,24 % 

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

Σημειώνεται, επίσης, ότι η Εταιρία συμμετέχει την 31.12.2006 στις Κοινοπραξίες: 

 Κοινοπραξία Unisystems AE - Singular integrator AE, Αθήνα, με αναληφθέν έργο τη Μηχανογράφηση της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με ποσοστό συμμετοχής 50% και 

 Κοινοπραξία Unisystems AE - Singular integrator AE, Αθήνα, με αναληφθέν έργο τη Μηχανογράφηση της Υπηρεσίας του 

Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών έξι πόλεων  με ποσοστό συμμετοχής 50%. 

Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω Κοινοπραξίες: 

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 Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 31 παράγ. 13 και 14. 

γ) Η Εταιρία, μέσω σχετικής τιμολογήσεως, έχει καταχωρήσει στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις την αναλογία της 

αμοιβής της επί των ανωτέρω αναφερόμενων έργων που έχουν εκτελεστεί από τις Κοινοπραξίες μέχρι την 31.12.2006. 
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Συνεπώς έχει πραγματοποιηθεί η αναλογική ενοποίηση των Κοινοπραξιών αυτών στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρίας, όπως σχετικά προβλέπεται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 31 παραγρ. 15. 

Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, και επειδή οι Κοινοπραξίες αυτές  δεν έχουν ουσιώδες ενδιαφέρον, δεν 

περιλήφθηκαν εκ νέου στην ενοποίηση. 

Η Εταιρία τον Ιούλιο του 2006 ίδρυσε, σε συνεργασία με την Ολλανδική εταιρία ParkMobile Group B.V., την εταιρία  Park 

Mobile Hellas Α.Ε. συμμετέχοντας στο μετοχικό της κεφάλαιο με ευρώ 800.000,00 ή ποσοστό 40%. Η εταιρία Park Mobile Hellas 

Α.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την εφαρμογή και τη λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης σε περιοχές του κέντρου του Δήμου Αθηναίων». Η Park Mobile Hellas Α.Ε. περιλήφθηκε για πρώτη φορά στις 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2006 της Εταιρίας με την μέθοδο της καθαρής θέσης. 

3. Βάση παρουσίασης 

Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ.  Έχουν καταρτιστεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα 

ακίνητα της Εταιρίας και τα χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση που έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους. 

Οι λογιστικές αρχές που παρατίθενται κατωτέρω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια τόσο στην κλειόμενη όσο και στην 

προηγούμενη χρήση. 

4. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι βασικές λογιστικές αρχές, βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες, κατά πάγια τακτική, 

εφαρμόζει η Εταιρία και ο Όμιλος, είναι οι ακόλουθες  

(α) Ενσώματα πάγια  

Τα ενσώματα πάγια (εκτός των ακινήτων) αποτιμώνται στις αξίες κτήσεως, μειωμένες κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις 

τους. 

Τα ακίνητα της Εταιρίας (γήπεδα και κτίρια) αποτιμώνται στην εύλογη αξία που προσδιορίζεται από μελέτη ανεξάρτητου 

εκτιμητή. 

Οι μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οφέλη που ενσωματώνονται σε ένα κονδύλι 

των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.  Όλες οι άλλες δαπάνες καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, ως έξοδο, κατά 

την πραγματοποίησή τους. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων με την ευθεία μέθοδο απόσβεσης καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής των παγίων περιουσιακών στοιχείων.   

Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής έχει ως ακολούθως: 
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Κτίρια 12-20 έτη 

Έπιπλα και εξοπλισμός 3-12 έτη 

Λογισμικό 3-4 Έτη 

Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

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

άμεσα, ως έξοδο, στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας 

καταχωρούνται, στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

(β) Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία, που αποκτούνται από μια επιχείρηση, καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως τους.  

Έρευνα και ανάπτυξη: Οι δαπάνες σε δραστηριότητες έρευνας με την προοπτική απόκτησης νέων επιστημονικών και τεχνικών 

γνώσεων και αντιλήψεων, καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.  

Οι δαπάνες σε δραστηριότητες ανάπτυξης, 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 άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

δεν υπολείπεται της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας της 31.12.2006. 

Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού καταχωρούνται στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία και αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως, μείον 

τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. 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. 

 (γ) Επενδύσεις 

Επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους και άλλα αξιόγραφα: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν καταχωρηθεί 

ως διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία καθώς δεν κατέχονται για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης και δεν έχουν 

δημιουργηθεί από την Εταιρία ή δεν είναι κρατούμενα έως τη λήξη.  Τα διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία περιέχουν, μετοχές 

και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. 
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Μετά από την αρχική καταχώρηση όλα τα διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων βασίζεται στην χρηματιστηριακή τιμή τους κατά την ημερομηνία κλεισίματος 

ισολογισμών χωρίς να αφαιρούνται τα έξοδα συναλλαγής. 

Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από μεταβολή στην εύλογη αξία των διαθεσίμων προς πώληση περιουσιακών 

στοιχείων καταχωρούνται απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία εισπραχθούν ή εκποιηθούν, το 

συσσωρευμένο κέρδος ή ζημία που είχε καταχωρηθεί στην Καθαρή Θέση μεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων. 

(δ) Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσεως και της ρευστοποιήσιμης αξίας. 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. 

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. 

(ε) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, εκτός από τα αποθέματα και τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, επισκοπούνται σε 

κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν υπάρχει κάποια ένδειξη απομείωσης της αξίας 

τους.  Εάν υπάρχει τέτοια ένδειξη, εκτιμάται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. 

Η ζημία απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα, όταν το ανακτήσιμο ποσό  του περιουσιακού στοιχείου είναι χαμηλότερο 

από την αξία που εμφανίζεται στον ισολογισμό. 

Αν σε μια μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της ζημίας από την απομείωση της αξίας μειωθεί (ανάκτηση αξίας) και η μείωση 

μπορεί να συσχετισθεί αντικειμενικά με γεγονός που επήλθε μετά το σχηματισμό της πρόβλεψης, η πρόβλεψη αντιστρέφεται 

μέσω της κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην Διερμηνεία 10 

(Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 10). 

Το ανακτήσιμο ποσό ενός συμμετοχικού τίτλου είναι η εύλογη αξία του.  Το ανακτήσιμο ποσό ενός χρεογράφου και των 

εξαγορασθέντων τίτλων, επανεκτιμώμενων σε εύλογη αξία, υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 

ταμιακών ροών, προεξοφλημένων με το τρέχον επιτόκιο της αγοράς.  Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις δεν προεξοφλούνται. 
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(στ) Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες, που συνήθως έχουν όρο εξόφλησης 30 – 90 ημέρες, καταχωρούνται αρχικά στην αξία της 

συναλλαγής. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες και τρίτους εξετάζονται, ως προς την εισπραξιμότητά τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν 

υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται, με βάση τους συμβατικούς 

όρους, διενεργείται σχετική εγγραφή απομείωσης. Το ύψος της απομείωσης διαμορφώνεται από την διαφορά που προκύπτει 

μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, οι οποίες 

προεξοφλούνται με το πραγματικό επιτόκιο. Οι ζημιές απομείωσης, που προκύπτουν, καταχωρούνται απ’ ευθείας στα 

αποτελέσματα.  

(ζ) Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο και τις καταθέσεις όψεως, καθώς 

επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, όπως τα ομόλογα και τις τραπεζικές καταθέσεις τριμήνου 

λήξεως. Τα ομόλογα είναι χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων.  

(η) Μερίσματα 

Τα μερίσματα των κοινών μετοχών καταχωρούνται, ως υποχρέωση, στην χρήση που θα ανακοινωθούν και θα εγκριθούν από 

την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

(θ) Προβλέψεις 

Μία πρόβλεψη καταχωρείται στον ισολογισμό όταν η Εταιρία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα 

παρελθόντος γεγονότος και είναι προφανές ότι θα απαιτηθεί χρηματική εκροή για τακτοποίηση της υποχρέωσης.  Εάν η 

επίπτωση είναι σημαντική, οι προβλέψεις προσδιορίζονται με προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών εκροών 

με συντελεστή, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη χρονική χρηματική αξία και, όπου είναι πρόσφορο, τους ειδικούς κινδύνους που 

σχετίζονται με την υποχρέωση.  Η πρόβλεψη για εγγυήσεις βασίζεται στα ιστορικά δεδομένα των εγγυήσεων και στη στάθμιση 

όλων των πιθανών εκβάσεων έναντι των σχετικών πιθανοτήτων τους όταν τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες πωληθούν. 

(ι) 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.  



Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2006 
(από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2006) 
(ποσά σε ευρώ) 
 

 21 

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. Ο 

αναβαλλόμενος φόρος αποτιμάται 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. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται, κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την 

χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί τον αναβαλλόμενο φόρο. 

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 

(ια) Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό 

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. 

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).  
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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 με βάση την αναλογιστική μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων 

υποχρεώσεως (projected unit credit method). Ένα 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. 

Η Εταιρία αναγνώρισε το σύνολο των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών κατά την ημερομηνία μετάβασης, και σκοπεύει να 

αναγνωρίσει στις επόμενες χρήσεις τα αντίστοιχα κέρδη ή ζημίες με βάση τα προβλεπόμενα από το ΔΛΠ 19. Η Εταιρία 

εμφανίζει, ήδη, στον Ισολογισμό την ανωτέρω αναφερόμενη υποχρέωση στο προσωπικό της. 

(ιβ) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής.  Τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού, μετατρέπονται σε Ευρώ με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή.  Οι 

συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα μη 

νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα, τα οποία εμφανίζονται στην εύλογη αξία, 

μετατρέπονται σε Ευρώ με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες προσδιορισμού της εύλογης αξίας. 

(ιγ) Καταχώρηση εσόδων 

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: 

 Έσοδα από πωλήσεις αγαθών  

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και οι ωφέλειες 

έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή.  
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 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της 

συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  Το στάδιο ολοκλήρωσης εκτιμάται βάσει των πιστοποιήσεων των 

εκτελεσθεισών εργασιών. Δεν καταχωρείται έσοδο εάν υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες, όσον αφορά την ανάκτηση του 

οφειλόμενου τιμήματος, του σχετιζόμενου με τα κόστη ή την πιθανή επιστροφή των αγαθών. 

 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 ταμιακών ροών, προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται 

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

 Έσοδα από ενοίκια  

Τα έσοδα από ενοίκια καταχωρούνται με την ευθεία μέθοδο με βάση τους όρους της μίσθωσης. 

(ιδ) Επιχορηγήσεις 

Η επιχορήγηση καταχωρείται όταν υπάρχει εύλογη διασφάλιση ότι θα εισπραχθεί και η Εταιρία θα συμμορφωθεί με τους όρους 

που συνδέονται με την επιχορήγηση.  Οι επιχορηγήσεις που αποζημιώνουν την Εταιρία για πραγματοποιηθείσες δαπάνες 

καταχωρούνται, ως έσοδο, με συστηματική βάση στην ίδια περίοδο που πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες επιχορήγησης.  Οι δε 

επιχορηγήσεις, που λαμβάνονται για το κόστος περιουσιακού στοιχείου, κατανέμονται στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων, 

ως έσοδο, με συστηματική βάση σε όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. 

(ιε) Μισθώσεις 

Συμφωνίες μισθώσεων, όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μια 

συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας του στοιχείου 

αυτού, 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. 

Η Εταιρία δεν κατέχει πάγια στοιχεία με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

(ιστ) Πληροφόρηση κατά τομέα 

Τομέας είναι ένα ευδιάκριτο συστατικό στοιχείο της Εταιρίας, 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.  
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Η Εταιρία δραστηριοποιείται μόνο στην Ελλάδα και μόνο στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνολογίας. 

(ιζ) Συγκριτικά στοιχεία 

Η Εταιρία, για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε τη 31η Δεκεμβρίου 2006, χρησιμοποίησε 

συγκριτικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2005. 

5. Διαχείριση κινδύνων  

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου: Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα αποτελούνται από τραπεζικά 

δάνεια, μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων είναι η παροχή 

χρηματοδότησης για τις εργασίες του Ομίλου και της Εταιρίας. Η Εταιρία κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά 

μέσα, όπως εμπορικές απαιτήσεις και εμπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άμεσα από τις εργασίες της. Πολιτική της 

Εταιρίας, κατά τη διάρκεια του έτους, ήταν και παραμένει να μην ασχολείται με την εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Η Εταιρία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά 

υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμιακών ροών. 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας είναι ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος 

ρευστότητας, και ο πιστωτικός κίνδυνος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση κάθε ενός από 

αυτούς τους κινδύνους, οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω. 

(β) Πολιτική διαχείρισης κινδύνων: 

 Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου δεν υφίσταται διότι σχετίζεται κυρίως με τις υποχρεώσεις σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις .  Η Εταιρία δεν 

έχει τραπεζικό δανεισμό. Ο μικρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου εκτιμάται ότι δεν συνιστά σημαντικό κίνδυνο.  

 Κίνδυνος τιμής αγαθών 

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

 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 
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μετρητών, ο κίνδυνος απορρέει από τη μη τήρηση των συμβατικών όρων από τον αντισυμβαλλόμενο, με μέγιστη έκθεση ίση με 

τη λογιστική αξία των μέσων. Δεν υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου στην Εταιρία.  

 Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρία και ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζουν κίνδυνο ρευστότητας.  Είναι πιθανό αν υπάρξει επέκταση των έργων του Δημοσίου 

στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ να απαιτηθεί σημαντική χρηματοδότηση την οποία η Διοίκηση εκτιμά ότι μπορεί να εξασφαλίσει. 
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6. Ενσώματα πάγια 

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

Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια

 Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός Μηχανήματα

 Μεταφορικά 

Μέσα 

 Πάγια υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Κόστος κτήσης                          

την 1η Ιανουαρίου 2005 10.044.822,00   14.458.856,03   4.451.495,85     367.705,87        308.371,20        -                     29.631.250,95   

Προσθήκες -                     -                     551.169,39        -                     1.082,32            -                     552.251,71        

Απόκτηση θυγατρικής -                     -                     27.748,64          -                     -                     -                     27.748,64          

Πωλήσεις-Μειώσεις -                     -                     (28.325,03)         -                     (54.476,89)         -                     (82.801,92)         

την 31η Δεκεμβρίου 2005 10.044.822,00   14.458.856,03   5.002.088,85     367.705,87        254.976,63        -                     30.128.449,38   

Προσθήκες 5.950.524,69     65.365,95          984.105,65        357,14               -                     193.800,00        7.194.153,43     

Πωλήσεις-Μειώσεις -                     -                     (1.143.055,07)    -                     (9.452,03)           -                     (1.152.507,10)    

Λοιπές κινήσεις -                     17.363,00          (17.363,00)         -                     -                     -                     -                     

την 31η Δεκεμβρίου 2006 15.995.346,69   14.541.584,98   4.825.776,43     368.063,01        245.524,60        193.800,00        36.170.095,71   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις    

την 1η Ιανουαρίου 2005 -                     6.916.110,03     3.482.999,11     338.081,76        180.692,42        -                     10.917.883,32   

Αποσβέσεις Χρήσης -                     821.697,88        522.333,49        10.499,23          28.592,71          -                     1.383.123,31     

Απόκτηση θυγατρικής -                     -                     13.105,11          -                     -                     -                     13.105,11          

Αποσβέσεις πωληθέντων -

διαγραφέντων -                     -                     (63.344,37)         -                     (54.476,88)         -                     (117.821,25)       

την 31η Δεκεμβρίου 2005 -                     7.737.807,91     3.955.093,34     348.580,99        154.808,25        -                     12.196.290,49   

Αποσβέσεις Χρήσης -                     820.283,19        571.481,21        1.429,57            26.609,17          -                     1.419.803,14     

Αποσβέσεις πωληθέντων - 

διαγραφέντων -                     -                     (417.090,50)       -                     (3.303,27)           -                     (420.393,77)       

Λοιπές κινήσεις -                     3.775,32            (3.775,32)           -                     -                     -                     -                     

την 31η Δεκεμβρίου 2006 -                     8.561.866,42     4.105.708,73     350.010,56        178.114,15        -                     13.195.699,86   

Αναπόσβεστη αξία

την 31η Δεκεμβρίου 2005 10.044.822,00   6.721.048,12     1.046.995,51     19.124,88          100.168,38        -                     17.932.158,89   

την 31η Δεκεμβρίου 2006 15.995.346,69   5.979.718,56     720.067,70        18.052,45          67.410,45          193.800,00        22.974.395,85   

Όμιλος
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Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια

 Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός Μηχανήματα

 Μεταφορικά 

Μέσα 

 Πάγια υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Κόστος κτήσης                          

την 1η Ιανουαρίου 2005 10.044.822,00   14.458.856,03   3.892.629,15     367.705,87        308.241,20        -                  29.072.254,25   

Προσθήκες -                     -                     520.199,71        -                     924,37               -                  521.124,08        

Πωλήσεις-Μειώσεις -                     -                     (25.702,88)         -                     (54.476,89)         -                  (80.179,77)         

την 31η Δεκεμβρίου 2005 10.044.822,00   14.458.856,03   4.387.125,98     367.705,87        254.688,68        -                  29.513.198,56   

Προσθήκες 5.950.524,69     60.000,00          927.195,42        357,14               -                     193.800,00     7.131.877,25     

Πωλήσεις-Μειώσεις -                     -                     (1.141.195,07)    -                     (9.322,03)           -                  (1.150.517,10)    

την 31η Δεκεμβρίου 2006 15.995.346,69   14.518.856,03   4.173.126,33     368.063,01        245.366,65        193.800,00     35.494.558,71   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις    

την 1η Ιανουαρίου 2005 -                     6.916.110,03     3.085.149,92     338.081,76        180.689,16        -                  10.520.030,87   

Αποσβέσεις Χρήσης -                     821.697,88        420.762,86        10.499,23          28.561,40          -                  1.281.521,37     

Αποσβέσεις πωληθέντων -

διαγραφέντων -                     -                     (60.722,22)         -                     (54.476,88)         -                  (115.199,10)       

την 31η Δεκεμβρίου 2005 -                     7.737.807,91     3.445.190,56     348.580,99        154.773,68        -                  11.686.353,14   

Αποσβέσεις Χρήσης -                     816.059,04        494.703,23        1.429,57            26.567,71          -                  1.338.759,55     

Αποσβέσεις πωληθέντων - 

διαγραφέντων -                     -                     (416.527,33)       -                     (3.262,70)           -                  (419.790,03)       

την 31η Δεκεμβρίου 2006 -                     8.553.866,95     3.523.366,46     350.010,56        178.078,69        -                  12.605.322,66   

Αναπόσβεστη αξία

την 31η Δεκεμβρίου 2005 10.044.822,00   6.721.048,12     941.935,42        19.124,88          99.915,00          -                  17.826.845,42   

την 31η Δεκεμβρίου 2006 15.995.346,69   5.964.989,08     649.759,87        18.052,45          67.287,96          193.800,00     22.889.236,05   

Εταιρία

 

Δεν υπάρχουν βάρη, επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων  έναντι δανεισμού. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας 

και του Ομίλου  έχουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη. 

Σημειώνεται ότι η Εταιρία εντός του Α’ τριμήνου του 2006 προέβη στην αγορά οικοπέδου - ακινήτου επί της Λεωφόρου Αθηνών 

αρ. 110 στην Αθήνα, εκτάσεως 1.936,48 τετραγωνικών μέτρων. Η αγορά του οικοπέδου έγινε από ιδιώτη, αντί του συνολικού 

ποσού των 5.950.524,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων κτήσεως (συμβολαιογραφικά, φόρος μεταβίβασης κ.λ.π.) 

και θα χρησιμοποιηθεί  για την ανέγερση κτιρίου γραφείων και βοηθητικών χώρων που θα καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες 

της Εταιρίας. To τίμημα αγοράς του ανωτέρω οικοπέδου έχει εξοφληθεί πλήρως. 
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7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν:  

α) τα έξοδα ανάπτυξης λογισμικού και άλλων εφαρμογών για τα οποία η Εταιρία εκτιμά ότι η καθαρή αξία τους θα 

υπερκαλυφθεί από τις μελλοντικές πωλήσεις των προϊόντων αυτών.  

β) αγορασθέν λογισμικό.  

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

Ιδιοπαραγόμενα Αγορασθέντα Δικαιώματα χρήσης

Προγράμματα Η/Υ Προγράμματα Η/Υ Προγραμμάτων Η/Υ Σύνολο
Ποσά σε €

Κόστος κτήσης                                

την 1η Ιανουαρίου 2005 4.818.519,43                1.029.454,18             -                             5.847.973,61      

Προσθήκες 1.627.215,23                11.126,40                  -                             1.638.341,63      

Απόκτηση θυγατρικής -                                19,59                         -                             19,59                  

Απομείωση Αξίας -                                (9.900,00)                   -                             (9.900,00)            
την 31η Δεκεμβρίου 2005 6.445.734,66                1.030.700,17             -                             7.476.434,83      

Προσθήκες -                                19.165,98                  738.870,89                758.036,87         

Πωλήσεις-Μειώσεις -                                (19,59)                        -                             (19,59)                 
την 31η Δεκεμβρίου 2006 6.445.734,66                1.049.846,56             738.870,89                8.234.452,11      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις    

την 1η Ιανουαρίου 2005 2.240.298,53                874.160,05                -                             3.114.458,58      

Αποσβέσεις χρήσης 1.064.612,05                118.755,67                -                             1.183.367,72      

Απόκτηση θυγατρικής -                                734,99                       -                             734,99                
την 31η Δεκεμβρίου 2005 3.304.910,58                993.650,71                -                             4.298.561,29      

Αποσβέσεις χρήσης 1.275.163,25                41.014,21 49.258,06 1.365.435,52      
Αποσβέσεις πωληθέντων - 

διαγραφέντων -                                (19,59)                        -                             (19,59)                 

Λοιπές κινήσεις (430,95)                         430,95 -                             -                      
την 31η Δεκεμβρίου 2006 4.579.642,88                1.035.076,28             49.258,06                  5.663.977,22      

Αναπόσβεστη αξία

την 31η Δεκεμβρίου 2005 3.140.824,08                37.049,46                  -                             3.177.873,54      

την 31η Δεκεμβρίου 2006 1.866.091,78                14.770,28                  689.612,83                2.570.474,89      

Όμιλος 
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Ιδιοπαραγόμενα Αγορασθέντα Δικαιώματα χρήσης

Προγράμματα Η/Υ Προγράμματα Η/Υ Προγραμμάτων Η/Υ Σύνολο
Ποσά σε €

Κόστος κτήσης                                

την 1η Ιανουαρίου 2005 769.329,59                   1.029.454,18             -                          1.798.783,77      

Προσθήκες 451.507,71                   -                             -                          451.507,71         
την 31η Δεκεμβρίου 2005 1.220.837,30                1.029.454,18             -                          2.250.291,48      

Προσθήκες -                                16.745,00                  738.870,89             755.615,89         
την 31η Δεκεμβρίου 2006 1.220.837,30                1.046.199,18             738.870,89             3.005.907,37      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις    

την 1η Ιανουαρίου 2005 126.471,43                   874.160,05                -                          1.000.631,48      

Αποσβέσεις χρήσης 42.013,64                     118.244,67                -                          160.258,31         

Απόκτηση θυγατρικής -                                -                             -                          -                      
την 31η Δεκεμβρίου 2005 168.485,07                   992.404,72                -                          1.160.889,79      

Αποσβέσεις χρήσης 244.167,35                   38.593,29                  49.258,06               332.018,70         

Λοιπές κινήσεις (430,95)                         430,95                       -                          -                      
την 31η Δεκεμβρίου 2006 412.221,47                   1.031.428,96             49.258,06               1.492.908,49      

Αναπόσβεστη αξία

την 31η Δεκεμβρίου 2005 1.052.352,23                37.049,46                  -                          1.089.401,69      

την 31η Δεκεμβρίου 2006 808.615,83                   14.770,22                  689.612,83             1.512.998,88      

Εταιρία
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8. Υπεραξία επιχειρήσεως 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2006 περιλήφθησαν οι κατωτέρω θυγατρικές εταιρίες: 

Θυγατρικές 31.12.2006 31.12.2005

Οικονομικές Τεχνολογίες Α.Ε.  54,24% 54,24%

Uni-nortel Τεχνολογίες Επικοινωνίας (Ελλάς) Α.Ε. 70% 70%

Ποσοστό συμμετοχής

 

Στην προηγούμενη χρήση 2005, η Εταιρία αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρία Οικονομικές Τεχνολογίες Α.Ε. κατά 

9,24%, και απέκτησε ποσοστό συμμετοχής 70% στην εταιρία Uni-nortel Τεχνολογίες Επικοινωνίας (Ελλάς) Α.Ε. Η εύλογη αξία 

των συμμετοχών αυτών ήταν μικρότερη από την αξία κτήσεως τους, με συνέπεια να προκύψει υπεραξία ως εξής: 

Οικονομικές 

Τεχνολογίες Α.Ε.  

31.10.2005

Uni-nortel 

Τεχνολογίες 

Επικοινωνίας 

(Ελλάς) Α.Ε. 

31.7.2005 Σύνολο

Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεως της θυγατρικής προς την Εταιρία 550.005,51         -                      550.005,51         

Καταβληθέν τίμημα στη Θυγατρική -                      850.000,00         850.000,00         

Μείον:

Εύλογη αξία του αποκτηθέντος ποσοστού συμμετοχής 162.098,65         806.992,94         969.091,59         
Υπεραξία επιχειρήσεως           387.906,86             43.007,06          430.913,92 

 

9. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (τρέχουσες και αναβαλλόμενες) συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 

δικαίωμα και οι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  

Τα συμψηφισμένα ποσά, έχουν ως εξής :  

 31.12.2006  31.12.2005  31.12.2006  31.12.2005 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.021.682,18       1.412.574,78        1.044.205,20              1.183.215,58   

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (223.281,95)        (81.563,06)           (216.430,29)               (78.100,51)      

1.798.400,23       1.331.011,72        827.774,91                 1.105.115,07   

Η κίνηση του συμψηφισμένου υπολοίπου του λογαριασμού, έχει ως εξής:

 31.12.2006  31.12.2005  31.12.2006  31.12.2005 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.331.011,72       1.108.181,48        1.105.115,07              1.098.192,36   
Αναβαλλόμενος φόρος αποτελέσματος χρήσης 508.188,14          142.980,06           177.057,61                 (419.945,58)    

Αναβαλλόμενος φόρος που μεταφέρθηκε απευθείας στην           

καθαρή θέση (40.799,63)          79.850,18             (454.397,77)               426.868,29      
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.798.400,23       1.331.011,72        827.774,91                 1.105.115,07   

 Όμιλος Εταιρία

 Όμιλος Εταιρία
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 Υπόλοιπο   Καταχώρηση  Καταχώρηση   Υπόλοιπο  

 1.1.2006  στην Κατάσταση  στην   31.12.2006 

 Αποτελεσμάτων  Καθαρή Θέση 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 97.424,00            -                       -                             97.424,00        

Αποτίμηση χρεογράφων 119.597,22          -                       (119.597,22)               -                  

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών σε εργαζομένους 472.935,64          33.013,83             (8.045,53)                   497.903,94      

Αναγνωριζόμενες φορολογικά ζημίες 572.617,92          322.813,04           49.392,28                   944.823,24      

Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 150.000,00          331.531,00           -                             481.531,00      

Σύνολο Αναβαλλόμενων 

Φορολογικών Απαιτήσεων 1.412.574,78      687.357,87          (78.250,47)                 2.021.682,18  

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια -   175.131,17 -                             175.131,17

Αποτίμηση χρεογράφων 75.728,84            -                       (36.434,89)                 39.293,95        

Προβλέψεις 727,99                 -                       1.019,18                     1.747,17          

Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών 5.106,23              4.038,56               (2.035,13)                   7.109,66          

Σύνολο Αναβαλλόμενων 

Φορολογικών Υποχρεώσεων 81.563,06           179.169,73          (37.450,84)                 223.281,95     

Υπόλοιπο 1.331.011,72       508.188,14           (40.799,63)                 1.798.400,23   

 Υπόλοιπο   Καταχώρηση  Καταχώρηση   Υπόλοιπο  

 1.1.2005  στην Κατάσταση  στην   31.12.2005 

 Αποτελεσμάτων  Καθαρή Θέση 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 97.424,00            -   -   97.424,00        

Αποτίμηση χρεογράφων 3.281,33              116.315,89                 119.597,22      

Υποχρεώσεις καθορισμένων 

παροχών σε εργαζομένους

Αναγνωριζόμενες φορολογικά ζημίες -   572.617,92           -   572.617,92      
Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 150.000,00          -   -   150.000,00      

Σύνολο Αναβαλλόμενων 

Φορολογικών Απαιτήσεων

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

Αποτίμηση χρεογράφων 26.889,50            -   48.839,34                   75.728,84        

Προβλέψεις -   727,99                  -   727,99             
Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών 1.981,10              (2.079,04)             5.204,17                     5.106,23          

Σύνολο Αναβαλλόμενων 

Φορολογικών Υποχρεώσεων

Υπόλοιπο 1.108.181,48       142.980,06           79.850,18                   1.331.011,72   

Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, κατά 

τη διάρκεια της χρήσης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συμψηφισμοί, έχει ως εξής:

81.563,06       28.870,60           (1.351,05)             54.043,51                  

1.137.052,08      141.629,01          133.893,69                1.412.574,78  

886.346,75          (430.988,91)         17.577,80                   472.935,64      

Όμιλος
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 Υπόλοιπο   Καταχώρηση  Καταχώρηση  Υπόλοιπο  

 1.1.2006  στην Κατάσταση  στην   31.12.2006 

 Αποτελεσμάτων  Καθαρή Θέση 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 97.424,00            -                       -                             97.424,00        

Αποτίμηση χρεογράφων 491.848,61          -                       (491.848,61)               -                  

Υποχρεώσεις καθορισμένων 

παροχών σε εργαζομένους 443.942,97          21.307,23             -                             465.250,20      

Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 150.000,00          331.531,00           -                             481.531,00      

Σύνολο Αναβαλλόμενων 

Φορολογικών Απαιτήσεων 1.183.215,58      352.838,23          (491.848,61)               1.044.205,20  

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια -                      175.131,17           -                             175.131,17      

Αποτίμηση χρεογράφων 76.744,79            -                       (37.450,84)                 39.293,95        

Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών 1.355,72              649,45                  -                             2.005,17          

Σύνολο Αναβαλλόμενων 

Φορολογικών Υποχρεώσεων 78.100,51           175.780,62          (37.450,84)                 216.430,29     

Υπόλοιπο 1.105.115,07       177.057,61           (454.397,77)               827.774,91      

 Υπόλοιπο   Καταχώρηση  Καταχώρηση  Υπόλοιπο  

 1.1.2005  στην Κατάσταση  στην   31.12.2005 

 Αποτελεσμάτων  Καθαρή Θέση 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 97.424,00            -                       -   97.424,00        

Αποτίμηση χρεογράφων 15.125,03            -                       476.723,58                 491.848,61      

Υποχρεώσεις καθορισμένων 

παροχών σε εργαζομένους 864.513,93          (420.570,96)         -                             443.942,97      

Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 150.000,00          -   -   150.000,00      

Σύνολο Αναβαλλόμενων 

Φορολογικών Απαιτήσεων 1.127.062,96      (420.570,96)         476.723,58                1.183.215,58  

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

Αποτίμηση χρεογράφων 26.889,50            -   49.855,29                   76.744,79        

Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών 1.981,10              (625,38)                -   1.355,72          

Σύνολο Αναβαλλόμενων 

Φορολογικών Υποχρεώσεων 28.870,60           (625,38)                49.855,29                  78.100,51       

Υπόλοιπο 1.098.192,36       (419.945,58)         426.868,29                 1.105.115,07   

Εταιρία 

 

Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο, ορισμένα εισοδήματα δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της απόκτησής τους, αλλά κατά το 

χρόνο διανομής τους στους μετόχους. Η λογιστική αρχή της Εταιρίας είναι να καταχωρεί αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος για 

τα εισοδήματα αυτά, κατά το χρόνο διανομής τους, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησής τους. 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η Εταιρία για τη χρήση 2006 είναι 29% (χρήση 2005 32%). Σύμφωνα 

με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο, οι συντελεστές με τους οποίους φορολογείται το εισόδημα των Ανωνύμων Εταιριών, 
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μειώνονται σταδιακά από 35% σε 25%. Ειδικότερα για τη χρήση 2006, μειώνεται από 32% σε 29%, ενώ από την χρήση 2007 

και μετά διαμορφώνονται σε 25%. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος για μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές, καταχωρείται κατά την έκταση που η 

πραγματοποίηση φορολογικών μελλοντικών κερδών είναι πιθανή.  

 

10. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα αποτελούνται από: 

 31.12.2006  31.12.2005  31.12.2006  31.12.2005 

Εισηγμένες στο ΧΑΑ μετοχές                      -        1.454.850,09                       -      1.454.850,09 

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων    5.907.175,77    10.816.357,85     5.907.175,77  10.816.357,85 

Μη εισηγμένες μετοχές    1.801.086,94         764.592,90     2.712.143,84    1.862.830,93 
 Σύνολο    7.708.262,71    13.035.800,84     8.619.319,61  14.134.038,87 

         Όμιλος        Εταιρία

 

Οι μη εισηγμένες μετοχές αποτιμήθηκαν στη εύλογη αξία τους. Η αξία κτήσεώς τους ανέρχεται, την 31.12.2006, σε ευρώ 

7.356.364,50 και η διαφορά αποτιμήσεως των σε ευρώ 4.644.220,66. 

Αναλυτικότερα οι μετοχές και τα χρεόγραφα που κατέχει η Εταιρία την 31.12.2006 έχουν ως εξής: 

Eίδος
 %              

Συμμετοχής 
 Αξία κτήσης 

 Διαφορές 

αποτίμησης 

 Εύλογη αξία      

31.12.2006 
 Σημείωση 

Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. 54,24%      3.217.957,26    (2.779.796,09)       438.161,17  ολική ενοποίηση 

CREATIVE MARKETING A.E. 40%         692.589,87       (692.588,87)                  1,00  δεν ενοποιήθηκε 

ITEC A.E. 34%         726.450,47       (726.449,47)                  1,00  δεν ενοποιήθηκε 

UNI - NORTEL A.E. 70%         850.000,00       (377.104,27)       472.895,73  ολική ενοποίηση 

PARKMOBILE HELLAS A.E. 40%         800.000,00         (68.281,96)       731.718,04  μέθοδος της καθαρής θέσης 

PROBANK A.E.  <5%         570.000,00                       -         570.000,00 

AKΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΚΟ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.  <5%         499.366,90                       -         499.366,90 

     7.356.364,50    (4.644.220,66)    2.712.143,84 

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑLPHA ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

OΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ      5.750.000,00        157.175,77    5.907.175,77 

Σύνολο    13.106.364,50    (4.487.044,89)    8.619.319,61 

 

Στις εταιρίες ITEC και CREATIVE MARKETING παρά το γεγονός ότι η Εταιρία κατέχει σημαντικό ποσοστό στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο, δεν ασκεί καμία ουσιώδη επιρροή, δεδομένου ότι οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της κάθε εταιρίας ασκούν έλεγχο στις εταιρίες αυτές αφού κατέχουν ενιαία το υπόλοιπο ποσοστό και συγκροτούν 

την απόλυτη πλειοψηφία. 
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11. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 31.12.2006  31.12.2005  31.12.2006  31.12.2005 

 Εγγυήσεις ενοικίων 43.570,25          43.934,25                                 -                          -   

 Εγγυήσεις μισθώσεων αυτοκινήτων 13.632,02          13.268,02                    13.268,02           13.268,02 

 Εγγυήσεις σε ΔΕΚΟ 12.379,47          12.379,47                    11.977,56           11.977,56 

 Λοιπές εγγυήσεις 500,00               500,00                              500,00                500,00 
 Σύνολο           70.081,74           70.081,74           25.745,58           25.745,58 

         Όμιλος          Εταιρία

 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. 

 

12. Αποθέματα 

Τα αποθέματα την 31.12.2006 αναλύονται ως κάτωθι: 

 31.12.2006  31.12.2005  31.12.2006  31.12.2005 

Εμπορεύματα 3.819.844,27 4.009.347,45 3.753.954,53 3.887.278,45
Εργαλεία 328.127,57 286.882,99 328.127,57 286.882,99
Σύνολο 4.147.971,84 4.296.230,44 4.082.082,10 4.174.161,44

         Όμιλος          Εταιρία

 
 

13. Απαιτήσεις από πελάτες 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες, αναλύονται ως εξής: 

 

 31.12.2006  31.12.2005  31.12.2006  31.12.2005 

Πελάτες Εσωτερικού 16.105.490,15   16.866.483,40           15.636.806,48    16.797.256,36 

Πελάτες Εξωτερικού 2.606.382,84     1.760.118,24                  960.955,57         310.738,48 

Πελάτες - Ελληνικό Δημόσιο 601.341,08        1.940.771,38                  601.341,08      1.940.771,38 

Ν.Π.Δ.Δ.& Δημόσιες Επιχειρήσεις 162.213,86        383.725,82                     162.213,86         383.725,82 

Επιταγές εισπρακτέες 260.909,68        165.637,47                     242.829,80         165.637,47 

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων από πελάτες    19.736.337,61    21.116.736,31         17.604.146,79    19.598.129,51 

 Όμιλος  Εταιρία 

 

 



Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2006 
(από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2006) 
(ποσά σε ευρώ) 
 

 35 

 

14. Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2006  31.12.2005  31.12.2006  31.12.2005 

Προκαταβολές προσωπικού           33.759,21           47.032,14                27.346,08           44.900,00 

Προκαταβολές σε δικαιούχους αμοιβών           34.230,00           65.459,28                34.230,00           65.459,28 

Προκαταβολές σε προμηθευτές           25.800,17         155.172,35                25.800,17         155.172,35 

Ελληνικό Δημόσιο προκαταβλημένοι &   

παρακρατημένοι φόροι         476.144,39 850.483,38              474.396,94         747.822,16 

Δεσμευμένοι λογαριασμοί -                     800.000,00 -                          -                     

Έξοδα επομένων χρήσεων & λοιποί χρεώστες 155.211,85        18.298,87 154.035,77             -                     

Σύνολο         725.145,62      1.936.446,02              715.808,96      1.013.353,79 

 Όμιλος  Εταιρία 

 

 

15. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο των εταιριών του Ομίλου και τραπεζικές καταθέσεις, διαθέσιμες σε πρώτη 

ζήτηση και έχουν ως ακολούθως: 

 31.12.2006  31.12.2005  31.12.2006  31.12.2005 

Ταμείο 722.480,51 391.309,84 718.999,69 390.624,67
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε ευρώ 9.278.722,94 6.228.668,01 8.310.611,98 4.827.315,37
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 9.486,96 28.232,91 9.486,96 28.232,91
Σύνολο 10.010.690,41 6.648.210,76 9.039.098,63 5.246.172,95

           Όμιλος        Εταιρία

 

Οι καταθέσεις σε Ξ.Ν. αποτιμήθηκαν με τις ισοτιμίες της Ε.Κ.Τ. της 31.12.2006, οι δε συναλλαγματικές διαφορές που 

προέκυψαν καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

16. Καθαρή Θέση 

i) Μετοχικό κεφάλαιο – Διαφορά υπέρ το άρτιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2006 αποτελείται από 38.512.300 ονομαστικές κοινές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία. 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 ευρώ 

11.553.690,00 και η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σε ευρώ 9.999.349,43. 
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ii) Αποθεματικά (διάφορα) 

Τα αποθεματικά της Εταιρίας αποτελούνται από: 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

 Τακτικό αποθεματικό     2.978.971,11     2.770.527,75     2.976.317,14     2.767.873,78 

 Ειδικά αποθεματικά     5.040.364,87     5.040.364,87     5.040.364,87     5.040.364,87 

 Έκτακτα αποθεματικά     3.383.906,38     3.383.906,38     3.383.906,38     3.383.906,38 

 Αποθεματικά εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών 

 περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση   (1.301.156,51)   (1.228.204,49)   (4.458.056,87)   (3.784.325,58)

 Αποθεματικά εύλογης αξίας παγίων   11.124.265,24   11.124.265,24   11.124.265,24   11.124.265,24 

 Αφορολόγητα αποθεματικά     1.453.122,73     1.453.122,73     1.453.122,73     1.453.122,73 

 Αποθεματικά από απαλλασόμενα έσοδα        832.094,32        821.805,77        832.094,32        821.805,77 

 Αποθεματικά φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο        115.005,10        115.005,11        115.005,10        115.005,10 

 Σύνολο   23.626.573,24   23.480.793,36   20.467.018,91   20.922.018,29 

         Όμιλος        Εταιρία

 

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται, με βάση το Ν. 2190/1920, με παρακράτηση 5% από τα καθαρά κέρδη μετά φόρους και 

πριν την διανομή του μερίσματος, μέχρι που να καλύψει το 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Τα ειδικά και έκτακτα αποθεματικά προέρχονται από φορολογηθέντα κέρδη και μπορούν να διανεμηθούν με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση.  

Τα αφορολόγητα και τα κατά ειδικό τρόπο φορολογηθέντα αποθεματικά προέρχονται από τα κέρδη πωλήσεων χρεογράφων και 

από έσοδα τόκων. Σε περίπτωση διανομής τους θα φορολογηθούν με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή της χρήσης αυτής. 

iii) Αποτελέσματα εις νέο 

Στην χρήση 2006, o Όμιλος και η Εταιρία πραγματοποίησαν κερδοφόρο αποτέλεσμα εξ ευρώ 2.843.803,19 και 3.878.680,18 

αντίστοιχα το οποίο μαζί με τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων διαμόρφωσε το υπόλοιπο κερδών εις νέο της 31ης Δεκεμβρίου 

2006, του Ομίλου και της Εταιρίας σε ευρώ 4.040.339,05 και 6.769.009,96 αντίστοιχα. 

17. Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών σε εργαζόμενους 

H Εταιρία καταχωρεί, ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα αξία της νομικής 

δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό, που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. 

Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης. Συγκεκριμένα, η σχετική μελέτη αφορούσε στην 

διερεύνηση και υπολογισμό των αναλογιστικών μεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον Ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων 

κάθε επιχείρησης. 

Όπως προκύπτει από την αναλογιστική μελέτη που έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή, η επιχείρηση δεν εφαρμόζει επίσημα ή 

ανεπίσημα κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους εργαζόμενους της, το οποίο να δεσμεύεται για παροχές σε 

περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόμενων. Το μόνο πρόγραμμα που βρίσκεται εν ισχύ είναι η συμβατική υποχρέωση με βάση 
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την ισχύουσα νομοθεσία Ν.2112/1920 και 3198/1955 για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης του 

προσωπικού. 

Η σχετική υποχρέωση της Εταιρίας, αναλύεται ως εξής: 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Παρούσα αξία δεδουλευμένων υποχρεώσεων 1.542.324,88  1.859.560,45 3.541.299,74 1.411.709,94 1.775.771,91  3.458.055,73 

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος -                  -                -                -                 -                  -                 

1.542.324,88  1.859.560,45 3.541.299,74 1.411.709,94 1.775.771,91  3.458.055,73 

Μη καταχωρημένα αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) 449.290,90     -                -                449.290,90    -                  -                 

Υποχρέωση στον Ισολογισμό 1.991.615,78  1.859.560,45 3.541.299,74 1.861.000,84 1.775.771,91  3.458.055,73 

     Όμιλος     Εταιρία

 

Η κίνηση του ανωτέρω υπολοίπου, καθώς και τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων, έχουν ως 
εξής: 

Όμιλος Εταιρία
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 1.1.2004 3.412.751,33   3.276.177,19    

Κόστος απασχόλησης χρήσης 2004 123.689,73      121.927,31       

Χρηματοοικονομικό κόστος χρήσης 2004 60.844,44        59.951,23         

Πληρωθείσες αποζημιώσεις χρήσης 2004 (55.985,76)       -                    
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2004 3.541.299,74   3.458.055,73    

Κόστος απασχόλησης χρήσης 2005 129.601,54      126.114,31       

Χρηματοοικονομικό κόστος χρήσης 2005 63.752,09        62.009,95         

Απόκτηση θυγατρικής εταιρίας 70.311,19        -                    

Πληρωθείσες αποζημιώσεις χρήσης 2005 (1.945.404,11)  (1.870.408,08)   

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005 1.859.560,45   1.775.771,91    

Κόστος απασχόλησης χρήσης 2006 174.732,19      130.014,75       

Χρηματοοικονομικό κόστος χρήσης 2006 70.488,75        63.927,79         

Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη αποχωρήσαντος προσωπικού (562.456,51)     (558.004,51)      

Μη καταχωρημένα αναλογιστικά κέρδη 449.290,90      449.290,90       
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2006 1.991.615,78   1.861.000,84     

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης  1.1.-31.12.2006  1.1.-31.12.2005  1.1.-31.12.2004  1.1.-31.12.2006  1.1.-31.12.2005  1.1.-31.12.2004 

Κόστος Τρέχουσας Υπηρεσίας 174.732,19      129.601,54       123.689,73        130.014,75      126.114,31     121.927,31      

Επιτοκιακό Κόστος 70.488,75        63.752,09         60.844,44          63.927,79        62.009,95       59.951,23        

Καθαρές Αναλογιστικές Ζημίες που 

καταχωρήθηκαν στη χρήση -                   -                    -                     -                   -                  -                   

Σύνολο (περιλαμβάνεται στις αμοιβές 

προσωπικού) 245.220,94      193.353,63       184.534,17        193.942,54      188.124,26     181.878,54      

ΕταιρίαΌμιλος

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές, που χρησιμοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς, είναι οι εξής: 

 Υποθέσεις 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

 Επιτόκιο Προεξόφλησης 4,10% 3,60% 3,60% 4,10% 3,60% 3,60%

 Μελλοντικές Αυξήσεις Μισθών 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

 Μέση Εναπομένουσα Εργάσιμη Ζωή 10,17 11,91 11,91 10,17 11,91 11,91

Όμιλος Εταιρία
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18. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 

Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων περιουσιακών  στοιχείων αναλύεται ως ακολούθως: 

 Όμιλος  Εταιρία 

 Υπόλοιπο επιχορήγησης την 1.1.2005           313.058,19           313.058,19 

 Εισπράξεις χρήσης 1.1-31.12.2005             91.995,25             91.995,25 

 Μεταφορά σε αποτελέσματα αναλογίας  1.1-31.12.2005            (30.571,34)            (30.571,34)

 Υπόλοιπο επιχορήγησης την 31.12.2005           374.482,10           374.482,10 

 Εισπράξεις χρήσης 1.1-31.12.2006           161.679,22           161.679,22 

 Μεταφορά σε αποτελέσματα αναλογίας 1.1-31.12.2006          (100.920,90)          (100.920,90)
 Υπόλοιπο επιχορήγησης την 31.12.2006           435.240,42           435.240,42 

 

19. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 31.12.2006  31.12.2005  31.12.2006  31.12.2005 

 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 1.926.124,00 1.076.124,27 1.926.124,00 1.076.124,27
Σύνολο 1.926.124,00 1.076.124,27 1.926.124,00 1.076.124,27

          Όμιλος        Εταιρία

 

Το υπόλοιπο αφορά πρόσθετα ποσά πέραν των συμβατικών που ενδέχεται να καταβληθούν στο προσωπικό κατά την 

αποχώρηση του ή και άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΠ 37 «Ενδεχόμενες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις» 

 

20. Προμηθευτές 

Τα υπόλοιπα προμηθευτών αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2006  31.12.2005  31.12.2006  31.12.2005 

 Προμηθευτές εσωτερικού           3.315.461,89           4.257.167,24           4.068.800,83           4.457.231,57 

 Προμηθευτές εξωτερικού           4.802.889,46           4.585.148,58           1.360.990,09           1.522.841,36 

 Επιταγές πληρωτέες                 34.558,56                62.364,96                34.558,56                34.884,36 

 Σύνολο           8.152.909,91           8.904.680,78           5.464.349,48           6.014.957,29 

 Όμιλος  Εταιρία 
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21. Δανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2006  31.12.2005  31.12.2006  31.12.2005 

 Δανειακές υποχρεώσεις 

 Τραπεζικά Δάνεια  

 ·   ALPHA BANK 588.736,37   600.082,98 -               -                  

 ·   EFG 221.444,91   331.188,59 -               -                  
 Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 810.181,28  931.271,57 -              -                 

 Όμιλος  Εταιρία 

 

Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων είναι οι εξής: 

Όμιλος 

 Μέχρι 6 

μήνες 

 6 με 12 

μήνες 

 12 με 24 

μήνες  Σύνολο 

 31.12.2005 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων                   -     931.271,57                  -         931.271,57 

 31.12.2006 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων    810.181,28                  -                    -         810.181,28 

 

22. Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού αφορά σε:  

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Φόρος εισοδήματος χρήσης 624.070,97 1.211.953,50 624.070,97 1.211.953,50

Σύνολο 624.070,97 1.211.953,50 624.070,97 1.211.953,50

           Όμιλος            Εταιρία 

 

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.   

Από το διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003, 2004 και 2005, ο οποίος ολοκληρώθηκε εντός του μηνός Ιουλίου 

2006, καταλογίσθηκε επιπλέον φόρος εισοδήματος και φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, συνολικού ποσού ευρώ 

352.651,00 οι οποίοι βάρυναν τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 2006. 
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Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των ενοποιούμενων εταιριών έχουν ως εξής: 

Ενοποιούμενες εταιρίες 
Ανέλεγκτες  

φορολογικά χρήσεις  

1.  Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε. 2006 

2.  Οικονομικές Τεχνολογίες Α.Ε. (FIT) 2003-2006 

3. Uni-Nortel Τεχνολογίες Επικοινωνίας (Ελλάς) Α.Ε. 2003-2006 

4. Parkmobile Hellas A.E. -- 

 

 

23. Λοιπές  υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 158.754,19           -                                    158.754,19                           -   

 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 468.027,23           442.180,43                       385.835,75             364.262,85 

 Λοιπά ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης 37.816,73             33.859,37                           26.364,04               23.313,82 

 Υποχρεώσεις για Φ.Π.Α. 714.977,93           723.519,24                       691.939,96             656.105,30 

 Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού 700.644,02           518.694,69                       618.613,85             429.862,80 

 Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων 24.937,30             27.740,30                           22.237,30               19.341,46 

 Φόρος υπεραξίας ακινήτων -                        228.506,90                                     -               228.506,90 

 Λοιποί φόροι - τέλη 25.315,36             1.850,84                             22.432,36                 1.850,84 

 Λοιποί πιστωτές διάφοροι 115.432,68           108.126,11                       109.806,73             105.863,34 

 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) -                        900.000,00                                     -               900.000,00 

 Έσοδα επομένων χρήσεων 12.000,00             -                                                  -                             -   

 Λοιπές υποχρεώσεις 2.000,00               28.703,38                                       -   -                        

 Προκαταβολές πελατών          4.180.373,32          1.410.604,31          4.180.373,32          1.274.245,12 

 Σύνολο           6.440.278,76          4.423.785,57          6.216.357,50          4.003.352,43 

                    Όμιλος            Εταιρία 
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24. Πωλήσεις 

Πωλήσεις 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005

Πωλήσεις εμπορευμάτων 27.652.931,61     22.593.466,80     27.774.450,61     22.612.108,85     

Πωλήσεις δικτυακών προϊόντων 1.391.031,17       371.994,26          -                       -                       

Παροχή υπηρεσιών 23.360.719,96     21.366.667,70     23.047.948,55     21.110.245,93     

Σύνολο 52.404.682,74     44.332.128,76     50.822.399,16     43.722.354,78     

Όμιλος Εταιρία

 

 

Πωλήσεις κατά ΣΤΑΚΟΔ -03 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005
Χονδρικό Εμπόριο Η/Υ &           

περιφερειακού εξοπλισμού (518.4) 12.227.876,99     19.532.753,61     12.236.446,19    19.551.395,66    
Χονδρικό Εμπόριο άλλων ηλεκτρονικών 

εξαρτημάτων και εξοπλισμού ( 518.6) 1.405.829,57       371.994,26          -                     -                     
Παροχή συμβουλών για τον υλικό 

εξοπλισμό πληροφορικής (721.0) 4.252.753,10       4.102.155,11       4.252.753,10      4.104.004,46      
Παροχή συμβουλών σε θέματα 

λογισμικού & προμήθεια λογισμικού (722.9) 15.486.974,79     3.171.543,21       15.510.679,90    3.060.994,60      
Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού 

πληροφορικής (725.0) 18.694.771,77     17.004.110,71     18.822.519,97    17.005.960,06    
Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την 

πληροφορική (726.0) 336.476,52          149.571,86          -                     -                     

Σύνολο 52.404.682,74     44.332.128,76     50.822.399,16    43.722.354,78    

Όμιλος Εταιρία

 

25. Κόστος πωλήσεων 

Η ανάλυση των εξόδων, ανά κατηγορία, που συνθέτουν το κόστος πωλήσεων έχει ως ακολούθως: 

1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005

Αναλώσεις υλικών 21.862.499,47   17.008.684,90   21.114.868,54        17.463.995,33      

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημείωση 26) 8.431.692,65     8.598.738,55     8.080.232,47          7.761.357,24        

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 7.944.237,01     6.412.053,04     8.692.265,23          6.362.506,39        

Παροχές τρίτων 466.360,96        647.882,20        418.976,63             427.170,98           

Φόροι τέλη 34.957,45          42.567,96          36.238,55               35.993,90             

Διάφορα έξοδα 337.673,75        419.326,75        362.472,29             362.158,66           

Αποσβέσεις (Σημείωση 27) 701.667,79        772.303,88        681.743,09             723.288,41           

Προβλέψεις εκμετάλλευσης
-                     -                     -                          -                       

.

39.779.089,08   33.901.557,28   39.386.796,80        33.136.470,91      

Μείον:  ιδιοχρησιμοποίηση υλικών (164.196,06)       (277.756,03)       (164.196,06)            (277.756,03)         

Σύνολο 39.614.893,02   33.623.801,25   39.222.600,74        32.858.714,88      

Όμιλος Εταιρία
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26. Παροχές στο προσωπικό 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  κατά την 31.12.2006 αναλύεται ως εξής: 

1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005

Μισθωτοί                     308                     301                     263                           254 
Ημερομίσθιοι                       -                          -                          -                               -   

Σύνολο                     308                     301                     263                           254 

        Όμιλος              Εταιρία

 

Οι παροχές προς το προσωπικό αναλύονται ως ακολούθως: 

1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005

Μισθοί, ημερομίσθια & επιδόματα 10.064.714,34 11.475.957,55 9.318.869,78 9.336.652,84

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 2.218.265,86 2.160.442,38 1.816.486,85 1.761.789,54

Λοιπά έξοδα & παροχές στο προσωπικό 645.295,14 842.173,96 614.429,60 842.173,96

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών                                          

σε εργαζομένους 245.220,94         193.353,63 193.942,54               188.124,26 
Σύνολο 13.173.496,28 14.671.927,52 11.943.728,77 12.128.740,60

Όμιλος Εταιρία

 

 

27. Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

Οι αποσβέσεις και οι απομειώσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης, αναλύονται ως εξής: 

1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 1.419.803,14         1.383.123,31      1.338.759,55        1.281.521,37       

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 1.365.435,52         1.183.367,72      332.018,70           160.258,31          

Απομειώσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων -                         4.125,00             -                        -                       

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων ενσώματων και άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων (100.920,90)           (30.571,34)          (100.920,90)          (30.571,34)           

Σύνολο αποσβέσεων και απομειώσεων 2.684.317,76         2.540.044,69      1.569.857,35        1.411.208,34       

Μείον: ποσά που χρεώθηκαν στο κόστος πωλήσεων (701.667,79)           (772.303,88)        (681.743,09)          (723.288,41)         

Πλέον: ποσά που πιστώθηκαν στα λοιπά έσοδα 100.920,90            30.571,34           100.920,90           30.571,34            

Σύνολο αποσβέσεων και απομειώσεων  που χρεώθηκαν 

στις λειτουργίες Διοίκησης, Διάθεσης και Έρευνας 2.083.570,87         1.798.312,15      989.035,16           718.491,27          

 Όμιλος  Εταιρία 
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28. Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 

Τα λοιπά έσοδα/(έξοδα) της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005

Λοιπά έσοδα

Διάφορες επιδοτήσεις δαπανών 13.763,86         59.383,37         12.129,26            48.564,14         

Απόσβεση επιχορηγήσεων  (Σημείωση 18) 100.920,90       30.571,34         100.920,90          30.571,34         

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 13.760,00         4.320,00           13.760,00            4.320,00           

Έσοδα από ενοίκια 17.674,39         31.872,04         20.114,92            31.872,04         

Κέρδη εκποίησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων 4.910,57           2.730,09           -                       2.630,09           

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 4.452,00           2.196.781,69    -                       2.140.632,24    

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογιστηρίου -                    35.313,92         -                       35.313,92         

Έκπτωση εφάπαξ εξόφλησης φόρων - τελών 18.017,52         10.288,55         18.017,52            10.288,55         

Λοιπά έσοδα 75.042,61         5.614,69           50.542,88            5.442,86           
248.541,85 2.376.875,69 215.485,48 2.309.635,18

Λοιπά έξοδα

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις (2.320,78)          (848,40)             (1.420,78)             (646,17)             

Ζημίες εκποίησης και καταστροφής πάγιων                                           

περιουσιακών στοιχείων (1.651,61)          (2.220,30)          (354,78)                (2.220,30)          

Καταπτώσεις εγγυήσεων -                    (654,17)             -                       -                    

Φόροι - τέλη προηγούμενων χρήσεων (20.416,34)        (9.848,64)          (20.416,34)           (9.848,64)          

Λοιπά έξοδα (3.010,28)          (15.549,44)        (1.327,48)             (15.547,63)        
(27.399,01)       (29.120,95)       (23.519,38)          (28.262,74)       

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά 221.142,84       2.347.754,74    191.966,10          2.281.372,44    

Όμιλος Εταιρία

 

29. Έξοδα λειτουργιών Διοίκησης, Διάθεσης και Έρευνας 

Τα έξοδα των λειτουργιών διοίκησης, διάθεσης και έρευνας , αναλύονται ως εξής: 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημείωση 26) 1.268.483,89       1.697.946,95        936.142,01         1.382.096,81      

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 791.612,46          546.760,23           606.703,98         467.523,28         

Παροχές τρίτων 272.156,97          350.689,26           222.533,43         312.309,37         

Φόροι τέλη 93.468,29            102.639,31           90.096,64           99.296,58           

Διάφορα έξοδα 311.484,55          271.100,14           263.151,04         254.115,68         

Αποσβέσεις (Σημείωση 27) 452.282,43          458.930,98           442.741,21         446.474,47         
Σύνολο 3.189.488,59       3.428.066,87        2.561.368,31      2.961.816,19      

Όμιλος Εταιρία
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Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημείωση 26) 3.255.156,02       3.154.969,36        2.709.905,81      2.728.641,26      

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 178.842,42          102.602,92           268.931,31         95.203,49           

Παροχές τρίτων 159.896,23          188.709,55           101.963,85         145.832,06         

Φόροι τέλη 20.522,97            25.928,67             16.343,80           22.202,13           

Διάφορα έξοδα 429.957,42          404.677,73           331.663,94         325.816,20         

Αποσβέσεις (Σημείωση 27) 230.441,82          217.075,70           210.161,76         205.640,16         

Προβλέψεις εκμετάλλευσης -                       1.036,98               -                      -                      
Σύνολο 4.274.816,88       4.095.000,91        3.638.970,47      3.523.335,30      

Όμιλος Εταιρία

 

Έξοδα λειτουργίας έρευνας 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημείωση 26) 218.163,72          1.220.272,66        217.448,48         256.645,29         

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 74.957,10            43.638,84             33.286,00           144,56                

Παροχές τρίτων 184.053,90          107.303,96           4.728,10             2.880,17             

Φόροι τέλη 5.679,10              3.391,66               377,94                419,49                

Διάφορα έξοδα 51.791,54            32.818,01             22.080,16           4.958,52             

Αποσβέσεις (Σημείωση 27) 1.400.846,62       1.122.305,47        336.132,19         66.376,64           

Σύνολο 1.935.491,98       2.529.730,60        614.052,87         331.424,67         

Ιδιοπαραγωγή ή βελτιώσεις λογισμικού -                       (1.175.707,52)      -                      -                      

Σύνολο 1.935.491,98       1.354.023,08        614.052,87         331.424,67         

Όμιλος Εταιρία

 

 

30. Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 

Η ανάλυση του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος  έχει ως εξής: 

1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Τόκοι τραπεζικών & προθεσμιακών καταθέσεων 

και λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 13.202,38           2.541,23                 2.172,30                897,35                 

Τόκοι ομολογιών -                      49.184,29               -                         49.184,29            

Συναλλαγματικές διαφορές 243.761,94         20.961,12               165.192,83            30.386,07            

. 256.964,32        72.686,64               167.365,13            80.467,71           

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (81.092,30)          (97.553,51)              -                         -                       

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών (147.627,76)        (106.753,61)            (146.397,76)           (105.853,61)         

Διάφορα έξοδα τραπεζών & λοιπά συναφή έξοδα (105.500,51)        (36.652,46)              (98.453,86)             (33.961,43)           

.. (334.220,57)       (240.959,58)           (244.851,62)          (139.815,04)        

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) καθαρά (77.256,25)          (168.272,94)            (77.486,49)             (59.347,33)           

 Όμιλος Εταιρία
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31. Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες 

Τα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005

Είσπραξη μερισμάτων 10.000,00          41.928,96             10.000,00             41.928,96          

Κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων 516.513,55        116.602,96           516.513,55           116.602,96        

Ζημίες από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων -                     (297.088,87)          -                        (297.088,87)       
Ζημίες αποτίμησης συγγενούς εταιρίας                                         

με τη μέθοδο καθαρής θέσης (68.281,96)         -                        (68.281,96)            -                     

458.231,59        (138.556,95)          458.231,59           (138.556,95)       

 Όμιλος Εταιρία

 

32. Φόρος εισοδήματος 

Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, η Εταιρία φορολογείται με συντελεστή 29% για τη χρήση 2006 και 25% από 

τη χρήση 2007 και μετά. Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005, ο συντελεστής φορολόγησης ανερχόταν σε 32%. Ο 

φόρος εισοδήματος  στην κατάσταση αποτελεσμάτων αναλύεται ως ακολούθως: 

1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005

Φόρος εισοδήματος χρήσης 1.359.652,30         1.250.975,86           1.359.652,30          1.250.975,86          

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 296.843,10            12.056,00                296.843,10             -                          

Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -                         8.137,44                  -                          -                          

Αναβαλλόμενος φόρος έξοδο/(έσοδο) (508.188,14)           (142.980,06)             (177.057,61)            419.945,58             

1.148.307,26         1.128.189,24           1.479.437,79          1.670.921,44          

 Όμιλος Εταιρία

Ο αναβαλλόμενος φόρος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων προκύπτει από ακόλουθες προσωρινές 

διαφορές: 

 1.1. - 31.12.2006  1.1. - 31.12.2005  1.1. - 31.12.2006  1.1. - 31.12.2005 

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών σε εργαζόμενους (33.013,83)             430.988,91              (21.307,23)              420.570,96             

Διαφορά αποσβέσεων ΔΠΧΠ και ΕΛΠ 175.131,17            -                           175.131,17             -                          

Λοιπές προβλέψεις (331.531,00)           727,99                     (331.531,00)            

Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών 4.038,56                (2.079,04)                 649,45                    (625,38)                   

Αναγνωριζόμενες φορολογικά ζημίες (322.813,04)           (572.617,92)             -                          -                          

Σύνολο (508.188,14)           (142.980,06)             (177.057,61)            419.945,58             

 Όμιλος Εταιρία
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Ο φόρος, επί των κερδών της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον συντελεστή 

φόρου, επί των κερδών της. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 1.1. - 31.12.2006  1.1. - 31.12.2005  1.1. - 31.12.2006  1.1. - 31.12.2005 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 3.992.110,45         3.872.161,50           5.358.117,97          6.130.531,90          
Φόρος εισοδήματος (συντελεστής χρήσης 2006 29% & 

χρήσης 2005 32%) 1.157.712,03         1.239.091,68           1.553.854,21          1.961.770,20          

Αύξηση/μείωση φόρου προερχόμενη από:

Εισόδημα μη υποκείμενο σε φόρο (556.990,05)           (78.779,36)               (556.990,05)            (46.860,71)              

Έξοδα μη αναγνωριζόμενα φορολογικά 120.345,51            541.650,84              108.040,29             537.532,37             
Μέρος αφορολογήτων κερδών που αναλογούν στα 

διανεμόμενα 41.636,58              46.897,80                41.636,58               46.897,80               
Έσοδα από φορολογηθείσες προβλέψεις προηγουμένων 

χρήσεων -                         (835.919,64)             -                          (835.919,64)            

Φορολογικές ζημιές για τις οποίες δεν 

λογίσθηκε αναβαλλόμενος φόρος -                         164.901,68              -                          -                          
Διαφορά φορολογικού συντελεστή χρήσης με το                                   

συντελεστή που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό                                   

του αναβαλλόμενου φόρου της χρήσης 81.035,65              35.542,26                28.329,22               -                          

Μόνιμες διαφορές από προσαρμογές Δ.Π.Χ.Π. -                         7.352,23                  -                          49,65                      

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 296.843,10            -                           296.843,10             -                          

Λοιπές φορολογικές προσαρμογές 7.724,44                7.451,75                  7.724,44                 7.451,77                 

Φόρος εισοδήματος που καταχωρήθηκε στην 

κατάσταση αποτελεσματων 1.148.307,26         1.128.189,24           1.479.437,79          1.670.921,44          

 Όμιλος Εταιρία

 

 

33. Κέρδη ανά μετοχή 

Βασικά:  

Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής, με τον 

σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που 

αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές).  

Μειωμένα:  

Τα μειωμένα κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με προσαρμογή του σταθμισμένου μέσου αριθμού των κοινών μετοχών, 

υποθέτοντας την μετατροπή σε κοινές μετοχές, όλων των τυχόν δυνητικών τίτλων που είναι μειωτικοί των κερδών. Η Εταιρία δεν 

έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων, με συνέπεια τα βασικά και τα μειωμένα κέρδη κατά μετοχή να είναι ίδια. 
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Εταιρία

1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005

Κέρδη προ φόρων 3.992.110,45      3.872.161,50      5.358.117,97       6.130.531,90       

Φόροι (1.148.307,26)     (1.128.189,24)     (1.479.437,79)      (1.670.921,44)      

Κέρδη μετά από φόρους 2.843.803,19 2.743.972,26 3.878.680,18 4.459.610,46

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρίας (1) 3.260.678,64      3.510.512,96      3.878.680,18       4.459.610,46       

Δικαιώματα Μειοψηφίας (2) (416.875,45)        (766.540,70)        -                       -                       

2.843.803,19 2.743.972,26 3.878.680,18 4.459.610,46

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία (3) 38.512.300 38.512.300 38.512.300 38.512.300

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία (4) 38.512.300 38.512.300 38.512.300 38.512.300

Αναλογούντα στους μετόχους κέρδη κατά μετοχή (1)/(3) 0,08 0,09 0,10 0,12

 Όμιλος Εταιρία

 

34. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 

Η Εταιρία έχει διενεργήσει συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη, δηλαδή με μετόχους της, θυγατρικές, συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 

μέλη Διοικήσεως κ.λ.π.  

Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρίας έχουν ως εξής: 

1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1.049.900,68       2.180.478,10       1.393.839,19       2.202.818,85       

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
205.000,00          192.000,00          3.152.217,45       950.053,15          

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών 

στελεχών και μελών της διοίκησης 1.325.238,96       1.556.390,41       1.265.483,06       1.295.754,94       

Όμιλος Εταιρία

 

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν με βάση εμπορικούς όρους της αγοράς. 

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από συναλλαγές συνδεδεμένων μέρων έχουν ως εξής: 

 31.12.2006  31.12.2005  31.12.2006  31.12.2005 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 1.829.553,44       2.962.121,89       2.197.366,78       3.104.060,62       

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 15.899,20            17.765,70            792.056,23          90.332,17            

Όμιλος Εταιρία

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας (και τις οικογένειες τους). 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε συνδεδεμένα μέλη. 
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35. Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις – Η Εταιρία ως μισθωτής 

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

2007 2008 2007 2008

Ενοίκια γραφείων 269.734,26            279.174,95        -                        -                 
Σύνολο 269.734,26            279.174,95        -                        -                 

          Όμιλος              Εταιρία

 

Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις  

Η Εταιρία δεν έχει συνάψει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων. 

Νομικά θέματα 

Η Εταιρία αντιμετωπίζει ορισμένες επίδικες απαιτήσεις και δικαστικές αγωγές τρίτων στο πλαίσιο της συνήθους 

επιχειρηματικής δραστηριότητας.  Κατά τη γνώμη της Διοίκησης, μετά τη γνωμάτευση των νομικών της συμβούλων, η οριστική 

διευθέτηση αυτών των θεμάτων δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση ή λειτουργία της Εταιρίας. 

Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρία και ο Όμιλος έχουν χορηγήσει την 31.12.2006 και την 31.12.2005, κατά τράπεζα, τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές:  

 Συμμετοχής σε 

διαγωνισμούς 

 Ληφθεισών 

προκαταβολών Καλής εκτέλεσης Σύνολο

Alpha Bank 8.075.006,81             7.844.876,78         5.589.850,43          21.509.734,02     

Γενική Τράπεζα 90.886,00                  -                             4.877,00                 95.763,00            

Ασπίς Στεγαστική -                                 -                             551,72                    551,72                 

Σύνολο 8.165.892,81             7.844.876,78         5.595.279,15          21.606.048,74     

 31.12.2006 

 

 Συμμετοχής σε 

διαγωνισμούς 

 Ληφθεισών 

προκαταβολών Καλής εκτέλεσης Σύνολο

Alpha Bank 9.608.337,83             4.963.903,12         3.603.120,60          18.175.361,55     

Γενική Τράπεζα 40.000,00                  -                             44.644,20               84.644,20            

Ασπίς Στεγαστική -                                 -                             551,72                    551,72                 

Σύνολο 9.648.337,83             4.963.903,12         3.648.316,52          18.260.557,47     

 31.12.2005 
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Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην 

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των ενσώματων παγίων της Εταιρίας έναντι 

δανεισμού. 

Η Εταιρία στη χρήση 2006 χορήγησε εγγυήσεις σε Τράπεζες υπέρ θυγατρικών και συγγενών της εταιριών συνολικού ποσού 

ευρώ 800.000,00 και ευρώ 1.200.000,00 αντίστοιχα (2005 ευρώ 0,00). 

36. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης επιβάλλουν στις επιχειρήσεις να γνωστοποιούν την εύλογη αξία των 

χρηματοοικονομικών μέσων τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, για τα οποία μπορεί πρακτικά να υπολογισθεί η 

εύλογη αξία, είτε καταχωρούνται είτε δεν καταχωρούνται στον ισολογισμό. 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι, για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν εμφανίζεται η εύλογη αξία στις οικονομικές 

καταστάσεις, η λογιστική τους αξία την 31η  Δεκεμβρίου 2006 προσεγγίζει την εύλογη αξία τους, επειδή το μεγαλύτερο μέρος 

αυτών έχουν ημερομηνία λήξεως μικρότερη του έτους. 

Η εύλογη αξία των εκτός ισολογισμού κονδυλίων δεν έχουν σημαντική επίδραση. 

Η εκτίμηση των εύλογων αξιών γίνεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, βάσει σχετικών πληροφοριών της αγοράς περί των 

χρηματοοικονομικών μέσων.  Οι εκτιμήσεις αυτές είναι υποκειμενικές εκ φύσεως και ενέχουν αβεβαιότητες και θέματα 

σημαντικών κρίσεων και συνεπώς δεν μπορούν να υπολογισθούν με ακρίβεια. 
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37. Αναμόρφωση ορισμένων κονδυλίων της ενοποιημένης και ιδιαίτερης κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσεως 2005 

 Δημοσιευθέντα 

κονδύλια  Αναμορφώσεις 

 Αναμορφωθέντα 

κονδύλια 

Πωλήσεις 43.722.354,78       -                      43.722.354,78                   

Κόστος πωλήσεων (32.858.714,88)     -                      (32.858.714,88)                  

Μικτά κέρδη 10.863.639,90       -                      10.863.639,90                   

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 2.142.815,49         138.556,95         2.281.372,44                     

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.961.816,19)       -                      (2.961.816,19)                    

Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως (331.424,67)          -                      (331.424,67)                       

Έξοδα  λειτουργίας διάθεσης (3.523.335,30)       -                      (3.523.335,30)                    

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοοικονομικών

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 6.189.879,23         138.556,95         6.328.436,18                     

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (59.347,33)            -                      (59.347,33)                         

Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες -                        (138.556,95)        (138.556,95)                       

Κέρδη προ φόρων 6.130.531,90         -                      6.130.531,90                     

Φόρος εισοδήματος (1.670.921,44)       -                      (1.670.921,44)                    

Κέρδη  μετά από φόρους 4.459.610,46         -                      4.459.610,46                     

  Ιδιαίτερη κατάσταση αποτελεσμάτων 1.1-31.12.2005 

 

 Δημοσιευθέντα 

κονδύλια  Αναμορφώσεις 

 Αναμορφωθέντα 

κονδύλια 

Πωλήσεις 44.332.128,76       -                      44.332.128,76                   

Κόστος πωλήσεων (33.623.801,25)     -                      (33.623.801,25)                  

Μικτά κέρδη 10.708.327,51       -                      10.708.327,51                   

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 2.209.197,79         138.556,95         2.347.754,74                     

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (3.428.066,87)       -                      (3.428.066,87)                    

Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως (1.354.023,08)       -                      (1.354.023,08)                    

Έξοδα  λειτουργίας διάθεσης (4.095.000,91)       -                      (4.095.000,91)                    

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοοικονομικών

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 4.040.434,44         138.556,95         4.178.991,39                     

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (168.272,94)          -                      (168.272,94)                       

Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες -                        (138.556,95)        (138.556,95)                       

Κέρδη προ φόρων 3.872.161,50         -                      3.872.161,50                     

Φόρος εισοδήματος (1.128.189,24)       -                      (1.128.189,24)                    

Κέρδη  μετά από φόρους 2.743.972,26         -                      2.743.972,26                     

  Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων 1.1-31.12.2005 

 

Με την ανωτέρω αναμόρφωση έγινε επανακατάταξη ορισμένων εσόδων και εξόδων μεταξύ του λογαριασμού Λοιπά 

έσοδα/(έξοδα) και των αποτελεσμάτων από επενδυτικές δραστηριότητες για λόγους συγκρισιμότητας με την παρούσα χρήση. 
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38. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, για τα οποία επιβάλλεται  αναφορά τους ή διόρθωση των 

καταστάσεων αυτών, σύμφωνα  με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται στις σελίδες από 5 έως και 51 είναι αυτές που 

εγκρίθηκαν στην από 28 Φεβρουαρίου 2007 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2007 

Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου  

 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 
Ο Διευθυντής Οικονομικών και 

Διοικητικών Υπηρεσιών και Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

   
 

   
Δημήτριος Μ. Λιαρούτσος Γεώργιος Κ. Δεληγιάννης Απόστολος Δ. Λαφογιάννης 

Α.Δ.Τ. AE 063040 Α.Δ.Τ. Χ 678697 Α.Δ.Τ. Ν 443900 
  Αρ. Αδ. ΟΕΕ  4754 Α’ Τάξης 

 

 

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις (σελίδες από 5 έως 51) είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου μας με 

ημερομηνία 2 Μαρτίου 2007. 

 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2007 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

Βασίλειος Ι. Λουμιώτης 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11231  

ΣΟΛ Α.Ε. 
 

  


