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1. Έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

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

 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (oι «Οικονοµικές 

Καταστάσεις») της «Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµη Εµπορική Εταιρία», (η «Εταιρία») της εταιρικής 
χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη 
∆ιοίκηση της Εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των 
οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 
 Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα 
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά 
τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις 
ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών 
στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο 
έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της 
διοίκησης της Εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και 
τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 
Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. 
 Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 
οικονοµική θέση της Εταιρίας και την ενοποιηµένη οικονοµική θέση του Οµίλου ( του οποίου η Εταιρία τυγχάνει 
µητρική) κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών τους, καθώς και τις µεταβολές της 
Καθαρής Θέσης και τις ταµιακές ροές τους, της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές 
καταστάσεις. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας α) 
στη Σηµείωση 5.16 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο 
γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις των εταιριών του Οµίλου, για τις  χρήσεις 2003 – 2005, 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 και β) στη σηµείωση 5.32 του Προσαρτήµατος στην οποία γίνεται αναφορά για την 
διόρθωση ορισµένων κονδυλίων των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2005. 
 
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2006 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
Βασίλειος Ι. Λουµιώτης 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11231 
ΣΟΛ α.ε. 
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2. Οικονοµικές Καταστάσεις 31.12.2005 

2.1. Ισολογισµός 

 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµειώσεις 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
 Μη κυκλοφορούντα  
 περιουσιακά στοιχεία 
 Ενσώµατα πάγια 5.1 17.932.158,89   18.713.367,63   17.826.845,42   18.552.223,38   
 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5.2 3.177.873,54     2.733.515,03     1.089.401,69     798.152,29        
 Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) 5.3 430.913,92        -                     -                     -                     
 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 5.4 1.331.011,72     1.108.181,48     1.105.115,07     1.098.192,36     
 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία 5.9 -                     -                     1.098.238,03     861.462,60        
 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5.5 70.081,74          64.772,67          25.745,58          22.367,50          
 Σύνολο µη κυκλοφορούντων  
 περιουσιακών στοιχείων  22.942.039,81   22.619.836,81   21.145.345,79   21.332.398,13   

 Κυκλοφορούντα  
 περιουσιακά στοιχεία 
 Αποθέµατα 5.6 4.296.230,44     3.796.176,43     4.174.161,44     3.796.176,43     
 Απαιτήσεις από πελάτες 5.7 21.116.736,31   16.693.964,72   19.598.129,51   16.944.071,56   
 Λοιπές απαιτήσεις 5.8 1.936.446,02     1.530.072,41     1.013.353,79     1.487.009,98     
 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία . 5.9 13.035.800,84   19.512.093,66   13.035.800,84   20.512.103,66   
 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.10 6.648.210,76     2.616.008,03     5.246.172,95     2.515.161,58     
 Σύνολο κυκλοφορούντων  
 περιουσιακών στοιχείων 47.033.424,37   44.148.315,25   43.067.618,53   45.254.523,21   
 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 69.975.464,18   66.768.152,06   64.212.964,32   66.586.921,34   

 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
 Μετοχικό Κεφάλαιο 5.18 11.553.690,00   11.553.690,00   11.553.690,00   11.553.690,00   
 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 5.18 9.999.349,43     9.999.349,43     9.999.349,43     9.999.349,43     
 Αποθεµατικά εύλογης αξίας παγίων 5.18 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 5.18 (1.228.204,49)    (2.063.768,95)    (3.784.325,58)    (3.408.409,91)    
 Λοιπά αποθεµατικά 5.18 13.584.732,61   12.360.321,43   13.582.078,63   12.358.794,24   
 Αποτελέσµατα εις νέο 5.18 5.170.595,72     6.097.317,43     7.281.265,10     7.379.221,16     

50.204.428,51   49.071.174,58   49.756.322,82   49.006.910,16   
 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 989.177,43        1.145.919,78     -                     -                     
 Σύνολο καθαρής θέσης 51.193.605,94   50.217.094,36   49.756.322,82   49.006.910,16   

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόµενους 5.11 1.859.560,45     3.541.299,74     1.775.771,91     3.458.055,73     
 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 5.12 374.482,10        313.058,19        374.482,10        313.058,19        
 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.13 1.076.124,27     1.970.646,16     1.076.124,27     1.970.646,16     
 Σύνολο  µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 3.310.166,82     5.825.004,09     3.226.378,28     5.741.760,08     
 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 Προµηθευτές 5.14 8.904.680,78     3.653.221,90     6.014.957,29     6.850.293,30     
 ∆ανειακές υποχρεώσεις 5.15 931.271,57        1.353.674,88     -                     -                     
 Φόροι εισοδήµατος 5.16 1.211.953,50     718.530,78        1.211.953,50     704.814,13        
 Λοιπές υποχρεώσεις . 5.17 4.423.785,57     5.000.626,05     4.003.352,43     4.283.143,67     
 Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 15.471.691,42   10.726.053,61   11.230.263,22   11.838.251,10   

 Σύνολο υποχρεώσεων 18.781.858,24   16.551.057,70   14.456.641,50   17.580.011,18   
 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 69.975.464,18   66.768.152,06   64.212.964,32   66.586.921,34   

Όµιλος Εταιρία

  
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 22-57) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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2.2. Κατάσταση αποτελεσµάτων 

Σηµειώσεις 1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2004 1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2004

Πωλήσεις 5.19 44.332.128,76    40.976.057,19    43.722.354,78     41.302.841,37     
Κόστος πωλήσεων 5.20 (33.623.801,25)   (27.324.082,25)   (32.858.714,88)    (29.367.134,09)    
Μικτά κέρδη 10.708.327,51    13.651.974,94    10.863.639,90     11.935.707,28     
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 5.23 2.209.197,79      536.103,32         2.142.815,49       487.428,91          
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.24 (3.428.066,87)     (3.328.111,35)     (2.961.816,19)      (3.049.459,12)      
Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως 5.24 (1.354.023,08)     (785.104,76)        (331.424,67)         (75.539,93)           
Έξοδα  λειτουργίας διάθεσης 5.24 (4.095.000,91)     (4.425.794,81)     (3.523.335,30)      (3.883.476,99)      

 Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών 
 και επενδυτικών αποτελεσµάτων  4.040.434,44      5.649.067,34      6.189.879,23       5.414.660,15       
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) 5.25 (168.272,94)        (139.750,28)        (59.347,33)           (35.719,05)           
Κέρδη προ φόρων 3.872.161,50      5.509.317,06      6.130.531,90       5.378.941,10       
Φόρος εισοδήµατος 5.26 (1.128.189,24)     (1.283.772,78)     (1.670.921,44)      (1.229.019,90)      
Κέρδη  µετά από φόρους 2.743.972,26      4.225.544,28      4.459.610,46       4.149.921,20       
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 3.510.512,96      4.183.951,59      4.459.610,46       4.149.921,20       
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (766.540,70)        41.592,69           -                       -                       

2.743.972,26      4.225.544,28      4.459.610,46       4.149.921,20       
Βασικά και µειωµένα 
κέρδη ανά µετοχή (σε €) 5.27 0,091 0,109 0,116 0,108

Όµιλος Εταιρία

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 22-57) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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2.3. Κατάσταση ταµιακών ροών  

Σηµ.  1.1-31.12.2005  1.1-31.12.2004  1.1-31.12.2005  1.1-31.12.2004 
 Λειτουργικές δραστηριότητες 
 Κέρδη προ φόρων  5.27            3.872.161,50             5.509.317,06           6.130.531,90           5.378.941,10 
 Πλέον / µείον προσαρµογές για: 
 Αποσβέσεις   5.22            2.566.491,03             2.445.923,27           1.441.779,68           1.616.666,59 
 Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων  5.12                (30.571,34)                 (30.571,27)               (30.571,34)              (30.571,27)
 Προβλέψεις           (3.029.340,75)                537.723,79          (2.929.498,89)              639.728,33 
 Αποτέλεσµατα επενδυτικής δραστηριότητας               136.348,84                   (3.305,69)              136.348,84                (3.305,69)
 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα                 72.537,22                101.872,54               (49.313,56)                (2.158,69)

           3.587.626,50             8.560.959,70           4.699.276,63           7.599.300,37 
 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 
 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων              (470.478,32)               (356.990,65)             (419.616,24)            (356.990,65)
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων            1.166.823,57                460.869,91          (1.650.783,60)           6.061.205,11 
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων            (1.777.906,45)             2.614.309,03          (1.382.260,01)         (1.662.037,87)
 Μείον: 
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα                (47.368,78)                 (42.016,07)
 Καταβεβληµένος φόρος εισοδήµατος              (987.594,81)            (1.680.404,50)             (694.525,58)         (1.680.404,50)
 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 1.471.101,71           9.556.727,42            552.091,20             9.961.072,46         

 Επενδυτικές δραστηριότητες 

 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων           (2.180.752,60)          (16.241.153,20)          (3.895.367,50)       (17.344.663,20)
 Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών επενδύσεων          10.151.625,02             9.646.745,92         10.151.625,02           9.646.745,92 
 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων           (2.170.621,47)            (2.156.595,95)             (972.631,79)            (923.336,99)

 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  
                  8.920,01                       297,52 

                 8.820,01 
                    297,52 

 Τόκοι εισπραχθέντες                 53.251,09                  29.824,73                50.081,64                46.669,96 
 Μερίσµατα εισπραχθέντα                 41.928,96                  23.909,40                41.928,96                23.909,40 
 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 5.904.351,01           (8.696.971,58)          5.384.456,34          (8.550.377,39)        

 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
 Εισπράξεις από µετόχους της µειοψηφίας λόγω αύξησης 
µετοχικού κεφαλαίου                297.000,00                126.500,00 
 Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων                 91.995,25                252.700,27                91.995,25              252.700,27 
 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια                    1.754,05                313.799,06 
 Εξοφλήσεις δανείων               (433.963,88)                               -   
 Μερίσµατα πληρωθέντα και αµοιβές ∆.Σ. πληρωθείσες           (3.300.035,41)            (3.390.719,68)          (3.297.531,42)         (3.390.719,68)
 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (3.343.249,99)          (2.697.720,35)          (3.205.536,17)         (3.138.019,41)        

 Καθαρή µεταβολή στα ταµιακά διαθέσιµα περιόδου          
(α) + (β) + (γ)            4.032.202,73            (1.837.964,51)           2.731.011,37         (1.727.324,34)
 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  5.10            2.616.008,03             4.453.972,54           2.515.161,58           4.242.485,92 
 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  5.10            6.648.210,76             2.616.008,03           5.246.172,95           2.515.161,58 

 Όµιλος  Εταιρία 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 22-57 ) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 
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2.4. Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης 

Παγίων

Χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών 

στοιχείων διαθέσιµων 
προς πώληση

 Υπόλοιπο την 1.1.2004  µε Ε.Λ.Π.     11.553.690,00     9.999.349,43                          -                                        -         8.023.150,51        2.843.996,01        32.420.185,95        665.536,56                  33.085.722,51 
 Προσαρµογές πρώτης εφαρµογής  ∆.Π.Χ.Π.                        -                        -        11.124.265,24                  (2.230.030,41)       3.432.480,31       3.366.307,31       15.693.022,45         28.157,08                  15.721.179,53 
 Υπόλοιπο την 1.1.2004 µε ∆.Π.Χ.Π.     11.553.690,00     9.999.349,43      11.124.265,24                   (2.230.030,41)     11.455.630,82        6.210.303,32        48.113.208,40        693.693,64                  48.806.902,04 
 Αποτέλεσµα (κέρδος) χρήσεως 1.1 - 31.12.2004  -  -  -  -  -        4.183.951,59          4.183.951,59          41.592,69                    4.225.544,28 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση 
µερίσµατος 2002  -  -  -  -  -                            -          286.000,00                       286.000,00 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών  -  -  -  -  -                            -          126.500,00                       126.500,00 
 Αποθεµατικό εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση  -  -  -                       166.261,46  -  -             166.261,46                       166.261,46 
 ∆ιάθεση κερδών µε απόφαση Γ.Σ. Ιουνίου 2004          904.690,61          (904.690,61)                            -                         -                                        - 
 Μέρισµα χρήσεως 2003  -  -  -  -  -       (3.080.984,00)         (3.080.984,00)                   (3.080.984,00)
 Αµοιβές µελών ∆.Σ. διάθεσης χρήσεως 2003  -  -  -  -  -          (311.262,87)            (311.262,87)           (1.866,55)                      (313.129,42)
 Υπόλοιπο την 31.12.2004     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 1.1 - 31.12.2005  -  -  -  -                         -          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 
 ∆ιάθεση κερδών µε απόφαση Γ.Σ. Ιουνίου 2005       1.223.284,39       (1.223.284,39)                            -                                        - 
 Μέρισµα χρήσεως 2004  -  -  -  -  -       (3.080.984,00)         (3.080.984,00)                   (3.080.984,00)
 Αµοιβές µελών ∆.Σ. διάθεσης 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 

 Όµιλος 

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

∆ιαφορά υπέρ 
το άρτιο Σύνολο Καθαρής Θέσης∆ικαιώµατα 

µειοψηφίας
Λοιπά 

Αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα 

εις νέον
Σύνολο Καθαρής 

Θέσης
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Παγίων

Χρηµατοο ικονοµ ικών  
περιουσ ιακών  

στο ιχείω ν  διαθέσ ιµων  
προς  πώληση

 Υπόλο ιπο  την  1 .1 .2004 µε  Ε .Λ .Π .     11.553.690,00     9.999.349,43                          -                                        -         8 .023.150,51        2 .870.803,52        32.446.993,46 
 Προσαρµογές  πρώ της  εφαρµογής   ∆ .Π .Χ .Π .  --  -      11.124.265,24                  (3.574.671,37)       3 .432.480,31       4 .652.379,54       15.634.453,72 

 Υπόλο ιπο  την  1 .1 .2004 µε  ∆ .Π .Χ .Π .     11.553.690,00     9.999.349,43      11.124.265,24                   (3.574.671,37)     11.455.630,82        7 .523.183,06        48.081.447,18 
 Αποτέλεσµα  (κέρδος )  χρήσεως  1 .1 - 31.12.2004  -  -  -  -  -        4 .149.921,20          4 .149.921,20 
 Αποθεµατικό  εύλογης  αξίας  Χρηµατοοικονοµ ικώ ν  
περιουσ ιακών  στοιχείων  διαθέσ ιµων  προς  πώληση   -  -  -                       166.261,46  -  -             166.261,46 
2004          903.163,42          (903.163,42)
 Μέρισµα  χρήσεως  2003  -  -  -  -  -       (3 .080.984,00)         (3 .080.984,00)
 Αµοιβές  µελών  ∆ .Σ . διάθεσης  χρήσεως  2003  -  -  -  -  -          (309.735,68)            (309.735,68)

 Υπόλο ιπο  την  31.12.2004     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  1 .1  - 31.12.2005  -  -  -  -  -        4 .459.610,46          4 .459.610,46 
 Αποθεµατικό  εύλογης  αξίας  Χρηµατοοικονοµ ικώ ν  
περιουσ ιακών  στοιχείων  διαθέσ ιµων  προς  πώληση   -  -  -                      (375.915,67)  -  -            (375.915,67)
 ∆ιάθεση  κερδών  µε  απόφαση  Γ .Σ . Ιουν ίου  2005       1 .223.284,39       (1 .223.284,39)
 Μέρισµα  χρήσεως  2004  -  -  -  -  -       (3 .080.984,00)         (3 .080.984,00)
 Αµοιβές  µελών  ∆ .Σ . διάθεσης  χρήσεως  2004  -  -  -  -  -          (253.298,13)            (253.298,13)

 Υπόλο ιπο  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 

Ετα ιρ ία

Αποθεµατικά  εύλογης  αξίας  

Μετοχικό  
Κεφάλαιο

∆ ιαφορά  υπέρ  
το  άρτιο

Λο ιπά  
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα  
εις  νέον

Σύνολο  Καθαρής  
Θέσης

 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2006 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

Ο Αντιπρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 
Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 και Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
   

 
   

∆ηµήτριος Μ. Λιαρούτσος Γεώργιος Ε. Αγουρίδης Απόστολος ∆. Λαφογιάννης 
Α.∆.Τ. Θ988382/90 Α.∆.Τ. Ξ163336/91 Α.∆.Τ. Ν443900/87 

  Αρ. Αδ. ΟΕΕ  4754 Α’ Τάξης 
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3. Πληροφορίες για την Εταιρία 

3.1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες 

Η εταιρία Unisystems Α.Ε. Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµος Εµπορική Εταιρία (η Εταιρία) ιδρύθηκε το 1964 µε την 
επωνυµία "Ηλεκτρονικοί ∆ιερευνηταί ∆οξιάδη 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, η διεύθυνση της στο διαδίκτυο, (site) είναι  
www.unisystems.gr. Η Εταιρία  είναι εισηγµένη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (κλάδος πληροφορικής)  Οι 
οικονοµικές αυτές καταστάσεις εγκρίθηκαν στις 23 Μαρτίου 2006  από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. 

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

 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου  Τραπεζίτες 
∆ηµήτριος Λιαρούτσος Πρόεδρος Alpha Bank 
Γεώργιος Αγουρίδης Αντιπρόεδρος EFG Eurobank Εργασίας 
Ανδρέας ∆ρυµιώτης Αντιπρόεδρος Probank  
Λίζα – Ζαφείρω - Μαρίνα Βιντζηλαίου Σύµβουλος Εµπορική Τράπεζα 
Αριστείδης - Θωµάς ∆οξιάδης Σύµβουλος Γενική Τράπεζα 
∆ηµήτριος Κισεµλής Σύµβουλος Τράπεζα Πειραιώς 
Απόστολος Λαφογιάννης Σύµβουλος Αγροτική Τράπεζα 
 Εθνική Τράπεζα 
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 16.05.2008.  
  
Εποπτεύουσα αρχή Eλεγκτής 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων 
Εταιριών και Πίστεως 

Λουµιώτης Ι. Βασίλειος 
ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

Αριθµός φορολογικού µητρώου Α.Μ. ΣΟΕΛ  11231 
094029552 Νοµικός Σύµβουλος 
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών Παναγιώτης Εµµ.∆έγλερης 
1447/06/Β/86/11  
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3.2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της «Unisystems Α.Ε.Ε.» της 31η ∆εκεµβρίου 2005, που καλύπτουν την 35η  εταιρική χρήση από 
την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η  ∆εκεµβρίου 2005, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 
τροποποιείται 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 ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(I.A.S.B.), καθώς και των διερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) του 
I.A.S.B. και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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: 

∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα 

∆.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµιακών ροών  

∆.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές Μεθόδους 

∆.Λ.Π. 10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήµατος 

∆.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια 

∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις  

∆.Λ.Π. 18 Έσοδα 

∆.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζοµένους 

∆.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης 

∆.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος 

∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού 

∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

∆.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης προσωπικού 

∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 

∆.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 

∆.Λ.Π. 30 Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των οµοίων χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων 
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∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 

∆.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά µετοχή 

∆.Λ.Π. 34 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 

∆.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Καταχώρηση και αποτίµηση 

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

∆.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 

∆.Π.Χ.Π. 2 Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης  

∆.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

∆.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικά συµβόλαια 

∆.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 

 

Ορισµένα από τα ανωτέρω Πρότυπα δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρία. Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το 
∆.Π.Χ.Π. 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π.», γιατί αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και 
δηµοσιοποιούνται πάνω σε αυτή την βάση. 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης της ∆ιοίκησης της 
Εταιρίας  κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών και µεθόδων. Σηµαντικές παραδοχές από την ∆ιοίκηση της Εταιρίας για 
την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται απαραίτητο. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται 
να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 

3.3. 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 περίοδο όσο και στην 
προηγούµενη χρήση. 
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3.4. Βάση ενοποίησης 

Στην προηγούµενη χρήση 2004, η Εταιρία κατήρτισε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  Στην ενοποίηση αυτή είχε 
περιληφθεί η εταιρία «Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε.» στην οποία η Εταιρία συµµετείχε µε ποσοστό 45% και ταυτόχρονα είχε 
δεσπόζουσα επιρροή σ’ αυτήν, επειδή ασκούσε κυριαρχική επιρροή στην λειτουργία της, λόγω ελέγχου των πωλήσεων.  

Οµοίως, στην κλειόµενη χρήση 31.12.2005, η Εταιρία κατήρτισε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Στην Ενοποίηση αυτή 
έχει περιληφθεί και η αποκτηθείσα στη χρήση 2005, θυγατρική εταιρία «Uni-Nortel Τεχνολογίες Επικοινωνίας (Ελλάς) Α.Ε.» 
καθώς και η εταιρία «Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε.» στην οποία µέσα στη χρήση η συµµετοχή της εταιρίας αυξήθηκε στο 
54.24%. 

Σηµειώνεται, επίσης, ότι η Εταιρία συµµετέχει την 31.12.2005 στις Κοινοπραξίες: 

 Κοινοπραξία Unisystems AE - Singular integrator AE, Αθήνα, µε αναληφθέν έργο τη Μηχανογράφηση της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 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 ∆ιεθνές 
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 31.12.2005. 
Συνεπώς έχει πραγµατοποιηθεί η αναλογική ενοποίηση των Κοινοπραξιών αυτών στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρίας, όπως σχετικά προβλέπεται από το ∆ιεθνές 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. 

3.5. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι βασικές λογιστικές αρχές, βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες, κατά πάγια τακτική, 
εφαρµόζει η Εταιρία, είναι οι ακόλουθες  
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3.5.1. 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) εµφανίζονται στην εύλογη αξία που προσδιορίσθηκε 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: 

Κτίρια 15-20 έτη 

Έπιπλα και εξοπλισµός 5-12 έτη 

Λογισµικό 3-4 Έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές 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. 

3.5.2. 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 
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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 31.12.2005 

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. 

3.5.3. 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. 

Μετά από την αρχική αποτίµηση 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.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρηµατιστηριακή τιµή η απεικόνιση 
γίνεται σε αξίες κτήσης. 

Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από αλλαγή στην εύλογη αξία των διαθεσίµων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων 
καταχωρούνται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια.  Όταν τα περιουσιακά στοιχεία εισπραχθούν ή εκποιηθούν µε άλλον τρόπο, το 
συσσωρευµένο κέρδος ή ζηµία που είχε καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 

3.5.4. Αποθέµατα 

Τα εµπορεύµατα 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 εµπορευµάτων υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. 

3.5.5. 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. 
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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 και η µείωση µπορεί να 
συσχετισθεί αντικειµενικά µε γεγονός που επήλθε µετά τον σχηµατισµό τη πρόβλεψης, η πρόβλεψη αντιστρέφεται µέσω της 
κατάστασης του λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

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. 

3.5.6. 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 αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται, µε βάση τους 
συµβατικούς όρους, διενεργείται σχετική εγγραφή αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης, που προκύπτουν, καταχωρούνται απ’ 
ευθείας στα αποτελέσµατα.  

3.5.7. 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 προϊόντα της αγοράς χρήµατος και τις τραπεζικές 
καταθέσεις τριµήνου λήξεως. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού, που 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων.  

3.5.8. Μερίσµατα 

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

3.5.9. 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 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. 
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3.5.10. Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος 

Η επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, 
δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην χρήση 
αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος 
καταχωρείται σε λογαριασµό των αποτελεσµάτων της χρήσεως, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 
καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε και ο φόρος καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια 
κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές που 
σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσεως και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι 
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 εφαρµοστούν 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 φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο, το οποίο καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, αν οι συναλλαγές και 
τα οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση καταχωρούνται επίσης στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Χρήσης. Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο, το οποίο καταχωρείται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, αν οι συναλλαγές και τα 
οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση καταχωρούνται επίσης στα Ίδια Κεφάλαια.   

3.5.11. 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. 
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 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).  

Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται, ως έξοδο, στην περίοδο που αφορά.  

 Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών 

Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών της Εταιρίας αφορά στην τυχόν νοµική υποχρέωση του για καταβολή στο προσωπικό 
εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για το πρόγραµµα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την 
καθορισµένη παροχή ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα των εργαζοµένων και σε σχέση µε το χρόνο που αναµένεται να 
καταβληθεί και η τυχόν επίδραση στα αποτελέσµατα καταχωρείται απ’ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Ο 
υπολογισµός γίνεται από αναγνωρισµένο αναλογιστή βάσει της µεθόδου προβαλλόµενης πιστωτικής µονάδας. 

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

3.5.12. 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 λογαριασµού 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. 

3.5.13. 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. ∆εν 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. 

3.5.14. Επιχορηγήσεις 

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

3.5.15. 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 ανταµοιβές 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. 

3.5.16. 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. 

3.5.17. Νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ 

Το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει µια σειρά νέων 
λογιστικών προτύπων και ερµηνειών, τα οποία δεν αποτελούν µέρος του «IFRS Stable Platform 2005». Τα ∆.Π.Χ.Π. και οι 
∆.Ε.Ε.Χ.Π. είναι υποχρεωτικές για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006.  Η εκτίµηση της 
Εταιρίας, σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών, έχει ως εξής: 

• ∆.Π.Χ.Π. 6, Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων 

∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 

• ∆.Ε.Ε.Χ.Π. 3. ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων 

∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 

• ∆.Ε.Ε.Χ.Π. 4. Προσδιορισµός εάν µια απαίτηση περιλαµβάνει µίσθωση 

Το ∆.Ε.Ε.Χ.Π. 4 εφαρµόζεται σε ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από την  1η Ιανουαρίου 2006.  Η Εταιρία δεν έχει αποφασίσει 
να εφαρµόσει το Πρότυπο αυτό νωρίτερα. Προβλέπεται να το εφαρµόσει στις οικονοµικές καταστάσεις του 2006, βάσει των 
µεταβατικών του διατάξεων.  Εποµένως, η Εταιρία θα εφαρµόσει το Πρότυπο αυτό µε βάση τα γεγονότα και τις συνθήκες που 
ίσχυαν την 1 Ιανουαρίου 2005.  Η εφαρµογή του Προτύπου αυτού δεν αναµένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό 
οποιαδήποτε από τις ισχύουσες συµβάσεις της Εταιρίας. 

• ∆.Ε.Ε.Χ.Π. 5. ∆ικαιώµατα από επένδυση σε φορέα για χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 

4. ∆ιαχείριση κινδύνων  

4.1. 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 της. 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. 
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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 κίνδυνος επιτοκίου, κίνδυνος 
ρευστότητας, και πιστωτικός κίνδυνος. Το διοικητικό συµβούλιο εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση κάθε ενός από 
αυτούς τους κινδύνους, οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω. 

4.2. 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 
µετρητών, ο κίνδυνος απορρέει από τη µη τήρηση των συµβατικών όρων από τον αντισυµβαλλόµενο, µε µέγιστη έκθεση ίση µε 
τη λογιστική αξία των µέσων. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου στην Εταιρία.  

 Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρία και ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζουν κίνδυνο ρευστότητας.  Είναι πιθανό αν υπάρξει επέκταση των έργων του ∆ηµοσίου 
στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ να απαιτηθεί σηµαντική χρηµατοδότηση την οποία η διοίκηση εκτιµά ότι µπορεί να εξασφαλίσει. 
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5. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

5.1. Ενσώµατα πάγια  

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

Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια

 Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός Μηχανήµατα
 Μεταφορικά 

Μέσα Σύνολο
Κόστος κτήσης
την 1η Ιανουαρίου 2004 10.044.822,00   14.383.000,03   4.121.718,42     2.844.667,93     226.734,29        31.620.942,67   
Προσθήκες -                     75.856,00          329.777,43        -                     81.636,91          487.270,34        
Πωλήσεις-Μειώσεις -                     -                     -                     (2.476.962,06)    -                     (2.476.962,06)    
την 31η ∆εκεµβρίου 2004 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 ∆εκεµβρίου 2005 10.044.822,00   14.458.856,03   5.002.088,85     367.705,87        254.976,63        30.128.449,38   
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2004 -                     6.083.680,61     3.121.168,85     2.600.038,03     143.502,49        11.948.389,98   
Αποσβέσεις Χρήσης -                     832.429,42        601.536,14        29.777,77          37.189,93          1.500.933,26     
Αποσβέσεις πωληθέντων -
διαγραφέντων -                     -                     (239.705,88)       (2.291.734,04)    -                     (2.531.439,92)    
την 31η ∆εκεµβρίου 2004 -                     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 ∆εκεµβρίου 2005 -                     7.737.807,91     3.955.093,34     348.580,99        154.808,25        12.196.290,49   

Αναπόσβεστη αξία
την 31η ∆εκεµβρίου 2004 10.044.822,00   7.542.746,00     968.496,74        29.624,11          127.678,78        18.713.367,63   
την 31η ∆εκεµβρίου 2005 10.044.822,00   6.721.048,12     1.046.995,51     19.124,88          100.168,38        17.932.158,89   

Όµιλος
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Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια

 Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός Μηχανήµατα
 Μεταφορικά 

Μέσα Σύνολο
Κόστος κτήσης
την 1η Ιανουαρίου 2004 10.044.822,00   14.383.000,03   3.585.336,69     2.844.667,93     226.734,29        31.084.560,94   
Προσθήκες -                     75.856,00          307.292,46        -                     81.506,91          464.655,37        
Πωλήσεις-Μειώσεις -                     -                     -                     (2.476.962,06)    -                     (2.476.962,06)    
την 31η ∆εκεµβρίου 2004 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 ∆εκεµβρίου 2005 10.044.822,00   14.458.856,03   4.387.125,98     367.705,87        254.688,68        29.513.198,56   
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2004 -                     6.083.680,61     2.843.008,25     2.600.038,03     143.502,49        11.670.229,38   
Αποσβέσεις Χρήσης -                     832.429,42        481.847,55        29.777,77          37.186,67          1.381.241,41     
Αποσβέσεις πωληθέντων -
διαγραφέντων -                     -                     (239.705,88)       (2.291.734,04)    -                     (2.531.439,92)    
την 31η ∆εκεµβρίου 2004 -                     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 ∆εκεµβρίου 2005 -                     7.737.807,91     3.445.190,56     348.580,99        154.773,68        11.686.353,14   

Αναπόσβεστη αξία
την 31η ∆εκεµβρίου 2004 10.044.822,00   7.542.746,00     807.479,23        29.624,11          127.552,04        18.552.223,38   
την 31η ∆εκεµβρίου 2005 10.044.822,00   6.721.048,12     941.935,42        19.124,88          99.915,00          17.826.845,42   

Εταιρία

 

∆εν υπάρχουν βάρη, επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων  έναντι δανεισµού. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας 
και του Οµίλου  έχουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη. 
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5.2. 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 
Προγράµµατα Η/Υ Προγράµµατα Η/Υ Σύνολο

Ποσά σε €
Κόστος κτήσης
την 1η Ιανουαρίου 2004 3.113.262,10                1.005.945,10             4.119.207,20      
Προσθήκες 1.719.316,25                23.509,08                  1.742.825,33      
Πωλήσεις-Μειώσεις (14.058,92)                    -                             (14.058,92)          
την 31η ∆εκεµβρίου 2004 4.818.519,43                1.029.454,18             5.847.973,61      
Προσθήκες 1.627.215,23                11.126,40                  1.638.341,63      

-                                19,59                         19,59                  
Αποµείωση Αξίας -                                (9.900,00)                   (9.900,00)            
την 31η ∆εκεµβρίου 2005 6.445.734,66                1.030.700,17             7.476.434,83      
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2004 1.488.289,18                680.748,44                2.169.037,62      
Αποσβέσεις Χρήσης 751.578,40                   193.411,61                944.990,01         
Λοιπές κινήσεις 430,95                          -                             430,95                
την 31η ∆εκεµβρίου 2004 2.240.298,53                874.160,05                3.114.458,58      
Αποσβέσεις Χρήσης 1.064.612,05                118.755,67                1.183.367,72      

-                                734,99                       734,99                
την 31η ∆εκεµβρίου 2005 3.304.910,58                993.650,71                4.298.561,29      

Αναπόσβεστη αξία
την 31η ∆εκεµβρίου 2004 2.578.220,90                155.294,13                2.733.515,03      
την 31η ∆εκεµβρίου 2005 3.140.824,08                37.049,46                  3.177.873,54      

Απόκτηση θυγατρικής

Απόκτηση θυγατρικής

Όµιλος 
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Ιδιοπαραγόµενα Αγορασθέντα 
Προγράµµατα Η/Υ Προγράµµατα Η/Υ Σύνολο

Ποσά σε €
Κόστος κτήσης
την 1η Ιανουαρίου 2004 274.716,25                   1.005.945,10             1.280.661,35      
Προσθήκες 508.672,26                   23.509,08                  532.181,34         
Πωλήσεις-Μειώσεις (14.058,92)                    -                             (14.058,92)          
την 31η ∆εκεµβρίου 2004 769.329,59                   1.029.454,18             1.798.783,77      
Προσθήκες 451.507,71                   -                             451.507,71         
την 31η ∆εκεµβρίου 2005 1.220.837,30                1.029.454,18             2.250.291,48      
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
την 1η Ιανουαρίου 2004 84.026,91                     680.748,44                764.775,35         
Αποσβέσεις Χρήσης 42.013,57                     193.411,61                235.425,18         
Λοιπές κινήσεις 430,95                          -                             430,95                
την 31η ∆εκεµβρίου 2004 126.471,43                   874.160,05                1.000.631,48      
Αποσβέσεις Χρήσης 42.013,64                     118.244,67                160.258,31         
την 31η ∆εκεµβρίου 2005 168.485,07                   992.404,72                1.160.889,79      

Αναπόσβεστη αξία
την 31η ∆εκεµβρίου 2004 642.858,16                   155.294,13                798.152,29         
την 31η ∆εκεµβρίου 2005 1.052.352,23                37.049,46                  1.089.401,69      

Εταιρία

 

5.3. Υπεραξία επιχειρήσεως 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2005 περιλήφθησαν οι κατωτέρω θυγατρικές εταιρίες: 

Θυγατρικές 31.12.2005 31.12.2004
Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε.  54,24% 45%
Uni-nortel Τεχνολογίες Επικοινωνίας (Ελλάς) Α.Ε. 70%

Ποσοστό συµµετοχής

 

Στη 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: 
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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 (Χρεωστική)           387.906,86             43.007,06          430.913,92 

 

5.4. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

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

 31.12.2005  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2004 
 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 1.412.574,78       1.137.052,08        1.183.215,58  1.127.062,96   
 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 81.563,06            28.870,60             78.100,51       28.870,60        

1.331.011,72       1.108.181,48        1.105.115,07  1.098.192,36   

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

 31.12.2005  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2004 
 Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.108.181,48       472.619,93           1.098.192,36  424.818,98      
 Αναβαλλόµενος φόρος αποτελέσµατος χρήσης 142.980,06          589.703,97           (419.945,58)    615.672,10      
 Αναβαλλόµενος φόρος που µεταφέρθηκε απευθείας στην 
καθαρή θέση 79.850,18            45.857,58             426.868,29     57.701,28        
 Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.331.011,72       1.108.181,48        1.105.115,07  1.098.192,36   

          Όµιλος          Εταιρία 

        Όµιλος       Εταιρία

 

Τα χρεωστικά ή πιστωτικά υπόλοιπα του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος συµψηφίζονται, όταν υπάρχει ισχύον νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν 
οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
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 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   

 Υπόλοιπο   Καταχώρηση   Υπόλοιπο  

 1.1.2004 
 στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων  31.12.2004 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια -   97.424,00             -   97.424,00        
 Αποτίµηση χρεογράφων 13.570,75            -   (10.289,42)      3.281,33          
 Υποχρεώσεις καθορισµένων  
 παροχών σε εργαζοµένους 
 Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις 150.000,00          -   -   150.000,00      
Σύνολο Αναβαλλόµενων 
Φορολογικών Απαιτήσεων

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 457.013,79          (457.013,79)         -   -   
Αποτίµηση χρεογράφων 83.036,50            -   (56.147,00)      26.889,50        

 Τακτοποίηση συναλλαγµατικών διαφορών 17.745,78            (15.764,68)           1.981,10          
Σύνολο Αναβαλλόµενων 
Φορολογικών Υποχρεώσεων

Υπόλοιπο 472.619,93          589.703,97           45.857,58       1.108.181,48   

Όµιλος

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

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

81.563,06       

 Καταχώρηση 
στην Καθαρή 

Θέση 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις

28.870,60           (1.351,06)             54.043,51      

1.137.052,08  

866.845,25          19.501,50             -   886.346,75      

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

1.030.416,00      116.925,50          (10.289,42)     

557.796,07         (472.778,47)         (56.147,00)     28.870,60       

 Η κίνηση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων, κατά 
την διάρκεια της χρήσεως χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι συµψηφισµοί, έχει ως εξής: 
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 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  864.513,93          (420.570,96)         -                  443.942,97      
 παροχών σε εργαζοµένους 
 Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις 150.000,00          -   -   150.000,00      
Σύνολο Αναβαλλόµενων 1.127.062,96      (420.570,96)         476.723,58    1.183.215,58  
Φορολογικών Απαιτήσεων

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

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

 Υπόλοιπο   Καταχώρηση   Καταχώρηση  Υπόλοιπο  

 1.1.2004 
 στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων 

στην Καθαρή 
Θέση  31.12.2004 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια -   97.424,00             -   97.424,00        

 Αποτίµηση χρεογράφων 13.570,75            -   1.554,28         15.125,03        
 Υποχρεώσεις καθορισµένων  819.044,30          45.469,63             -   864.513,93      
 παροχών σε εργαζοµένους 
 Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις 150.000,00          -   -   150.000,00      
Σύνολο Αναβαλλόµενων 982.615,05         142.893,63          1.554,28        1.127.062,96  
Φορολογικών Απαιτήσεων

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 457.013,79          (457.013,79)         -   -   
Αποτίµηση χρεογράφων 83.036,50            -   (56.147,00)      26.889,50        

 Τακτοποίηση συναλλαγµατικών διαφορών 17.745,78            (15.764,68)           -   1.981,10          
Σύνολο Αναβαλλόµενων 557.796,07         (472.778,47)         (56.147,00)     28.870,60       
Φορολογικών Υποχρεώσεων

Υπόλοιπο 424.818,98          615.672,10           57.701,28       1.098.192,36   

Οι αναβαλλόµενοι φόροι, που καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, αφορούν σε:

 1.1 - 31.12.2005  1.1 - 31.12.2004 
 ∆ιαφορά αποσβέσεων ∆ΠΧΠ και ΕΛΠ  -                 97.424,00 
 Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών σε εργαζόµενους          (420.570,96)              45.469,63 
 Αποτίµηση γηπέδων και κτιρίων  -               457.013,79 
 Προβλέψεις πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών 625,38                 15.764,68             

         (419.945,58)            615.672,10 

Εταιρία 
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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 πραγµατοποίησής τους. 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η Εταιρία για το 2005 είναι 32%. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα 
φορολογικό νόµο, οι συντελεστές µε τους οποίους φορολογείται το εισόδηµα των Ανωνύµων Εταιρειών, µειώνονται σταδιακά 
από 35% σε 25%. Ειδικότερα για τη χρήση 2005 και 2006, µειώνεται σε 32% και 29% αντίστοιχα, 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.  

5.5. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 31.12.2005  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2004 
 Εγγυήσεις ενοικίων 43.934,25         41.866,25                                     -           3.168,00 
 Εγγυήσεις µισθώσεων αυτοκινήτων 13.268,02         6.721,94                          13.268,02         6.721,94 
 Εγγυήσεις σε ∆ΕΚΟ 12.379,47         15.684,48                        11.977,56       11.977,56 
 Λοιπές εγγυήσεις                500,00                     500,00                500,00            500,00 
  Σύνολο           70.081,74                64.772,67           25.745,58       22.367,50 

         Όµιλος          Εταιρία

 

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

5.6. Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα την 31.12.2005 αναλύονται ως κάτωθι: 

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
Εµπορεύµατα 4.009.347,45 3.536.136,91 3.887.278,45 3.536.136,91
Εργαλεία 286.882,99 260.039,52 286.882,99 260.039,52
Σύνολο 4.296.230,44 3.796.176,43 4.174.161,44 3.796.176,43

         Όµιλος          Εταιρία
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5.7. Απαιτήσεις από πελάτες  

Οι απαιτήσεις από πελάτες της, αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2005  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2004 
 Πελάτες Εσωτερικού 16.866.483,40   15.980.666,30                  16.797.256,36      16.198.954,84 
 Πελάτες Εξωτερικού 1.760.118,24     807.735,73                            310.738,48           807.735,73 
 Πελάτες - Ελληνικό ∆ηµόσιο 1.940.771,38     410.295,16                         1.940.771,38           410.295,16 
 Ν.Π.∆.∆.& ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις 383.725,82        36.623,62                              383.725,82             36.623,62 
 Επιταγές εισπρακτέες  165.637,47        265.865,20                            165.637,47           265.865,20 
 Προβλέψεις αποµείωσης                        -                     (807.221,29)                         -           (775.402,99)

 Σύνολο καθαρών απαιτήσεων από πελάτες    21.116.736,31               16.693.964,72     19.598.129,51      16.944.071,56 

 Όµιλος  Εταιρία 

 

5.8. Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2005  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2004 
 Προκαταβολές προσωπικού 47.032,14          69.616,46                     44.900,00              69.347,03 
 Προκαταβολές σε δικαιούχους αµοιβών 65.459,28          159.571,34                   65.459,28            159.571,34 
 Προκαταβολές σε προµηθευτές          155.172,35 535.985,52                 155.172,35            535.985,52 
 Ελληνικό ∆ηµόσιο προκαταβληµένοι & 
παρακρατηµένοι φόροι          850.483,38 737.946,92                 747.822,16            722.106,09 
 ∆εσµευµένοι λογαριασµοί          800.000,00 -                                            -                             - 
 Έξοδα εποµένων χρήσεων              8.508,00 26.952,17                                 -                             - 
 Λοιποί χρεώστες              9.790,87 -                                            -                             - 
 Σύνολο       1.936.446,02        1.530.072,41     1.013.353,79         1.487.009,98 

 Όµιλος  Εταιρία 

 

5.9. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρεόγραφα αποτελούνται από: 

 31.12.2005  31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
Εισηγµένες στο ΧΑΑ µετοχές              1.454.850,09              1.320.678,94              1.454.850,09              1.320.678,94 
Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων            10.816.357,85            15.931.033,08            10.816.357,85            15.931.033,08 
Οµόλογα                                -                1.500.000,00                                -                2.500.010,00 
Μη εισηγµένες µετοχές                 764.592,90                 760.381,64              1.862.830,93              1.621.844,24 

 Σύνολο            13.035.800,84            19.512.093,66            14.134.038,87            21.373.566,26 

         Όµιλος        Εταιρία
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Οι µη εισηγµένες µετοχές αποτιµήθηκαν στη εύλογη αξία τους. Η αξία κτήσεως των ανέρχεται, την 31.12.2005, σε ευρώ 
6.251.588,50 και η πρόβλεψη υποτίµησης των σε ευρώ 4.388.757,57. 

5.10. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο των εταιρειών του Οµίλου και τραπεζικές καταθέσεις, διαθέσιµες σε πρώτη 
ζήτηση και έχουν ως ακολούθως: 

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
Ταµείο 391.309,84 42.016,56 390.624,67 41.356,20
Καταθέσεις σε Τράπεζες - όψεως 6.228.668,01 2.546.127,09 4.827.315,37 2.445.941,00
Καταθέσεις σε Τράπεζες - σε USD 28.232,91 27.864,38 28.232,91 27.864,38
Σύνολο 6.648.210,76 2.616.008,03 5.246.172,95 2.515.161,58

           Όµιλος        Εταιρία

 

5.11. Υποχρεώσεις παροχών στους 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, σχετική µελέτη αφορούσε στην διερεύνηση 
και υπολογισµό των αναλογιστικών µεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(∆.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον Ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων κάθε επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη που έγινε από ανεξάρτητο λογιστή, 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 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: 

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
Παρούσα αξία δεδουλευµένων υποχρεώσεων 1.859.560,45    3.541.299,74      1.775.771,91     3.458.055,73   
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράµµατος -                    -                     -                     -                  

1.859.560,45    3.541.299,74      1.775.771,91     3.458.055,73   
Μη καταχωρηµένα αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες) -                    -                     -                     -                  
Υποχρέωση στον Ισολογισµό 1.859.560,45    3.541.299,74      1.775.771,91     3.458.055,73   

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

Όµιλος Εταιρία
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 1.1.2004 3.412.751,33    3.276.177,19   
Κόστος απασχόλησης περιόδου 1.1-31.12.2004 123.689,73       121.927,31      
Χρηµατοοικονοµικό κόστος περιόδου 1.1-31.12.2004 60.844,44         59.951,23        
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις περιόδου 1.1-31.12.2004 (55.985,76)        -                   
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2004 3.541.299,74    3.458.055,73   
Κόστος περιόδου απασχόλησης 1.1-31.12.2005 129.601,53       126.114,31      
Χρηµατοοικονοµικό κόστος περιόδου 1.1-31.12.2005 63.752,10         62.009,96        
Απόκτηση θυγατρικής εταιρίας 70.311,19         -                   
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις περιόδου 1.1-31.12.2005 (1.945.404,11)   (1.870.408,08)  
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005 1.859.560,45    1.775.771,91   

 

 

 Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως  1.1.-31.12.2005  1.1.-31.12.2004  1.1-31.12.2005  1.1-31.12.2004
 Κόστος Τρέχουσας Υπηρεσίας 129.601,53       123.689,73         126.114,31        121.927,31      
 Επιτοκιακό Κόστος 63.752,10         60.844,44           62.009,96          59.951,23        
 Καθαρές Αναλογιστικές Ζηµίες που καταχωρήθηκαν στη χρήση -                    -                     -                     -                  
Σύνολο (το οποίο περιλαµβάνεται στις αµοιβές προσωπικού) 193.353,63       184.534,17         188.124,26        181.878,54      

Όµιλος Εταιρία

 

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

 Υποθέσεις 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
 Επιτόκιο Προεξόφλησης 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%
 Μελλοντικές Αυξήσεις Μισθών 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
 Μέση Εναποµένουσα Εργάσιµη Ζωή 9,71 9,71 9,71 9,71

Όµιλος Εταιρία

 

Από την χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη για αποζηµιώσεις προσωπικού στη χρήση 2005 ( όµιλος 1.945.404,11 , Εταιρία 
1.870.408,08 ποσό ευρώ 893.417,16 αφορά σε σχηµατισθείσα σε προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψη από την µητρική εταιρία 
για στελέχη που αποχώρησαν εντός του 2005 οικειοθελώς. Το ποσό αυτό εµφανίζεται στο λογαριασµό «Λοιπά έσοδα». 
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5.12. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων  

Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων περιουσιακών  στοιχείων αναλύεται ως ακολούθως: 

 Όµιλος  Εταιρία 
 Υπόλοιπο επιχορήγησης την 1.1.2004             90.929,19             90.929,19 
 Εισπράξεις περιόδου 1.1-31.12.2004           252.700,27           252.700,27 
 Μεταφορά σε αποτελέσµατα αναλογίας 1.1-31.12.2004            (30.571,27)            (30.571,27)
 Υπόλοιπο επιχορήγησης την 31.12.2004           313.058,19           313.058,19 
 Εισπράξεις περιόδου 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 

 

5.13. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 31.12.2005  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2004 
 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 1.076.124,27            1.741.787,10                        1.076.124,27             1.741.787,10 
 Φόρος υπεραξίας ακινήτων -                            228.859,06                                             -                  228.859,06 
Σύνολο 1.076.124,27            1.970.646,16            1.076.124,27            1.970.646,16            

          Όµιλος        Εταιρία

 

H Εταιρία είχε σχηµατίσει µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές την προβλεπόµενη, από τις διατάξεις του άρθρου 42ε 
Ν.2190/1920, πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω συνταξιοδότησης, συνολικού ποσού ευρώ 2.851.896,18. 

Στα πλαίσια εφαρµογής των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης διενεργήθηκε αναλογιστική µελέτη και 
προσδιορίστηκαν οι ανωτέρω υποχρεώσεις προς το προσωπικό σε ευρώ 1.775.771,91, οι οποίες εµφανίζονται στο 
λογαριασµό «Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόµενους». Για την επιπλέον σχηµατισθείσα πρόβλεψη ποσού ευρώ 
1.076.124,27 (2.851.896,18-1.775.771,91) εκτιµήθηκε από την Εταιρία ότι δεν έπρεπε να µεταφερθεί σε όφελος των 
αποτελεσµάτων, αλλά να παραµείνει στο λογαριασµό «Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις», προκειµένου να καλύψει 
τυχόν πρόσθετα ποσά, πέραν των συµβατικών, που καταβάλλονται στο προσωπικό κατά την αποχώρηση τους ή κι άλλες 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆ΠΧΠ 37 «Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις» 
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5.14. Προµηθευτές 

Τα υπόλοιπα προµηθευτών αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2005  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2004 
 Προµηθευτές εσωτερικού 4.257.167,24         2.144.549,53                   4.457.231,57           5.341.620,93 
 Προµηθευτές εξωτερικού 4.585.148,58         1.473.300,01                   1.522.841,36           1.473.300,01 
 Επιταγές πληρωτέες                 62.364,96                35.372,36                34.884,36                35.372,36 
 Σύνολο           8.904.680,78           3.653.221,90           6.014.957,29           6.850.293,30 

 Όµιλος  Εταιρία 

 

5.15. ∆ανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2005  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2004 
 ∆ανειακές υποχρεώσεις 
 Τραπεζικά ∆άνεια  
 ·   ALPHA BANK 600.082,98    598.328,93     -             -                  
 ·   EFG 331.188,59    400.000,00     -             -                  
 ·   PROBANK -                 355.345,95     -             -                  
 Σύνολο τραπεζικών δανείων 931.271,57    1.353.674,88  

 Λοιπά ∆άνεια -                 -                 -             -                  
 Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 931.271,57   1.353.674,88 -            -                 

 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 
 31.12.2004 
 Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων                    -        555.345,95  798.328,93    1.353.674,88 
 31.12.2005 
 Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων                    -                       -    931.271,57       931.271,57 
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5.16. Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού αφορά σε:  

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης 1.211.953,50 718.530,78 1.211.953,50 704.814,13
Σύνολο 1.211.953,50 718.530,78 1.211.953,50 704.814,13

           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.  Οι φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρίας δεν έχουν ελεγχθεί για τις χρήσεις 2003, 
2004  και 2005. 

(α) Ενοποιούµενες εταιρίες 

Ανέλεγκτες 
φορολογικά 
χρήσεις  

   
  1.  Οικονοµικές Τεχνολογίες Α.Ε. (FIT) 
 

2003-2005 

   
  2. Uni-nortel Τεχνολογίες Επικοινωνίας (Ελλάς) Α.Ε. 
 

2003-2005 

 

5.17. Λοιπές  υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2005  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2004 
 Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 442.180,43           492.066,07                       364.262,85             406.785,16 
 Λοιπά ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης 33.859,37             36.112,10                           23.313,82               24.342,13 
 Υποχρεώσεις για Φ.Π.Α. 723.519,24           1.085.252,85                    656.105,30             572.374,45 
 Φόροι - τέλη αµοιβών προσωπικού 518.694,69           528.778,29                       429.862,80             441.857,50 
 Φόροι - τέλη αµοιβών τρίτων 27.740,30             13.116,36                           19.341,46               13.116,36 
 Φόρος υπεραξίας ακινήτων 228.506,90           228.506,89                       228.506,90             228.506,89 
 Λοιποί φόροι - τέλη 1.850,84               7.450,30                               1.850,84                 7.450,30 
 Λοιποί πιστωτές διάφοροι 108.126,11           62.171,09                         105.863,34               58.622,28 
 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) 900.000,00           917.083,50                       900.000,00             900.000,00 
 Λοιπές υποχρεώσεις 28.703,38             -                                                  -                             - 
 Προκαταβολές πελατών          1.410.604,31          1.630.088,60          1.274.245,12          1.630.088,60 
 Σύνολο           4.423.785,57          5.000.626,05          4.003.352,43          4.283.143,67 

                    Όµιλος            Εταιρία 
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5.18. Καθαρή Θέση 

i) Μετοχικό κεφάλαιο – ∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31η  ∆εκεµβρίου 2005 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.  

ii) Αποθεµατικά (διάφορα) 

Τα αποθεµατικά της Εταιρίας αποτελούνται από: 

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
 Τακτικό αποθεµατικό     2.770.527,75     2.595.326,60     2.767.873,78     2.593.799,41 
 Ειδικά αποθεµατικά     5.040.364,87     5.040.364,87     5.040.364,87     5.040.364,87 
 Έκτακτα αποθεµατικά     3.383.906,38     3.340.819,09     3.383.906,38     3.340.819,09 
 Αποθεµατικά εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών 
 περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς   (1.228.204,49)   (2.063.768,95)   (3.784.325,58)   (3.408.409,91)
 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        447.856,66     1.453.122,73        447.000,00 
 Αποθεµατικά από απαλλασόµενα έσοδα        821.805,77        820.949,11        821.805,77        821.805,77 
 Αποθεµατικά από ειδικά φορολογηθέντα έσοδα        115.005,11        115.005,10        115.005,10        115.005,10 
 Σύνολο   23.480.793,36   21.420.817,72   20.922.018,29   20.074.649,57 

         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 αποθεµατικά προέρχονται από τα 
κέρδη πωλήσεων χρεογράφων και από έσοδα τόκων που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο.  Σε περίπτωση διανοµής 
αυτού του ποσού θα φορολογηθεί µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή της χρήσης αυτής. 

iii) Αποτελέσµατα εις νέο 

Στη χρήση 2005, η Εταιρία πραγµατοποίησε κερδοφόρο αποτέλεσµα ευρώ 4.459.610,46 το οποίο µαζί µε τα κέρδη 
προηγουµένων χρήσεων διαµόρφωσε το υπόλοιπο κερδών εις νέο της 31.12.2005 σε ευρώ 7.281.265,10. 
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5.19. Πωλήσεις 

 Πωλήσεις 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004
 Πωλήσεις εµπορευµάτων  22.592.166,79  17.780.035,24  22.610.808,84        17.780.035,24    
 Πωλήσεις δικτυακών προϊόντων 371.994,26       -                    -                          -                      
 Παροχή υπηρεσιών 21.366.667,70  23.192.184,95  21.110.245,93        23.518.969,13    
 Πωλήσεις εργαλείων 1.300,01           3.837,00           1.300,01                 3.837,00             
 Σύνολο 44.332.128,76  40.976.057,19  43.722.354,78        41.302.841,37    

Όµιλος Εταιρία

 

 Πωλήσεις κατά ΣΤΑΚΟ∆ -03 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004
 Χονδρικό Εµπόριο Η/Υ &     
περιφερειακού εξοπλισµού (518.4) 19.532.753,61  11.910.018,94    19.551.395,66    11.910.018,94     
 Χονδρικό Εµπόριο άλλων 
ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και ( 518.6) 371.994,26       -                      -                      -                       
 Παροχή συµβουλών για τον υλικό 
εξοπλισµό πληροφορικής (721.0) 4.102.155,11    3.786.329,32      4.104.004,46      4.177.265,83       
 Παροχή συµβουλών σε θέµατα 
λογισµικού & προµήθεια λογισµικού (722.9) 3.171.543,21    5.944.377,41      3.060.994,60      5.880.225,08       
 Συντήρηση & επισκευή εξοπλισµού 
πληροφορικής (725.0) 17.004.110,71  19.335.331,52    17.005.960,06    19.335.331,52     
 Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε 
την πληροφορική (726.0) 149.571,86       -                      -                      -                       
 Σύνολο 44.332.128,76  40.976.057,19    43.722.354,78    41.302.841,37     

Όµιλος Εταιρία

 

5.20. Κόστος πωλήσεων 

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

1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004
 Αναλώσεις υλικών 17.008.684,90   8.817.151,42     17.463.995,33        12.623.163,38      
 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 8.598.738,55     9.731.117,67     7.761.357,24          8.394.052,99        
 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6.412.053,04     6.572.280,53     6.362.506,39          6.453.692,31        
 Παροχές τρίτων 647.882,20        858.927,21        427.170,98             674.502,71           
 Φόροι τέλη 42.567,96          15.213,11          35.993,90               10.514,71             
 ∆ιάφορα έξοδα 419.326,75        410.711,09        362.158,66             362.616,70           
 Αποσβέσεις 772.303,88        1.126.754,46     723.288,41             1.056.664,53        
 Προβλέψεις εκµετάλλευσης -                     284.462,08        -                          284.462,08           

 . 

33.901.557,28   27.816.617,57   33.136.470,91        29.859.669,41      
 Μείον ιδιοπαραγωγή άυλων περιουσιακών 
στοιχείων (277.756,03)       (492.535,32)       (277.756,03)            (492.535,32)         
 Σύνολο 33.623.801,25   27.324.082,25   32.858.714,88        29.367.134,09      

Όµιλος Εταιρία
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5.21. Παροχές στο προσωπικό 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού  κατά την 31.12.2005 αναλύεται ως εξής: 

 31.12.2005  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2004 
 Μισθωτοί                      301                     351                     254                           292 
 Ηµεροµίσθιοι                       -                          -                          -                               - 
 Σύνολο                     301                     351                     254                           292 

        Όµιλος              Εταιρία

 

Οι παροχές προς το προσωπικό αναλύονται ως ακολούθως: 

1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004
Μισθοί, ηµεροµίσθια & επιδόµατα 11.094.377,82 12.068.592,00 8.996.164,74 9.908.746,87
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 2.160.442,38 2.372.994,21 1.761.789,54 1.940.064,40
Λοιπά έξοδα & παροχές στο προσωπικό 842.173,96 792.550,91 842.173,96 792.550,91
Αποζηµιώσεις τερµατισµού υπηρεσίας 383.031,51 359.965,98 340.488,10 339.534,27
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 191.901,85 184.534,17 188.124,26 181.878,54
Σύνολο 14.671.927,52 15.778.637,27 12.128.740,60 13.162.774,99

Όµιλος Εταιρία

 

 

5.22. Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

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

 1.1 - 31.12.2005  1.1 - 31.12.2004  1.1 - 31.12.2005  1.1 - 31.12.2004 
 Αποσβέσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 1.383.123,31         1.500.933,26      1.281.521,37        1.381.241,41       

 Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 1.183.367,72         944.990,01         160.258,31           235.425,18          
 Αποµειώσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 4.125,00                -                      -                        -                       
 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων ενσώµατων και άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων (30.571,34)             (30.571,27)          (30.571,34)            (30.571,27)           
 Σύνολο αποσβέσεων και αποµειώσεων 2.540.044,69         2.415.352,00      1.411.208,34        1.586.095,32       
 Μείον: ποσά που χρεώθηκαν στο κόστος παραγωγής (772.303,88)           (1.126.754,46)     (723.288,41)          (1.056.664,53)      
 Πλέον: ποσά που πιστώθηκαν στα λοιπά έσοδα 30.571,34              30.571,27           30.571,34             30.571,27            
 Σύνολο αποσβέσεων και αποµειώσεων  που 
χρεώθηκαν στις λειτουργίες ∆ιοίκησης, ∆ιάθεσης και 
έρευνας 1.798.312,15         1.319.168,81      718.491,27           560.002,06          

 Όµιλος  Εταιρία 
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5.23. Λοιπά έσοδα/ (έξοδα)  

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

1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004
 Λοιπά έσοδα 
 Επιδοτήσεις λειτουργικών δαπανών 59.383,37         44.441,01         48.564,14         28.123,40         
 Απόσβεση επιχορηγήσεων περιουσιακών στοιχείων 30.571,34         30.571,27         30.571,34         30.571,27         
 Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις 4.320,00           583,43              4.320,00           583,43              
 Έσοδα από ενοίκια 31.872,04         15.998,26         31.872,04         15.998,26         
 Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις οικιοθελών 
αποχωρήσεων προσωπικού 949.567,61       32.656,80         893.418,16       -                    
 Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων 581.552,24       -                    581.552,24       -                    
 Έσοδα από προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις 665.661,84       -                    665.661,84       -                    
 Είσπραξη µερισµάτων 41.928,96         23.909,40         41.928,96         23.909,40         
 Κέρδη πώλησης συµµετοχών και χρεογράφων 116.602,96       329.940,98       116.602,96       329.940,98       
 Έκπτωση εφάπαξ εξόφλησης φόρων - τελών 10.288,55         43.087,29         10.288,55         43.087,29         
 Λοιπά έσοδα 43.558,70         45.864,31         43.386,87         45.864,31         

2.535.307,61   567.052,75      2.468.167,10   518.078,34      
 Λοιπά έξοδα 
 Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις 848,40              870,59              646,17              570,59              
 Ζηµίες εκποίησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων 2.120,30           2.992,33           2.220,30           2.992,33           
 Ζηµίες πώλησης συµµετοχών και χρεογράφων 297.088,87       -                    297.088,87       -                    
 Φόροι - τέλη προηγούµενων χρήσεων 9.848,64           -                    9.848,64           -                    
 Λοιπά έξοδα  16.203,61         27.086,51         15.547,63         27.086,51         

326.109,82      30.949,43        325.351,61      30.649,43        

 Όµιλος Εταιρία

 

5.24. Έξοδα λειτουργιών ∆ιοίκησης, ∆ιάθεσης και Έρευνας 

Η ανάλυση των εξόδων στις λειτουργίες διοίκησης, διάθεσης και έρευνας , αναλύονται ως εξής: 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004
 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.697.946,95             2.000.745,00         1.382.096,81        1.792.506,69        
 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 546.760,23                199.085,33            467.523,28           181.725,20           
 Παροχές τρίτων 350.689,26                258.043,97            312.309,37           228.038,41           
 Φόροι τέλη 102.639,31                143.379,48            99.296,58             142.617,58           
 ∆ιάφορα έξοδα 271.100,14                265.181,94            254.115,68           254.611,37           
 Αποσβέσεις 458.930,98                357.514,81            446.474,47           345.799,05           
 Προβλέψεις εκµετάλλευσης -                             104.160,82            -                       104.160,82           
 Σύνολο 3.428.066,87             3.328.111,35         2.961.816,19        3.049.459,12        

Όµιλος Εταιρία
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Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004
 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.154.969,36             3.282.354,97         2.728.641,26        2.944.090,17        
 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 102.602,92                197.599,92            95.203,49             170.455,47           
 Παροχές τρίτων 188.709,55                193.034,28            145.832,06           157.378,18           
 Φόροι τέλη 25.928,67                  3.960,93                22.202,13             3.452,96               
 ∆ιάφορα έξοδα 404.677,73                480.665,77            325.816,20           347.498,58           
 Αποσβέσεις 217.075,70                207.834,34            205.640,16           200.257,03           
 Προβλέψεις εκµετάλλευσης 1.036,98                    60.344,60              -                       60.344,60             
 Σύνολο 4.095.000,91             4.425.794,81         3.523.335,30        3.883.476,99        

Όµιλος Εταιρία

 

Έξοδα λειτουργίας έρευνας 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004
 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.220.272,66             764.419,63            256.645,29           32.125,14             
 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 43.638,84                  344.487,62            144,56                  755,93                  
 Παροχές τρίτων 107.303,96                86.436,56              2.880,17               6.692,67               
 Φόροι τέλη 3.391,66                    2.152,84                419,49                  121,22                  
 ∆ιάφορα έξοδα 32.818,01                  35.550,15              4.958,52               13.016,70             
 Αποσβέσεις 1.122.305,47             753.819,66            66.376,64             13.945,98             
 Προβλέψεις εκµετάλλευσης -                             8.882,29                -                       8.882,29               
 Σύνολο 2.529.730,60             1.995.748,75         331.424,67           75.539,93             
 Ιδιοπαραγωγή ή βελτιώσεις (1.175.707,52)            (1.210.643,99)       -                       -                       
 Σύνολο 1.354.023,08             785.104,76            331.424,67           75.539,93             

Όµιλος Εταιρία

 

5.25. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) 

Η ανάλυση του χρηµατοοικονοµικού αποτελέσµατος  έχει ως εξής: 

1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 31.12.2004
 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
 Τόκοι τραπεζικών & προθεσµιακών καταθέσεων 2.541,23             1.381,97                 897,35                   1.143,70              
 Τόκοι οµολογιών 49.184,29           45.526,26               49.184,29              45.526,26            
 Συναλλαγµατικές διαφορές 20.961,12           35.122,53               30.386,07              35.122,53            

. 72.686,64          82.030,76               80.467,71              81.792,49           
 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων 97.553,51           102.146,17             -                         -                       
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 106.753,61         60.176,19               105.853,61            60.176,19            
∆ιάφορα έξοδα τραπεζών & λοιπά συναφή έξοδα 36.652,46           59.458,68               33.961,43              57.335,35            

.. 240.959,58        221.781,04             139.815,04            117.511,54         

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) καθαρό (168.272,94)        (139.750,28)            (59.347,33)             (35.719,05)           

 Όµιλος Εταιρία
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5.26. Φόροι εισοδήµατος (έξοδο) 

Οι φόροι που λογίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως: 

 1.1 - 31.12.2005  1.1 - 31.12.2004  1.1 - 31.12.2005  1.1 - 31.12.2004 
 Φόρος εισοδήµατος χρήσης 1.250.975,86         1.416.462,96           1.250.975,86          1.387.678,21          
 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων 
χρήσεων 12.056,00              -                           -                          -                          
 Μη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 8.137,44                457.013,79              -                          457.013,79             
 Αναβαλλόµενος φόρος έσοδο/(έξοδο) (142.980,06)           (589.703,97)             419.945,58             (615.672,10)            

1.128.189,24         1.283.772,78           1.670.921,44          1.229.019,90          

 Όµιλος Εταιρία

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος χρήσης αφορά σε: 

 1.1 - 31.12.2005  1.1 - 31.12.2004  1.1 - 31.12.2005  1.1 - 31.12.2004 
 Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών σε 
εργαζόµενους 430.988,91            (26.804,08)               420.570,96             (45.469,63)              
 Λοιπές προβλέψεις 727,99                   -                          -                          
 Τακτοποίηση συναλλαγµατικών διαφορών (2.079,04)               (15.764,68)               (625,38)                   (15.764,68)              
 Αναπροσαρµογή ενσώµατων παγίων (554.437,79)             -                          (554.437,79)            
 Αναγνωριζόµενες φορολογικά ζηµίες (572.617,92)           -                          -                          
 Μεταβολή φορολογικών συντελεστών 7.302,58                  -                          -                          
Σύνολο (142.980,06)           (589.703,97)             419.945,58             (615.672,10)            

 Όµιλος Εταιρία

 

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον 
σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της. Η διαφορά έχει ως εξής: 

 1.1 - 31.12.2005  1.1 - 31.12.2004  1.1 - 31.12.2005  1.1 - 31.12.2004 
 Κέρδη προ φόρων 3.872.161,50         5.509.317,06           6.130.531,90          5.378.941,10          
 Φόρος Εισοδήµατος έσοδο/(έξοδο) 
υπολογιζόµενος µε τους εγχώριους συντελεστές 
στα κέρδη 1.239.091,68         1.928.260,97           1.961.770,21          1.882.629,39          
 Αύξηση/µείωση φόρου προερχόµενη από: 
 Εισόδηµα µη υποκείµενο σε φόρο (78.779,36)             (8.368,29)                 (46.860,71)              (8.368,29)                
 Έξοδα µη αναγνωριζόµενα φορολογικά 541.650,84            517.153,66              537.532,37             515.334,95             
 Μέρος αφορολογήτων κερδών που αναλογούν στα 
διανεµόµενα 46.897,80              - 46.897,80               -                          
 Έσοδα από φορολογηθείσες προβλέψεις 
προηγουµένων χρήσεων (835.919,64)           (544.522,70)             (835.919,64)            (544.522,70)            
 Φορολογικές ζηµιές για τις οποίες δεν λογίσθηκε 
αναβαλλόµενος φόρος 164.901,68            -                           - -                          
 Μόνιµες διαφορές από προσαρµογές ∆.Π.Χ.Π. 22.701,04              (159.338,01)             49,65                      (166.640,60)            
 Λοιπές φορολογικές προσαρµογές 27.645,20              (449.412,85)             7.451,77                 (449.412,85)            
 Φόρος εισοδήµατος που καταχωρήθηκε στην 
κατάσταση αποτελεσµατων 1.128.189,24         1.283.772,78           1.670.921,44          1.229.019,90          

 Όµιλος Εταιρία

Ο φορολογικός συντελεστής χρήσης είναι 32% (2004, 35%).  
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5.27. Κέρδη κατά 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 περιόδου, 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 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. 

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
Κέρδη προ φόρων 3.872.161,50    5.509.317,06    6.130.531,90    5.378.941,10    
 Φόροι (1.128.189,24)   (1.283.772,78)   (1.670.921,44)   (1.229.019,90)   
Κέρδη µετά από φόρους 2.743.972,26    4.225.544,28    4.459.610,46    4.149.921,20    

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας (1) 3.510.512,96    4.183.951,59    4.459.610,46    4.149.921,20    
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (566.540,70)      41.592,69         -                    -                    

2.943.972,26    4.225.544,28    4.459.610,46    4.149.921,20    

Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία (3) 38.512.300,00  38.512.300,00  38.512.300,00  38.512.300,00  

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία (4) 38.512.300,00  38.512.300,00  38.512.300,00  38.512.300,00  

Αναλογούντα στους µετόχους Βασικά κέρδη ανά µετοχή (1)/(3) 0,091 0,109 0,116 0,108

 Όµιλος Εταιρία

 
5.28. Ανάλυση προσαρµογών πρώτης εφαρµογής ∆.Π.Χ.Π. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2005 της Εταιρίας καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.  

Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές έχουν εφαρµοσθεί και για την αναµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2004, καθώς και για τη σύνταξη του ισολογισµού ανοίγµατος κατά ∆.Π.Χ.Π. κατά την 
1 Ιανουαρίου 2004 (ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρίας στα ∆.Π.Χ.Π.). 

Για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. , η Εταιρία αναµόρφωσε διάφορα ποσά που είχαν 
δηµοσιευθεί σε Ισολογισµούς που είχαν συνταχθεί µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα (Ν. 2190/1920). 

Εξηγήσεις για το πώς επηρεάσθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά 
πρότυπα από την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π, παρατίθενται κατωτέρω σε πίνακες. 
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 α) Ισολογισµός µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. 1.1.2004 

 Ισολογισµός 
µε Ε.Λ.Π. 

 Προσαρµογές 
Μετάβασης σε 

∆.Π.Χ.Π. 
 Ανακατάταξη 
κονδυλίων 

 Ισολογισµός 
µε ∆.Π.Χ.Π. 

 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 Ενσώµατα πάγια    7.833.052,53  11.581.279,03                     -     19.414.331,56 
 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία       515.886,05                     -                        -          515.886,05 
 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  -          424.818,98                     -          424.818,98 
 ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία       599.613,42        (54.283,00)        (28.275,00)       517.055,42 
 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις         18.059,96                     -                        -            18.059,96 
 Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων    8.966.611,96  11.951.815,01        (28.275,00)  20.890.151,97 

 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 Αποθέµατα    4.049.497,16      (145.981,51)    3.903.515,65 
 Απαιτήσεις από πελάτες  24.733.517,44                     -      (1.100.470,02)  23.633.047,42 
 Λοιπές απαιτήσεις    1.777.842,05                     -          140.081,51    1.917.923,56 
 ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία  13.051.753,57       332.146,00      (897.807,17)  12.486.092,40 
 Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα    3.316.403,75                     -          926.082,17    4.242.485,92 
 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  46.929.013,97       332.146,00   (1.078.095,02)  46.183.064,95 

 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  55.895.625,93  12.283.961,01   (1.106.370,02)  67.073.216,92 

 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
 Μετοχικό κεφάλαιο  11.553.690,00                     -                        -     11.553.690,00 
 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο    9.999.349,43  -    9.999.349,43 
 Αποθεµατικά εύλογης αξίας παγίων  -  11.124.265,24  -  11.124.265,24 
 Αποθεµατικά εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση   -   (3.574.671,37)  -   (3.574.671,37)
 Λοιπά αποθεµατικά    8.023.150,51  -    3.432.480,31  11.455.630,82 
 Αποτελέσµατα εις νέο    2.870.803,52    4.785.069,36      (132.689,82)    7.523.183,06 
 Σύνολο Καθαρής Θέσης  32.446.993,46  12.334.663,23    3.299.790,49  48.081.447,18 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόµενους     3.960.114,50      (683.937,31)                     -       3.276.177,19 
 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων                     -                        -            90.929,19         90.929,19 
 Λοιπές υποχρεώσεις    1.757.424,40       633.235,09   (1.106.370,02)    1.284.289,47 
 Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων    5.717.538,90        (50.702,22)   (1.015.440,83)    4.651.395,85 

 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 Προµηθευτές     8.223.970,10                     -                        -       8.223.970,10 
 Φόροι εισοδήµατος    1.817.917,21                     -                        -       1.817.917,21 
 Λοιπές υποχρεώσεις    7.689.206,26  -   (3.390.719,68)    4.298.486,58 
 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  17.731.093,57                      -     (3.390.719,68)  14.340.373,89 

 Σύνολο υποχρεώσεων  23.448.632,47        (50.702,22)   (4.406.160,51)  18.991.769,74 

 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσων  55.895.625,93  12.283.961,01   (1.106.370,02)  67.073.216,92 

Εταιρία
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 1.1.2004 
32.446.993,46 

 Προσαρµογές µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. 
 Επίδραση από την αποτίµηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 11.124.265,24 
 Επίδραση από την αποτίµηση µη εισηγµένων µετοχών (137.319,50)     
 Επίδραση από την αποτίµηση χρεογράφων  345.716,75      
 Τακτοποίηση υποχρεώσεωνγια παροχές στους 
εργαζόµενους ως αναλογιστική µελέτη 683.937,31      
 Μεταφορά στην καθαρή θέση των προς έγκριση µερισµάτων 3.080.984,00   
 Μεταφορά στην καθαρή θέση των προς έγκριση Αµοιβών 
∆ιοικητικού συµβουλίου 309.735,68      
 Καταχώρηση συναλλαγµατικών διαφορών στα 50.702,22        
 Καταχώρηση αναβαλλόµενου φόρου 951.298,52      
 Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις (683.937,31)     
 Αναταξινόµηση Επιχορήγησης  (90.929,19)       

15.634.453,72 

48.081.447,18 

Σύνολο προσαρµογών µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π.

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 1.1.2004 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ( Ε.Λ.Π. ) ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ∆.Π.Χ.Π. ) 
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 α) Ισολογισµός µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. 1.1.2004 

 Ισολογισµός µε 
Ε.Λ.Π. 

 Προσαρµογές 
Μετάβασης σε 

∆.Π.Χ.Π. 
 Ανακατάταξη 
κονδυλίων 

 Ισολογισµός 
µε ∆.Π.Χ.Π. 

 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 Ενσώµατα πάγια      8.091.273,66    11.581.279,03                     -      19.672.552,69 
 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία      1.950.169,63                     -                        -        1.950.169,63 
 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  -            472.619,93                     -           472.619,93 
 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις           60.354,39                     -                        -             60.354,39 
 Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων    10.101.797,68    12.053.898,96                       -     22.155.696,64 

 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 Αποθέµατα      4.049.497,16                     -         (145.981,51)     3.903.515,65 
 Απαιτήσεις από πελάτες    25.882.531,96                     -      (1.106.370,02)   24.776.161,94 
 Λοιπές απαιτήσεις      1.687.346,94                     -           145.981,51     1.833.328,45 
 ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία    13.080.029,57         313.394,12      (926.082,17)   12.467.341,52 
 Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα      3.527.890,37                     -           926.082,17     4.453.972,54 
 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων    48.227.296,00         313.394,12   (1.106.370,02)   47.434.320,10 

 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων    58.329.093,68    12.367.293,08   (1.106.370,02)   69.590.016,74 

 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
 Μετοχικό κεφάλαιο    11.553.690,00                     -                        -      11.553.690,00 
 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο      9.999.349,43  -  -     9.999.349,43 
 Αποθεµατικά εύλογης αξίας παγίων    11.124.265,24  -   11.124.265,24 
 Αποθεµατικά εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση                      -        (2.230.030,41)  -    (2.230.030,41)
 Λοιπά αποθεµατικά      8.023.150,51  -     3.432.480,31   11.455.630,82 
 Αποτελέσµατα εις νέο      2.843.996,01      3.495.603,39      (129.296,08)     6.210.303,32 
 Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου    32.420.185,95    12.389.838,22     3.303.184,23   48.113.208,40 
 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας         665.536,56           28.157,08                     -           693.693,64 

 Σύνολο Καθαρής Θέσης    33.085.722,51    12.417.995,30     3.303.184,23   48.806.902,04 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόµενους       4.096.688,64        (683.937,31)                     -        3.412.751,33 
 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων                     -                        -             90.929,19          90.929,19 
 Λοιπές υποχρεώσεις      1.789.974,17         633.235,09   (1.106.370,02)     1.316.839,24 
 Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων      5.886.662,81          (50.702,22)   (1.015.440,83)     4.820.519,76 

 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 Προµηθευτές       8.048.318,80                     -                        -        8.048.318,80 
 ∆ανειακές υποχρεώσεις      1.039.875,82                     -        1.039.875,82 
 Φόροι εισοδήµατος      1.817.917,21                     -                        -        1.817.917,21 
 Λοιπές υποχρεώσεις      8.450.596,53                     -      (3.394.113,42)     5.056.483,11 
 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων    19.356.708,36                        -     (3.394.113,42)   15.962.594,94 

 Σύνολο υποχρεώσεων    25.243.371,17          (50.702,22)   (4.409.554,25)   20.783.114,70 

 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων    58.329.093,68    12.367.293,08   (1.106.370,02)   69.590.016,74 

Όµιλος
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 1.1.2004 
33.085.722,51   

 Προσαρµογές µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. 
 Επίδραση από την αποτίµηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 11.124.265,24   
 Επίδραση από την αποτίµηση µη εισηγµένων µετοχών (137.319,50)       
 Επίδραση από την αποτίµηση χρεογράφων  381.247,87        
 Καταχώρηση υποχρεώσεων προς το προσωπικό 683.937,31        
 Μεταφορά στην καθαρή θέση των προς έγκριση µερισµάτων 3.080.984,00     
 Μεταφορά στην καθαρή θέση των προς έγκριση Αµοιβών 
∆ιοικητικού συµβουλίου 309.735,68        
 Αντιλογισµός διάθεσης κερδών σε µέλη του ∆.Σ. 3.393,74            
 Καταχώρηση συναλλαγµατικών διαφορών στα 50.702,22          
 Καταχώρηση αναβαλλόµενου φόρου 999.099,47        
 Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις (683.937,31)       
 Αναταξινόµηση Επιχορήγησης  (90.929,19)         

15.721.179,53   

48.806.902,04   Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.

Σύνολο προσαρµογών µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π.

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 1.1.2004 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  ΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ( Ε.Λ.Π. ) ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unisystems Συστήµατα Πληροφορικής Α.Ε.Ε. 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου χρήσης 2005 
(1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005) 

 47

 α) Ισολογισµός µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. 1.1.2005 

 Ισολογισµός µε 
Ε.Λ.Π. 

 Προσαρµογές 
Μετάβασης σε 

∆.Π.Χ.Π. 
 Ανακατάταξη 
κονδυλίων 

 Ισολογισµός µε 
∆.Π.Χ.Π. 

 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 Ενσώµατα πάγια      18.941.919,38        (389.696,00)  -       18.552.223,38 
 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία           798.152,29                     -     -            798.152,29 
 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  -         1.098.192,36                     -         1.098.192,36 
 ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία        1.171.844,00          (41.158,00)      (269.223,40)         861.462,60 
 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις             22.367,50                     -                        -              22.367,50 
 Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων      20.934.283,17         667.338,36      (269.223,40)    21.332.398,13 

 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 Αποθέµατα        4.332.161,95                     -         (535.985,52)      3.796.176,43 
 Απαιτήσεις από πελάτες      17.719.474,55                     -         (775.402,99)    16.944.071,56 
 Λοιπές απαιτήσεις           948.717,30                     -           538.292,68      1.487.009,98 
 ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία      20.195.322,26         107.558,00        209.223,40    20.512.103,66 
 Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα        2.455.161,58                     -             60.000,00      2.515.161,58 
 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων      45.650.837,64         107.558,00      (503.872,43)    45.254.523,21 

 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων      66.585.120,81         774.896,36      (773.095,83)    66.586.921,34 

 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
 Μετοχικό κεφάλαιο      11.553.690,00                     -                        -       11.553.690,00 
 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο        9.999.349,43  -  -      9.999.349,43 
 Αποθεµατικά εύλογης αξίας παγίων  -    11.124.265,24  -    11.124.265,24 
 Αποθεµατικά εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση   -     (3.408.409,91)  -     (3.408.409,91)
 Λοιπά αποθεµατικά      21.369.866,11   (11.581.279,03)     2.570.207,16    12.358.794,24 
 Αποτελέσµατα εις νέο        2.281.693,37      4.646.511,01        451.016,78      7.379.221,16 
 Σύνολο Καθαρής Θέσης      45.204.598,91         781.087,31     3.021.223,94    49.006.910,16 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόµενους         4.599.842,83     (1.141.787,10)  -      3.458.055,73 
 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων - -        313.058,19         313.058,19 
 Λοιπές υποχρεώσεις        1.610.453,00      1.135.596,15      (775.402,99)      1.970.646,16 
 Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων        6.210.295,83            (6.190,95)      (462.344,80)      5.741.760,08 

 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 Προµηθευτές         6.850.293,30                     -                        -         6.850.293,30 
 Φόροι εισοδήµατος           704.814,13                     -                        -            704.814,13 
 Λοιπές υποχρεώσεις        7.615.118,64                     -      (3.331.974,97)      4.283.143,67 
 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων      15.170.226,07                        -     (3.331.974,97)    11.838.251,10 

 Σύνολο υποχρεώσεων      21.380.521,90            (6.190,95)   (3.794.319,77)    17.580.011,18 

 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων      66.585.120,81         774.896,36      (773.095,83)    66.586.921,34 

Εταιρία
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 1.1.2005 
45.204.598,91   

Προσαρµογές µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π.
Επίδραση από την αποτίµηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 11.124.265,24   
Επίδραση από την αποτίµηση µη εισηγµένων  µετοχών (68.047,50)         
Επίδραση από την αποτίµηση χρεογράφων 122.683,03        

 Τακτοποίηση υποχρεώσεων για παροχές στους 
εργαζόµενους ως αναλογιστική µελέτη 1.141.787,10     
Μεταφορά στην καθαρή θέση των προς έγκριση µερισµάτων 3.080.984,00     
Μεταφορά στην καθαρή θέση των προς έγκριση Αµοιβών ∆ιοικητικού συµβουλίο 253.298,13        
Αναταξινόµηση Επιχορήγησης (313.058,19)       
Επίδραση από τη διαγραφή υπεραξίας αναπροσαρµογής περιουσιακών στοιχείω (11.581.279,03)  
Καταχώρηση υποχρεώσεων προς το προσωπικό -
Καταχώρηση συναλλαγµατικών διαφορών στα αποτελέσµατα 50.702,22          
Καταχώρηση αναβαλλόµενου φόρου 951.298,52        
Επίδραση από τη διαφορά αποτελεσµάτων ανάµεσα στα Ε.Λ.Π και ∆.Π.Χ.Π. 181.464,83        
Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις (1.141.787,10)    
Επίδραση στις αποσβέσεις από την αποτίµηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων -

3.802.311,25     

49.006.910,16   

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.

Σύνολο προσαρµογών µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π.

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 1.1.2005 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.) 
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 α) Ισολογισµός µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. 1.1.2005 

 Ισολογισµός 
µε Ε.Λ.Π. 

 Προσαρµογές 
Μετάβασης σε 

∆.Π.Χ.Π. 
 Ανακατάταξη 
κονδυλίων 

 Ισολογισµός 
µε ∆.Π.Χ.Π. 

 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 Ενσώµατα πάγια    19.103.063,63       (389.696,00)  -    18.713.367,63 
 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία      2.733.515,03                     -     -      2.733.515,03 
 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  -        1.108.181,48  -      1.108.181,48 
 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις           64.772,67                     -                        -              64.772,67 
 Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων    21.901.351,33        718.485,48                       -      22.619.836,81 

 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 Αποθέµατα      4.332.161,95                     -         (535.985,52)      3.796.176,43 
 Απαιτήσεις από πελάτες    17.469.367,71                     -         (775.402,99)    16.693.964,72 
 Λοιπές απαιτήσεις         991.653,56                     -           538.418,85      1.530.072,41 
 ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία    19.464.535,66          75.808,24        (28.250,24)    19.512.093,66 
 Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα      2.556.008,03                     -             60.000,00      2.616.008,03 
 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων    44.813.726,91          75.808,24      (741.219,90)    44.148.315,25 

                    -                        -    
 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων    66.715.078,24        794.293,72      (741.219,90)    66.768.152,06 

 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
 Μετοχικό κεφάλαιο    11.553.690,00                     -                        -       11.553.690,00 
 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο      9.999.349,43  -  -      9.999.349,43 
 Αποθεµατικά εύλογης αξίας παγίων   11.124.265,24  -    11.124.265,24 
 Αποθεµατικά εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση   -    (3.408.409,91)     1.344.640,96    (2.063.768,95)
 Λοιπά αποθεµατικά    21.369.866,11  (11.608.997,61)     2.599.452,93    12.360.321,43 
 Αποτελέσµατα εις νέο      2.281.693,37     4.704.240,26      (888.616,20)      6.097.317,43 
 Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου    45.204.598,91        811.097,98     3.055.477,69    49.071.174,58 
 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας      1.103.202,96          42.716,82      1.145.919,78 

 Σύνολο Καθαρής Θέσης    46.307.801,87        853.814,80     3.055.477,69    50.217.094,36 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόµενους       4.736.416,97    (1.195.117,23) -      3.541.299,74 
 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων - -        313.058,19         313.058,19 
 Λοιπές υποχρεώσεις      1.610.453,00     1.135.596,15      (775.402,99)      1.970.646,16 
 Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων      6.346.869,97         (59.521,08)      (462.344,80)      5.825.004,09 

 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 Προµηθευτές       3.653.221,90                     -     -      3.653.221,90 
 ∆ανειακές υποχρεώσεις      1.353.674,88  -      1.353.674,88 
 Φόροι εισοδήµατος      1.318.329,97                     -         (599.799,19)         718.530,78 
 Λοιπές υποχρεώσεις      7.735.179,65                     -      (2.734.553,60)      5.000.626,05 
 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων    14.060.406,40                       -     (3.334.352,79)    10.726.053,61 

 Σύνολο υποχρεώσεων    20.407.276,37         (59.521,08)   (3.796.697,59)    16.551.057,70 

 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων    66.715.078,24        794.293,72      (741.219,90)    66.768.152,06 

Όµιλος
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 1.1.2005 
46.307.801,87  

 Προσαρµογές µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. 
 Επίδραση από την αποτίµηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 11.124.265,24  
 Επίδραση από την αποτίµηση µη εισηγµένων µετοχών (68.047,50)        
 Επίδραση από την αποτίµηση χρεογράφων  136.479,03       
 Τακτοποίηση υποχρεώσεωνγια παροχές στους 
εργαζόµενους ως αναλογιστική µελέτη 1.195.117,23    
 Αντιλογισµός διάθεσης κερδών σε µελη του ∆.Σ. 2.503,99           
 Μεταφορά στην καθαρή θέση των προς έγκριση µερισµάτων 3.080.984,00    
 Μεταφορά στην καθαρή θέση των προς έγκριση Αµοιβών 
∆ιοικητικού συµβουλίου 253.298,13       
 Αναταξινόµηση Επιχορήγησης  (313.058,19)      
 Επίδραση από τη διαγραφή υπεραξίας αναπροσαρµογής 
περιουσιακών στοιχείων (11.581.279,03) 
 Καταχώρηση συναλλαγµατικών διαφορών στα 50.702,22         
 Καταχώρηση αναβαλλόµενου φόρου 961.287,64       
 Επίδραση από τη διαφορά αποτελεσµάτων ανάµεσα στα 
Ε.Λ.Π και ∆.Π.Χ.Π. 208.826,83       
 Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις (1.141.787,10)   
 Επίδραση στις αποσβέσεις από την αποτίµηση ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων -

3.909.292,49    

50.217.094,36  

Σύνολο προσαρµογών µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π.

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 1.1.2005 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.) 

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.
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γ) Κατάσταση αποτελεσµάτων 1.1.-31.12.2004

 Αποτελέσµατα 
µε ∆.Π.Χ.Π. 

 Πωλήσεις           41.302.841,37  -     -    41.302.841,37 
 Κόστος πωλήσεων         (29.074.055,63)        (389.696,00)          96.617,54   (29.367.134,09)
 Μικτά κέρδη/(ζηµίες)          12.228.785,74        (389.696,00)          96.617,54    11.935.707,28 
 Λοιπά έσοδα/(έξοδα)                551.765,36  -           (64.336,45)         487.428,91 
 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας           (3.415.998,54)  -           366.539,42     (3.049.459,12)
 Έξοδα λειτουργείας έρευνας                 (71.984,31)  -             (3.555,62)          (75.539,93)
 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως           (3.865.592,09)  -           (17.884,90)     (3.883.476,99)
 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων            5.426.976,16        (389.696,00)        377.379,99      5.414.660,15 
 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)                (70.841,58)          (44.511,27)          79.633,80          (35.719,05)
 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων            5.356.134,58        (434.207,27)        457.013,79      5.378.941,10 
 Μείον: Φόροι εισοδήµατος           (1.387.678,21)         615.672,10      (457.013,79)     (1.229.019,90)
 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους            3.968.456,37         181.464,83                       -        4.149.921,20 

 31.12.2004 
 Αποτελέσµατα χρήσης σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.      3.968.456,37 
 Προσαρµογές µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. 
 ∆ιαφορά αποτελέσµατος λόγω αποσβέσεων 
ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων        (389.696,00)
 Καταχώρηση συναλλαγµατικών διαφορών στα αποτελέσµατα          (44.511,27)
 Καταχώρηση αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος         615.672,10 
 Σύνολο προσαρµογών µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π.         181.464,83 

 Αποτελέσµατα χρήσης σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.      4.149.921,20 

 Αποτελέσµατα µε 
Ε.Λ.Π. 

 Προσαρµογές 
µετάβασης σε 

∆.Π.Χ.Π. 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31.12.2004 (1.1.-31.12.2004) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.) 

Εταιρία

 Ανακατάξη 
κονδυλίων 
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 γ) Κατάσταση αποτελεσµάτων 1.1.-31.12.2004 
 Αποτελέσµατα 

 µε ∆.Π.Χ.Π. 

 Πωλήσεις     41.097.035,74  -         (120.978,55)    40.976.057,19 
 Κόστος πωλήσεων  (27.680.489,34)       (369.022,67)        725.429,76  (27.324.082,25)
 Μικτά κέρδη/(ζηµίες)    13.416.546,40       (369.022,67)        604.451,21    13.651.974,94 
 Λοιπά έσοδα/(έξοδα)       1.026.332,38          32.656,80      (522.885,86)         536.103,32 
 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας    (3.694.650,77)  -           366.539,42    (3.328.111,35)
 Έξοδα λειτουργείας έρευνας        (781.549,14)  -             (3.555,62)       (785.104,76)
 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως    (4.407.909,91)  -           (17.884,90)    (4.425.794,81)
 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων      5.558.768,96       (336.365,87)        426.664,25      5.649.067,34 
 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)       (125.588,55)         (44.511,27)          30.349,54       (139.750,28)
 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων      5.433.180,41       (380.877,14)        457.013,79      5.509.317,06 
 Μείον: Φόροι εισοδήµατος    (1.416.462,96)        589.703,97      (457.013,79)    (1.283.772,78)
 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους      4.016.717,45        208.826,83                       -        4.225.544,28 

 31.12.2004 
 Αποτελέσµατα χρήσης σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.     4.016.717,45 
 Προσαρµογές µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. 
 ∆ιαφορά αποτελέσµατος λόγω αποσβέσεων 
ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων       (389.696,00)
 Τακτοποίηση πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού          20.673,33 
 Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις          32.656,80 
 Καταχώρηση συναλλαγµατικών διαφορών στα αποτελέσµατα         (44.511,27)
 Καταχώρηση αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος        589.703,97 
 Σύνολο προσαρµογών µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π.       208.826,83 

 Αποτελέσµατα χρήσης σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.     4.225.544,28 

 Ανακατάξη 
κονδυλίων 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31.12.2004 (1.1.-31.12.2004) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.) 

 Αποτελέσµατα 
µε Ε.Λ.Π. 

 Προσαρµογές 
µετάβασης σε 

∆.Π.Χ.Π. 

Όµιλος
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5.29. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 

Η Εταιρία έχει διενεργήσει συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη, δηλαδή µε µετόχους της, θυγατρικές, συνδεδεµένες επιχειρήσεις, 
µέλη ∆ιοικήσεως κ.λ.π.  

Συναλλαγές µε διευθυντές και εκτελεστικά στελέχη. 

∆εν υπάρχουν. 

- Οι αµοιβές των µελών του ∆.Σ. καταβάλλονται µετά την έγκρισή τους από την Γ.Σ. άπαξ του έτους. 

- Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές του Οµίλου έχουν ως εξής:. 

Εταιρίες Οµίλου Unisystems Έσοδα Έξοδα 
 1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2004 1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2004 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε 22.295,05 408.020,01 697.229,23 3.415.075,45 
UNI-NORTEL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε 21.362,25 - 60.823,92 - 
 43.657,30 408.020,01 758.053,15 3.415.075,45 

 

Εταιρίες Οµίλου Unisystems Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 
 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε 331,46 1.571.962,06 (136.359,13) 3.246.369,79 
UNI-NORTEL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε 5.434,14 - 72.380,47 - 
 5.765,60 1.571.962,06 (63.978,66) 3.246.369,79 

 
Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν µε βάση εµπορικούς όρους της αγοράς. 

Οι συναλλαγές αυτές απαλείφονται κατά την σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Unisystems A.E.E. 

- Οι συναλλαγές µε µέλη της ∆ιοικήσεως της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 
Είδος Συναλλαγής                 2005              2004 
∆απάνες µισθοδοσίας 487.726,25 661.727,80 
    
Λοιπά έξοδα 94.407,75 43.971,71 

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

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε συνδεδεµένα µέλη. 

Οι συναλλαγές µε µέλη της διοικήσεως των εταιριών του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 
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Είδος Συναλλαγής                   2005                 2004 
∆απάνες µισθοδοσίας 748.361,72 914.130,01 
    
Λοιπά έξοδα 94.407,75 43.971,71 

 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις οικογένειες τους). 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε συνδεδεµένα µέλη. 

5.30. Ενδεχόµενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις – Η Εταιρία ως µισθωτής 

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

2006 2007 2006 2007
Ενοίκια γραφείων 342.862,75 360.005,89 - -
Σύνολο 342.862,75 360.005,89 0,00 0,00

          Όµιλος              Εταιρία

 

∆εσµεύσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις  

Η Εταιρία δεν έχει συνάψει συµβόλαια χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 

Νοµικά θέµατα 

Η Εταιρία αντιµετωπίζει ορισµένες απαιτήσεις και δικαστικές αγωγές στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας.  Κατά τη γνώµη της ∆ιοίκησης, µετά τη γνωµάτευση των νοµικών της συµβούλων, η οριστική διευθέτηση 
αυτών των θεµάτων δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική θέση της Εταιρίας. 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρία και ο Όµιλος έχουν δώσει την 31.12.2005 και την 31.12.2004 κατά τράπεζα τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές:  

 Συµµετοχής σε 
διαγωνισµούς 

 Ληφθέντων 
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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 Συµµετοχής σε 
διαγωνισµούς 

 Ληφθέντων 
προκαταβολών Καλής εκτέλεσης Σύνολο

Alpha Bank 4.603.233,40             3.270.604,11         3.037.371,99          10.911.209,50     
Γενική Τράπεζα -                                 -                             27.205,20               27.205,20            
Ασπίς Στεγαστική -                                 -                             551,72                    551,72                 
Σύνολο 4.603.233,40             3.270.604,11         3.065.128,91          10.938.966,42     

 31.12.2004 

 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι 
δανεισµού. 

5.31. Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

Τα ∆ιεθνή 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 ∆ιοίκηση εκτιµά ότι για τα κονδύλια που δεν παρουσιάζεται η εύλογη αξία στις οικονοµικές καταστάσεις, η λογιστική αξία 
που εµφανίζεται στον ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις προσεγγίζουν την 
εύλογη αξία τους, επειδή το µεγαλύτερο µέρος αυτών έχουν ηµεροµηνία λήξεως µετά από ένα έτος ή µικρότερη. 

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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5.32. ∆ιόρθωση ορισµένων κονδυλίων των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2005 

 ∆ηµοσιοποιηθέντα 
κονδύλια  ∆ιορθώσεις 

 Αναµορφωθέντα 
κονδύλια 

 ∆ηµοσιοποιηθέντα 
κονδύλια  ∆ιορθώσεις 

 Αναµορφωθέντα 
κονδύλια 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 106.166,00                   992.026,36              (α) 1.098.192,36          106.166,00                   1.002.015,48           (α) 1.108.181,48               

Καθαρή Θέση 48.652.234,86              992.026,36              (α) 49.644.261,22        48.652.234,86              1.002.015,48           (α) 49.654.250,34             

Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόµενους 4.240.023,63                (1.141.787,10)          (β) 3.098.236,53          4.240.023,63                (1.141.787,10)          (β) 3.098.236,53               

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 600.352,16                   1.141.787,10           (β) 1.742.139,26          600.352,16                   1.141.787,10           (β) 1.742.139,26               

 Ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31.3.2005  Ενδιάµεσες ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις 31.3.2005  Λογαριασµοί των οποίων τα κονδύλια 
διορθώθηκαν 

 

 ∆ηµοσιοποιηθέντα 
κονδύλια  ∆ιορθώσεις 

 Αναµορφωθέντα 
κονδύλια 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 1.006.963,00                91.229,36                (α) 1.098.192,36          

Καθαρή Θέση 47.791.815,91              91.229,36                (α) 47.883.045,27        

Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόµενους 3.427.850,33                (1.141.787,10)          (β) 2.286.063,23          

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 600.000,00                   1.141.787,10           (β) 1.741.787,10          

 Λογαριασµοί των οποίων τα κονδύλια 
διορθώθηκαν 

 Ενδιάµεσες ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις 30.6.2005 

 ∆ηµοσιοποιηθέντα 
κονδύλια  ∆ιορθώσεις 

 Αναµορφωθέντα 
κονδύλια 

 ∆ηµοσιοποιηθέντα 
κονδύλια  ∆ιορθώσεις 

 Αναµορφωθέντα 
κονδύλια 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 1.006.963,00                91.229,36                (α) 1.098.192,36          1.006.963,00                101.218,48              (α) 1.108.181,48               

Καθαρή Θέση 48.914.174,89              91.229,36                (α) 49.005.404,25        49.219.912,82              101.218,48              (α) 49.321.131,30             

Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόµενους 3.427.850,33                (1.141.787,10)          (β) 2.286.063,23          3.440.503,44                (1.141.787,10)          (β) 2.298.716,34               

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 600.000,00                   1.141.787,10           (β) 1.741.787,10          600.000,00                   1.141.787,10           (β) 1.741.787,10               

 Ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30.9.2005  Λογαριασµοί των οποίων τα κονδύλια 
διορθώθηκαν 

 Ενδιάµεσες ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις 30.9.2005 

 

α) Η διόρθωση αυτή αφορά σε επανεκτίµηση των αναβαλλόµενων φόρων µε αντίστοιχο επηρεασµό της καθαρής θέσης 

β) Η διόρθωση αυτή αφορά σε τακτοποίηση σχηµατισθείσης προβλέψεως για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία  Όπως αναφέρουµε και στη σηµείωση 5.13 η Εταιρία είχε σχηµατίσει µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές την 
προβλεπόµενη, από τις διατάξεις του άρθρου 42ε Ν.2190/1920, πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω 
συνταξιοδότησης. Στα πλαίσια εφαρµογής των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης διενεργήθηκε 
αναλογιστική µελέτη και προσδιορίστηκαν οι ανωτέρω υποχρεώσεις προς το προσωπικό. Για την επιπλέον σχηµατισθείσα 
πρόβλεψη  εκτιµήθηκε από την Εταιρία ότι δεν έπρεπε να µεταφερθεί σε όφελος των αποτελεσµάτων, αλλά να παραµείνει στο 
λογαριασµό «Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις», προκειµένου να καλύψει τυχόν πρόσθετα ποσά, πέραν των 
συµβατικών, που καταβάλλονται στο προσωπικό κατά την αποχώρηση τους ή κι άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο ∆ΠΧΠ 37 «Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις» 
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5.33. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, για τα οποία επιβάλλεται  αναφορά τους ή διόρθωση 
των καταστάσεων αυτών, σύµφωνα  µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

Σηµειώνεται ότι η Εταιρία 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 ποσού των 5.250.000,00 ευρώ και θα 
χρησιµοποιηθεί  για την ανέγερση κτιρίου γραφείων και βοηθητικών χώρων που θα καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες της 
εταιρίας. 
 

Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνονται στις σελίδες από 5 έως και 57 είναι αυτές που 
εγκρίθηκαν στην από 23.3.2006 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. 

Αθήνα,  23 Μαρτίου 2006 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
∆ηµήτριος Μ. Λιαρούτσος 

 
 

 

 


