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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1.1 – 31.12.2007 
είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES Α.Ε.» στις 25 Ιουνίου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο 
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.performance.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο 
«Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιανουαρίου µέχρι 31 
∆εκεµβρίου 2007», στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά 
στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των 
αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
 
 
Για την 
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
Παπαντωνίου Α. ∆ηµήτριος 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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1 Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της χρήσης 2007 
 
Το 2007 ήταν έτος αξιόλογης ανάπτυξης για τον Όµιλο PERFORMANCE TECHNOLOGIES µε 
επίτευξη των περισσοτέρων από τους στόχους που είχαν τεθεί στο 3ετές Επιχειρηµατικό Σχέδιο 
των ετών 2005 - 2007.  
Η Εταιρία διαθέτει λύσεις πληροφορικής που προάγουν την επιχειρηµατική συνέχεια, 
εξασφαλίζουν συνεχή διαθεσιµότητα και ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων και 
συµβάλλουν στη δραστική µείωση του λειτουργικού κόστους που σχετίζεται µε την χρήση της 
πληροφορικής από επιχειρήσεις και οργανισµούς κάθε µεγέθους. 
Η Εταιρία αξιοποιεί τις στρατηγικές συνεργασίες που διαθέτει, την εµπειρία και φήµη της ώστε 
αφενός να διευρύνει το αντικείµενο δραστηριοποίησης στην υφιστάµενη πελατειακή της βάση µε 
νέα προϊόντα και λύσεις, αφετέρου να διευρύνει την ήδη αξιόλογη πελατειακή της βάση εντός και 
εκτός Ελλάδος.   
Στις προτεραιότητες επενδύσεων πληροφορικής των µεγαλυτέρων επιχειρήσεων και οργανισµών 
περιλαµβάνονται σήµερα: 
α) ο µετασχηµατισµός των υφισταµένων υποδοµών µε την δηµιουργία υπολογιστικών κέντρων 
επόµενης γενιάς που βασίζονται στην τεχνολογία virtualization που συνεπάγεται δραστική 
συρρίκνωση του αριθµού των φυσικών µηχανηµάτων, των αναγκών χώρου, ηλεκτρικής ισχύος, 
κατανάλωση ενέργειας κλπ και αντιστοίχως του λειτουργικού κόστους, 
β)  η επίτευξη δυνατότητας, µε οικονοµικό και απόλυτα εφικτό τρόπο, για ταχεία ανάκαµψη από 
αστοχίες συστηµάτων, λογισµικού και παντός είδους καταστροφές, 
γ) η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων γενικότερα, η διασφάλιση ακεραιότητας της 
πληροφορίας, η συµµόρφωση µε το θεσµικό/κανονιστικό  πλαίσιο, 
δ) υλοποίηση συστηµάτων για κεντρικοποιηµένη διαχείριση των πόρων πληροφορικής 
ε) επιλεκτικό outsourcing λειτουργιών πληροφορικής σε ειδικευµένες εταιρίες- εξωτερικούς 
συνεργάτες 
ζ) για όσους έχουν θυγατρικές εκτός Ελλάδος, η δηµιουργία κοινής υποδοµής που να εξυπηρετεί 
το σύνολο των δραστηριοτήτων τους 
Η ∆ιοίκηση πιστεύει ότι η Εταιρία είναι άριστα τοποθετηµένη ώστε να επωφεληθεί από τις ανωτέρω 
τάσεις.  
 
Ακολουθεί ανάλυση των πεπραγµένων και οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου της χρήσης 
2007: 
1. Ο Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών ξεπέρασε το 2007 τα 12,14 εκ. € από 9,49 εκ. € το 2006, 

σηµειώνοντας άνοδο 27,92%. 
2. Τα Ενοποιηµένα Μικτά Κέρδη ανήλθαν στα 3,73 εκ. € το 2007, από 2,39 εκ. € το 2006, 

παρουσιάζοντας άνοδο 56,07%. Ετσι το 2007 το ποσοστό Μικτού Κέρδους διαµορφώθηκε στο 
30,77% έναντι 25,20% του 2006. 

3. Τα Ενοποιηµένα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν στα 
1,34 εκ. € παρουσιάζοντας άνοδο 104,26% έναντι του 2006, που ανήλθαν σε 658 χιλ. €. 

4. Τα Ενοποιηµένα Κέρδη Προ Φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε 1,03 εκ. €, σηµειώνοντας αύξηση 
128,68%, σε σχέση µε τα Ενοποιηµένα Κέρδη Πρό Φόρων του  2006 που ήταν 450 χιλ. €. 

5. Το ποσοστό Καθαρού Κέρδους προ φόρων το 2007 επί του Ενοποιηµένου Κύκλου Εργασιών 
περίπου διπλασιάστηκε ανερχόµενο σε 8,47%, έναντι 4,74% του 2006. 

6. Η απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Capital Employed) σε ό,τι αφορά τα 
Ενοποιηµένα Κέρδη Προ Φόρων διαµορφώθηκε στο 33,87% το 2007 έναντι  20,22% το 2006. 

7. Τα Ενοποιηµένα Κέρδη Μετά από Φόρους και ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας ανήλθαν σε 824 χιλ. € 
σηµειώνοντας αύξηση 152,28% έναντι του 2006. 

8. Το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού του Οµίλου ανήλθε σε 10,47 εκ € από 6,75 εκ. € σηµειώνοντας 
αύξηση 56,45%.  

9. Το Κεφάλαιο Κίνησης του Οµίλου διαµορφώθηκε στα 2,31 εκ. € το 2007 από 1,60 εκ. € το 
2006 σηµειώνοντας αύξηση κατά 44,38%. 

10. Τα Ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια διαµορφώθηκαν το 2007 στα 3,06 εκ. € έναντι 2,23 εκ. € το 
2006 σηµειώνοντας αύξηση 37,22%. 
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Σε επίπεδο Μητρικής Εταιρίας PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, τα Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους και ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας ανήλθαν στις 
596 χιλ. € έναντι 334 χιλ. € το 2006 σηµειώνοντας αύξηση 78,44%.  
Ενέργειες που έγιναν µέσα στο 2007 περιλαµβάνουν: 
1. Απόκτηση από τον Όµιλο του υπολοίπου (40%) της θυγατρικής στην Βουλγαρία Performance 

Technologies BG AD  το ∆εκέµβριο του 2007, µέσω της 100% θυγατρικής στην Κύπρο 
Performance Technologies (Cyprus) Limited, µε αποτέλεσµα η τελευταία να καταστεί µοναδική 
µέτοχος στην Βουλγαρική θυγατρική. 

2. Απόκτηση την 1η Οκτωβρίου του 2007 του 75% του µετοχικού κεφαλαίου της «BRONET 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το Μάϊο 
του 2008 απέκτησε το υπόλοιπο 25% και κατέστη µοναδική µέτοχος. Η εν λόγω εταιρία 
υλοποιεί επενδυτικό σχεδιο ύψους 730 χιλιάδων ευρώ (που συγχρηµατοδοτείται από την 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ)  και σκοπεύει να παρέχει καινοτοµικές ευρυζωνικές 
υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισµούς κάθε µεγέθους. 

 
Η διοίκηση επιδιώκει  

 Την περαιτέρω αύξηση της πελατειακής βάσης στον χρηµατο-πιστωτικό κλάδο (π.χ. 
Τραπεζών, Ασφαλειών, κλπ) µε λύσεις και υπηρεσίες στην core δραστηριότητα αλλά και 
αύξηση της παροχής υπηρεσιών «IT οutsourcing» που παρέχονται από την θυγατρική 
PETABYTE SOLUTIONS Α.Ε. και περιλαµβάνουν υπηρεσίες υποστήριξης παρεχόµενες σε 
ευρύτατη γεωγραφική βάση, υπηρεσίες Logistics & Warehouse για τα συστήµατα IT τους, 
υπηρεσίες διαµεσολάβησης επικοινωνίας µε όλους τους τρίτους πάροχους υπηρεσιών 
υποστήριξης, Staging και Pre-Rollout υπηρεσίες για νέα υποκαταστήµατα ,  υπηρεσίες  Call 
Center και  υπηρεσίες Reporting και Κεντρικής ∆ιαχείρισης του IT  outsourcing. 

 Την περαιτέρω αύξηση της πελατειακής βάσης σε εταιρίες τηλεπικοινωνιών, σε εταιρίες του 
ιδιωτικού τοµέα και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα, µε λύσεις και υπηρεσίες στην core 
δραστηριότητα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας λύσεις δηµιουργίας υποδοµης πληροφορικής 
επόµενης γενιάς λύσεις προστασίας και ασφάλειας της εταιρικής πληροφορίας, υψηλής 
διαθεσιµότητας των συστηµάτων, εφαρµογών και υπηρεσιών και προηγµένης  µεθοδολογίας 
διαχείρισης του συνόλου των υπολογιστικών τους πόρων.  

 Η διατήρηση, ενδυνάµωση και επέκταση επιτυχηµένων συνεργασιών µε κορυφαίες εταιρίες 
πληροφορικής που µας επιτρέπει να εµπλουτίζουµε το χαρτοφυλάκιο λύσεων που διαθέτουµε 
στην αγορά. Οι συνεργασίες περιλαµβάνουν τις: BDNA, HP, IBM, Microsoft, Oracle, ORSYP, 
Quantum, RSA Security, Symantec, και VΜware.  

 
Σκοπεύουµε να συνεχίσουµε την προσπάθεια για γεωγραφική ανάπτυξη και επέκταση των 
διεθνών δραστηριοτήτων µας µέσω της Θυγατρικής µας στην Κύπρο. Το 2007 υπερτριπλασιάσαµε 
τα έσοδα από πωλήσεις λύσεων σε σηµαντικούς νέους πελάτες στο εξωτερικό εν σχέσει µε το 
2006 που ήταν το πρώτο έτος δραστηριοποίησής µας στο εξωτερικό. 
Σκοπεύουµε να συνεχίσουµε τις επενδύσεις σε δραστηριότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών (Λειτουργία Τεχνολογικής Έρευνας & Ανάπτυξης) ώστε να παραµείνουµε ελκυστικοί 
και ανταγωνιστικοί, ανταποκρινόµενοι στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς.  
Στόχος µας για την χρήση 2008 παραµένει η συνέχιση της ανοδικής πορείας των εργασιών µας, η  
διατήρηση ή/και αύξηση του περιθωρίου µικτού κέρδους και η βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής 
µας θέσης.  
Στοχεύουµε στην άντληση νέων κεφαλαίων µέσω της εισαγωγής της Μητρικής στην Εναλλακτική 
Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 
Άγιος ∆ηµήτριος, 25 Ιουνίου 2008  

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

∆ρ. ∆ηµήτριος Α. Παπαντωνίου 



 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1.1 – 31.12.2007 

7 
 

 
2 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς το Σύµβουλο ALPHA BANK για την εισαγωγή της «PERFORMANCE TECHNOLOGIES 

A.E.» στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (η Εταιρεία), που 
αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις 
καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσης που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει 
σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 
οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή 
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για 
τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας 
µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την 
εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, 
σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση 
του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της γνώµης µας. 
 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του 
Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους 
Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα 
άρθρα 43α παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενό της είναι 
συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
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Αθήνα, 27 Ιουνίου 2008 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
 
Σωτήρης Α. Κωνσταντίνου 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13 671 

 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 
116 35 Αθήνα 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 
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3 Στοιχεία κατάστασης Ισολογισµού 
 

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  Σηµ. 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      
Υπεραξία επιχείρησης 10.1 17.901,00 0,00 0,00 0,00 
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 10.2 471.505,82 430.676,46 424.990,12 382.282,43 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 10.3 767.239,27 347.993,49 667.320,94 344.554,54 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 10.4 0,00 0,00 298.874,74 204.374,74 
∆ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 10.5 105.600,00 105.600,00 27.600,00 27.600,00 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 10.6 23.324,46 18.232,46 16.323,47 11.631,47 
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  1.385.570,55 902.502,41 1.435.109,27 970.443,18 
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέµατα 10.7 477.731,10 341.060,03 426.827,15 315.403,81 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 10.8 7.482.345,41 5.031.121,54 6.697.395,22 5.094.265,41 
Λοιπές απαιτήσεις 10.9 558.539,26 246.263,39 764.238,43 415.882,60 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10.10 565.112,09 233.781,67 285.375,11 97.963,36 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  9.083.727,86 5.852.226,63 8.173.835,91 5.923.515,18 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  10.469.298,41 6.754.729,04 9.608.945,18 6.893.958,36 
      
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο 10.11 1.172.697,00 1.172.697,00 1.172.697,00 1.172.697,00 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο 10.12 759.656,80 759.656,80 759.656,80 759.656,80 
Λοιπά αποθεµατικά 10.13 197.312,07 185.843,85 197.312,07 185.843,85 
Αποτελέσµατα εις νέον 10.14 907.328,89 99.943,86 848.190,56 264.086,84 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους 
µετόχους της µητρικής  3.036.994,76 2.218.141,51 2.977.856,43 2.382.284,49 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 10.15 22.409,43 7.193,66 0,00 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  3.059.404,19 2.225.335,17 2.977.856,43 2.382.284,49 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 10.16 144.602,96 112.892,28 128.129,34 104.147,08 
Κρατικές επιχορηγήσεις 10.17 53.194,20 61.494,20 53.194,20 61.494,20 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 10.18 280.910,00 10.000,00 280.910,00 10.000,00 
Μακροπρόθεσµες προβλέψεις 10.19 127.000,00 105.281,67 80.000,00 105.281,67 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 10.20 33.609,82 -16.043,38 64.500,76 14.429,11 
Σύνολο µακροπρόθεσµων 
υποχρεώσεων  639.316,98 273.624,77 606.734,30 295.352,06 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και  λοιπές εµπορικές 
υποχρεώσεις 10.21 3.383.569,22 2.004.504,28 3.378.310,93 1.996.195,87 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.22 163.967,74 142.160,99 118.443,50 127.989,43 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 10.23 716.822,28 420.151,20 650.218,97 403.183,88 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 10.24 2.477.128,00 1.608.952,63 1.848.291,05 1.608.952,63 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση 10.25 29.090,00 80.000,00 29.090,00 80.000,00 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων  6.770.577,24 4.255.769,10 6.024.354,45 4.216.321,81 
Σύνολο υποχρεώσεων  7.409.894,22 4.529.393,87 6.631.088,75 4.511.673,87 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  10.469.298,41 6.754.729,04 9.608.945,18 6.893.958,36 
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4 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 
 

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  Σηµ. 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 
            
Κύκλος εργασιών 11.1 12.140.443,48 9.491.752,15 11.439.773,86 8.918.604,94 
Κόστος πωλήσεων 11.2 8.405.151,40 7.100.036,68 8.600.627,66 6.780.020,58 
Μικτά κέρδη  3.735.292,08 2.391.715,47 2.839.146,20 2.138.584,36 
Άλλα έσοδα 11.3 48.156,24 65.914,04 47.229,00 47.550,89 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 11.4 1.465.224,76 995.776,65 1.046.360,17 805.578,06 
Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 11.5 942.952,24 729.691,74 774.904,97 634.852,27 
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και 
ανάπτυξης 11.6 153.891,32 176.311,61 135.996,35 166.998,01 

Αποτέλεσµα προ φόρων 
χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσµάτων  1.221.380,00 555.849,51 929.113,71 578.706,91 
      
Έξοδα χρηµατοοικονοµικής 
λειτουργίας 11.7 192.749,91 106.041,79 187.525,65 104.703,95 
      
Κέρδη προ φόρων  1.028.630,09 449.807,72 741.588,06 474.002,96 
Φόρος εισοδήµατος 11.8 210.255,52 126.371,71 146.016,12 139.946,66 
Κέρδη µετά από φόρους  818.374,57 323.436,01 595.571,94 334.056,30 
      
Κατανέµονται σε :      
Μετόχους Εταιρείας  823.553,33 326.446,34 595.571,94 334.056,30 
Μετόχους Μειοψηφίας  -5.178,76 -3.010,33 0,00 0,00 
      
> Αποτέλεσµα προ φόρων 
χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & αποσβέσεων  1.344.598,42 658.313,48 1.044.270,66 667.481,82 
      
Κέρδη µετά από φόρους ανά 
µετοχή - βασικά (σε €) 11.9 0,211 0,084 0,152 0,086 
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5 Στοιχεία κατάστασης ταµιακών ροών 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
1.1-

31.12.2007 
1.1-

31.12.2006 
1.1-

31.12.2007 
1.1-

31.12.2006 
Λειτουργικές δραστηριότητες         
Κέρδη προ φόρων 1.028.630,09 449.807,72 741.588,06 474.002,96 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις 123.218,42 102.463,97 115.156,95 88.774,91 
Προβλέψεις 56.064,28 101.785,92 47.823,82 93.040,72 
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας -114.558,22 60.943,56 -8.850,48 60.943,72 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 194.327,26 106.592,43 188.121,11 105.254,43 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -146.778,68 -158.376,80 -119.374,19 -132.720,58 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.232.520,43 -1.637.074,62 -1.972.068,35 -1.888.852,71 
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) 1.448.611,76 803.962,82 1.938.202,60 983.136,96 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -194.327,27 -106.592,43 -188.121,11 -105.254,43 
Καταβληµένοι φόροι -368.607,93 -303.508,09 -367.244,02 -293.871,58 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -205.940,72 -579.995,52 375.234,39 -615.545,60 
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων 0,00 -9.000,00 -94.500,00 -69.044,00 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -616.983,04 -307.027,95 -515.263,04 -282.469,96 
Εισπράξεις από πώληση λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων στοιχείων 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 
Τόκοι εισπραχθέντες 1.532,38 550,64 550,48 550,48 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -597.450,66 -315.477,31 -591.212,56 -350.963,48 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 10.203,99 0,00 0,00 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.088.175,37 1.106.072,09 459.338,42 1.106.072,09 
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -90.000,00 0,00 -90.000,00 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μερίσµατα πληρωθέντα -55.948,50 0,00 -55.948,50 0,00 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.032.226,87 1.026.276,08 403.389,92 1.016.072,09 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 228.835,49 130.803,25 187.411,75 49.563,01 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 336.276,60 102.978,42 97.963,36 48.400,35 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 565.112,09 233.781,67 285.375,11 97.963,36 
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6 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
 
6.1 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων οµίλου 
 

  ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόµενα 

στους 
µετόχους της 

µητρικής 
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 1.1.2006 1.169.169,00 763.184,80 179.339,26 -219.997,89 1.891.695,17 0,00 1.891.695,17 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1.1 - 
31.12.2006         
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 1.1-31.12.2006 µετά από 
φόρους    326.446,34 326.446,34 -3.010,33 323.436,01 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µητρικής 3.528,00 -3.528,00   0,00   0,00 
Αναγνώριση των αποθεµατικών της χρήσης 2005 λόγω 
έγκρισής τους από την τακτική Γ.Σ. της µητρικής εταιρείας   6.504,59 -6.504,59 0,00   0,00 
Στοιχεία καθαρής θέσης νέων θυγατρικών εταιρειών που 
ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις 31.12.2006     0,00 10.203,99 10.203,99 
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων  31.12.2006 1.172.697,00 759.656,80 185.843,85 99.943,86 2.218.141,51 7.193,66 2.225.335,17 
         
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 1.1.2007 1.172.697,00 759.656,80 185.843,85 99.943,86 2.218.141,51 7.193,66 2.225.335,17 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1.1 - 
31.12.2007         
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 1.1-31.12.2007 µετά από 
φόρους    823.553,33 823.553,33 -5.178,76 818.374,57 
Αναγνώριση των αποθεµατικών της χρήσης 2006 λόγω 
έγκρισής τους από την τακτική Γ.Σ.   11.468,22 -11.468,22 0,00   0,00 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους της περιόδου (1.1-15.12.2007) 
ως την απόκτηση του επιπλέον 40% των δικαιωµάτων ψήφου 
της θυγατρικής PERFORMANCE TECHNOLOGIES AD 
(BULGARIA) που αναλογούσαν στον όµιλο (60%)    -4.700,08 -4.700,08   -4.700,08 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας θυγατρικής PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES AD  κατά την 1/1/2007 που αναλογούσαν 
στο 40% που αγοράστηκε από τον όµιλο     0,00 -7.193,66 -7.193,66 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας της νέας θυγατρικής εταιρείας BRONET 
HELLAS A.E. κατά την ηµεροµηνία απόκτησης (1.10.2007) του 
75% των δικαιωµάτων ψήφου      27.588,19 27.588,19 
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων  31.12.2007 1.172.697,00 759.656,80 197.312,07 907.328,89 3.036.994,76 22.409,43 3.059.404,19 
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6.2 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων εταιρείας 
 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 
1.1.2006 1.169.169,00 763.184,80 179.339,26 -63.464,87 2.048.228,19 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για 
την περίοδο 1.1 - 31.12.2006      
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 
1.1-31.12.2006 µετά από φόρους    334.056,30 334.056,30 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 3.528,00 -3.528,00 0,00 0,00 0,00 

Αναγνώριση των αποθεµατικών 
της χρήσης 2005 λόγω έγκρισής 
τους από την τακτική Γ.Σ.   6.504,59 -6.504,59 0,00 
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 
31.12.2006 1.172.697,00 759.656,80 185.843,85 264.086,84 2.382.284,49 
      
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 
1.1.2007 1.172.697,00 759.656,80 185.843,85 264.086,84 2.382.284,49 
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για 
την περίοδο 1.1 - 31.12.2007      
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 
1.1-31.12.2007 µετά από φόρους    595.571,94 595.571,94 

Αναγνώριση των αποθεµατικών 
της χρήσης 2006 λόγω έγκρισής 
τους από την τακτική Γ.Σ.   11.468,22 -11.468,22 0,00 
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 
31.12.2007 1.172.697,00 759.656,80 197.312,07 848.190,56 2.977.856,43 
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7 Ανάλυση των προσαρµογών της πρώτης εφαρµογής των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 είναι οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις 
που έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης από τις Ελληνικές Γενικά Αποδεκτές 
Λογιστικές Αρχές στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσµατα προ 
φόρων της εταιρείας, παρατίθενται παρακάτω. Οι παρακάτω συµφωνίες παρέχουν µια 
ποσοτικοποίηση της επίδρασης της µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. 
 
 
7.1 Πίνακας προσαρµογών των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας µεταξύ Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) και ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 

 
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  1/1/2008 1/1/2007 1/1/2006 
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2008, 1/1/2007 και 
1/1/2006 αντίστοιχα) σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. 2.980.255,44 2.560.064,40 2.247.944,30 
Προσαρµογές των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.)    
Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ή 
(υποχρεώσεων) -64.500,76 -14.429,11 27.889,34 
Μεταβολή λόγω χρησιµοποίησης της ωφέλιµης ζωής για την 
απόσβεση των "κτιρίων σε ακίνητα τρίτων" -895,47 -848,38 -801,07 
Μεταβολή λόγω χρησιµοποίησης της ωφέλιµης ζωής για την 
απόσβεση των "µηχανηµάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων" -56,13 -216,38 -152,20 
Μεταβολή λόγω χρησιµοποίησης της ωφέλιµης ζωής για την 
απόσβεση των "µεταφορικών µέσων" και των "επίπλων" 54.430,60 38.849,40 23.076,71 
Μεταβολή από διαγραφή εξόδων εγκατάστασης -94.147,19 -98.333,38 -93.156,83 
Μεταβολή από αναγνώριση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 498.079,00 195.010,00 0,00 
Μεταβολή λόγω χρησιµοποίησης της ωφέλιµης ζωής για την 
απόσβεση των "άϋλων περιουσιακών στοιχείων" 74.695,74 93.362,41 45.067,49 
Μεταβολή από αναγνώριση πρόβλεψης για αποµείωση 
αποθεµάτων -64.116,81 -56.165,96 -6.165,96 
Μεταβολή από µεταφορά των κρατικών επιχορηγήσεων στις 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις -53.194,20 -61.494,20 0,00 
Μεταβολή από διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων -44.505,95 -44.505,95 -44.505,95 
Μεταβολή από αναγνώριση πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις -34.209,86 -18.319,15 0,00 
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης -128.129,34 -104.147,08 -79.425,51 
Μεταβολή από αναγνώριση πρόβλεψης για διαφορές φορολογικού 
ελέγχου -80.000,00 -105.281,67 -70.281,67 

Μεταβολή από µείωση των αποθεµατικών από έσοδα 
φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο µε τους παρακρατηµένους 
φόρους -1.246,75 -1.246,75 -1.246,75 
Μεταβολή από µεταφορά των παρακρατηµένων φόρων επί των 
εσόδων από τόκους -13,71 -13,71 -13,71 
Μεταβολή από αναµόρφωση εσόδων από παροχή υπηρεσιών που 
αφορούν επόµενες χρήσεις -64.588,18 0,00 0,00 

Σύνολο προσαρµογών -2.399,01 -177.779,91 -199.716,11 
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2008, 1/1/2007 και 
1/1/2006 αντίστοιχα) αναµορφωµένη σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 2.977.856,43 2.382.284,49 2.048.228,19 
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7.2 Πίνακας προσαρµογών των αποτελεσµάτων προ φόρων των χρήσεων 2007 και 

2006 µεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) και ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 

 
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αποτελέσµατα προ φόρων χρήσεων 2007 και 2006 αντίστοιχα σύµφωνα 
µε τα Ε.Λ.Π. 557.192,18 323.048,31
Προσαρµογές των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.)   
Μεταβολή λόγω χρησιµοποίησης της ωφέλιµης ζωής για την απόσβεση των 
"κτιρίων σε ακίνητα τρίτων" -47,09 -47,31
Μεταβολή λόγω χρησιµοποίησης της ωφέλιµης ζωής για την απόσβεση των 
"µηχανηµάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων" 160,25 -64,18
Μεταβολή λόγω χρησιµοποίησης της ωφέλιµης ζωής για την απόσβεση των 
"µεταφορικών µέσων" και των "επίπλων" 15.581,20 15.772,69
Μεταβολή από διαγραφή εξόδων εγκατάστασης 4.186,19 -5.176,55
Μεταβολή από αναγνώριση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 303.069,00 195.010,00
Μεταβολή λόγω χρησιµοποίησης της ωφέλιµης ζωής για την απόσβεση των 
"άϋλων περιουσιακών στοιχείων" -18.666,67 48.294,92
Μεταβολή από µεταφορά των κρατικών επιχορηγήσεων στα αποτελέσµατα 
σύµφωνα µε τις ωφέλιµες ζωές των παγίων -7.475,00 -9.794,20
Μεταβολή από αναγνώριση πρόβλεψης για αποµείωση αποθεµάτων -7.950,85 -50.000,00
Μεταβολή από αναγνώριση πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις -15.890,71 -18.319,15
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης -23.982,26 -24.721,57
Μεταβολή από αναµόρφωση εσόδων από παροχή υπηρεσιών που αφορούν 
επόµενες χρήσεις -64.588,18 0,00

Σύνολο προσαρµογών 184.395,88 150.954,65
Αποτελέσµατα προ φόρων χρήσεων 2007 και 2006 αντίστοιχα, 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 741.588,06 474.002,96
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8 Πληροφορίες και επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των οικονοµικών 
καταστάσεων της χρήσης 2007 

 
8.1 Γενικές πληροφορίες 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. είναι η µητρική εταιρεία του οµίλου 
PEROFORMANCE TECHNOLOGIES. Η διεύθυνση του οµίλου PERFORMANCE, η οποία είναι 
και η έδρα της Εταιρείας, βρίσκεται στον Άγιο ∆ηµήτριο Αττικής στη Λ. Βουλιαγµένης 338 και η 
ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.performance.gr. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 (σε αυτές περιλαµβάνονται και οι 
αντίστοιχες της 31ης ∆εκεµβρίου 2006) εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας στις 25 Ιουνίου του 2008. 
 
Η δοµή του οµίλου κατά την 31.12.2007 είχε ως εξής: 

Επωνυµία 
Χώρα 

Εγκ/στασης ∆ραστηριότητα 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
Μέθοδος 

ενοποίησης 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΕ Ελλάδα Εταιρεία πληροφορικής Μητρική Ολική 
PETABYTE SOLUTIONS AE Ελλάδα Εταιρεία πληροφορικής 100,00% Ολική 
BRONET HELLAS AE Ελλάδα Ευρυζωνικές υπηρεσίες 75,00% Ολική 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES 
(CYPRUS) LIMITED Κύπρος Εταιρεία πληροφορικής 100,00% Ολική 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG 
AD Βουλγαρία Εταιρεία πληροφορικής 100,00% Ολική 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES 
ROMANIA SRL Ρουµανία Εταιρεία πληροφορικής 100,00% Ολική 

 
Σηµειώνεται ότι οι εταιρείες PERFORMANCE TECHNOLOGIES AE και PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES SRL είναι θυγατρικές εταιρείες της κυπριακής θυγατρικής εταιρείας 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES LTD. 
 
Κατά την 31.12.2006, ο όµιλος αποτελούνταν από τις παρακάτω εταιρείες: 

Επωνυµία 
Χώρα 

Εγκ/στασης ∆ραστηριότητα 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
Μέθοδος 

ενοποίησης 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΕ Ελλάδα Εταιρεία πληροφορικής Μητρική Ολική 
PETABYTE SOLUTIONS AE Ελλάδα Εταιρεία πληροφορικής 100,00% Ολική 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES 
(CYPRUS) LIMITED Κύπρος Εταιρεία πληροφορικής 100,00% Ολική 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG 
AD Βουλγαρία Εταιρεία πληροφορικής 60,00% Ολική 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES 
ROMANIA SRL Ρουµανία Εταιρεία πληροφορικής 100,00% Ολική 

 
 
8.2 Αντικείµενο δραστηριότητας 
Η µητρική καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην παροχή λύσεων και 
υπηρεσιών πληροφορικής που προάγουν την επιχειρηµατική συνέχεια, την ασφάλεια 
πληροφοριακών συστηµάτων και τη δραστική µείωση του λειτουργικού κόστους που σχετίζεται µε 
τη χρήση της πληροφορικής από επιχειρήσεις και οργανισµούς κάθε µεγέθους. 
Οι λύσεις που παρέχει η εταιρεία εστιάζονται στους τοµείς virtualization, προστασίας και 
ασφάλειας εταιρικών δεδοµένων, εξασφάλισης υψηλής διαθεσιµότητας καίριων εφαρµογών και 
υπηρεσιών που βασίζονται σε πληροφοριακά συστήµατα, παροχής υπηρεσιών και µεθοδολογίας 
διαχείρισης υπολογιστικών πόρων. 
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8.3 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. την 31η 
∆εκεµβρίου 2007, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την χρήση λογιστικών 
εκτιµήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών του Οµίλου. 
Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της 
εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο. 
Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) µία σειρά 
από καινούρια ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) και αναθεωρηµένα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS), τα οποία σε συνδυασµό µε τα µη αναθεωρηµένα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (IAS) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων, προγενέστερης του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB. Η 
προαναφερθείσα σειρά από πρότυπα αναφέρεται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο Όµιλος 
εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η Ιανουαρίου 2006. Ηµεροµηνία µετάβασης 
αποτέλεσε για τον Όµιλο, η 1η Ιανουαρίου 2006. 
 
 
8.3.1 Αλλαγές σε λογιστικές αρχές 
 
8.3.1.1 Ανασκόπηση µεταβολών 
 
Ο Όµιλος υιοθέτησε για πρώτη φορά το ∆ΠΧΠ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις. To 
πρότυπο έχει εφαρµοσθεί αναδροµικά µε προσαρµογή δηλαδή στους λογαριασµούς και την 
παρουσίαση των στοιχείων της χρήσης 2006. 
∆εν υιοθετήθηκαν άλλα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.  
Οι επιδράσεις που προκύπτουν από την πρώτη εφαρµογή των προτύπων στην τρέχουσα, στις 
προηγούµενες και στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις των ανωτέρω προτύπων και 
αφορούν στην αναγνώριση, αποτίµηση και παρουσίαση αναλύονται στην συνέχεια στις 
σηµειώσεις 8.3.1.2. 
Στην σηµείωση 8.3.1.3. παρουσιάζονται συνοπτικά τα Πρότυπα και οι ∆ιερµηνείες που θα 
υιοθετήσει ο Όµιλος σε µεταγενέστερες περιόδους. 
 
 
8.3.1.2 Αλλαγές σε λογιστικές αρχές (τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης 
ισχύος 2007) 
 
Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και είναι σύµφωνες µε αυτές προηγούµενων 
ετών, αναλύονται ως ακολούθως: 
 
Τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Εξαιτίας της έκδοσης του ∆ΠΧΠ 7 κάποιες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των 
Οικονοµικών Καταστάσεων ήταν απαραίτητες και κάποιες επιπλέον απαιτήσεις προστέθηκαν στο 
∆ΛΠ 1 που αφορούν στις γνωστοποιήσεις πληροφοριών µιας οικονοµικής οντότητας. Ο Όµιλος 
πλέον δηµοσιεύει στοιχεία που αφορούν στους σκοπούς διαχείρισης των κεφαλαίων τις 
διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθεί. Οι γνωστοποιήσεις αυτές που απαιτούνται µε βάση την 
αλλαγή του ∆ΛΠ 1 παρουσιάζονται στην σηµείωση 8.3.1.3.  
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Υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις 
 
Το ∆ΠΧΠ 7 εφαρµόζεται υποχρεωτικά για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται 
για περίοδο που ξεκινά την 1.1.2007 ή µεταγενέστερα. Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά και τροποποιεί τις 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις που προηγουµένως καθοριζόταν από το IAS 32 και υιοθετήθηκε 
από τον Όµιλο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 2007. Όλες οι γνωστοποιήσεις 
που αφορούν σε χρηµατοοικονοµικά µέσα καθώς και τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου έχουν 
επικαιροποιηθεί µε σκοπό να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου προτύπου. 
Πιο συγκεκριµένα, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου πλέον παρουσιάζεται: 

 ανάλυση ευαισθησίας µε σκοπό την αιτιολόγηση της έκθεσης του Οµίλου στους κινδύνους 
της αγοράς που συνδέονται µε τα χρηµατοοικονοµικά της µέσα, και 

 ανάλυση ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που δείχνει τις συµβατικές 
οφειλές που αποµένουν, 

για κάθε παρουσιαζόµενη οικονοµική κατάσταση. Η πρώτη εφαρµογή του Προτύπου δεν έχει 
οδηγήσει σε αναπροσαρµογές των κονδυλίων των προηγούµενων χρήσεων όσον αφορά στις 
ταµειακές ροές, τα καθαρά αποτελέσµατα ή σε άλλα κονδύλια του Ισολογισµού. 
 
Ε∆∆ΠΧΠ 11: ∆ΠΧΠ 2 - Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων 
του Ίδιου Οµίλου 
 
Η Ε∆∆ΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία 
των µετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις 
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν 
σηµαντικές διαφορές στους απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς. 
Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται 
κατά την ηµεροµηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία 
παρέχεται. 
Παρόλο που η Ε∆∆ΠΧΠ 11 επικεντρώνεται σε πληρωµές στο προσωπικό βασιζόµενες σε 
συµµετοχικούς τίτλους η λογική της µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλες παρόµοιες συναλλαγές µε 
προµηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Ο Όµιλος εφαρµόζει την παρούσα ∆ιερµηνεία για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2007. 
 
 
8.3.1.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα  τα οποία 
δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί 
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερµηνείες για 
τα υπάρχοντα πρότυπα έχουν δηµοσιευθεί, τα οποία όµως δεν είναι υποχρεωτικά για τις 
παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες ο όµιλος δεν έχει προγενέστερα 
υιοθετήσει: 
 

 
 

Πρότυπα ή 
∆ιερµηνείες Περιγραφή 

Έναρξη ισχύος από την 
χρήση που ξεκινά την ή 

µετά την : 
∆ΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τοµείς 01.01.2009 
Ε∆∆ΠΧΠ 12 Συµφωνίες για Παραχώρηση ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών 01.01.2008 
Ε∆∆ΠΧΠ 13 Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 01.07.2008 

Ε∆∆ΠΧΠ 14 
∆ΛΠ 19 – Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων 
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η 
Αλληλεπίδρασή τους 

01.01.2008 

∆ΛΠ 23 Κόστος ∆ανεισµού (Αναθεωρηµένο 2007) 01.01.2009 

∆ΛΠ 1 Παρουσίαση Των Οικονοµικών Καταστάσεων (Αναθεωρηµένο 
2007) 01.01.2009 
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∆ΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τοµείς 
 
Το ∆ΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ∆ΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες των οποίων 
οι µετοχές ή οι οµολογίες είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες, καθώς και οι οικονοµικές οντότητες 
που είναι στη διαδικασία έκδοσης µετοχών ή οµολογιών, να παρουσιάζουν οικονοµικές 
πληροφορίες κατά τοµέα. Εάν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων 
περιέχουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας εντός του πεδίου 
εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας, οι 
οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα απαιτούνται µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. 
 
Ε∆∆ΠΧΠ 12: Συµφωνίες για Παραχώρηση ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών 
 
Η Ε∆∆ΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) µία 
οντότητα του δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων 
υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) 
αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή 
της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η Ε∆∆ΠΧΠ 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη υπηρεσιών 
παραχώρησης. Εφαρµόζεται µόνο για συµφωνίες µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στις 
οποίες ο διαχειριστής χρησιµοποιεί την υποδοµή. ∆εν καλύπτει, λοιπόν, συµβάσεις εκχώρησης 
µεταξύ επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. 
Ο Οδηγός Εφαρµογής της Ε∆∆ΠΧΠ 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθµιστικές αρχές ή ο έλεγχος 
της υπηρεσίας δεν προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει πλήρη έλεγχο της τιµολόγησης ή του 
τρόπου χρήσης της υποδοµής. Γι αυτό τον λόγο υποκειµενική κρίση απαιτείται για ορισµένες 
περιπτώσεις προκειµένου να προσδιοριστεί αν εντάσσονται στον σκοπό της ∆ιερµηνείας. 
Συµφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της Ε∆∆ΠΧΠ 12 θα πρέπει να χειρίζονται σύµφωνα 
µε τα υπόλοιπα ∆ΠΧΠ. Συµφωνίες στις οποίες ο διαχειριστής ελέγχει την υποδοµή είναι πιθανό 
να οδηγούν σε αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων της σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 ή να 
αποτελούν µίσθωση (σύµφωνα µε την Ε∆∆ΠΧΠ 4). 
Η Ε∆∆ΠΧΠ 12 εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2008.  
 
 
Ε∆∆ΠΧΠ 13: Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 
 
Τα προγράµµατα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα 
ή υπηρεσίες µιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση 
του χορηγεί award credits («πόντους») τα οποία ο πελάτης µπορεί να εξαγοράσει στο µέλλον 
προς απόκτηση δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράµµατα αυτά 
δύνανται να εφαρµόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο µέρος. Η Ε∆∆ΠΧΠ 13 µπορεί 
να εφαρµοστεί σε όλα τα award credits προγραµµάτων πιστότητας πελατών που µία επιχείρηση 
µπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως µέρος µίας συναλλαγής πώλησης. Η IFRIC 13 θα 
εφαρµόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008. 
 
 
Ε∆∆ΠΧΠ 14: ∆ΛΠ 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες 
Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους 
 
Η Ε∆∆ΠΧΠ 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση µεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηµατοδότησης 
(οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόµους και κανονισµούς) και της µέτρησης ενός 
περιουσιακού στοιχείου καθορισµένων παροχών Το θέµα µελέτης της Ε∆∆ΠΧΠ 14 σχετίζεται 
µόνο µε περιορισµένες περιπτώσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών µετά την έξοδο 
από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασµα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις 
χρηµατοδότησης. Μεταξύ άλλων θεµάτων, ασχολείται ειδικά µε την έννοια «διαθέσιµο» που 
χρησιµοποιείται στο ∆ΛΠ 19. Γενικά, η ∆ιερµηνεία επεξηγεί ότι ένα οικονοµικό όφελος είναι 
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διαθέσιµο εάν η επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωµα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την 
διάρκεια ή κατά τον διακανονισµό του προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Η αναγνώριση 
του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονοµικά οφέλη είναι άµεσα αναγνωρίσιµα κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού ή από το πώς προτίθεται να χρησιµοποιήσει το τυχόν πλεόνασµα. Η 
∆ιερµηνεία επιπλέον ασχολείται µε τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις χρηµατοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την 
επιχείρηση. Η Ε∆∆ΠΧΠ 14 εφαρµόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2008.  
 
 
∆ΛΠ 23: Κόστος ∆ανεισµού (αναθεωρηµένο 2007) 
 
Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του 
κόστους δανεισµού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του 
ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό 
διάστηµα προκειµένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα 
αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισµού σαν µέρος του κόστους του παγίου. 
Το αναθεωρηµένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που 
σχετίζονται µε πάγια στοιχεία που µετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέµατα που 
κατασκευάζονται ή παράγονται σε µεγάλες ποσότητες συστηµατικά ακόµη και αν χρειάζεται ένα 
σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. 
Το αναθεωρηµένο Πρότυπο εφαρµόζεται για κόστη δανεισµού σχετιζόµενα µε πάγια περιουσιακά 
στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του είναι την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2009.  
 
 
∆ΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των 
µεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές µε τους µετόχους µε την 
ιδιότητά τους ως µέτοχοι (π.χ. µερίσµατα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές µεταβολές της 
καθαρής θέσης (π.χ. αποθεµατικά µετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωµένη έκδοση του Προτύπου 
επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων. 
Οι νέοι ορισµοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, µέτρησης ή 
γνωστοποίησης συγκεκριµένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα 
υπόλοιπα Πρότυπα. 
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρµογή και στο ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, 
αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την 
τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 εφαρµόζονται αναδροµικά (∆ΛΠ 8.19 (β)). Νωρίτερη εφαρµογή 
ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που 
συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 
Με βάση την υπάρχουσα δοµή του Οµίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η 
∆ιοίκηση δεν αναµένει σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από την 
εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα. 
Η επίδραση από την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 23 δεν έχει ακόµα προσδιορισθεί. 
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης 
αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισµού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή 
παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Αυτό αναµένεται να επηρεάσει την επιµέτρηση των 
παγίων που είναι εσωτερικώς δηµιουργούµενα στα πλαίσια της διαδικασίας έρευνας και 
ανάπτυξης του Οµίλου. Η µέχρι τώρα εφαρµοζόµενη πολιτική αφορούσε στην άµεση επιβάρυνση 
των αποτελεσµάτων χρήσης µε το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. Η αλλαγή στον 
τρόπο της λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης των εξόδων αυτών θα επηρεάσει κατά βάση την 
χρονική στιγµή της αναγνώρισης του εξόδου όπως και τον τρόπο παρουσίασης του εξόδου αυτού 
(χρηµατοοικονοµικό κόστος έναντι αποσβέσεων). 
Ο Όµιλος δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα 
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8.3.2 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις 
 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί από τη διοίκηση 
τον σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα 
στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόµενων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και 
τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εµπειρία του 
παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για 
µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες. 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά 
δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα. Ο Όµιλος κάνει τις εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά µε το µέλλον. Οι προκύπτουσες 
λογιστικές εκτιµήσεις, εξ ορισµού, θα είναι σπάνια ίσες µε τα σχετικά πραγµατικά αποτελέσµατα. 
Οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις που έχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν µια ουσιαστική 
µεταβολή στις λογιστικές αξίες στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού µέσα στο επόµενο 
δηµοσιονοµικό έτος συζητούνται κατωτέρω.  
 
Κρίσεις 
 
Οι βασικές κρίσεις που πραγµατοποιεί η διοίκηση του Οµίλου (εκτός των κρίσεων που 
συνδέονται µε εκτιµήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την 
σηµαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κυρίως 
σχετίζονται µε:  
 
 
Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων 
 
Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση µιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως 
διακρατούµενη ως τη λήξη, κατεχόµενη για εµπορικούς σκοπούς, αποτιµώµενη στην εύλογη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων, ή διαθέσιµη προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται 
ως διακρατούµενες ως τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ∆ΛΠ 39 και 
συγκεκριµένα το κατά πόσο ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη 
λήξη τους. Ο Όµιλος κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς εάν 
αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δηµιουργία βραχυπρόθεσµου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση 
των επενδύσεων ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων εξαρτάται από 
τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Όταν 
δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιµες και 
αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι µεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαµβάνονται στο κέρδος ή στη 
ζηµιά στους λογαριασµούς της διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιµώµενες στην εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιµες 
προς πώληση. 
 
Εκτιµήσεις και υποθέσεις 
 
Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις καθώς 
και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας το  σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε 
αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι 
σηµαντική για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσµατα και 
απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως 
αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι 
οποίες είναι αβέβαιες. Ο όµιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος στα 
αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, σε συσκέψεις µε ειδικούς, σε τάσεις και σε 
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άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις 
προβλέψεις σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον.  
 
 
Εκτίµηση αποµείωσης 
 
Ο όµιλος ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν αποµείωση  και ερευνά τα γεγονότα 
ή τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης, όπως για παράδειγµα µια 
σηµαντική δυσµενής αλλαγή στο εταιρικό κλίµα ή µια απόφαση για πώληση ή διάθεση µιας 
µονάδας ή ενός λειτουργικού τοµέα. Ο καθορισµός της ύπαρξης αποµείωσης απαιτεί την 
αποτίµηση της αντίστοιχης µονάδας, η οποία εκτιµάται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 
προεξόφλησης των ταµειακών ροών. Όταν υπάρχει η διαθέσιµη πληροφόρηση χρησιµοποιείται 
και η µέθοδος των πολλαπλάσιων συντελεστών (multiples) της αγοράς προκειµένου να 
διασταυρωθούν τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει από την µέθοδο των  προεξοφληµένων 
ταµειακών ροών. Κατά την εφαρµογή αυτής της µεθοδολογίας, ο όµιλος βασίζεται σε µια σειρά 
από παράγοντες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα πραγµατικά λειτουργικά αποτελέσµατα, 
µελλοντικά εταιρικά σχέδια καθώς και δεδοµένα της αγοράς (στατιστικά και µη).  
Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για αποµείωση της υπεραξίας, η µέτρηση της 
αποµείωσης απαιτεί εκτίµηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόµενο ενσώµατο ή ασώµατο 
περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιείται η προσέγγιση των ταµειακών 
ροών η οποία αναφέρεται παραπάνω από ανεξάρτητους εκτιµητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.  
Επιπλέον ετησίως ελέγχονται για τυχόν αποµείωση άλλα αναγνωριζόµενα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία µε καθορισµένες ωφέλιµες ζωές και υποκείµενα σε απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική 
αξία µε το άθροισµα των µη προεξοφληµένων ταµειακών ροών που αναµένεται να 
δηµιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε 
αόριστες ωφέλιµες ζωές ετησίως χρησιµοποιώντας µια µέθοδο εύλογης αξίας όπως τις 
προεξοφληµένες ταµειακές ροές.  
Ο όµιλος ετησίως ελέγχει για αποµείωση της υπεραξίας. Τα ανακτήσιµα ποσά των µονάδων 
δηµιουργίας ταµειακών ροών έχουν καθοριστεί βασιζόµενα σε υπολογισµούς της αξίας χρήσης. 
Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων.  
 
 
Φόροι εισοδήµατος 
 
Οι εταιρείες του Οµίλου υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος από τις φορολογικές αρχές. Για τον 
καθορισµό των προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. 
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του 
φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Ο Όµιλος 
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενος σε 
εκτιµήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχοµένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό 
αποτέλεσµα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε 
αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήµατος 
και στις προβλέψεις για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά 
οριστικοποιούνται. 
 
Προβλέψεις 
 
Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι 
εκτιµήσεις για τα ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και 
από την εµπειρία του Οµίλου σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει 
γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους 
πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την 
ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασµός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως 
επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.  
 
 



 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1.1 – 31.12.2007 

23 
 

Ενδεχόµενα γεγονότα 
 
Ο όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 
εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την 
οικονοµική θέση του οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των 
ενδεχόµενων υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι 
µια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις 
διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις 
διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µια αύξηση ή µια µείωση των ενδεχόµενων 
υποχρεώσεων του οµίλου στο µέλλον. 
 
 
8.3.3 Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 
 
8.3.3.1 Γενικά 
 
Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 
Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω, χρησιµοποιούνται λογιστικές 
εκτιµήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι 
αυτές οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα 
γεγονότα και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά 
τα οποία έχουν εκτιµηθεί. 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 
 
 
8.3.3.2 Ενοποίηση και επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 
Θυγατρικές 
 
Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες ο όµιλος έχει τη δύναµη να ελέγχει τις 
χρηµατοοικονοµικές και επιχειρηµατικές πολιτικές. O Όµιλος θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο 
όταν συµµετέχει µε ποσοστό µεγαλύτερο από το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου. 
Κατά τον προσδιορισµό του κατά πόσο ο Όµιλος  ασκεί έλεγχο στα δικαιώµατα ψήφου µιας 
άλλης οικονοµικής οντότητας εξετάζεται η ύπαρξη και η τυχόν επίδραση δυνητικών δικαιωµάτων 
ψήφου τα οποία µπορούν να εξασκηθούν ή να µετατραπούν. 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις 
της µητρικής εταιρείας όπως επίσης και των οικονοµικών οντοτήτων οι οποίες ελέγχονται από τον 
Όµιλο µε πλήρη ενοποίηση. 
Οι θυγατρικές ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την ηµεροµηνία κατά την 
οποία ο Όµιλος αποκτά τον έλεγχο, ενώ παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία κατά την 
οποία παύει να υπάρχει ο έλεγχος. 
Επιπλέον, οι θυγατρικές που έχουν αποκτηθεί είναι υποκείµενες στην εφαρµογή της µεθόδου της 
αγοράς. Αυτή περιλαµβάνει την αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία όλων των αναγνωρίσιµων 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων 
υποχρεώσεων της θυγατρικής, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, ανεξαρτήτως εάν αυτά 
έχουν συµπεριληφθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής πριν την απόκτησή της. Κατά 
την αρχική αναγνώριση, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής 
περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στα αναπροσαρµοσµένα ποσά, τα οποία επίσης 
χρησιµοποιούνται ως βάση για την µετέπειτα επιµέτρηση τους σύµφωνα µε τις λογιστικές 
πολιτικές του οµίλου. Η υπεραξία αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον του κόστους κτήσης πάνω 
από την εύλογη αξία του µεριδίου του οµίλου στα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία του οµίλου 
της αποκτώµενης θυγατρικής κατά την απόκτησή της. Εάν το κόστος απόκτησης είναι µικρότερο 
από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της αποκτώµενης θυγατρικής, η 
διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στο αποτέλεσµα. 
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Οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών επιχειρήσεων µεταβλήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο 
προκειµένου να είναι συνεπείς µε τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον Όµιλο. 
Ενδοεταιρικοί λογαριασµοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και συναλλαγές που 
δηµιουργούν έσοδα και έξοδα καθώς και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές µεταξύ των 
εταιρειών απαλείφονται. 
 
 
Συγγενείς 
 
Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η επενδύτρια επιχείρηση ασκεί ουσιώδη επιρροή και οι 
οποίες δεν είναι ούτε θυγατρικές, ούτε κοινοπραξίες. 
Ουσιώδης επιρροή είναι η δυνατότητα συµµετοχής στις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές 
πολιτικές της επενδυόµενης επιχείρησης, χωρίς όµως να ασκείται έλεγχος πάνω σε αυτές τις 
πολιτικές. Στην περίπτωση που µια επενδύτρια επιχείρηση κατέχει άµεσα ή έµµεσα µέσω 
θυγατρικών, ποσοστό 20% και άνω των δικαιωµάτων ψήφου της επενδυόµενης επιχείρησης, τότε 
τεκµαίρεται ότι αυτή ασκεί ουσιώδη επιρροή, εκτός και αν µπορεί να αποδειχτεί καθαρά ότι αυτό 
δεν συµβαίνει. Η ύπαρξη ουσιώδους επιρροής αποδεικνύεται µε έναν ή περισσοτέρους από τους 
εξής τρόπους: α) Αντιπροσώπευση στο ∆.Σ., β) συµµετοχή στις διαδικασίες χάραξης της 
πολιτικής, γ) σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ επενδύτριας και επενδυόµενης επιχείρησης, δ) 
ανταλλαγή διευθυντικού προσωπικού, ε) παροχή ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης. 
 
Οι συγγενείς επιχειρήσεις ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης. Η µέθοδος της καθαρής θέσης είναι µια λογιστική πολιτική κατά την 
οποία η επένδυση αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης και αναπροσαρµόζεται 
µεταγενέστερα (απεικονίζοντας τις µεταβολές στα ίδια κεφάλαια της επένδυσης), για τη µεταβολή 
που επήλθε µετά από την απόκτηση της επενδύτριας επιχείρησης, στην καθαρή θέση της 
επενδυόµενης επιχείρησης. Το κέρδος ή η ζηµιά της επενδύτριας επιχείρησης περιλαµβάνει το 
µερίδιό της, στα αποτελέσµατα χρήσης της επενδυόµενης επιχείρησης. 
 
 
8.3.3.3 Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόµισµα 
 
α) Νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου αποτιµώνται µε τη χρήση του νοµίσµατος 
του οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). 
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το λειτουργικό νόµισµα του 
Οµίλου.  
 
 
β) Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα – Αποτίµηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο 
νόµισµα  
 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση των 
ισοτιµιών που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµίες από 
συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων 
που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά τη διάρκεια της χρήσεως και κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές 
διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους θεωρούνται ως 
τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 
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8.3.3.4 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. 
Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 
υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
Οι δραστηριότητες του οµίλου, µε δεδοµένο ότι είναι οµογενοποιηµένες, θεωρούνται ως ένας 
τοµέας. 
Γεωγραφικά ο όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Κύπρο, Ρουµανία και Βουλγαρία. 
 
 
 
8.3.3.5 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 
Έσοδα: Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα 
εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα και αυτά τα οφέλη µπορεί να επιµετρηθούν µε αξιοπιστία. 
Το έσοδο επιµετρείται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγµατος και είναι καθαρό από 
φόρο προστιθέµενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και αφού περιοριστούν οι 
πωλήσεις εντός του Οµίλου. 
Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις που σχετίζονται µε την πώληση έχουν επιλυθεί. 
Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. 
 
Αναλυτικότερα, η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
Πωλήσεις αγαθών 
Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της 
κυριότητας των αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως µε την αποστολή των 
αγαθών. 
 
Παροχή υπηρεσιών 
Το έσοδο από συµβάσεις µε προκαθορισµένη τιµή αναγνωρίζεται µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Σύµφωνα µε τη µέθοδο 
ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, το έσοδο γενικά αναγνωρίζεται βάσει της δραστηριότητας παροχής 
υπηρεσιών και της επίδοσης µέχρι σήµερα σε ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών που 
πρόκειται να εκτελεστούν. 
Όταν το αποτέλεσµα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν µπορεί να εκτιµηθεί 
βάσιµα, το έσοδο αναγνωρίζεται µόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισµένες δαπάνες είναι 
ανακτήσιµες. 
Το ποσό της τιµής πώλησης που σχετίζεται µε συµφωνία για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν 
µεταγενέστερα, εγγράφεται σε µεταβατικό λογαριασµό και αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου 
στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Αυτό το έσοδο περιλαµβάνεται στο κονδύλι «λοιπές 
υποχρεώσεις». 
Σε περιπτώσεις που ίσως µεταβληθούν οι αρχικές εκτιµήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο 
βαθµός ολοκλήρωσης αναθεωρούνται. Αυτές οι αναθεωρήσεις µπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις 
ή µειώσεις των εκτιµώµενων εσόδων ή δαπανών και εµφανίζονται στα έσοδα της περιόδου στις 
οποίες οι περιπτώσεις οι οποίες καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση γνωστοποιούνται από τη 
διοίκηση. 
Έσοδα από µακροχρόνια συµβόλαια τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης (customer-related 
long-term support / maintenance contracts) αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ποσοστό 
ολοκλήρωσης του συµβολαίου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
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Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 
πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών 
µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην 
συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
 
Μερίσµατα 
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 
 
Έξοδα 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που 
πραγµατοποιούνται για  λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά 
το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 
 
Κόστος δανεισµού 
Το κόστος δανεισµού θα αναγνωρίζεται στα έξοδα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται. 
 
 
8.3.3.6 Υπεραξία επιχείρησης 
 
Η υπεραξία προκύπτει ως διαφορά µεταξύ αξίας κτήσης και εύλογης αξίας των επί µέρους 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών και συγγενών 
εταιρειών καθώς και από τη συγχώνευση µε απορρόφηση µιας άλλης οικονοµικής µονάδας. Η 
υπεραξία κατά την απόκτηση των συγγενών εταιρειών, περιλαµβάνεται στην κόστος της 
επένδυσης. Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για αποµείωση και απεικονίζεται στο κόστος κτήσης 
µείον ζηµίες αποµείωσης. Η εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται µε βάση τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 36 
«Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Τα κέρδη και οι ζηµίες κατά την διάθεση των 
θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών προσδιορίζονται λαµβανοµένης υπόψη και της σχετικής 
υπεραξίας που αντιστοιχεί στην πωληθείσα οικονοµική µονάδα. 
 
 
8.3.3.7 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
 
Ιδιοπαραγόµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Πρόκειται για ιδιοπαραγόµενα λογισµικά προγράµµατα που αφορούν νέα προϊόντα, λύσεις και 
υπηρεσίες που είναι αποτέλεσµα των εργασιών της ∆ιεύθυνσης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης του 
Οµίλου. Τα προγράµµατα αυτά κατά κύριο λόγο προορίζονται για πώληση, αλλά και για την 
παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών, συστηµάτων, µεθόδων ή 
υπηρεσιών. Οι πραγµατοποιούµενες δαπάνες αφορούν κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής 
λογισµικού, όπως πρώτες και βοηθητικές ύλες, αµοιβές και έξοδα προσωπικού, αµοιβές και 
έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων και λοιπά διάφορα έξοδα - αναλώσιµα υλικά. 
 

 Κριτήρια αναγνώρισης 
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού που προέρχονται από ιδιοπαραγωγή, 
αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις µόνο αν ενσωµατώνουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
• Η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου ώστε να καταστεί 

έτοιµο για χρήση ή πώληση. 
• Η πρόθεση της επιχείρησης να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο ώστε να το 

χρησιµοποιεί ή να το πωλεί. 
• Η ικανότητά της να το πωλεί ή να το χρησιµοποιεί. 
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• Η πρόβλεψη ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δηµιουργήσει µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη.   

• Η επάρκεια των τεχνικών οικονοµικών και άλλων πόρων για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη. 
• Η ικανότητα του Οµίλου να αποτιµά αξιόπιστα τη δαπάνη που επιρρίπτεται στο άυλο 

περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης. Κατά την αποτίµηση σε 
ετήσια βάση περιλαµβάνονται και έξοδα που αφορούν άµεσα και µπορούν να κατανεµηθούν 
µε µία λογική και συνέπεια, όπως: 

 Τα κόστη των υλικών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται ή αναλώνονται για την 
ανάπτυξη του άυλου παγίου. 

 Οι µισθοί και άλλα σχετικά έξοδα του προσωπικού, που ασχολείται άµεσα στην 
παραγωγική διαδικασία του άυλου παγίου. 

 Κάθε έξοδο, το οποίο είναι άµεσα αποδοτέο στη δηµιουργία του άυλου παγίου (π.χ. 
αµοιβές για την κατοχύρωση ενός νοµικού δικαιώµατος). 

 Τα γενικά έξοδα, που είναι αναγκαία για τη δηµιουργία του άυλου παγίου και µπορούν να 
κατανεµηθούν σε αυτό, σε µια λογική και σταθερή βάση (π.χ. επιµερισµός απόσβεσης 
παγίων, ασφαλίστρων, ενοικίων, φωτισµού, λοιπών υλικών άµεσης ανάλωσης κλπ). 

 
 ∆ραστηριότητα έρευνας 

 
Όλες οι δαπάνες που διενεργούνται κατά τη δραστηριότητα της έρευνας, για την ανάπτυξη ενός 
εσωτερικά δηµιουργούµενου άυλου παγίου στοιχείου, αναγνωρίζονται άµεσα στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Μόνο οι δαπάνες που αφορούν το 
στάδιο ανάπτυξης µπορούν να αναγνωριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού. Στις περιπτώσεις 
που είναι αδύνατο να γίνει σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στα δύο στάδια, τότε όλα τα έξοδα που 
µπορεί να προκύψουν κατά την ανάπτυξη του άυλου παγίου στοιχείου, θα αναγνωριστούν στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 
∆απάνες που, πριν την αναγνώριση ενός συγκεκριµένου άυλου παγίου στοιχείου, είχαν 
µεταφερθεί ως έξοδα στα αποτελέσµατα, δεν κεφαλαιοποιούνται µετά την αναγνώρισή του. 
 
 

 ∆ραστηριότητα ανάπτυξης 
 
Η δραστηριότητα ανάπτυξης παρέχει τη δυνατότητα στον Όµιλο, να αποδείξει βάσιµα, ότι θα 
δηµιουργηθεί ένα άυλο πάγιο στοιχείο του ενεργητικού. 
Προκειµένου να αναγνωριστεί το κόστος, που πραγµατοποιείται κατά το στάδιο της ανάπτυξης, 
στα εσωτερικά δηµιουργούµενα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού, η ∆ιοίκηση 
του Οµίλου εκτιµά και αποδεικνύει σωρευτικά, σε ετήσια βάση, τα εξής: 

 Την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου, ώστε να καταστεί 
έτοιµο για χρήση ή πώληση. 

 Την πρόθεση – απόφαση να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο, ώστε να µπορεί να 
το διαθέσει – πωλήσει ή να το ιδιοχρησιµοποιήσει. 

 Την ικανότητα πώλησης ή χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. 
 Τον τρόπο µε τον οποίο θα δηµιουργηθούν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη α) από την διάθεση 
σε ενεργή αγορά κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του άυλου περιουσιακού στοιχείου και 
των προϊόντων και υπηρεσιών που µπορεί αυτό να παράξει και β) τη δυνατότητα 
χρησιµοποίησης του άυλου περιουσιακού στοιχείου εντός του Οµίλου καθώς και τη 
χρησιµότητα του. 

 Την επάρκεια τεχνικών, οικονοµικών και άλλων πόρων για την ολοκλήρωση και δυνατότητα 
διάθεσης ή ιδιοχρησιµοποίησης εντός του Οµίλου του άυλου περιουσιακού στοιχείου. 

 Τη δυνατότητα αξιόπιστης µέτρησης (σύστηµα κοστολόγησης) των εξόδων και γενικά των 
πόρων που θα διατεθούν κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξής του άυλου περιουσιακού 
στοιχείου. 
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 Μέθοδος αποτίµησης µετά την αρχική αναγνώριση 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, το ∆ΛΠ 38 δίνει τη δυνατότητα επιλογής µίας εκ των παρακάτω 
δύο µεθόδων αποτίµησης των άυλων πάγιων στοιχείων του ενεργητικού: 

 Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού εµφανίζεται στην αξία κτήσης µείον τις συσσωρευµένες 
αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες, λόγω µείωσης της αξίας του. 

 Το εν λόγω άυλο στοιχείο εµφανίζεται στην αναπροσαρµοσµένη αξία του, που είναι η εύλογη 
αξία του, κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής µείον τις µεταγενέστερες 
συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες, λόγω µείωσης της αξίας 
του. 

Ο Όµιλος, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ, εφάρµοσε την πρώτη µέθοδο του ιστορικού 
κόστους, την οποία και συνεχίζει.. 
 

 Αποσβέσεις 
 
Η µέθοδος απόσβεσης των ιδιοπαραγόµενων άυλων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού 
που χρησιµοποιείται, είναι η συστηµατική κατανοµή της αποσβέσιµης αξίας κάθε άυλου παγίου 
του Οµίλου στα έτη της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του, η οποία ανέρχεται σε 6 έτη, περίοδο 
κατά την οποία η ∆ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι θα έχει έσοδα – οικονοµικά οφέλη από τη 
διάθεση ή ιδιοχρησιµοποίηση του άυλου περιουσιακού στοιχείου. 
Αποσβέσιµη αξία κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ είναι η αξία του ιστορικού κόστους µείον 
την υπολειµµατική αξία. Η υπολειµµατική αξία θεωρείται ότι είναι µηδενική για όλα τα άυλα 
στοιχεία του Οµίλου. ∆εδοµένου ότι για τον προσδιορισµό της αποσβέσιµης και της 
υπολειµµατικής αξίας κάθε άυλου παγίου, είναι απαραίτητο να έχει εκτιµηθεί η ωφέλιµη ζωή του, 
η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει λάβει υπ’ όψη της όλους τους παρακάτω παράγοντες, προκειµένου 
να προσδιοριστεί η ωφέλιµη ζωή ξεχωριστά για κάθε άυλο περιουσιακό στοιχείο: 

 Η αναµενόµενη χρήση του άυλου περιουσιακού στοιχείου. 
 Ο χρόνος ζωής παρεµφερών προϊόντων όπως προκύπτει από πληροφορίες και έρευνα  

αγοράς που διεξάγει η ∆ιοίκηση του Οµίλου για την ύπαρξη αυτών. 
 Οι  τεχνολογικές µορφές απαξίωσης. 
 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όµιλος, καθώς και η 

ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες που προκύπτουν από τα εν λόγω άυλα περιουσιακά στοιχεία. 
 Οι εκτιµώµενες ενέργειες των ανταγωνιστών για δηµιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων. 

 
 
Λογισµικό 
 
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών 
η οποία είναι 5 µε 7 έτη.  
Όταν οι λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία 
τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
 
8.3.3.8 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις και τυχόν αποµείωση 
της αξίας τους. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις άµεσες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε αύξηση της λογιστικής αξίας των 
ενσώµατων παγίων, µόνο αν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 
στον Όµιλο και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν γίνονται. 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων 
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 
- Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων, 10 – 12 χρόνια 
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- Μηχανολογικός εξοπλισµός, 10 χρόνια 
- Μεταφορικά µέσα, 10 χρόνια 
- Μηχανογραφικός εξοπλισµός, 5 - 7 χρόνια 
- Λοιπός εξοπλισµός, 5  - 10 χρόνια 
 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 
σε κάθε ηµεροµηνία καταρτίσεως οικονοµικών καταστάσεων. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν το ανακτήσιµο ποσό τους, οι 
διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 
Κατά την πώληση των ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και 
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 
Η ∆ιοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν η ωφέλιµη ζωή αυτών καταστεί µικρότερη σε σχέση 
µε τις προηγούµενες εκτιµήσεις ή θα µειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί 
τεχνολογικά ή των παγίων που δεν είναι πλέον στρατηγικής σηµασίας και εγκαταλείπονται ή 
πρόκειται να πωληθούν.  
 
 
8.3.3.9 Μισθώσεις 
 
Λειτουργικές µισθώσεις 
 
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του 
παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των λειτουργικών µισθωµάτων 
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια 
της µίσθωσης. 
 
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
 
Μισθώσεις ενσώµατων παγίων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
καταχωρούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των 
µισθωµένων ενσώµατων παγίων και της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε 
µίσθωµα κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα 
πληρωτέα µισθώµατα, καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στις άλλες 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό 
περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 
 
 
8.3.3.10 Έλεγχος µείωσης της υπεραξίας, άϋλων περιουσιακών στοιχείων, ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων 
 
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης 
όταν, γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι 
ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο 
ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η 
ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και 
της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από την πώληση 
ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη 
έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου 
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου ενώ αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία 
των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη 
συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει 
από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς 
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προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο 
επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.  
Με εξαίρεση την υπεραξία επιχείρησης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία µεταγενέστερα 
επανεκτιµούνται για την περίπτωση που η ζηµιά αποµείωσης που είχε αρχικώς αναγνωριστεί δεν 
υφίσταται πλέον. 
 
 
8.3.3.11 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες 
περιουσιακών στοιχείων: 
α) δάνεια και απαιτήσεις, 
β) διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 
γ) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την 
διοίκηση ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό για τον οποίο το µέσο αποκτήθηκε. Η 
κατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε χρηµατοοικονοµικό µέσο διαφοροποιείται από τις 
υπόλοιπες καθώς ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία θα καταχωρηθεί το µέσο, ισχύουν 
διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίµηση του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε 
προσδιοριζόµενου αποτελέσµατος είτε στην κατάσταση αποτελεσµάτων είτε απευθείας στα Ίδια 
Κεφάλαια. 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται µε την εφαρµογή της λογιστικής της 
ηµεροµηνίας διακανονισµού. 
Η εκτίµηση της αποµείωσης γίνεται τουλάχιστον σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης των 
οικονοµικών καταστάσεων είτε όταν υπάρχουν αντικειµενικά τεκµήρια ότι κάποιο 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχουν υποστεί µείωση της 
αξίας τους είτε όχι.  
Ο Όµιλος καθορίζει εάν ένα συµβόλαιο αγοράς περιλαµβάνει ένα ενσωµατωµένο παράγωγο στην 
συµφωνία. Το ενσωµατωµένο παράγωγο διαχωρίζεται από το κύριο συµβόλαιο και θεωρείται σαν 
παράγωγο όταν η ανάλυση δείχνει ότι τα οικονοµικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του 
παράγωγου δεν σχετίζονται µε το κύριο συµβόλαιο. 
 
 
α) ∆άνεια και απαιτήσεις 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού µε 
σταθερές και προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό 
αγορά. ∆ηµιουργούνται όταν ο Όµιλος παρέχει χρήµατα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε 
έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εµπορικής εκµετάλλευσης. Κάθε µεταβολή στην αξία των δανείων 
και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται 
ή υφίστανται µείωση της αξίας τους καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης.  
Για ορισµένες απαιτήσεις πραγµατοποιείται έλεγχος για τυχόν αποµείωση τους ανά µεµονωµένη 
απαίτηση (για παράδειγµα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της 
απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί εκπρόθεσµη κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων 
ή σε περιπτώσεις όπου αντικειµενικά στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για αποµείωση τους. Οι 
λοιπές απαιτήσεις οµαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν αποµείωση τους στο σύνολο τους.  
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός 
αυτών που λήγουν µετά την πάροδο 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Αυτά 
χαρακτηρίζονται σαν µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισµό ταξινοµούνται 
σαν εµπορικές και άλλες απαιτήσεις και αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου. 
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β) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν µη παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία ταξινοµούνται σαν διαθέσιµα προς πώληση ή δεν πληρούν 
τα κριτήρια να ταξινοµηθούν σε άλλες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Όλα τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εντάσσονται στην κατηγορία αυτήν αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία, εφόσον αυτή µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, µε τις µεταβολές στην αξία 
τους να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, µετά από τον υπολογισµό κάθε επίδρασης από 
φόρους. 
Κατά την πώληση ή την αποµείωση των διαθέσιµων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα 
σωρευτικά κέρδη ή ζηµιές που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. 
Σε περίπτωση αποµείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζηµιών που µεταφέρεται από την καθαρή 
θέση και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα συνίσταται στην διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσης 
(µετά την αφαίρεση των αποπληρωµών κεφαλαίων και των αποσβέσεων) και της εύλογης αξίας 
µείον κάθε ζηµιά αποµείωσης που έχει προηγουµένως αναγνωριστεί. 
Οι ζηµίες αποµείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα για επένδυση σε συµµετοχικό 
τίτλο κατατασσόµενο ως διαθέσιµο προς πώληση δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 
Οι ζηµιές που είχαν αναγνωριστεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων 
περιόδων και οι οποίες προέρχονταν από αποµείωση χρεωστικών τίτλων αναστρέφονται µέσω 
των αποτελεσµάτων, εάν η αύξηση (αναστροφή αποµείωσης) σχετίζεται µε γεγονότα που 
συνέβησαν µετά την αναγνώριση της αποµείωσης στην κατάσταση των αποτελεσµάτων. 
 
 
γ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ή χρηµατοοικονοµική υποχρέωση στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που ταξινοµούνται είτε σαν 
διακρατούµενα για εµπορικούς σκοπούς είτε προσδιορίζονται από την εταιρεία ως αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση. Επιπλέον, τα 
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια για λογιστική αντιστάθµισης 
ταξινοµούνται ως διακρατούµενα για εµπορικούς σκοπούς.  
Εάν ένα συµβόλαιο εµπεριέχει ένα ή περισσότερα ενσωµατωµένα παράγωγα, ο Όµιλος 
προσδιορίζει ολόκληρο το σύνθετο συµβόλαιο σαν χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων εκτός και εάν το ενσωµατωµένο παράγωγο δεν 
τροποποιεί σηµαντικά τις ταµιακές ροές που σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούσε το 
συµβόλαιο ή διαχωρισµός του ενσωµατωµένου παραγώγου (των ενσωµατωµένων παραγώγων) 
από το συµβόλαιο απαγορεύεται. Ακολούθως της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σ’ αυτήν την κατηγορία αποτιµώνται στην εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν αρχικώς 
αναγνωριστεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων δεν 
µπορούν να αναταξινοµηθούν σε άλλη κατηγορία. 
 
Εύλογη αξία 
 
Η εύλογη αξία των επενδύσεων που υφίστανται σε µία ενεργό αγορά αποδεικνύεται από την 
αναφορά σε χρηµατιστηριακές τιµές την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Εάν η αγορά για µία 
επένδυση δεν είναι ενεργός ο Όµιλος προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιµοποιώντας τεχνικές 
αποτίµησης. Ο σκοπός της χρήσης µιας τεχνικής αποτίµησης είναι ο καθορισµός της τιµής 
συναλλαγής που θα προέκυπτε κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης για µια συναλλαγή σε καθαρά 
εµπορική βάση παρακινούµενη από συνήθεις επιχειρηµατικούς παράγοντες. Στις τεχνικές 
αποτίµησης περιλαµβάνεται η χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά εµπορική βάση, η 
αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς συναφούς µέσου, η ανάλυση των 
προεξοφληµένων ταµιακών ροών καθώς και µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης. 
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8.3.3.12 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Η αξία κτήσης προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού 
κόστους. Το κόστος των ετοίµων και ηµιτελών περιλαµβάνει, το κόστος των υλικών, το άµεσο 
εργατικό κόστος και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στην 
αξία κτήσης των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες 
τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και 
των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Σε περίπτωση µεταγενέστερης αύξησης 
της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας αποθεµάτων που έχουν αποµειωθεί, η αποµείωση αυτή 
αντιλογίζεται. 
 
 
8.3.3.13 Λογιστική Φόρου Εισοδήµατος 
 
Τρέχουσα φορολογία εισοδήµατος 
 
Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαµβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή 
απαιτήσεις από τις φορολογικές αρχές σχετιζόµενες µε την τρέχουσα ή προηγούµενες περιόδους 
αναφοράς που δεν έχουν καταβληθεί µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
Υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που 
εφαρµόζονται στην δηµοσιονοµική χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων κερδών 
για την χρήση. Όλες οι µεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
Αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε την µέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει 
στις προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαµβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε τις αντίστοιχες 
φορολογικές βάσεις. 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα 
αντισταθµιστούν έναντι της µελλοντικής φορολογίας εισοδήµατος. 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες 
προσωρινές διαφορές. 
Επιπλέον, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία σε σχέση µε την 
υπεραξία επιχείρησης. 
∆εν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε 
επενδύσεις σε θυγατρικές και µε συµµετοχές σε κοινοπραξίες εάν η αναστροφή αυτών των 
προσωρινών διαφορών µπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ενώ αναµένεται ότι η προσωρινή 
διαφορά δεν θα αναστραφεί το µέλλον. Επιπροσθέτως, οι φορολογικές ζηµιές που µπορούν να 
µεταφερθούν σε επόµενες περιόδους καθώς και φορολογικές πιστώσεις στον Όµιλο 
αναγνωρίζονται ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις.  
Καµία αναβαλλόµενη φορολογία δεν αναγνωρίζεται κατά την αρχική αναγνώριση µίας απαίτησης 
ή υποχρέωσης σε µία συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγµή 
της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµιά. 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 
τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 
που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Οι περισσότερες µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσµατα. Μόνο µεταβολές στις αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µεταβολή στην αξία της απαίτησης ή 
υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια  χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια.  
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Ο Όµιλος αναγνωρίζει µία προηγουµένως µη αναγνωρισµένη αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι µελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την 
ανάκτηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 
Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και 
µειώνεται  κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι 
διαθέσιµο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας µέρους ή του συνόλου αυτής της 
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης.  
 
 
8.3.3.14 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στις τράπεζες και στο 
ταµείο καθώς και βραχυπρόθεσµες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της 
χρηµαταγοράς και τραπεζικές καταθέσεις µε ηµεροµηνία λήξης σε τρεις µήνες ή λιγότερο. Οι αξίες 
της χρηµαταγοράς είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στη εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 
 
 
8.3.3.15 Ίδια κεφάλαια 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που έχουν 
εκδοθεί. Οι κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια.  
Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών περιλαµβάνει κάθε διαφορά υπέρ το 
άρτιο κατά την αρχική έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόµενο µε 
την έκδοση των µετοχών καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήµατος προκύψει 
αφαιρούνται από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 
Οι προνοµιούχες µετοχές που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά υποχρέωσης αναγνωρίζονται στον 
Ισολογισµό σαν χρηµατοοικονοµική υποχρέωση, καθαρή από το κόστος συναλλαγής. Έτσι, η 
διανοµή µερίσµατος, για µετοχές που αναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου στις υποχρεώσεις, 
αναγνωρίζεται ως δαπάνη τόκων στα αποτελέσµατα.  
Τα στοιχεία ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου που α) δηµιουργούν χρηµατοοικονοµική 
υποχρέωση της οικονοµικής οντότητας και β) παρέχουν ένα δικαίωµα προαίρεσης στον κάτοχο 
του µέσου να το µετατρέψει σε συµµετοχικό τίτλο της οικονοµικής οντότητας, αναγνωρίζονται 
ξεχωριστά σαν χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις ή 
συµµετοχικοί τίτλοι.  
Αν µία οικονοµική οντότητα αποκτήσει τους ίδιους της συµµετοχικούς τίτλους, τα µέσα αυτά (οι 
«ίδιες µετοχές») αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια. Αν αυτές οι µετοχές µεταγενέστερα 
επανεκδίδονται, το τίµηµα που λαµβάνεται (καθαρό από τα σχετικά κόστη της συναλλαγής και το 
σχετικό όφελος του φόρου εισοδήµατος)  περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια που αποδίδονται 
στους µετόχους. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συµµετοχικών τίτλων της 
οικονοµικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα. 
 
 
8.3.3.16 Παροχές στο προσωπικό 
 
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως 
έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 
 
β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο τα προγράµµατα 
καθορισµένων εισφορών όσο και τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δουλευµένο 
κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που 
αφορά.  
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών 
είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. Η δέσµευση της 
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καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της 
µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την 
προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου.  
 
γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν 
την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε 
όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων, σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές 
πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις 
παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που 
οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται. 
Σε περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των 
εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 
γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 
 
 
8.3.3.17 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου περιλαµβάνουν τραπεζικά δάνεια και 
λογαριασµούς υπεραναλήψεως (overdraft), εµπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις και 
χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου (εκτός των 
δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισµό, στο κονδύλι “Μακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 
Υποχρεώσεις” καθώς και στο κονδύλι “Λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις”. 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος συµµετέχει σε µία συµβατική 
συµφωνία του χρηµατοοικονοµικού µέσου και διαγράφονται όταν ο Όµιλος απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει. 
Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων” στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις αποτιµώνται στην αρχική αξία µείον το ποσό 
του κεφαλαίου των χρηµατοοικονοµικών εξοφλήσεων.   
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονοµαστική τους αξία και ακολούθως 
αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος µείον τις καταβολές διακανονισµού. 
Τα µερίσµατα στους µετόχους περιλαµβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσµες 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις” , όταν τα µερίσµατα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων.  
Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν οι υποχρεώσεις 
διαγράφονται καθώς και µέσω της διενέργειας αποσβέσεων.  
Όταν µία υπάρχουσα χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ανταλλάσσεται µε µια άλλη υποχρέωση 
διαφορετικής µορφής µε τον ίδιο δανειστή αλλά ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι µίας 
υφιστάµενης υποχρέωσης τροποποιούνται σηµαντικά, όπως µία ανταλλαγή ή τροποποίηση, αυτή 
αντιµετωπίζεται σαν εξόφληση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση µίας νέας υποχρέωσης. 
Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 
 
 
8.3.3.18 ∆άνεια 
 
Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση των λειτουργιών του Οµίλου. 
Όλα τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος 
που λαµβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης σχετικά µε τον δανεισµό.  
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος και κάθε διαφορά 
ανάµεσα στα έσοδα και την εξόφληση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο του 
δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.  
Το αποσβεσµένο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη κάθε κόστος έκδοσης και κάθε 
έκπτωση ή υπέρ το άρτιο ποσό στον διακανονισµό.  
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Τo µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο χωρίζεται σε δύο µέρη: το πρώτο αφορά το µέρος του 
δανείου και το δεύτερο αντιπροσωπεύει το στοιχείο ιδίων κεφαλαίων του δανείου. Το µέρος που 
αφορά το δάνειο αντιπροσωπεύει την υποχρέωση του Οµίλου για µελλοντικές πληρωµές του 
κουπονιού και την καταβολή εξόφλησης του κεφαλαίου. Τα στοιχείο ιδίων κεφαλαίων του δανείου 
αντιπροσωπεύει την αξία του δικαιώµατος που έχουν οι οµολογιούχοι να µετατρέψουν σε κοινές 
µετοχές της εταιρείας και παρουσιάζεται στα ιδία κεφαλαία (µετά την αφαίρεση του αναλογούντος 
φόρου). 
 
 
8.3.3.19 Λοιπές προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά 
στοιχεία  
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν µία παρούσα δέσµευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε 
εκροή οικονοµικών πόρων για τον Όµιλο ενώ αυτή µπορεί να εκτιµηθεί και αξιόπιστα. Ο χρόνος 
πραγµατοποίησης ή το ποσό της εκροής µπορεί να είναι αβέβαια.  
Μία παρούσα δέσµευση προκύπτει από την παρουσία µίας νοµικής ή τεκµαιρόµενης 
υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγµα εγγυήσεις 
προϊόντων, νοµικές αντιδικίες ή επαχθή συµβόλαια.  
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης αναγνωρίζονται µόνο εάν ένα λεπτοµερές τυπικό πρόγραµµα έχει 
αναπτυχθεί και εκτελεστεί, ή η ∆ιοίκηση έχει τουλάχιστον ανακοινώσει τα χαρακτηριστικά του 
προγράµµατος σ’ αυτούς που πρόκειται να επηρεαστούν από αυτό. Προβλέψεις δεν 
αναγνωρίζονται για µελλοντικές λειτουργικές ζηµιές.  
Όταν µέρος ή το σύνολο της απαιτούµενης δαπάνης για τον διακανονισµό µιας πρόβλεψης 
αναµένεται να αποζηµιωθεί από κάποιο άλλο µέρος, η αποζηµίωση θα αναγνωρίζεται όταν και 
µόνον όταν, είναι κατ’ ουσία βέβαιο ότι η αποζηµίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονοµική οντότητα 
διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή αντιµετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το 
ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζηµίωση δεν υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. 
Το έξοδο σχετικά µε µία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσµατα, καθαρό από το ποσό που 
αναγνωρίστηκε για την αποζηµίωση.  
Μια πρόβλεψη χρησιµοποιείται µόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηµατιστεί 
πρόβλεψη. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και 
προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίµηση.  
Οι προβλέψεις αποτιµώνται στο προσδοκώµενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η 
παρούσα δέσµευση, βασιζόµενοι στα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα κατά την 
ηµεροµηνία Ισολογισµού, περιλαµβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά µε την 
παρούσα δέσµευση.  
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, το ποσό της πρόβλεψης 
είναι η παρούσα αξία των εξόδων που αναµένονται να απαιτηθούν προκειµένου να τακτοποιηθεί 
η υποχρέωση. 
Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη 
διαχρονική αξία του χρήµατος και τους συναφείς µε την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν 
αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι µελλοντικές εκτιµήσεις ταµιακών ροών έχουν 
προσαρµοστεί. 
Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία µιας πρόβλεψης αυξάνει σε 
κάθε περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως 
κόστος δανεισµού στα αποτελέσµατα. Όταν υπάρχει ένας αριθµός οµοίων δεσµεύσεων, η 
πιθανότητα ότι µία εκροή θα απαιτηθεί για διακανονισµό, καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την 
κατηγορία των δεσµεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµη και αν η 
πιθανότητα πραγµατοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαµβάνεται στην κατηγορία  
δεσµεύσεων είναι µικρή. 
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι µία εκροή πόρων, που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, θα 
απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη θα αναστρέφεται. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η δυνατή εκροή οικονοµικών πόρων σαν αποτέλεσµα παρουσών 
δεσµεύσεων θεωρείται µη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, 
δεν αναγνωρίζεται καµία υποχρέωση στον ενοποιηµένο Ισολογισµό, εκτός εάν θεωρείται στα 
πλαίσια της συνένωσης επιχειρήσεων. 
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Αυτές οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανοµής του κόστους 
απόκτησης στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων. 
Ακολούθως αποτιµώνται στο υψηλότερο ποσό µίας συγκρίσιµης πρόβλεψης όπως περιγράφεται 
ανωτέρω και στο ποσό που είχε αρχικώς αναγνωριστεί, µείον κάθε απόσβεση. 
Πιθανές εισροές από οικονοµικά οφέλη για τον Όµιλο που δεν πληρούν ακόµη τα κριτήρια ενός 
περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις. 
 
 
9 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 
 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, όπου είναι και η έδρα του, ενώ 
παρουσιάζει µικρή δραστηριότητα στην Ρουµανία, την Βουλγαρία και στην Κύπρο. 
 
Η διάκριση του κύκλου εργασιών σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού είναι η παρακάτω: 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ανάλυση πωλήσεων ανά 
γεωγραφικό τοµέα 

1.1-
31.12.2007 

1.1-
31.12.2006 

1.1-
31.12.2007 

1.1-
31.12.2006 

Πωλήσεις αγαθών εσωτερικού 6.704.807,33 6.172.600,62 6.666.217,62 6.117.926,38
Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού 4.753.117,91 3.044.142,26 4.685.662,65 2.774.031,60
Σύνολο πωλήσεων εσωτερικού (α) 11.457.925,24 9.216.742,88 11.351.880,27 8.891.957,98
Πωλήσεις αγαθών εξωτερικού 22.314,73 16.188,56 22.314,73 16.188,56
Πωλήσεις υπηρεσιών εξωτερικού 660.203,51 258.820,71 65.578,86 10.458,40
Σύνολο πωλήσεων εξωτερικού (β) 682.518,24 275.009,27 87.893,59 26.646,96

Γενικά Σύνολα (α) + (β) 12.140.443,48 9.491.752,15 11.439.773,86 8.918.604,94
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10 Ανάλυση κονδυλίων ισολογισµού 
 
10.1 Υπεραξία επιχείρησης 
 
Το κονδύλι υπεραξία επιχείρησης φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Υπεραξία από αρχική ενοποίηση της 
θυγατρικής εταιρείας BRONET HELLAS 
A.E. (∆ΠΧΠ 3) 11.735,43 0,00 0,00 0,00
Υπεραξία από ενοποίηση της πρόσθετης 
επένδυσης στο µετοχικό κεφάλαιο της 
θυγατρικής εταιρείας PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES AD (∆ΠΧΠ 3) 6.165,57 0,00 0,00 0,00

Σύνολα 17.901,00 0,00 0,00 0,00
 
Η υπεραξία επιχείρησης ποσού € 11.735,43 προέκυψε για πρώτη φορά στη χρήση 2007 στις 
οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου από την ολική ενοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων της 
νέας θυγατρικής εταιρείας BRONET HELLAS Α.Ε., η οποία αποκτήθηκε από τη µητρική εταιρεία 
στις 3 Οκτωβρίου 2007. 
Το κόστος απόκτησης της εν λόγω εταιρείας ήταν µεγαλύτερο από το αποκτώµενο µερίδιο του 
οµίλου στα ίδια κεφάλαιά της και εποµένως ο όµιλος αναγνώρισε ως υπεραξία επιχείρησης τη 
διαφορά που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Ηµεροµηνία αγοράς µετοχών 3/10/2007
Συνολικός αριθµός µετοχών 40.000
Αριθµός µετοχών που αποκτήθηκαν 30.000
Ποσοστό µετοχών που αποκτήθηκε 75,00%
Ονοµαστική αξία µετοχών 3,00
Τιµή αγοράς ανά µετοχή 3,15
    
Τίµηµα αγοράς µετοχών:   
Μετρητά που πληρώθηκαν 94.500,00
Άµεσες δαπάνες που αφορούν την αγορά των µετοχών 0,00
Μερίσµατα από κέρδη πριν την αγορά των µετοχών 0,00
Συνολικό τίµηµα απόκτησης των µετοχών 94.500,00
Mείον: εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εταιρείας -82.764,57
Υπεραξία επιχείρησης 11.735,43

 
Η λογιστική αξία και η εύλογη αξία εξαγοράς, καθώς και η αναλογούσα στον όµιλο εύλογη αξία 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, έχει ως ακολούθως: 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εταιρείας "BRONET 
HELLAS AE" 

Λογιστική 
αξία στις 
3/10/2007 

Εύλογη αξία 
στις 

3/10/2007 
      
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1.209,59 1.209,59
Λοιπές απαιτήσεις 734,55 734,55
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 110.145,92 110.145,92
Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις -1.437,30 -1.437,30
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις -300,00 -300,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας 110.352,76 110.352,76
Ποσοστό επένδυσης που αποκτήθηκε από τη µητρική   75,00%
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων   82.764,57
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Επίσης, υπεραξία επιχείρησης ποσού € 6.165,57 προέκυψε και από την πρόσθετη επένδυση, 
ποσού € 10.225,84 και ποσοστού 40%, της θυγατρικής εταιρείας PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES Ltd (Κύπρος) στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES AD (Βουλγαρία), το οποίο πρόσθετο ποσοστό αποκτήθηκε από τον όµιλο στις 
17 ∆εκεµβρίου 2007. 
 
Το κόστος απόκτησης του πρόσθετου ποσοστού 40% στη Βουλγάρικη εταιρεία ήταν µεγαλύτερο 
από το αποκτώµενο µερίδιο του οµίλου στα ίδια κεφάλαιά της και εποµένως ο όµιλος αναγνώρισε 
ως υπεραξία επιχείρησης τη διαφορά που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Ηµεροµηνία αγοράς µετοχών 17/12/2007
Συνολικός αριθµός µετοχών 50.000
Αριθµός µετοχών που αποκτήθηκαν 20.000
Ποσοστό µετοχών που αποκτήθηκε 40,00%
Ονοµαστική αξία µετοχών 0,51
Τιµή αγοράς ανά µετοχή 0,51
    
Τίµηµα αγοράς µετοχών:   
Μετρητά που πληρώθηκαν 10.225,84
Άµεσες δαπάνες που αφορούν την αγορά των µετοχών 0,00
Μερίσµατα από κέρδη πριν την αγορά των µετοχών 0,00
Συνολικό τίµηµα απόκτησης των µετοχών 10.225,84
Mείον: εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εταιρείας -4.060,27
Υπεραξία επιχείρησης 6.165,57

 
 
Η λογιστική αξία και η εύλογη αξία εξαγοράς, καθώς και η αναλογούσα στον όµιλο εύλογη αξία 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, έχει ως ακολούθως: 
 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εταιρείας "PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES AD" 

Λογιστική 
αξία στις 
3/10/2007 

Εύλογη αξία 
στις 

3/10/2007 
      
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1.494,36 1.494,36
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 35.313,43 35.313,43
Λοιπές απαιτήσεις 2.062,58 2.062,58
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 16.872,99 16.872,99
Προµηθευτές & λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις -35.716,94 -35.716,94
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις -9.875,75 -9.875,75
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας 10.150,67 10.150,67
Ποσοστό επένδυσης που αποκτήθηκε από τον όµιλο   40,00%
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων   4.060,27
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10.2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις του Οµίλου για τις χρήσεις 2006 και 2007 αναλύονται ως εξής: 
 

  Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολα 
Aξία κτήσης 1.1.2006 191.906,65 2.492,28 64.768,89 348.274,88 607.442,70 
Προσθήκες χρήσης 8.380,00 0,00 0,00 53.219,65 61.599,65 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 31.12.2006 200.286,65 2.492,28 64.768,89 401.494,53 669.042,35 
Σωρευµένες αποσβέσεις 1.1.2006 15.014,36 2.020,18 13.838,66 138.592,59 169.465,79 
Αποσβέσεις χρήσης 16.000,93 96,93 6.476,89 46.325,35 68.900,10 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
31.12.2006 31.015,29 2.117,11 20.315,55 184.917,94 238.365,89 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006 169.271,36 375,17 44.453,34 216.576,59 430.676,46 
       
Aξία κτήσης 1.1.2007 200.286,65 2.492,28 64.768,89 401.494,53 669.042,35 
Προσθήκες χρήσης 8.150,00 0,00 13.500,00 101.712,09 123.362,09 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 -34.632,00 0,00 -34.632,00 
Αξία κτήσης 31.12.2007 208.436,65 2.492,28 43.636,89 503.206,62 757.772,44 
Σωρευµένες αποσβέσεις 1.1.2007 31.015,29 2.117,11 20.315,55 184.917,94 238.365,89 
Αποσβέσεις χρήσης 16.326,93 95,95 6.701,89 45.555,16 68.679,93 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 -20.779,20 0,00 -20.779,20 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
31.12.2007 47.342,22 2.213,06 6.238,24 230.473,10 286.266,62 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 161.094,43 279,22 37.398,65 272.733,52 471.505,82 

 
 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2006 και 2007 αναλύονται ως εξής: 
 

  Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολα 
Aξία κτήσης 1.1.2006 191.906,65 2.492,28 64.768,89 271.006,28 530.174,10 
Προσθήκες χρήσης 8.380,00 0,00 0,00 32.661,66 41.041,66 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 31.12.2006 200.286,65 2.492,28 64.768,89 303.667,94 571.215,76 
Σωρευµένες αποσβέσεις 1.1.2006 15.014,36 2.020,18 13.838,66 100.284,93 131.158,13 
Αποσβέσεις χρήσης 16.000,93 96,93 6.476,89 35.200,45 57.775,20 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00   0,00 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
31.12.2006 31.015,29 2.117,11 20.315,55 135.485,38 188.933,33 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2006 169.271,36 375,17 44.453,34 168.182,56 382.282,43 
       
Aξία κτήσης 1.1.2007 200.286,65 2.492,28 64.768,89 303.667,94 571.215,76 
Προσθήκες χρήσης 8.150,00 0,00 13.500,00 96.549,57 118.199,57 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 -34.632,00 0,00 -34.632,00 
Αξία κτήσης 31.12.2007 208.436,65 2.492,28 43.636,89 400.217,51 654.783,33 
Σωρευµένες αποσβέσεις 1.1.2007 31.015,29 2.117,11 20.315,55 135.485,38 188.933,33 
Αποσβέσεις χρήσης 16.326,93 95,95 6.701,89 38.514,31 61.639,08 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 -20.779,20 0,00 -20.779,20 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
31.12.2007 47.342,22 2.213,06 6.238,24 173.999,69 229.793,21 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 161.094,43 279,22 37.398,65 226.217,82 424.990,12 
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10.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου των χρήσεων 2006 και 2007 αναλύονται ως εξής: 

  
Λογισµικά 

προγράµµατα 

13/2006 Jobs 
Scheduling 

για 
κατανεµηµένα 
συστήµατα 

14/2006 SLA 
Reporter για 
εφαρµογές 
διαχείρισης 

16/2007 
Πλατφόρµα 

για 
παροχή 
virtual 
office 

17/2007 
Πλατφόρµα 
διαχείρισης 
σηµείων 
προβολής 

18/2007 
Αυτοµατοποιηµένη 

µεταφορά 
υπολογιστικών 

περιβαλλόντων σε 
virtual 

19/2007 
Αποµακρυσµένα 

αντίγραφα 
ασφαλείας µε 

χρήση broadband 
δικτύων 

Υποδοµή 
λογισµικού 
για παροχή 
προηγµένων 
ευρυζωνικών 
υπηρεσιών 
(BROnet) ΣΥΝΟΛΑ 

Aξία κτήσης 1.1.2006 297.473,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.473,78 
Προσθήκες χρήσης 50.578,30 83.010,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.588,30 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 31.12.2006 348.052,08 83.010,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543.062,08 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
1.1.2006 161.504,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.504,72 
Αποσβέσεις χρήσης 33.563,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.563,87 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
31.12.2006 195.068,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.068,59 
Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2006 152.983,49 83.010,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.993,49 
          
Aξία κτήσης 1.1.2007 348.052,08 83.010,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543.062,08 
Προσθήκες χρήσης 73.215,27 36.524,00 0,00 110.415,00 56.960,00 45.635,00 53.535,00 97.500,00 473.784,27 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 31.12.2007 421.267,35 119.534,00 112.000,00 110.415,00 56.960,00 45.635,00 53.535,00 97.500,00 1.016.846,35 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
1.1.2007 195.068,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.068,59 
Αποσβέσεις χρήσης 35.871,82 0,00 18.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.538,49 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
31.12.2007 230.940,41 0,00 18.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.607,08 
Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2007 190.326,94 119.534,00 93.333,33 110.415,00 56.960,00 45.635,00 53.535,00 97.500,00 767.239,27 



 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1.1 – 31.12.2007 

41 
 

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας των χρήσεων 2006 και 2007 αναλύονται ως εξής: 
 

  
Λογισµικά 

προγράµµατα 

13/2006 Jobs 
Scheduling 

για 
κατανεµηµένα 
συστήµατα 

14/2006 
SLA 

Reporter 
για 

εφαρµογές 
διαχείρισης 

16/2007 
Πλατφόρµα 

για 
παροχή 
virtual 
office 

17/2007 
Πλατφόρµα 
διαχείρισης 
σηµείων 
προβολής 

18/2007 
Αυτοµατοποιηµένη 

µεταφορά 
υπολογιστικών 

περιβαλλόντων σε 
virtual 

19/2007 
Αποµακρυσµένα 

αντίγραφα 
ασφαλείας µε 

χρήση broadband 
δικτύων ΣΥΝΟΛΑ 

Aξία κτήσης 1.1.2006 249.234,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.234,62 
Προσθήκες χρήσης 46.418,30 83.010,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.428,30 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 31.12.2006 295.652,92 83.010,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.662,92 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
1.1.2006 115.108,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.108,67 
Αποσβέσεις χρήσης 30.999,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.999,71 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
31.12.2006 146.108,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.108,38 
Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2006 149.544,54 83.010,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.554,54 
         
Aξία κτήσης 1.1.2007 295.652,92 83.010,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.662,92 
Προσθήκες χρήσης 73.215,27 36.524,00 0,00 110.415,00 56.960,00 45.635,00 53.535,00 376.284,27 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 31.12.2007 368.868,19 119.534,00 112.000,00 110.415,00 56.960,00 45.635,00 53.535,00 866.947,19 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
1.1.2007 146.108,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.108,38 
Αποσβέσεις χρήσης 34.851,20 0,00 18.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 53.517,87 
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
31.12.2007 180.959,58 0,00 18.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 199.626,25 
Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2007 187.908,61 119.534,00 93.333,33 110.415,00 56.960,00 45.635,00 53.535,00 667.320,94 
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10.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Επένδυση στο µετοχικό κεφάλαιο της 
θυγατρικής PETABYTE ΑΕ 0,00 0,00 194.374,74 194.374,74
Επένδυση στο µετοχικό κεφάλαιο της 
θυγατρικής PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES LTD 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Επένδυση στο µετοχικό κεφάλαιο της 
θυγατρικής BRONET HELLAS AE 0,00 0,00 94.500,00 0,00

Σύνολα 0,00 0,00 298.874,74 204.374,74
 
 
Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι οι ανωτέρω αξίες κτήσης των επενδύσεων σε θυγατρικές, 
είναι και εύλογες αξίες. 
 
 
10.5 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Επένδυση στο µετοχικό κεφάλαιο της 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ (ποσοστό 0,30%) 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00
Επένδυση, κατεχόµενη προς πώληση, στο 
µετοχικό κεφάλαιο της PARALLON 
SYSTEMS (EMEA) Ltd (ποσοστό 35%) 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00

Σύνολα 105.600,00 105.600,00 27.600,00 27.600,00
 
Η ανωτέρω αξίες κτήσης των επενδύσεων θεωρείται ότι ταυτίζονται µε την εύλογη αξία τους. 
Η επένδυση στο µετοχικό κεφάλαιο της PARALLON SYSTEMS (EMEA) Ltd θα εκποιηθεί ως το 
τέλος του 2008. 
 
 
10.6 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν αποκλειστικά τα ποσά των εγγυήσεων που έχει 
δώσει ο Όµιλος και η Εταιρεία, κυρίως για τη µίσθωση επαγγελµατικών χώρων και αναλύονται ως 
εξής: 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
∆οσµένες εγγυήσεις µίσθωσης 
επαγγελµατικών χώρων 12.500,00 12.100,00 7.600,00 7.600,00
∆οσµένες εγγυήσεις προς τη ∆ΕΗ 865,00 865,00 450,00 450,00
∆οσµένες εγγυήσεις προς τον ΟΤΕ 495,97 495,97 261,19 261,19
∆οσµένες εγγυήσεις µίσθωσης 
µεταφορικών µέσων 4.803,00 1.011,00 3.792,00 0,00
Άλλες δοσµένες εγγυήσεις 4.660,49 3.760,49 4.220,28 3.320,28

Σύνολα 23.324,46 18.232,46 16.323,47 11.631,47
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10.7 Αποθέµατα 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Εµπορεύµατα 455.069,68 336.304,84 404.165,73 310.648,62
Έτοιµα προϊόντα 6.998,03 0,00 6.998,03 0,00
Πρώτες ύλες 65.663,39 54.755,19 65.663,39 54.755,19
Μείον: πρόβλεψη για απαξίωση 
αποθεµάτων -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00

Σύνολα 477.731,10 341.060,03 426.827,15 315.403,81
 
 
Ο όµιλος δεν έχει ενεχυριασµένα αποθέµατα. Για τον προσδιορισµό της καθαρής αξίας πώλησης 
των αποθεµάτων η διοίκηση λαµβάνει υπόψη της τα πιο αξιόπιστα στοιχεία που υπάρχουν 
διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία που πραγµατοποιείται η εκτίµηση. 
 
 
10.8 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Πελάτες 6.806.787,19 3.681.329,25 6.021.837,00 3.744.473,12
Επιταγές εισπρακτέες 
µαταχρονολογηµένες 675.558,22 1.349.792,29 675.558,22 1.349.792,29
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολα 7.482.345,41 5.031.121,54 6.697.395,22 5.094.265,41
 
Κατά την 31.12.2007 ποσό € 292.291,18 αφορά επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες), οι 
οποίες είναι ενεχυριασµένες για την εξασφάλιση δανείων. 
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται ότι είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία 
αυτών των βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται 
ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
Για όλες τις απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των 
ενδείξεων για τυχόν αποµείωση τους. Η ενηλικίωση των απαιτήσεων που δεν έχουν υποστεί 
αποµείωση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αναµενόµενος χρόνος είσπραξης 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Λιγότερο από 3 µήνες 4.593.643,63 3.505.650,36 3.808.693,44 3.568.794,23
Μεταξύ 3 και 6 µηνών 2.888.701,78 1.525.471,18 2.888.701,78 1.525.471,18
Μεταξύ 6 µηνών και 1 έτους 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεγαλύτερη του 1 έτους 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολα 7.482.345,41 5.031.121,54 6.697.395,22 5.094.265,41
 
 
 
 



 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1.1 – 31.12.2007 

44 
 

10.9 Λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Προκαταβολές προσωπικού         
∆άνεια προσωπικού 2.060,00 2.470,00 2.060,00 2.470,00
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά 
συνδεµένων επιχειρήσεων 0,00 0,00 309.667,90 184.840,48
Προκαταβληµένοι και παρακρατηµένοι 
φόροι από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 88.692,28 38.600,59 64.597,78 38.545,86
Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού 
∆ηµοσίου για διαφορές φορολογικού 
ελέγχου χρήσης 2003 78.096,78 78.096,78 78.096,78 78.096,78
Μείον: πρόβλεψη για επίδικες 
απαιτήσεις κατά Ελληνικού ∆ηµοσίου -78.096,78 -78.096,78 -78.096,78 -78.096,78
∆ιάφοροι χρεώστες 115.197,03 10.554,64 48.807,21 8.044,30
Λογαριασµοί δεσµευµένων 
καταθέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Προσωπικό - λογαριασµοί προς 
απόδοση 204,53 0,00 204,53 0,00
Συνεργάτες - λογαριασµοί προς 
απόδοση 91.111,50 4.490,29 89.335,18 4.227,18
Έξοδα επόµενων χρήσεων 222.164,09 149.282,40 221.294,09 148.277,40
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 3.916,84 577,83 3.916,84 577,83
Εκπτώσεις επί αγορών χρήσης υπό 
διακανονισµό 18.210,76 28.460,86 18.210,76 28.460,86
Χρεωστικά υπόλοιπα διάφορων 
πιστωτών 16.982,23 11.826,78 6.144,14 438,69

Σύνολα 558.539,26 246.263,39 764.238,43 415.882,60
 
 
10.10 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 32.662,00 35.720,53 2.024,11 594,17
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 383.954,12 194.500,66 137.055,03 96.008,71
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόµισµα 148.495,97 3.560,48 146.295,97 1.360,48

Σύνολα 565.112,09 233.781,67 285.375,11 97.963,36
 
 
10.11 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου στις χρήσεις 2006 και 2007 αναλύεται συνοπτικά ως εξής: 
 

  

Αριθµός 
κοινών 

µετοχών 

Ονοµαστική 
τιµή 

µετοχής 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αριθµός µετοχών και µετοχικό κεφάλαιο την 1.1.2006 3.897.230 0,30 1.169.169,00

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε τη από 
25.10.2006 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των µετόχων 11.760 0,30 3.528,00
Αριθµός µετοχών και µετοχικό κεφάλαιο την 31.12.2006 
και 31.12.2007 3.908.990 0,30 1.172.697,00
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Με την από 25.10.2006 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των µετόχων αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο 
κατά το ποσό των 3.528,00 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση ισόποσης διαφοράς από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο και έκδοση 11.760 κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007 δεν έγινε καµιά µεταβολή στο ύψος του µετοχικού κεφαλαίου, 
στην ονοµαστική τιµή και στον αριθµό των κοινών µετοχών. 
 
 
10.12 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 
 

    
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο την 1.1.2006 763.184,80
Μείον: ποσό που χρησιµοποιήθηκε για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου -3.528,00
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο την 31.12.2006 και 31.12.2007 759.656,80

 
 
10.13 Λοιπά αποθεµατικά 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Τακτικό αποθεµατικό 73.750,46 62.282,24 73.750,46 62.282,24
Αφορολόγητα αποθεµατικά 103.532,96 103.532,96 103.532,96 103.532,96
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της 
φορολογίας έσοδα 12.979,94 12.979,94 12.979,94 12.979,94
Αποθεµατικά από έσοδα 
φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 7.048,71 7.048,71 7.048,71 7.048,71

Σύνολα 197.312,07 185.843,85 197.312,07 185.843,85
 
 
10.14 Αποτελέσµατα εις νέον 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Συσσωρευµένα κέρδη 907.328,89 99.943,86 848.190,56 264.086,84

Σύνολα 907.328,89 99.943,86 848.190,56 264.086,84
 
 
10.15 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας από ολική 
ενοποίηση θυγατρικής εταιρείας 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.D. 0,00 7.193,66 0,00 0,00
∆ικαιώµατα µειοψηφίας από ολική 
ενοποίηση θυγατρικής εταιρείας BRONET 
HELLAS A.E. 22.409,43 0,00 0,00 0,00

Σύνολα 22.409,43 7.193,66 0,00 0,00
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10.16 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 
Το κονδύλι αναλύεται ως εξής: 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
µητρικής εταιρείας 128.129,34 104.147,08 128.129,34 104.147,08
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
θυγατρικών εταιρειών 16.473,62 8.745,20 0,00 0,00

Σύνολα 144.602,96 112.892,28 128.129,34 104.147,08
 
 
Περαιτέρω, η κίνηση του συγκεκριµένου λογαριασµού για τις χρήσεις 2006 και 2007, έχει ως 
εξής: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 1.1.2006 79.425,51 79.425,51
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 30.448,60 21.703,40
Κόστος τόκων 3.018,17 3.018,17
Επίδραση περικοπής / διακανονισµού / τερµατικές παροχές 0,00 0,00
Μείον: καταβληθείσες αποζηµιώσεις 0,00 0,00
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2006 112.892,28 104.147,08
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 1.1.2007 112.892,28 104.147,08
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 37.360,63 30.017,00
Κόστος τόκων 4.732,63 4.347,84
Επίδραση περικοπής / διακανονισµού / τερµατικές παροχές -7.563,91 -7.563,91
Μείον: καταβληθείσες αποζηµιώσεις -2.818,67 -2.818,67
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2007 144.602,96 128.129,34

 
 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 
 

  31.12.2007 31.12.2006 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,00% 4,40%
Αύξηση ετήσιου µισθολογίου 6,00% 6,00%
Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού 2,00% 2,00%
Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση του ΑΕΠ 3,00% 3,00%

 
Ως αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της Προβεβληµένης 
Πιστούµενης Μονάδος (Projected Unit Credit Method). 
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10.17 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Επιχορηγήσεις προγράµµατος 
"επιχειρείτε ηλεκτρονικά" (υπόλοιπο 
αρχής χρήσης) 61.494,20 66.468,80 61.494,20 66.468,80
Μείον: µεταφορά στα αποτελέσµατα 
χρήσης των αναλογουσών 
επιχορηγήσεων -8.300,00 -4.974,60 -8.300,00 -4.974,60
Επιχορηγήσεις προγράµµατος 
"επιχειρείτε ηλεκτρονικά" 
(υπόλοιπο τέλους χρήσης) 53.194,20 61.494,20 53.194,20 61.494,20

 
 
10.18 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Μακροπρόθεσµα δάνεια (υπόλοιπο 
αρχής χρήσης) 10.000,00 80.000,00 10.000,00 80.000,00
Εξοφλήσεις δανείων -10.000,00 -70.000,00 -10.000,00 -70.000,00
Προσθήκες δανείων 280.910,00 0,00 280.910,00 0,00
Μακροπρόθεσµα δάνεια (υπόλοιπο 
τέλους χρήσης) 280.910,00 10.000,00 280.910,00 10.000,00

 
 
Ο διακανονισµός των µακροπρόθεσµων δανείων στις επόµενες χρήσεις φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Λήξη δανείων στη χρήση 2008 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Λήξη δανείων στη χρήση 2009 38.180,00 0,00 38.180,00 0,00
Λήξη δανείων στη χρήση 2010 38.180,00 0,00 38.180,00 0,00
Λήξη δανείων στη χρήση 2011 38.180,00 0,00 38.180,00 0,00
Λήξη δανείων στη χρήση 2012 38.180,00 0,00 38.180,00 0,00
Λήξη δανείων στη χρήση 2013 38.180,00 0,00 38.180,00 0,00
Λήξη δανείων στη χρήση 2014 90.010,00 0,00 90.010,00 0,00

Σύνολα 280.910,00 10.000,00 280.910,00 10.000,00
 
 
Τα πραγµατικά σταθµισµένα επιτόκια µακροπρόθεσµου δανεισµού, κατά τις ηµεροµηνίες των 
ισολογισµών, είναι τα παρακάτω: 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Πραγµατικά σταθµισµένα επιτόκια 
µακροπρόθεσµων δανείων (µητρικής) 

Euribor 6Μ + 
2,25% 

Euribor 3Μ + 
2,50% 

Euribor 6Μ + 
2,25% 

Euribor 3Μ + 
2,50% 
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10.19 Μακροπρόθεσµες προβλέψεις 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού 
ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 
µητρικής εταιρείας 150.281,67 105.281,67 150.281,67 105.281,67
Αναστροφή πρόβλεψης για διαφορές 
φορολογικού ελέγχου προηγούµενων 
χρήσεων 2004 και 2005, λόγω του ότι 
οριστικοποιήθηκε ο έλεγχος εντός του 
2007 -70.281,67 0,00 -70.281,67 0,00
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού 
ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 
θυγατρικών εταιρειών 47.000,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολα 127.000,00 105.281,67 80.000,00 105.281,67
 
 
10.20 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
  Όµιλος Εταιρεία 
  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Αναβαλλόµενη φορολογική 
υποχρέωση ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων 18.981,98 13.473,57 13.369,75 9.446,16
Αναβαλλόµενη φορολογική 
υποχρέωση άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων 171.398,91 104.012,96 168.752,74 101.955,70
Αναβαλλόµενη φορολογική 
υποχρέωση προβλέψεων για 
επισφαλείς απαιτήσεις 548,10 676,11 0,00 0,00
Σύνολα αναβαλλόµενων 
φορολογικών υποχρεώσεων (α) 190.928,99 118.162,63 182.122,49 111.401,86
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 
από µη αναγνώριση εξόδων 
εγκατάστασης 51.635,84 56.453,87 49.095,85 54.445,94
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 
αποθεµάτων 16.029,20 14.041,49 16.029,20 14.041,49
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 
επιχορηγήσεων 4.317,30 2.448,55 4.317,30 2.448,55
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 
υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 36.150,74 28.223,07 32.032,34 26.036,77
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 
φορολογικά αναγνωρισµένων εξόδων 33.039,04 33.039,04 0,00 0,00
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 
εσόδων από παροχή υπηρεσιών που 
αφορούν επόµενες χρήσεις 16.147,05 0,00 16.147,05 0,00
Σύνολα αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων (β) 157.319,17 134.206,01 117.621,73 96.972,75

Συµψηφιστικό υπόλοιπο 
αναβαλλόµενων φορολογικών 
υποχρεώσεων ή (απαιτήσεων) (α) - 
(β) 33.609,82 -16.043,38 64.500,76 14.429,11
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10.21 Προµηθευτές και λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Προµηθευτές 3.097.450,21 1.704.900,94 3.222.910,37 1.696.592,53
Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες 281.280,70 298.773,68 150.562,25 298.773,68
Προκαταβολές πελατών 4.838,31 829,66 4.838,31 829,66

Σύνολα 3.383.569,22 2.004.504,28 3.378.310,93 1.996.195,87
 
 
Οι ανωτέρω εµπορικές υποχρεώσεις θεωρούνται ως βραχυπρόθεσµες. Η διοίκηση θεωρεί ότι οι 
λογιστικές αξίες που παρουσιάζονται στον ισολογισµό αποτελούν µία λογική προσέγγιση των 
εύλογων αξιών. 
 
 
10.22 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 6.275,34 16.909,60 3.681,91 15.907,93
Μερίσµατα πληρωτέα 0,00 55.948,50 0,00 55.948,50
∆ιάφοροι πιστωτές 25.274,08 10.985,43 2.293,82 9.645,05
Ασφαλιστικοί οργανισµοί & λοιπές 
εισφορές 57.335,87 50.757,08 39.885,32 41.645,04
∆ουλευµένα έξοδα 10.494,27 7.560,38 7.994,27 4.842,91
Έσοδα επόµενων χρήσεων 64.588,18 0,00 64.588,18 0,00

Σύνολα 163.967,74 142.160,99 118.443,50 127.989,43
 
 
10.23 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Φόρος προστιθέµενης αξίας 369.357,15 205.170,87 326.157,85 190.194,07
Φόροι αµοιβών προσωπικού 15.876,57 19.740,33 12.818,10 17.327,77
Φόροι αµοιβών τρίτων 38.674,40 54.453,80 37.866,40 54.363,80
Φόρος εισοδήµατος 145.849,20 62.746,66 126.311,66 62.746,66
Υπόλοιπο διαφορών φορολογικού 
ελέγχου χρήσης 2003 (για τις οποίες 
έχει γίνει προσφυγή στα φορολογικά 
δικαστήρια) 70.286,58 70.286,58 70.286,58 70.286,58
Φόροι προηγούµενων χρήσεων 
(υπόλοιπο διαφορών φορολογικού 
ελέγχου χρήσεων 2004 και 2005) 66.377,13 0,00 66.377,13 0,00
Λοιποί φόροι και τέλη 10.401,25 7.752,96 10.401,25 8.265,00

Σύνολα 716.822,28 420.151,20 650.218,97 403.183,88
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10.24 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις µητρικής εταιρείας 1.848.291,05 1.608.952,63 1.848.291,05 1.608.952,63
Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις θυγατρικών εταιρειών 628.836,95 0,00 0,00 0,00

Σύνολα 2.477.128,00 1.608.952,63 1.848.291,05 1.608.952,63
 
Τα πραγµατικά σταθµισµένα επιτόκια βραχυπρόθεσµου δανεισµού, κατά τις ηµεροµηνίες των 
ισολογισµών, είναι τα παρακάτω: 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Πραγµατικά σταθµισµένα επιτόκια 
βραχυπρόθεσµων δανείων µητρικής 7,11% 6,13% 7,11% 6,13%
Πραγµατικά σταθµισµένα επιτόκια 
βραχυπρόθεσµων δανείων θυγατρικών 7,26% - - - 

 
 
10.25 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
∆όσεις µακροπρόθεσµων δανείων που θα 
καταβληθούν εντός της επόµενης χρήσης 
µητρικής εταιρείας 29.090,00 80.000,00 29.090,00 80.000,00

Σύνολα 29.090,00 80.000,00 29.090,00 80.000,00
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11 Ανάλυση κονδυλίων αποτελεσµάτων 
 
11.1 Πωλήσεις 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 
Πωλήσεις εµπορευµάτων 5.950.376,94 5.246.844,10 5.162.335,78 5.141.835,79
Πωλήσεις προϊόντων 922.609,55 985.383,49 1.590.632,55 985.383,49
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 9.921,70 6.895,66 10.152,20 6.895,66
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 5.257.535,29 3.252.628,90 4.676.653,33 2.784.490,00

Σύνολα 12.140.443,48 9.491.752,15 11.439.773,86 8.918.604,94
 
 
11.2 Κόστος πωλήσεων 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 

Κόστος πωληθέντων 
εµπορευµάτων και κόστος 
αναλώσεων πρώτων υλών και 
λοιπών υλικών 4.907.793,75 4.977.388,42 5.549.153,79 4.972.915,38
Πλέον:     
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 71.902,90 141.769,89 0,00 71.595,80
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 3.412.343,66 1.915.199,08 3.043.523,02 1.677.346,55
Παροχές τρίτων 2.926,35 9.660,99 0,00 4.846,01
Φόροι - τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιάφορα έξοδα 2.233,89 6.018,30 0,00 3.316,84
Προβλέψεις για απαξίωση 
αποθεµάτων 7.950,85 50.000,00 7.950,85 50.000,00

Σύνολα 8.405.151,40 7.100.036,68 8.600.627,66 6.780.020,58
 
 
11.3 Άλλα έσοδα 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 
Ειδικές επιχορηγήσεις - 
επιδοτήσεις 15.775,00 14.768,80 15.775,00 14.768,80
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
σε τρίτους 780,00 35,00 780,00 0,00
Αναλογούσες στη χρήση 
επιχορηγήσεις 8.300,00 4.974,60 8.300,00 4.974,60
Κέρδη εκποίησης παγίων 
στοιχείων 4.147,20 0,00 4.147,20 0,00
Έσοδα από συναλλαγµατικές 
διαφορές 18.508,88 26.946,32 17.982,64 25.899,17
Έσοδα από είσπραξη 
ασφαλίστρων 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά έσοδα 645,16 19.189,32 244,16 1.908,32

Σύνολα 48.156,24 65.914,04 47.229,00 47.550,89
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11.4 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 538.493,68 425.481,10 430.110,59 339.714,52
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 586.059,45 390.825,00 312.360,01 293.051,00
Παροχές τρίτων 65.330,87 30.310,95 60.072,24 28.793,40
Φόροι - τέλη 928,00 4.374,28 928,00 4.277,08
∆ιάφορα έξοδα 250.395,22 121.957,88 219.383,83 116.984,16
Αποσβέσεις 7.614,79 4.508,29 7.614,79 4.438,75
Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις 16.402,75 18.319,15 15.890,71 18.319,15

Σύνολα 1.465.224,76 995.776,65 1.046.360,17 805.578,06
 
 
11.5 Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 280.712,90 235.057,73 238.417,07 208.742,46
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 284.701,31 221.297,59 245.579,38 198.576,91
Παροχές τρίτων 134.962,98 150.248,55 92.872,22 120.669,03
Φόροι - τέλη 12.701,19 5.323,07 10.700,93 4.155,06
∆ιάφορα έξοδα 75.965,12 2.792,46 53.417,33 1.596,79
Αποσβέσεις 93.736,62 72.662,60 88.875,49 68.356,68
Προβλέψεις για αποζηµίωση 
προσωπικού 31.710,68 33.466,77 23.982,26 24.721,57
Έξοδα από συναλλαγµατικές 
διαφορές 8.507,34 125,39 6.105,09 125,39
Λοιπά έξοδα 7.229,83 8.717,58 2.230,93 7.908,38
Πρόστιµα φορολογικών ελέγχων 12.724,27 0,00 12.724,27 0,00

Σύνολα 942.952,24 729.691,74 774.904,97 634.852,27
 
 
11.6 Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 48.323,33 59.899,62 48.323,33 59.899,62
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 18.637,00 47.000,00 3.482,00 47.000,00
Παροχές τρίτων 28.501,05 29.332,93 28.501,05 29.332,93
∆ιάφορα έξοδα 37.023,30 14.785,98 37.023,30 14.785,98
Αποσβέσεις 21.406,64 25.293,08 18.666,67 15.979,48

Σύνολα 153.891,32 176.311,61 135.996,35 166.998,01
 
 
11.7 Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 
Πιστωτικοί τόκοι -1.577,36 -550,64 -595,46 -550,48
Χρεωστικοί τόκοι 194.327,27 106.592,43 188.121,11 105.254,43

Σύνολα 192.749,91 106.041,79 187.525,65 104.703,95
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11.8 Φόρος εισοδήµατος 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 
Φόρος εισοδήµατος 
φορολογητέων κερδών 119.573,00 62.628,21 101.915,14 62.628,21
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούµενων χρήσεων 19.311,00 0,00 19.311,00 0,00
Πρόβλεψη για διαφορές 
φορολογικού ελέγχου 
προηγούµενων χρήσεων 92.000,00 35.000,00 45.000,00 35.000,00

Αναστροφή πρόβλεψης για 
διαφορές φορολογικού ελέγχου 
χρήσεων 2004 και 2005, λόγω 
του ότι οριστικοποιήθηκε ο 
έλεγχος εντός του 2007 -70.281,67 0,00 -70.281,67 0,00
Αναβαλλόµενο φορολογικό έξοδο 
ή (έσοδο) 49.653,20 28.743,50 50.071,65 42.318,45

Σύνολα 210.255,52 126.371,71 146.016,12 139.946,66
 
 
11.9 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή (σε ευρώ) 
 
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 τυχόν ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την εταιρεία. 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 
Κέρδη που αναλογούν στους 
µετόχους της µητρικής 823.553,33 326.446,34 595.571,94 334.056,30
Σταθµισµένος µέσος αριθµός 
µετοχών 3.908.990 3.886.147 3.908.990 3.886.147
Βασικά κέρδη κατά µετοχή 
(Ευρώ ανά µετοχή) 0,211 0,084 0,152 0,086

 
 
12 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού και κόστος µισθοδοσίας 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31.12.2007 και 31.12.2006, του Οµίλου 
και της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Μισθωτοί 40 31 24 24
Ηµεροµίσθιοι 1 1 1 1

Σύνολο 41 32 25 25
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Το κόστος µισθοδοσίας των αντίστοιχων χρήσεων αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες: 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 
Μισθοί και ηµεροµίσθια 715.398,24 661.695,89 550.825,50 519.755,12
Εργοδοτικές εισφορές 196.596,55 177.474,56 150.283,38 138.326,06
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα 
προσωπικού 13.516,64 21.871,22 12.923,44 21.871,22
Αποζηµιώσεις απόλυσης 2.818,67 1.166,67 2.818,67 0,00

Σύνολα 928.330,10 862.208,34 716.850,99 679.952,40
 
 
13 Μερίσµατα 
 
Ο Όµιλος κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007 κατέβαλλε µερίσµατα από κέρδη προηγούµενων 
χρήσεων ποσού € 55.948,50, ενώ κατά τη χρήση 2006 δεν καταβλήθηκε κάποιο ποσό 
µερίσµατος. 
 
Η µη διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2007 της µητρικής εταιρείας τελεί υπό την 
έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του 
καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Επίσης, η µη διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2006 εγκρίθηκε οφόφωνα από την 
τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της χρήσης 2007. 
 
 
14 Εµπράγµατα βάρη 
 
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του οµίλου και 
της εταιρείας. 
 
 
15 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του οµίλου 
και της εταιρείας. 
 
 
16 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Εντός της χρήσης 2005, η µητρική εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά για τη χρήση 2003 και 
προέκυψε συνολικό ποσό διαφορών φορολογικού ελέγχου ποσού € 78.096,78. Το ποσό αυτό 
δεν έγινε δεκτό από την εταιρεία, η οποία, κατέβαλε στη φορολογική αρχή € 7.810,20, προσέφυγε 
για το συνολικό ποσό στα φορολογικά δικαστήρια και σχηµάτισε ισόποση πρόβλεψη εις βάρος 
των αποτελεσµάτων της χρήσης 2005. Ως την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του οικονοµικού 
ελέγχου µας, δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεση και εποµένως τα σχετικά ποσά απεικονίζονται 
κατάλληλα και στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007. 
 
Επίσης, εντός της χρήσης 2007, η µητρική εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά, για όλα τα φορολογικά 
αντικείµενα, για τις χρήσεις 2004 και 2005 και το συνολικό ποσό των διαφορών φορολογικού 
ελέγχου € 87.852,09 απεικονίστηκε κατάλληλα στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007. 
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Η θυγατρική εταιρεία «PETABYTE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έχει ελεγχθεί φορολογικά, για όλα τα φορολογικά αντικείµενα, ως τη χρήση που 
έληξε την 31.12.2002. 
 
Η Κυπριακή θυγατρική εταιρεία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Ltd» δεν έχει ελεγχθεί 
φορολογικά από τη σύστασή της (15.7.2004) ως την 31.12.2007. Σύµφωνα µε σχετικό 
φορολογικό πιστοποιητικό της 17ης Ιουνίου 2008 απ’ το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων (Γραφείο 
Φόρου Εισοδήµατος) η εταιρεία δεν έχει κάποια φορολογική υποχρέωση σε εκκρεµότητα. 
 
Οι εταιρείες «PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG AD» και «PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES ROMANIA SRL», θυγατρικές στη Βουλγαρία και Ρουµανία αντίστοιχα, δεν 
έχουν ελεγχθεί φορολογικά από τη σύστασή τους, εντός του 2006, ως την 31.12.2007. 
 
Η νέα θυγατρική εταιρεία «BRONET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη σύστασή της (5.2.2007) ως 
την 31.12.2007. 
 
Στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, υπάρχει πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούµενων χρήσεων ποσού € 197.281,67 για τον όµιλο και € 150.281,67 για την εταιρεία, 
όπως αναλυτικότερα φαίνεται στην παράγραφο των «µακροπρόθεσµων προβλέψεων». 
 
 
17 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 
 
Η µητρική εταιρεία στη χρήση 2007 παρείχε εγγύηση µέχρι του ποσού των € 624.800,00 προς 
τράπεζα, υπέρ της θυγατρικής PETABYTE SOLUTIONS Α.Ε. για δάνειο που λήφθηκε από τη 
θυγατρική επιχείρηση και καλύφθηκε από την πιστώτρια τράπεζα. 
 
Ο Όµιλος δεν έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 
θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να 
προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται 
πρόσθετες πληρωµές, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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18 Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές του οµίλου κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
 
ΧΡΗΣΗ 2007 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

A.E. 

PETABYTE 
SOLUTIONS 

A.E. 

BRONET 
HELLAS 

AE 

PERFORMANCE 
TECΗNOLOGIES 
(CYPRUS) LTD  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

BG AD 
(BULGARIA) 

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 
ROMANIA SRL ΣΥΝΟΛΑ 

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AE   1.145.952,45     3.767,07   1.149.719,52 
PETABYTE SOLUTIONS AE 23.266,45           23.266,45 
BRONET HELLAS AE             0,00 
PERFORMANCE TECΗNOLOGIES (CYPRUS) LTD  528.674,83       37.876,00   566.550,83 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG AD (BULGARIA)             0,00 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES ROMANIA SRL             0,00 

Π
Ω
ΛΗ

ΤΗ
Σ 
Α
ΓΑ

Θ
Ω
Ν

 &
 Υ
Π

/Σ
ΙΩ
Ν

 

  551.941,28 1.145.952,45 0,00 0,00 41.643,07 0,00 1.739.536,80 

 

 
 
 
 
 
 
        

ΧΡΗΣΗ 2006 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

A.E. 

PETABYTE 
SOLUTIONS 

A.E. 

BRONET 
HELLAS 

AE 

PERFORMANCE 
TECΗNOLOGIES 
(CYPRUS) LTD  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

BG AD 
(BULGARIA) 

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 
ROMANIA SRL ΣΥΝΟΛΑ 

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.   403.725,48   7.740,00 1.110,51   412.575,99 
PETABYTE SOLUTIONS A.E. 21.198,00           21.198,00 
BRONET HELLAS A.E.             0,00 
PERFORMANCE TECΗNOLOGIES (CYPRUS) LTD          54.006,83   54.006,83 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG AD (BULGARIA)             0,00 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES ROMANIA SRL             0,00 

Π
Ω
ΛΗ

ΤΗ
Σ 
Α
ΓΑ

Θ
Ω
Ν

 &
 Υ
Π

/Σ
ΙΩ
Ν

 

  21.198,00 403.725,48 0,00 7.740,00 55.117,34 0,00 487.780,82 
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  31/12/2007 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ   

  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

A.E. 

PETABYTE 
SOLUTIONS 

A.E. 

BRONET 
HELLAS 

AE 

PERFORMANCE 
TECΗNOLOGIES 
(CYPRUS) LTD  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

BG AD 
(BULGARIA) 

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 
ROMANIA SRL ΣΥΝΟΛΑ 

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.   474.370,76   14.776,13     489.146,89 
PETABYTE SOLUTIONS A.E.             0,00 
BRONET HELLAS A.E.             0,00 
PERFORMANCE TECΗNOLOGIES (CYPRUS) LTD  513.122,77       23.775,99   536.898,76 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG AD (BULGARIA)             0,00 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES ROMANIA SRL             0,00 ΕΜ

Π
Ο
ΡΙ
Κ
Η

 Α
Π
Α
ΙΤ
Η
ΣΗ

 

  513.122,77 474.370,76 0,00 14.776,13 23.775,99 0,00 1.026.045,65 

 

 
 
 
 
 
        

  31/12/2006 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ   

  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

A.E. 

PETABYTE 
SOLUTIONS 

A.E. 

BRONET 
HELLAS 

AE 

PERFORMANCE 
TECΗNOLOGIES 
(CYPRUS) LTD  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

BG AD 
(BULGARIA) 

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 
ROMANIA SRL ΣΥΝΟΛΑ 

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.   327.188,75   7.140,00 1.095,08   335.423,83 
PETABYTE SOLUTIONS A.E. 16.775,63           16.775,63 
BRONET HELLAS A.E.             0,00 
PERFORMANCE TECΗNOLOGIES (CYPRUS) LTD              0,00 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG AD (BULGARIA)             0,00 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES ROMANIA SRL             0,00 

ΕΜ
Π
Ο
ΡΙ
Κ
Η

 Α
Π
Α
ΙΤ
Η
ΣΗ

 

  16.775,63 327.188,75 0,00 7.140,00 1.095,08 0,00 352.199,46 
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Σε σχετικές συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης των µετόχων της µητρικής εταιρείας έχει αποφασιστεί η αύξηση της επένδυσης στο µετοχικό 
κεφάλαιο της κυπριακής θυγατρικής εταιρείας PERFORMANCE TECHNOLOGIES (CYPRUS) Limited, κατά € 280.000,00 µε κεφαλαιοποίηση 
ισόποσης απαίτησης (από το κατωτέρω ποσό της συνολικής χρηµατοδότησης). Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί ως το 
τέλος του 2008. 
 

  31/12/2007 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠO ΧΟΡΗΓΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ   

  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

A.E. 

PETABYTE 
SOLUTIONS 

A.E. 

BRONET 
HELLAS 

AE 

PERFORMANCE 
TECΗNOLOGIES 
(CYPRUS) LTD  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

BG AD 
(BULGARIA) 

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 
ROMANIA SRL ΣΥΝΟΛΑ 

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.       309.667,90     309.667,90 
PETABYTE SOLUTIONS A.E.             0,00 
BRONET HELLAS A.E.             0,00 
PERFORMANCE TECΗNOLOGIES (CYPRUS) LTD          5.999,99   5.999,99 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG AD (BULGARIA)             0,00 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES ROMANIA SRL             0,00 

Α
Π
Α
ΙΤ
Η
ΣΗ

 Α
Π
Ο

 
ΧΡ

Η
Μ
Α
ΤΟ

∆
Ο
ΤΗ

ΣΗ
 

  0,00 0,00 0,00 309.667,90 5.999,99 0,00 315.667,89 
         
  31/12/2006 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠO ΧΟΡΗΓΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ   

  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

A.E. 

PETABYTE 
SOLUTIONS 

A.E. 

BRONET 
HELLAS 

AE 

PERFORMANCE 
TECΗNOLOGIES 
(CYPRUS) LTD  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

BG AD 
(BULGARIA) 

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 
ROMANIA SRL ΣΥΝΟΛΑ 

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.       184.840,48     184.840,48 
PETABYTE SOLUTIONS A.E.             0,00 
BRONET HELLAS A.E.             0,00 
PERFORMANCE TECΗNOLOGIES (CYPRUS) LTD              0,00 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG AD (BULGARIA)             0,00 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES ROMANIA SRL             0,00 

Α
Π
Α
ΙΤ
Η
ΣΗ

 Α
Π
Ο

 
ΧΡ

Η
Μ
Α
ΤΟ

∆
Ο
ΤΗ

ΣΗ
 

  0,00 0,00 0,00 184.840,48 0,00 0,00 184.840,48 
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Εντός του Ιανουαρίου 2008 εξοφλήθηκε το σχετικό δάνειο της θυγατρικής PETABYTE SOLUTIONS Α.Ε. και εποµένως άρθηκε η κατωτέρω 
εγγύηση. 
 

  31/12/2007 ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   

  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

A.E. 

PETABYTE 
SOLUTIONS 

A.E. 

BRONET 
HELLAS 

AE 

PERFORMANCE 
TECΗNOLOGIES 
(CYPRUS) LTD  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

BG AD 
(BULGARIA) 

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 
ROMANIA SRL ΣΥΝΟΛΑ 

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.   624.800,00         624.800,00 
PETABYTE SOLUTIONS A.E.             0,00 
BRONET HELLAS A.E.             0,00 
PERFORMANCE TECΗNOLOGIES (CYPRUS) LTD              0,00 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG AD (BULGARIA)             0,00 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES ROMANIA SRL             0,00 ΧΟ

ΡΗ
ΓΗ

Θ
ΕΙ
ΣΕ

Σ 
ΕΓ

ΓΥ
Η
ΣΕ

ΙΣ
 

  0,00 624.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624.800,00 
         
  31/12/2006 ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   

  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

A.E. 

PETABYTE 
SOLUTIONS 

A.E. 

BRONET 
HELLAS 

AE 

PERFORMANCE 
TECΗNOLOGIES 
(CYPRUS) LTD  

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 

BG AD 
(BULGARIA) 

PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES 
ROMANIA SRL ΣΥΝΟΛΑ 

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.             0,00 
PETABYTE SOLUTIONS A.E.             0,00 
BRONET HELLAS A.E.             0,00 
PERFORMANCE TECΗNOLOGIES (CYPRUS) LTD              0,00 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG AD (BULGARIA)             0,00 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES ROMANIA SRL             0,00 ΧΟ

ΡΗ
ΓΗ

Θ
ΕΙ
ΣΕ

Σ 
ΕΓ

ΓΥ
Η
ΣΕ

ΙΣ
 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων, έχουν κατάλληλα τακτοποιηθεί στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
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Οι αµοιβές που καταβλήθηκαν στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, είτε για την 
ιδιότητα τους ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είτε ως µισθοί για εξαρτηµένη εργασία που 
παρέχουν ως ∆ιευθυντές της Εταιρείας, έχουν ως ακολούθως: 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. 121.605,00 129.750,00 121.605,00 129.750,00
Μισθοί και αµοιβές από παροχή 
υπηρεσιών διευθυντικών 
στελεχών 141.695,00 177.000,00 141.695,00 177.000,00

Σύνολα 263.300,00 306.750,00 263.300,00 306.750,00
 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώµα στη συνεδρίαση της 
19ης Οκτωβρίου 2005, είναι η παρακάτω: 
 
Παπαντωνίου Αντ. ∆ηµήτριος Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος – 

Εκτελεστικό µέλος 
Τσουκάλης Νικ. Γεώργιος    Αντιπρόεδρος - εκτελεστικό µέλος 
Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας    Εκτελεστικό µέλος 
Κλωνάρης Ιωάν. ∆ηµήτρης    Εκτελεστικό µέλος 
Καγιάς Χαρ. Ανδρέας     Μη εκτελεστικό – µη ανεξάρτητο µέλος 
Παπαδόπουλoς Νικ. Ιωάννης    Μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο µέλος 
Ξύδης Παν. Νικόλαος     Μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο µέλος 
 
Τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας κατά την 31.12.2007 είναι οι: Παπαντωνίου Αντ. ∆ηµήτριος, 
Τσουκάλης Νικ. Γεώργιος, Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας και Κλωνάρης Ιωάν. ∆ηµήτρης. 
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19 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 
 
Ο όµιλος είναι εκτεθειµένος σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς  
(διακυµάνσεις στα επιτόκια, οι τιµές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος 
ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του οµίλου στοχεύει στον περιορισµό της 
αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του οµίλου που προκύπτει από την 
αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του 
κόστους και των πωλήσεων. 
 
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: 

 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του 
οµίλου, 

 σχεδιασµός της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 
για την µείωση των κινδύνων και  

 εκτέλεση/εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της 
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του οµίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 
δικαιώµατα υπεραναλήψης σε τράπεζες, εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές. 
 
 
19.1 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς η έκθεση σε κίνδυνο 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών είναι πολύ µικρή. 
 
 
19.2 Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου 
 
Η πολιτική του Οµίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταµειακών ροών 
επιτοκίου όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Οι µακροπρόθεσµες 
χρηµατοδοτήσεις είναι συνήθως µε σταθερό ποσοστό επιτοκίου. Την 31η ∆εκεµβρίου 2007, ο 
Όµιλος είναι εκτεθειµένος στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό 
δανεισµό της, ο οποίος υπόκεινται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης καθώς και των 
ιδίων κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +0,5% ή –0,5% (2006: +/-
0,5%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις 
πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 
 
  ΧΡΗΣΗ 2007 ΧΡΗΣΗ 2006 

  +0,5% -0,5% +0,5% -0,5% 
Επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης -1.420,28 1.420,28 -669,30 669,30
Επίδραση στα ίδια κεφάλαια -1.420,28 1.420,28 -669,30 669,30
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19.3 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 
 
H έκθεση του Οµίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία (µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ 
  31/12/2007 31/12/2006 
      
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 105.600,00 105.600,00 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 7.482.345,41 5.031.121,54 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 565.112,09 233.781,67 

Σύνολα 8.047.457,50 5.264.903,21 
      

 
 
Ο Όµιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις 
πληροφορίες αυτές στους ελέγχους του πιστωτικού ελέγχου. Όπου είναι διαθέσιµες 
χρησιµοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά µε τους πελάτες. Η πολιτική του 
Οµίλου είναι να συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους πελάτες. 
Η διοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία δεν έχουν αποµειωθεί σε προηγούµενες ηµεροµηνίες είναι ικανοποιητικής πιστωτικής 
ποιότητας. Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου δεν έχει 
ασφαλιστεί µε ενέχυρο ή άλλη µορφή πιστωτικής ασφάλισης. 
Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε εξαιρετικά σηµαντικούς 
πιστωτικούς κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα ταµειακά διαθέσιµα θεωρείται αµελητέος, 
δεδοµένου ότι αντισυµβαλλόµενες είναι αξιόπιστες τράπεζες της Ελλάδας. 
 
 
19.4 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 
 
Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεών 
των µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωµών 
που πραγµατοποιούνται καθηµερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες 
χρονικές ζώνες, σε καθηµερινή και εβδοµαδιαία βάση καθώς και σε µια κυλιόµενη περίοδο 30 
ηµερών. Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο 
έτος προσδιορίζονται µηνιαία. 
Ο Όµιλος διατηρεί µετρητά για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ηµερών. 
Τα κεφάλαια για τις µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα 
επαρκές ποσό δανεισµού. 
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεµβρίου 2007 για τον Όµιλο 
αναλύεται ως εξής: 
 

  31.12.2007 
  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  
Εντός 6 
µηνών 

6 έως 12 
µήνες 1 εως 5 έτη 

πέραν των 
5 ετών 

Μακροπρόθεσµα δάνεια     152.720,00 128.190,00 
Προµηθευτές και  λοιπές εµπορικές 
υποχρεώσεις 3.383.569,22 0,00     
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 2.477.128,00 0,00     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση 10.000,00 19.090,00     

Σύνολα 5.870.697,22 19.090,00 152.720,00 128.190,00 
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Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του Οµίλου για την 31η 
∆εκεµβρίου 2006 είχε ως εξής: 
 

  31.12.2006 
  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

  
Εντός 6 
µηνών 

6 έως 12 
µήνες 1 εως 5 έτη 

πέραν των 
5 ετών 

Μακροπρόθεσµα δάνεια     10.000,00 0,00 
Προµηθευτές και  λοιπές εµπορικές 
υποχρεώσεις 2.004.504,28 0,00     
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 1.608.952,63 0,00     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση 50.000,00 30.000,00     

Σύνολα 3.663.456,91 30.000,00 10.000,00 0,00 
 
 
 
19.5 Παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

ανά κατηγορία 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις κατά 
την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
          
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 298.874,74 204.374,74 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 105.600,00 105.600,00 27.600,00 27.600,00 
Σύνολο 105.600,00 105.600,00 326.474,74 231.974,74 
Κυκλοφορούν ενεργητικό         
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 7.482.345,41 5.031.121,54 6.697.395,22 5.094.265,41 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 565.112,09 233.781,67 285.375,11 97.963,36 
Σύνολο 8.047.457,50 5.264.903,21 6.982.770,33 5.192.228,77 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 8.153.057,50 5.370.503,21 7.309.245,07 5.424.203,51 
          
          
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµα δάνεια 280.910,00 10.000,00 280.910,00 10.000,00 
Σύνολο 280.910,00 10.000,00 280.910,00 10.000,00 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Προµηθευτές και  λοιπές εµπορικές 
υποχρεώσεις 3.383.569,22 2.004.504,28 3.378.310,93 1.996.195,87 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 2.477.128,00 1.608.952,63 1.848.291,05 1.608.952,63 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση 29.090,00 80.000,00 29.090,00 80.000,00 
Σύνολο 5.889.787,22 3.693.456,91 5.255.691,98 3.685.148,50 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.170.697,22 3.703.456,91 5.536.601,98 3.695.148,50 
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19.6 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
 
Οι στόχοι του Οµίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

 να εξασφαλίσει την ικανότητα του Οµίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) 
και 

 να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους τιµολογώντας προϊόντα και 
υπηρεσίες αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου. 

Ο Όµιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον των 
δανείων µειωµένης εξασφάλισης µείον τα ταµιακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα όπως 
αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισµό. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2007 και 2006 αναλύεται ως 
εξής: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ 
  31/12/2007 31/12/2006 
   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.059.404,19 2.225.335,17 
Πλέον: δάνεια µειωµένης εξασφάλισης 2.787.128,00 1.698.952,63 
Μείον: Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 565.112,09 233.781,67 
Κεφάλαιο 5.281.420,10 3.690.506,13 
   
   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.059.404,19 2.225.335,17 
Πλέον: δάνεια χωρίς εξασφάλιση 2.787.128,00 1.698.952,63 
Σύνολο κεφαλαίων 5.846.532,19 3.924.287,80 
   
Κεφάλαιο προς σύνολο κεφαλαίων 90,33% 94,04% 
      

 
 
Η µείωση του δείκτη κατά την 31.12.2007 σε σχέση µε την 31.12.2006 οφείλεται στην αύξηση των 
ταµιακών διαθεσίµων. 
 
 
20 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 
Η έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων της µητρικής εταιρείας της 14ης Μαρτίου 2008 
αποφάσισε οµόφωνα και παµψηφεί την έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, 
κοινού οµολογιακού δανείου, µη µετατρέψιµου σε µετοχές, συνολικού ύψους 3 εκατοµµυρίων 
ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, µε απλές οµολογίες, σε φυσική µορφή, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση 
των αναπτυξιακών της σχεδίων. 
Εντός του Ιουνίου 2008 η θυγατρική εταιρεία PETABYTE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2003 – 2005 και 
προέκυψαν συνολικοί φόροι και προσαυξήσεις ποσού € 22.000. 
Εντός του Μαίου 2008 αποκτήθηκε το υπόλοιπο 25% της θυγατρικής εταιρείας BRONET 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για το οποίο 
καταβλήθηκε το ποσό των € 42.063,00 και πλέον κατέχει το 100% των µετοχών της θυγατρικής. 
Με απόφασή του της 6ης Ιουνίου 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέλεξε δύο νέα µέλη τους κ.κ. 
Σταύρο ∆ήµα του Παναγιώτη, µε ΑΦΜ 015318579, δικηγόρο, κάτοικο Ψυχικού, οδός Κύπρου, 
αριθ. 7, µε Α.∆.Τ. Π. 269819/31.12.1992, Α.Τ. Ψυχικού και Σπύρο ∆αµάσκο του Θεοφάνους, µε 
Α.Φ.Μ.: 025752275, ∆ιδάκτορα Μηχανικό της Επιστήµης της Πληροφορικής (Computer Science), 
κάτοικο Αχαρνών, οδός Παπαδηµητρίου, αριθ. 17-19, µε Α.∆.Τ. ΑΕ 044296 στη θέση των 
παραιτηθέντων µελών κ.κ. Νικόλαου Παν. Ξύδη και Γεώργιου Νικ. Τσουκάλη. 
∆ε συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά το τέλος της χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2007. 


