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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης εταιρείας
«ΕΛΝΟΥΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΙ

ΕΡΕΥΝΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας «ΕΛΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», που αποτελούνται από
τον ισολογισµό έναρξης εκκαθάρισης της 31ης Ιουλίου 2008 και τις καταστάσεις
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της περιόδου 1/131/7/2008, 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 τον σχεδιασµό και
διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την
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
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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 την
∆ιοίκηση,

καθώς

και

αξιολόγηση

της

συνολικής

παρουσίασης

των

οικονοµικών

καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι
επαρκή και κατάλληλα για την θεµελίωση της γνώµη µας.
Γνώµη.
Κατά την γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η Ιουλίου 2008,
την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για την περίοδο που έληξε
την

ηµεροµηνία

αυτή

σύµφωνα

µε

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής

Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΝΑΓΝΟΣ Θ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ. 11241
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(π ο σ ά σ ε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01–31/07/08

01/01-31/12/07

Σηµείωση

Πωλήσεις

0,00

5.558,99

Κόστος Πωληθέντων

0,00

(154,41)

Μικτό Κέρδος

0,00

5.404,58

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

0,00

0,00

Έξοδα διάθεσης

3.12

(15,106,13)

(18.152,06)

Έξοδα διοίκησης

3.13

(10.070,75)

(27.228,08)

(25.176,88)

(39.975,56)

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

1.194,03

3.123,19

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

(30,00)

(46,22)

(24.012,85)

(36.898,59)

(429,19)

755,16

(23.583,66)

(36.143,43)

(23.583,66)

(36.143,43)

(11,79)

(18,07)

0,00

0,00

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς Εταιρείες
Κέρδη προ Φόρων
Φόρος Εισοδήµατος

3.14

Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους

Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους της µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά Μετοχή

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή

3.15
3.6

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 - 23 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.
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Ι ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ ΗΣ 31 Η Σ Ι ΟΥΛΙΟΥ 2008
(π ο σ ά σ ε €)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/07/08

Ενεργητικό

31/12/07

Σηµ.
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

3.1
3.1

0,00
0,01
0,01

3.071,99
0,01
3.072,00

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

3.2
3.3
3.4

8.829,80
7.636,59
48.580,05
65.046,44

0,00
9.752,21
75.793,05
85.545,26

65.046,45

88.617,26

60.000,00
5.005,05
0,00
65.005,05

60.000,00
28.588,71
0,00
88.588,71

3.7
3.8

0,00
0,00
0,00

0,00
429,19
429,19

3.9

0,00
41,40
0,00
41,40

(400,64)
0,00
0,00
(400,64)

65.046,45

88.617,26

Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά και κέρδη περιόδου
Μερίσµατα

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

3.5
3.6

3.7

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 – 23 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων εταιρείας
(Ποσά σε ευρώ)
∆ιαφορά Από
'Έκδοση Μετοχών
Υπέρ το 'Άρτιο

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την
1η Ιανουαρίου 2007)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Καθαρά κέρδη περιόδου, µετά από
φόρους

Σύνολο
Αποθεµατικών
& Κέρδη Εις
Νέο

Σύνολο

60.000,00

0,00

64.732,14

124.732,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(36.143,43)

(36.143,43)

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την
31η ∆εκεµβρίου 2007)

60.000,00

0,00

28.588,71

88.588,71

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (την
1η Ιανουαρίου 2008)

60.000,00

0,00

28.588,71

88.588,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(23.583,66)

(23.583,66)

60.000,00

0,00

5.005,05

65.005,05

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου, µετά
από φόρους
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (την
31η Ιουλίου 2008)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 – 23 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(π ο σ ά σ ε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01/0801/01/0731/07/08
31/12/07

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

(24.012,85)

(36.898,59)

1.878,08
0,00
0,00
0,00
(1.164,03)

5.869,20
0,00
0,00
0,00
(3.076,97)

0,00
(6.714,18)
442,04

0,00
21.040,84
(4.101,46)

(30,00)
0,00
(29.600,94)

(46,22)
374,15
(16.839,05)

0,00
1.193,91
1.194,03
0,00
2.387,94

0,00
0,00
0,00
3.123,19
0,00
3.123,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-27.213,00
75.793,05
48.580,05

-13.715,86
89.508,91
75.793,05

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων, άυλων παγίων & λοιπών επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 – 23 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

Γενικές πληροφορίες

Η εταιρεία ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ιδρύθηκε το 1995. Έχει την έδρα της
στην οδό Καποδιστρίου 102 στο δήµο Νέας Ιωνίας Αττικής, είναι καταχωρηµένη στο
Μητρώο

Ανωνύµων

Εταιρειών

της

Νοµαρχίας

Ανατολικής

Αττικής

µε

αριθµό

34038/01ΑΤ/Β/95/230/98 και η διάρκειά της είναι τριάντα (30) έτη. ∆ραστηριοποιείται στην
οργάνωση, ανάληψη και διενέργεια επιστηµονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και
µορφωτικών σεµιναρίων και συµποσίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και άλλοι
ως προς την εκπαίδευση και έρευνα συναφή σκοποί.
Την 31η Οκτωβρίου 2008, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΩΝ ενέκρινε τη δηµοσίευση των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων.

2.

Βασικές λογιστικές αρχές

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας µε ηµεροµηνία 31 Ιουλίου 2008, που καλύπτουν
την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Ιουλίου2008, έχουν συνταχθεί µε την αρχή
των δεδουλευµένων (accrual basis) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), 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 (IFRIC) της IASB.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δηµοσιεύονταν, έως και την 31η ∆εκεµβρίου
2005, σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/1920 και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Επειδή όµως οι
οικονοµικές καταστάσεις της ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε, ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις που καταρτίζει η εισηγµένη στο Χ.Α. εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.,
η Εταιρεία εφαρµόζει και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για
σκοπούς εναρµόνισης µε τις λογιστικές αρχές της µητρικής εταιρείας, χωρίς όµως να έχει
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την υποχρέωση δηµοσίευσής τους. Η Εταιρεία συνέταξε τις πρώτες ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις της σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ την 31η ∆εκεµβρίου 2005, µε βάση τις αρχές του
∆ΠΧΠ 1 και µε ηµεροµηνία µετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2004. Η Γενική Συνέλευση των
µετόχων της Εταιρείας, που πραγµατοποιήθηκε την 26η Ιουνίου 2006, αποφάσισε και τη
δηµοσίευση

των

οικονοµικών

καταστάσεων

σύµφωνα

µε

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, µε αποτέλεσµα οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης
∆εκεµβρίου 2006 να είναι οι πρώτες που δηµοσιεύονται µε βάση τα ∆ΠΧΠ.

Η

σύνταξη

των

οικονοµικών

καταστάσεων

σύµφωνα

µε

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσεων από τη
∆ιοίκηση της Εταιρείας κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Οι σηµαντικές
εκτιµήσεις και παραδοχές έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο.

2.2. Πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µια οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων
που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και
αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε έναν
επιχειρηµατικό τοµέα, την παροχή εκπαιδευτικών και µορφωτικών σεµιναρίων.

2.3. Μετατροπή ξένων νοµισµάτων
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας αποτιµώνται (λειτουργικό
νόµισµα) και παρουσιάζονται (νόµισµα παρουσίασης) σε Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα
νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που
ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο
νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται
ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµέρας σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν από τις προσαρµογές των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών περιλαµβάνονται στα κέρδη (ζηµιές) από συναλλαγµατικές
διαφορές στις συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων περιόδου.
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2.4. Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο κόστος
κτήσεως, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις καθώς και τις πιθανές σωρευµένες ζηµιές
απαξίωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την
απόκτηση των στοιχείων.

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των παγίων ή
ως ξεχωριστό πάγιο µόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και
το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται σε αποτελεσµατικούς λογαριασµούς όταν αυτές πραγµατοποιούνται.

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της
σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, που έχει ως
εξής:

 Μεταφορικά µέσα

5 - 10 χρόνια

 Λοιπός εξοπλισµός

3 - 6 χρόνια

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

3 – 5 χρόνια

Τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υπό εκτέλεση) δεν αποσβένονται.
Βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα αποσβένονται µε βάση τη διάρκεια της µίσθωσης.

Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει σε περιοδική βάση τα πάγια περιουσιακά στοιχεία
προκειµένου να διαπιστώσει εάν υφίσταται πιθανή αποµείωση της αξίας τους. Αν υπάρχει
ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την
ανακτήσιµη αξία του, σχηµατίζεται πρόβλεψη για ζηµιά από αποµείωση προκειµένου η
λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιµη αξία του. Πάγια περιουσιακά
στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισµό όταν διατίθενται ή όταν δεν αναµένονται
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση τους.
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Κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση παγίων περιουσιακών
στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου
από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας (αναπόσβεστης) του περιουσιακού στοιχείου και
καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

2.5. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Οι λογαριασµοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους αξία
(αξία τιµολογίου), µετά από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα ποσά. Πρόβλεψη για
επισφαλείς πελάτες (bad debt provision) διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η
είσπραξη ολόκληρου ή µέρους του οφειλόµενου ποσού. Οι επισφαλείς απαιτήσεις
διαγράφονται έναντι της σχηµατισθείσας πρόβλεψης.

2.6. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων αποτελούνται από µετρητά,
βραχυπρόθεσµες καταθέσεις µε αρχική διάρκεια µικρότερη των τριών (3) µηνών και
βραχυπρόθεσµες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις που είναι άµεσα µετατρέψιµες σε
συγκεκριµένα ποσά ταµειακών διαθεσίµων και που υπόκεινται σε ασήµαντο κίνδυνο
µεταβολής της αξίας τους.

2.7. ∆ανεισµός

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα
έξοδα για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά
µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου.
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Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις όταν η Εταιρεία έχει την
υποχρέωση να τα εξοφλήσει µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού. Στην αντίθετη περίπτωση τα δάνεια ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις.

2.8. Φορολογία εισοδήµατος (τρέχουσα και αναβαλλόµενη)

Ο φόρος εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόµενους
φόρους, δηλαδή τις φορολογικές επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα
οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα
καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους, και τις προβλέψεις
για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν σε έλεγχο από τις φορολογικές
αρχές. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της
περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας
στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο
στα ίδια κεφάλαια.

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας
όπως αυτά αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και
υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της
υποχρέωσης, σε όλες τις προσωρινές διαφορές, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές
διαφορές

προσδιορίζονται

και

εµφανίζονται

είτε

ως

αναβαλλόµενες

φορολογικές

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Ο αναβαλλόµενος φόρος
προσδιορίζεται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού.
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται για όλες τις φορολογικά
εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την
έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των
οποίων η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού
και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν φορολογητέα κέρδη
έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων.

2.9. Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις

Η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις όταν:
i.

υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του
παρελθόντος

ii.

είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για το
διακανονισµό της υποχρέωσης

iii.

το ποσό της σχετικής υποχρέωσης µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία.

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού
την ανάγκη σχηµατισµού προβλέψεων και αναπροσαρµογής των υπαρχόντων, έτσι ώστε να
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο,
προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο.

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν
οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις
οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών
είναι πιθανή.

2.10. Αναγνώριση εσόδων - εξόδων
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Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την περίοδο που
παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε
σχέση µε το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Έσοδα από τόκους: Kαταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά
το χρόνο πραγµατοποίησής τους, µε βάση µια χρονική αναλογία, (χρησιµοποιώντας τη
µέθοδο πραγµατικού επιτοκίου, το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί τις εκτιµώµενες
µελλοντικές ταµειακές εισπράξεις µέσω της αναµενόµενης ζωής του χρηµατοπιστωτικού
µέσου) στη καθαρή λογιστική αξία του χρηµατοπιστωτικού στοιχείου.

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.

2.11. ∆ιανοµή µερισµάτων

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις
οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των
µετόχων.

2.12. Κέρδη ανά µετοχή

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσεως που
αναλογεί στους κοινούς µετόχους µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών.
∆εν υπήρξαν οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε
µετοχές που είναι µειωτικοί των κερδών κατά τις περιόδους στις οποίες αναφέρονται οι
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, και συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί µειωµένα κέρδη
ανά µετοχή.

2.13. Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα – παράγοντες κινδύνου

Η Εταιρεία, λόγω του αντικειµένου εργασιών της, δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως συναλλαγµατικό, πιστωτικό ή κίνδυνο ταµειακών
ροών.
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3.

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

3.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις και Άυλα περιουσιακά στοιχεία
(π ο σ ά σ ε €)

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ενσώµατα και ασώµατα περιουσιακά στοιχεία
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μεταφορικά
Οικόπεδα
Μέσα Έπιπλα
και
και Λοιπός
Εξοπλισµός
Κτίρια

Πάγια
υπό
Εκτέλεση

Ασώµατα
Περιουσιακά
Στοιχεία

Σύνολο

Αξία Κτήσης
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Μειώσεις

3.242,85

31.162,29

0,00

1.403,67

35.808,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(3.242,85)

(20.890,83)

0,00

Μεταφορές

0,00

0,00

0,00

(1.403,67) (25.537,35)
0,00

0,00

Υπόλοιπο την 31η Ιουλίου 2008

0,00

10.271,46

0,00

0,00

10.271,46

(3.209,30)

(28.037,26)

0,00

(33,53)

(1.844,55)

0,00

0,00

(1.878,08)

3.242,83

19.610,36

0,00

1.403,66

24.256,85
0,00

Αποσβέσεις
Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Μειώσεις

(1.403,66) (32.650,22)

Μεταφορές

0,00

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπο την 31η Ιουλίου 2008

0,00

(10.271,45)

0,00

0,00 (10.271,45)

Αναπόσβεστη Αξία την 31η Ιουλίου 2008

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

33,55

3.038,44

0,00

0,01

3.072,00

Αναπόσβεστη Αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2007

∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη ή άλλου τύπου δεσµεύσεις επί των παγίων περιουσιακών
στοιχείων της Εταιρείας.
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3.2. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
(π ο σ ά σ ε €)

Τα υπόλοιπα των πελατών και των λοιπών εµπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας κατά την
31η Ιουλίου 2008 αναλύονται ως εξής:

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/07/2008

31/12/2007

8.829,80

0,00

8.829,80

0,00

Απαιτήσεις πελατών

3.3. Λοιπές απαιτήσεις
(π ο σ ά σ ε €)

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας κατά την 31η Ιουλίου 2008 αναλύονται ως εξής:

Λοιπές απαιτήσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/07/2008

31/12/2007

7.636,59

8.226,61

Έξοδα επόµενης χρήσης

0,00

0,00

Λοιπές απαιτήσεις

0,00

1.525,60

7.636,59

9.752,21

Απαιτήσεις από φόρους

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους
κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

3.4. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
(π ο σ ά σ ε €)

Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων αντιπροσωπεύουν µετρητά
στα ταµεία της Εταιρείας καθώς και καταθέσεις όψεως και προθεσµίας διαθέσιµες σε πρώτη
ζήτηση. Η ανάλυση τους κατά την 31η Ιουλίου 2008 είχε ως εξής:
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Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/07/2008

31/12/2007

42.902,38

3.051,40

5.677,67

72.741,65

0,00

0,00

48.580,05

75.793,05

Ταµείο
Καταθέσεις Όψεως
Καταθέσεις Προθεσµίας

3.5. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο
(π ο σ ά €)

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

Αριθµός Μετοχών

Μετοχικό

(τεµάχια)

Κεφάλαιο

1η Ιανουαρίου 2008

2.000

31η Ιουλίου 2008

2.000

Υπέρ το άρτιο

Σύνολο

60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφληµένο και διαιρείται σε δύο χιλιάδες
(2.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €).

3.6. Μερίσµατα
(π ο σ ά σ ε €)

∆εν τίθεται ζήτηµα διανοµής κερδών κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3.7. ∆ανειακές υποχρεώσεις

Η Εταιρεία δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις, είτε µακροπρόθεσµες, είτε βραχυπρόθεσµες,
κατά την ηµεροµηνίας σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.

3.8. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
(π ο σ ά σ ε €)
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Με βάση το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος επί των
εταιρικών κερδών για τη χρήση 2007 είναι 25%.

Σύµφωνα µε τους παραπάνω

φορολογικούς συντελεστές, ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος στον ισολογισµό της
Εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι:

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/07/2008

31/12/2007

∆ιαφορές λογιστικών και φορολογικών

0,00

429,19

Σύνολο Αναβαλλόµενης φορολογίας

0,00

429,19

Αναβαλλόµενοι φόροι (υποχρεώσεις)

3.9. Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
(π ο σ ά σ ε €)

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/07/2008

31/12/2007

Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις

0,00

(400,64)

Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες

0,00

0,00

0,00

(400,64)

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή
τους κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

3.10. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις – απαιτήσεις

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην περιουσιακή
κατάσταση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν έχει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
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3.11. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού

Η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης
χρήσης.

3.12. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
(π ο σ ά σ ε €)

Τα έξοδα διάθεσης της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2008-31/07/2008 και τη χρήση
2007 αναλύονται ως εξής:

Έξοδα διάθεσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/07/2008

31/12/2007

822,00

1.907,96

11.262,82

11.006,13

961,34

660,96

∆ιάφορα έξοδα

4.426,09

5.833,49

Αποσβέσεις

1.126,85

3.521,52

(3.492,97)

4.298,02

15.106,13

27.228,08

Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη

Έκτακτα έξοδα

3.13. Έξοδα λειτουργίας διοίκησης
(π ο σ ά σ ε €)

Τα έξοδα διοίκησης της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2008-31/07/2008 και τη χρήση
2007 αναλύονται ως εξής:

Έξοδα διοίκησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αµοιβές και έξοδα τρίτων
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Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Έκτακτα έξοδα

7.508,54

7.337,42

640,90

440,64

2.950,73

3.888,99

751,23

2.347,68

(2.328,65)

2.865,35

10.070,75

18.152,06

3.14. Φόρος εισοδήµατος
(π ο σ ά σ ε €)

Ο φόρος εισοδήµατος προκύπτει µετά την αφαίρεση από το λογιστικό αποτέλεσµα των µη
εκπιπτόµενων δαπανών, οι οποίες περιλαµβάνουν κυρίως προβλέψεις και δαπάνες µη
αναγνωριζόµενες από τη φορολογική νοµοθεσία. Οι παραπάνω δαπάνες αναµορφώνονται
κατά τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Ο
συντελεστής φόρου µετρούµενος επί των λογιστικών κερδών είναι υψηλότερος του
ονοµαστικού συντελεστή που ισχύει, αφού τα αντίστοιχα φορολογητέα κέρδη είναι
µεγαλύτερα.
Ο φόρος εισοδήµατος µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά την 31η Ιουλίου
2008 και την 31η ∆εκεµβρίου 2007 αντίστοιχα αναλύεται ως εξής:

Φόρος εισοδήµατος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φόρος εισοδήµατος περιόδου
Αναβαλλόµενος φόρος περιόδου

31/07/2008

31/12/2007

0,00

444,72

(429,19)

(1.199,88)

(429,19)

(755,16)

3.15. Κέρδη ανά µετοχή
Το κέρδος ανά µετοχή υπολογίζεται µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των εκδοθέντων
µετοχών της Εταιρείας την 31η Ιουλίου 2008 που ήταν 2.000 µετοχές (αντίστοιχα 31η
∆εκεµβρίου 2007 – 2.000 µετοχές).

3.16. Λογιστικές εκτιµήσεις - πολιτικές
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Στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης Ιουλίου 2008 έχουν τηρηθεί οι βασικές
λογιστικές αρχές και εκτιµήσεις του ισολογισµού της 31η ∆εκεµβρίου 2007.

3.17. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

3.18. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
(π ο σ ά σ ε €)

Οι συναλλαγές, για το διάστηµα από 01/01/20078 έως 31/07/2008, και τα υπόλοιπα, την
31η Ιουλίου 2008, της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ
24, είχαν ως εξής:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πωλήσεις υπηρεσιών

7.420,00

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

0,00

Απαιτήσεις

0,00

Υποχρεώσεις

0,00

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

0,00

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0,00

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις που καταρτίζει η εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. και ενσωµατώνονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό 24% στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΝΟΥΣ
Α.Ε.
Η σύνθεση του ∆.Σ. της εταιρείας την 31η Ιουλίου 2008 ήταν η εξής:

1. Γεώργιος Κων. Γεράρδος, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
2. Γεώργιος Αποστ. Θέος, Αντιπρόεδρος
3. Φίλιππος Αναστ. Καραγκούνης, Μέλος
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Νέα Ιωνία Αττικής, 31 Οκτωβρίου 2008

Οι εκκαθαριστές

Βασιλάκη Αικατερίνη

Βορρίσης Στέφανος

Α.∆.Τ. ΑΒ 501431

Α.∆.Τ.Χ178719
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