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Xρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008)
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση που αφορά στην χρήση 2008
(1.1.2008-31.12.2008), είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» κατά την συνεδρίαση αυτού της 26 Μαρτίου 2009 και είναι αναρτημένη στο
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.profile.gr, όπου και θα παραμείνει στην διάθεση του
επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της
συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της.
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Σύντομο Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ.
Αγαπητοί μέτοχοι,
Για μια ακόμη χρονιά ο Όμιλος PROFILE επέτυχε την εναρμόνιση των αρχικών στόχων του, με
την τελική απεικόνιση τους στα οικονομικά μεγέθη του. Παρά τις δύσκολες συγκυρίες που
αντιμετώπισε η παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα και κυρίως ο τραπεζικός και επενδυτικός
κόσμος, το 2008 έκλεισε αφενός μεν με επαρκή ρευστότητα για τον Όμιλο και αφετέρου με
σταθερότητα στον κύκλο εργασιών.
Σημαντική συμβολή είχαν τα έργα του εξωτερικού, του Δημοσίου τομέα, οι θυγατρικές αλλά
και η παρουσίαση και υλοποίηση νέων προϊόντων εκ μέρους της μητρικής εταιρείας μας. Η
επιχειρησιακή ανάπτυξη του Ομίλου ήταν ιδιαίτερα σημαντική, γεγονός που επιβεβαιώνεται
από την διεύρυνση των δραστηριοτήτων του σε όλα τα επίπεδα.
Η πρόβλεψη των τάσεων στην αγορά πληροφορικής αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό
παράγοντα για την επιτυχία. Στα πλαίσια αυτά ο Όμιλος κατά το 2008 επεκτάθηκε σε νέους
τομείς δραστηριοποίησης όπως είναι η αποτελεσματική διαχείριση περιουσιακών και παγίων
στοιχείων μέσω της συνεργασίας μας με την Αμερικάνικη εταιρεία TMA Systems που
προσφέρει πλήρη και λεπτομερή κάλυψη Asset management απαιτήσεων, προσφέροντας cost
effective

διαχείριση

ακινήτων

κ.ά.

στοιχείων.

Επιπρόσθετα,

διεύρυνε

επιτυχημένες

συνεργασίες με διεθνείς οίκους λογισμικού όπως οι Oracle, Fiserv, Fundtech κ.ά., με σκοπό
την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών του με συστήματα Business
Intelligence, Payments κ.ά.
Επίσης, ενίσχυσε και ανέπτυξε περαιτέρω την δραστηριότητά του στον τομέα συστημάτων
διαχείρισης κινδύνων (Enterprise Risk Management) αλλά και με νέα έργα για διαχείριση
ενεργητικού παθητικού (ALM), καθώς και στον τομέα των συστημάτων πληρωμών. Ο Όμιλος
ισχυροποίησε τη θέση του στον τομέα του Δημοσίου σε 10 και πλέον φορείς με υλοποίηση
Ο.Π.Σ.

(Ολοκληρωμένα

Πληροφοριακά

Συστήματα)

όπως

δια-δικτυακής

πρόσβασης,

αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης συναλλαγών και εργασιών σε μεγάλους Οργανισμούς,
Υπουργεία, Δήμους, Επιμελητήρια κ.ά.
Η

παρουσία του Ομίλου στο εξωτερικό (Ν.Α Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική)

ενισχύθηκε με την μεγάλη εξειδίκευση που προσφέρει κυρίως σε επενδυτικά και τραπεζικά
προϊόντα , γεγονός το οποίο εν πολλοίς οφείλεται στην ευαισθησία και ιδιαίτερη επιμέλεια που
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δίδεται σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με έμφαση στις
ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους π.χ. ανάπτυξη λύσης FMS Islamic Banking για την περιοχή
της Μέσης Ανατολής. Επίσης, κατά το 2008, εξελίχθηκε ομαλά η ανάπτυξη των νέων λύσεων
του Ομίλου, FMS & UTS με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο και νέα υποσυστήματα του FMS,
όπως τα FMS Lease, FMS Financials, FMS Islamic Banking κ.ά. υλοποιήθηκαν επιτυχώς σε
γνωστές Ελληνικές και Διεθνείς τράπεζες.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2008 παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα
προσεγγίζοντας τα €16,6 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €
1,24 εκατ. έναντι €2 εκατ. το 2007. Η μείωση αυτή της τάξεως του 39% προέκυψε ως
αποτέλεσμα των αναπτυξιακών δαπανών μέσω επενδύσεων, πρόσληψης νέου προσωπικού
και των αυξημένων αποσβέσεων που πραγματοποίησε ο Όμιλος.
Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €3,4 εκατ. από
€4,1 εκατ., εμφανίζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξης του 17% ενώ το μικτό κέρδος
διαμορφώθηκε σε €7,8 εκατ. από €8,2 εκατ. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα
€0,10 έναντι €0,17 που ήταν την προηγούμενη χρήση.
Σύμφωνα

με

τα

τελευταία

στοιχεία

του

κλάδου

αλλά

και

το

γενικότερο

κλίμα

επιφυλακτικότητας για το έτος 2009 που οφείλεται στην εν εξελίξει οικονομική κρίση και τις
αρνητικές της συνέπειες, αναμένεται μειωμένη ανάπτυξη της τάξης του 2% για τον κλάδο
της πληροφορικής.

Η οικονομική κρίση φέρνει παράλληλα όμως στο προσκήνιο την

αναγκαιότητα στήριξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που
διατρέχουν οριζόντια όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Οι ΤΠΕ
αποτελούν κομβικό παράγοντα ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της
Ελληνικής οικονομίας, στοιχεία τα οποία αναδεικνύει διαρκώς ο Όμιλος μέσω της
δραστηριότητάς του.
Με ισχυρή πεποίθηση ότι το 2009 θα βελτιωθεί σημαντικά η παγκόσμια και εγχώρια
κατάσταση, γεγονός που θα συμβάλει στην ομαλοποίηση των συνθηκών της αγοράς,
συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για την επίτευξη των στόχων μας.
Χαράλαμπος Στασινόπουλος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 ν.
3556/2007, όπως ισχύει σήμερα, προβαίνουν οι Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας και δη οι ακόλουθοι:
1. Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Εμμ. Κοντού
αριθ. 9, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός

Π.

Χατζηκωνσταντή αριθ. 20, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Γεώργιος Βλαχόπουλος του Απόστολου, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ατθιδών αριθ.
77-79, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
**********************
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, σύμφωνα με τα υπό του νόμου
οριζόμενα αλλά και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή
«PROFILE») δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσεως 1.1.2008-31.12.2008
(εταιρικές και ενοποιημένες), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την
καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και
(β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή
την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της
περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
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Νέα Σμύρνη, 26 Μαρτίου 2009
Οι δηλούντες

Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Σπυρίδων Μπαρμπάτος

Γεώργιος Βλαχόπουλος

Α.Δ.Τ. Σ 577589

Α.Δ.Τ. ΑΕ 077416

Α.Δ.Τ. Τ 024185

6

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας
«PROFILE Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρία Πληροφορικής »

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «PROFILE Ανώνυμη Εμπορική &
Βιομηχανική Εταιρία Πληροφορικής » (η «Εταιρία»), καθώς και τις Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), που
αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008 και τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών της χρήσεως
που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών
και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, 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
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που
είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη
συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου
μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη
διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και
τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές
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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
εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση,
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 Εταιρίας και
του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις
Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζομένων από τα άρθρα 43α παράγραφος 3, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κώστας Ι. Ρούσσος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16801
ΣΟΛ α.ε.ο.ε
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
για την χρήση 1.1.2008 - 31.12.2008
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής
καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση 2008
(1.1.2008-31.12.2008). H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές
διατάξεις τόσο του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 136 σε συνδυασμό με άρθρο 107 παρ.3,
δεδομένου ότι η Εταιρεία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) όσο και του
νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α΄/30.4.2007) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες
εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις Αποφάσεις 1/434/2007 και
7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως ουσιαστικό όλες τις
σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω
νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο
πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για
την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», (εφεξής καλουμένη για λόγους
συντομίας ως «Εταιρεία» ή «PROFILE») καθώς και του Ομίλου PROFILE, στον οποίο
Όμιλο, περιλαμβάνονται πλην της PROFILE και οι ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες:
α) «GLOBAL SOFT Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Εμπορίας Λογισμικού και Υλικού
Υπολογιστικών Συστημάτων», με έδρα την Νέα Σμύρνη Αττικής, στην οποία η Εταιρεία
συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 96,06%,
β) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE ROMANIA SRL», με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας,
στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% και
γ) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD», με έδρα την Κύπρο, στην οποία η
Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%.
δ) «ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ», με έδρα την Νέα Σμύρνη Αττικής,
στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 50,18%
Σε σχέση με την εν λόγω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σημειώνεται ότι αύτη δυνάμει
της με αριθμό 5055/1.7.2008 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών
Χαρίκλειας Σερβετά –Φίλη έχει λυθεί και ευρίσκεται σε καθεστώς εκκαθαρίσεως, (ΦΕΚ τΑΕ και
ΕΠΕ με αριθμό 6771/9.7.2008) .Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί
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Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
προπεριγραφομένου νομικού πλαισίου και δη των άρθρων 136 και

107 παρ. 3 του κ.ν.

2190/1920 και του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 2 της Απόφασης
7/448/11.10.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συνοδεύει τις οικονομικές
καταστάσεις της χρήσεως 2008 (1.1.2008-31.12.2008).
Η Έκθεση περιέχει το σύνολο της αναγκαίας πληροφόρησης με αντικειμενικό και επαρκή
τρόπο και με γνώμονα την ουσιαστική και όχι τυπική πληροφόρηση των θεμάτων που
περιέχονται σε αυτήν.
Ενόψει δε του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά
δεδομένα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων, και με αναφορά στα
επιμέρους (μη ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, μόνο στα σημεία όπου έχει
κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της.
Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα
λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που
αφορά στην κλειόμενη χρήση 2008.
Οι θεματικές ενότητες στις οποίες

έχει κατηγοριοποιηθεί η παρούσα Έκθεση, επί σκοπώ

ευχερέστερης παρακολούθησης αυτής και το περιεχόμενο των εν λόγω ενοτήτων έχουν ως
ακολούθως:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της κλειομένης
χρήσεως 2008
Τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008),
σ’ επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:
1. Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση
δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (stock option plan)
Την 4η Ιανουαρίου 2008 άρχισε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 277.500
νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την αύξηση του
μετοχικού της κεφαλαίου κατά 124.875 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης
αγοράς μετοχών από μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας και θυγατρικώνσυνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, με τιμή διάθεσης μετοχής 1,53 Ευρώ, σύμφωνα με τις
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αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25-10-2006 και της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6-6-2006, καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού της
Συμβουλίου της 5.12.2007. Η ανωτέρω αύξηση, η οποία δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του
Καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 14.12.2007 σε εφαρμογή των
αποφάσεων των ως άνω Γενικών Συνελεύσεων και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με την υπ' αριθ.
K2 - 17704 σχετική ανακοίνωση.
Μετά από την ως άνω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε
πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε
(5.484.375,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε 12.187.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας Ευρώ 0,45 εκάστης. Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του της 27/12/2007 ενέκρινε
την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 277.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών
της Εταιρείας και με την αυτή απόφασή του ορίσθηκε ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι
διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. την 4η Ιανουαρίου 2008 και από την ίδια ημερομηνία, η τιμή
εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα
με τον Κανονισμό του Χ.Α. και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους
λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

2. Ευρύτερη διείσδυση στον δημόσιο τομέα
Περισσότερες από δέκα νέες υλοποιήσεις έργων πληροφορικής για φορείς του Δημοσίου
τομέα, (όπως οργανισμούς μεταφορών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Υπουργεία
κ.ά.) ανέλαβε η PROFILE εντός του 2008, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 11
εκατομμυρίων Ευρώ.
Στον τομέα των επιβατικών μεταφορών του Δημοσίου, εντός του 2008 ανατέθηκαν έργα που
αφορούν ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για μεγάλους οργανισμούς όπως το ΤΡΑΜ
και η ΕΘΕΛ (δύο έργα για Maintenance, Business Intelligence & ERP). Τα συστήματα για τον
συγκεκριμένο τομέα επιτρέπουν πλήρη διαχείριση του στόλου καθώς και οργάνωση της
εσωτερικής λειτουργίας των οργανισμών, με σκοπό την πλήρη αυτοματοποίηση των
απαιτούμενων λειτουργιών.
Ως προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Επιμελητηριακούς Οργανισμούς, η PROFILE
ανέλαβε την υλοποίηση on-line εφαρμογών (portals) για την πλήρη διαχείριση και ενημέρωση
των πολιτών μέσω ιστοσελίδων, σε περισσότερους από 5 φορείς της Ελλάδος. Πρόκειται για
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις με μελέτη και υλοποίηση διαχείρισης περιεχομένου αλλά και οnline συναλλαγών, όπου κρίνεται απαραίτητο, καθώς και με εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη
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των φορέων. Ενδεικτικά, αναφέρονται η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδος), οι Δήμοι Μυτιλήνης, Πετρούπολης και Νικαίας, τα επιμελητήρια Βόλου και Κοζάνης.
Επιπλέον, η PROFILE, σε συνέχεια σχετικής κατακύρωσης και υπογραφείσας σύμβασης
υλοποιεί έργο για το Υπουργείο Πολιτισμού – Διεύθυνση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών
Αρχαιοτήτων για την ψηφιοποίηση δεδομένων, την ανάπτυξη δικτυακής GIS εφαρμογής και
σχετικού δίγλωσσου DVD-ROM για την Πολιτισμική Εγνατία. Τόσο ο δια-δικτυακός τόπος όσο
και η πολυμεσική εφαρμογή σκοπό έχουν την ψηφιοποίηση ενός σημαντικού τμήματος
πολιτιστικού αποθέματος του βορειοελλαδικού χώρου και παράλληλη διεθνή ανάδειξη για τον
παγκόσμιο πολίτη. Σε συνέχεια της ανάληψης

έργων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, η

PROFILE εντός του 2008 ανέλαβε και την υλοποίηση έργου Υπηρεσιών Υποβοήθησης για την
τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων στα Πολυμελή Πρωτοδικεία της Χώρας με σύστημα
Ηχογράφησης - Αποηχογράφησης, υπογράφοντας , σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας ,
σύμβαση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Το συγκεκριμένο έργο θεωρείται ιδιαίτερη σημασίας για το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς
σκοπό έχει την αύξηση της αποδοτικότητας των εργασιών καταγραφής και ενημέρωσης ώστε
οι δικαστικές υποθέσεις να διεκπεραιώνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια.
Το έργο καλύπτει 92 αίθουσες των 63 Πολυμελών Πρωτοδικείων της Χώρας και περιλαμβάνει
την προμήθεια εξοπλισμούς, λογισμικού ηχογράφησης / αποηχογράφησης στις αίθουσες των
δικαστηρίων, εκπαίδευσης καθώς και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και help desk.
Επιπλέον, στο χώρο της Δικαιοσύνης έχουν ανατεθεί στην PROFILE κατόπιν σχετικών
διαγωνισμών τα ακόλουθα έργα: το έργο της αναβάθμισης του Μηχανογραφικού
περιβάλλοντος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, η επεξεργασία και παραγωγή
CD/DVD του Νομικού Βήματος και του Κώδικα Νομικού Βήματος για τον Δικηγορικό Σύλλογο
Αθηνών και η προμήθεια εξοπλισμού στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η ανάληψη των
έργων αυτών στην διάρκεια του 2008 σηματοδοτεί και επιβεβαιώνει την συνεχιζόμενη
διαφοροποίηση των εργασιών της PROFILE μέσω και της στοχευμένης διεκδίκησης και
υλοποίησης εξειδικευμένων έργων του δημοσίου τομέα, σε τομείς στους οποίους η Εταιρεία
διαθέτει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως οι συνδυασμένες μεταφορές, οι οικονομικές
εφαρμογές, η ανάπτυξη λύσεων portal κ.ά.

3. Αγορά ιδίων μετοχών
Η Εταιρεία σε εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών της Συνελεύσεων, κατά το χρονικό
διάστημα του έτους 2008 προέβη σε αγορά 62.591 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή αγοράς
(κτήσεως) 1,62 Ευρώ και δη αντί συνολικού τιμήματος 101.501 Ευρώ.
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Το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία ανέρχεται στον αριθμό των 272.517
μετοχών με μέση τιμή αγοράς 2,2 Ευρώ και αντιπροσωπεύει ποσοστό 2,24% του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας.
4. Συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης
Η Εταιρεία στην διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως ανανέωσε για ένα
ακόμη έτος την σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την MERIT ΑΧΕΠΕΥ, με τους αυτούς
βασικούς όρους και ειδικότερα: 1) H MERIT ΑΧΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών
του Χ.Α. εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και
πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή
στην MERIT ΑΧΕΠΕΥ. 2) Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους
από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eταιρείας. Η
ημερομηνία λήξεως της σύμβασης είναι η 26-03-2009.
Επίσης

η

Εταιρεία

σύναψε

σύμβαση

ειδικής

διαπραγμάτευσης

με

την

ΒΕΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους: 1) Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές
ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο
λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην
κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στην ΒΕΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2) Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1)
έτους με ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 9η Απριλίου 2008. 3) Προς
διευκόλυνση του έργου της ειδικής διαπραγμάτευσης, εν όψει των ενδεχόμενων κινδύνων που
αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής, η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συνάψει
σύμβαση με τον κ. Στασινόπουλο Χαράλαμπο του Παναγιώτη, κύριο μέτοχο της Εταιρείας,
δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση του μετόχου να συνάπτει συμβάσεις
επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. Ενόψει της
καταργήσεως του κριτηρίου ης εμπορευσιμότητας, η Εταιρεία θα επανεξετάσει την
αναγκαιότητα ύπαρξης 2 διαφορετικών συμβάσεων
5. Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Απριλίου 2008
Στις 9-04-2008 συνήλθε εκτάκτως η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην
έδρα της Εταιρείας με ποσοστό απαρτίας 53,06% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου (6.466.617 μετοχές επί συνόλου 12.187.500), αποφάσισε (αναφορικά με το
μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως αυτής) την μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών
απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν.
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2190/1920, μέχρι κατ΄ ανώτατο όριο, του συνολικού αριθμού του 1.000.000 μετοχών που
αποτελεί ποσοστό μικρότερο του 10% του υφισταμένου συνόλου των μετοχών της Εταιρείας,
με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ του 1,00 Ευρώ (κατώτατο όριο) και των 5,00 Ευρώ (ανώτατο
όριο), εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών (δηλαδή το αργότερο μέχρι 9-042010).
6. Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
Με σημαντική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2008 στην Ένωση Θεσμικών
Επενδυτών η παρουσίαση της Εταιρείας για τα επενδυτικά σχέδια του Ομίλου και την
επέκταση των δραστηριοτήτων του. Στην συγκεκριμένη παρουσίαση, δόθηκε έμφαση στο
επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου, αλλά και στις νέες λύσεις που αναπτύσσει καθώς και τις
εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, οι οποίες αυξάνονται σημαντικά, με αποτέλεσμα να
αντιπροσωπεύουν ήδη το 20% του κύκλου εργασιών.

Ο Όμιλος παρουσιάζει σταθερά

ανοδική πορεία κάνοντας αυστηρά επιλεκτικές κινήσεις για την είσοδο του σε νέους τομείς
δραστηριότητας, όπως είναι ο αναπτυσσόμενος τομέας του Ενεργειακού λογισμικού αλλά και
για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του, σε γεωγραφικό επίπεδο. Στους άμεσους στόχους
του Ομίλου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων, της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής τόσο μέσω
αντιπροσωπειών όσο με κατ’ ιδίαν παρουσία. Η στρατηγική αυτή, διασφαλίζει σταθερότητα
και υγιή αύξηση των μεγεθών του, με σταδιακούς ρυθμούς, γεγονός που καθίσταται εμφανές
κι από την συνεχή αύξηση τόσο του πελατολογίου, όσο και του προσωπικού του.
Επιπλέον, ο όμιλος PROFILE ενισχύει τις συνεργασίες του με εταιρείες διεθνούς κύρους, με
στόχο τη διεύρυνση των προσφερόμενων λύσεων και την παροχή ολοκληρωμένων
συστημάτων σε τράπεζες και επιχειρήσεις.
7. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
Την 27η Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφ.
Συγγρού 199, Νέα Σμύρνη), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,
στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες
8.129.177 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 66,70%
επί συνόλου 12.187.500 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα και παμψηφεί τις εξής αποφάσεις επί των
θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
α) ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου
στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 14ης Μαρτίου 2008, καθώς και
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την από 17 Μαρτίου 2008 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ.
Κώστα Ι. Ρούσσου.
β) ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν
στην εταιρική χρήση 2007 (1/1/2007-31/12/2007), στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και
δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο.
γ) ενέκρινε

την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2007 και ειδικότερα ενέκρινε την

διανομή μερίσματος 0,055 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής
χρήσης 2007, και το οποίο μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες
μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ήτοι κατά 0,00115 Ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το
συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,05615 Ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας
κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 29ης Ιουλίου 2008. Από την 30η Ιουλίου 2008,
ημέρα Tετάρτη, οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα
μερίσματος για την χρήση 2007. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2007 ξεκίνησε την 6η
Αυγούστου 2008, ημέρα Τετάρτη, μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
δ) απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης
2007 (1/1/2007-31/12/2007).
ε) ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην
διάρκεια της χρήσεως 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση
2008

και

μέχρι

την

επόμενη

ετήσια

τακτική

Γενική

Συνέλευση.

στ) εξέλεξε ως ελεγκτές της χρήσεως 2008 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων
(εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη
της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και
συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Κώστας Ρούσσος με
αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16801 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός ΕλεγκτήςΛογιστής κ. Παναγιώτης Κοροβέσης με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16071 και παράλληλα
καθόρισε και την αμοιβή αυτών .
ζ) παρείχε την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 290/1920 σε μέλη του Δ.Σ.
και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που
υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς καθώς και να
συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που
επιδιώκουν όμοιους, ή παρεμφερείς σκοπούς.
η) επικύρωσε την εκλογή της κ. Αικατερίνης Φιλιππή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.
Νικολάου Μόργκαν Σεκούρη και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, καθώς και την εκλογή
των κ.κ. Κωνσταντίνου Μαντζαβινάτου και Αντώνιου Ρούσσου στην θέση των Θεόδωρου
Κρίντα και Γεωργίου Κούρτη αντιστοίχως και για το υπόλοιπο της θητείας αυτών.
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θ) επικύρωσε την προσαρμογή του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού
κεφαλαίου, λόγω αυξήσεών του συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς
μετοχών (stock option plans) και συνακόλουθα επικύρωσε τις σχετικές ληφθείσες αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
ι)

αποφάσισε την συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας ώστε να περιλαμβάνει και την

παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τουριστικής ύλης με την έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη,
χρήση και εμπορία σύγχρονων, υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών
διανομής και διαχείρισης τουριστικής ύλης, και παράλληλα την εξασφάλιση της πρόσβασης
στις ως άνω υπηρεσίες που θα παρέχει η Εταιρεία προς κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη και
συνακόλουθα την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η προσθήκη
της νέας ως άνω δραστηριότητας, κατά την εκτίμηση της διοίκησης της Εταιρείας δεν θα
επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση και ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαία η
σύνταξη Πληροφοριακού Σημειώματος, σύμφωνα με το άρθρο 287 παρ. 3 του Κανονισμού
του Χ.Α.
ια) ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας προς τις διατάξεις του ν.
3604/2007 και προς τον σκοπό αυτό ενέκρινε την συμπλήρωση, αναδιατύπωση και
κατάργηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.
8. Παρουσίαση του TicketLink CRS στην 24η Philoxenia 2008
Η PROFILE παρουσίασε την νέα έκδοση CRS – πλατφόρμα κρατήσεων και διαχείρισης
εισιτηρίων TicketLink στην έκθεση Philoxenia, η οποία πραγματοποιήθηκε στους χώρους της
HELEXPO Θεσσαλονίκης, στο διάστημα μεταξύ 30/10/2008-02/11/2008. Η πλατφόρμα
TicketLink CRS επιτρέπει στα πρακτορεία να έχουν σε μια οθόνη όλη την πληροφόρηση για
ακτοπλοϊκές, αεροπορικές και ξενοδοχειακές κρατήσεις με σημαντικά χαρακτηριστικά
παραμετροποίησης ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον πελάτη. Στα πλαίσια
της συμμετοχής της στην έκθεση Philoxenia (περίπτερο 13, stand 50B) το εξειδικευμένο
τμήμα

Travel

Tourism

and

Vertical

Markets

(Reservations

&

Entertainment)

της

επιχειρηματικής μονάδας PROFILE Business Solutions παρουσίασε στους επισκέπτες την
επιτυχημένη εφαρμογή TicketLink, που αποτελεί την κύρια πλατφόρμα διαχείρισης κρατήσεων
και έκδοσης εισιτηρίων για on-line, real-time και off-line κρατήσεις σε εταιρείες μεταφορών,
θεαμάτων, ακτοπλοΐας, ναυτιλίας καθώς και για πρακτορεία μέσω της CRS εφαρμογής. Η νέα
έκδοση on-line κρατήσεων TicketLink CRS βασίζεται στην πλατφόρμα UTS (Universal
Ticketing Solution) που αναπτύσσει η Εταιρεία βάσει της πολυετούς εμπειρίας της στον κλάδο
του τουρισμού. Το σύστημα αξιοποιείται από 800 και πλέον πρακτορεία σε Ελλάδα και
εξωτερικό, αποτελώντας το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο κρατήσεων στην χώρα με σημαντικές
δυνατότητες

παραμετροποίησης

για την

καλύτερη

πρακτορείου.
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9. Διεθνής Συνεργασία με την TMA Systems
Στα πλαίσια εμπλουτισμού των λύσεων που προσφέρει στην ελληνική και την διεθνή αγορά, η
PROFILE σύναψε συμφωνία συνεργασίας με την αμερικανική εταιρεία ΤΜΑ Systems, η οποία
διαθέτει 20ετή παρουσία στο χώρο της πληροφορικής και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη
εφαρμογών Computerised Maintenance Management System (CMMS) με περισσότερες από
1.300 επιτυχημένες εγκαταστάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέσω της συγκεκριμένης
συμφωνίας, η PROFILE ορίζεται ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης των λύσεων CMMS. Οι λύσεις CMMS της ΤΜΑ Systems επιτρέπουν
την οργάνωση και την ολοκληρωμένη παρακολούθηση προληπτικών (preventive) και
επανορθωτικών (corrective) συντηρήσεων παγίου εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων,
λειτουργούν δε σε περιβάλλον web, βασισμένες σε εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας. Η
PROFILE προκειμένου να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε αυτόν τον τομέα έχει
επενδύσει στην ανάπτυξη μίας εξειδικευμένης ομάδας συμβούλων, οι οποίοι εγκαθιστούν και
υλοποιούν συστήματα σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού αλλά και του
δημόσιου τομέα. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές έχουν ήδη εγκατασταθεί με επιτυχία και
χρησιμοποιούνται από μεγάλους Οργανισμούς στην Ελλάδα όπως η Εταιρεία Θερμικών
Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ.) και η Βουλή των Ελλήνων.
10. Δημιουργία νέων υποσυστημάτων στην πλατφόρμα χρηματοοικονομικής
διαχείρισης - FMS
To 2008 επεκτάθηκε με νέες λειτουργικότητες η πλατφόρμα

FMS προσφέροντας

ολοκληρωμένα και αυτόνομα υποσυστήματα Islamic Banking, Payments, Leasing, Financials,
αλλά και επενδυτικές εργασίες μέσω των εφαρμογών CAD 32 και TRS.
Ειδικότερα εντός τους έτους πραγματοποιήθηκε ανάληψη έργου FMS Islamic Banking στην
επενδυτική τράπεζα της Βορείου Αφρικής FIBA - Financial Investment Bank με παράλληλη
υλοποίηση της λύσης IMSplus Wealth & Fund Management για την διαχείριση των
χαρτοφυλακίων ιδιωτών και εταιρικών πελατών, συμβαδίζοντας πλήρως με την τοπική αλλά
διεθνή νομοθεσία.
Παράλληλα

αναπτύχθηκαν τα υποσυστήματα: FMS Lease,για την πλήρη διαχείριση

λειτουργιών για εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και μακροχρόνιων μισθώσεων, FMS
Financials

για τη δημιουργία τυποποιημένου περιβάλλοντος λογιστικοποίησης αναφορών

Κεντρικής Τράπεζας, Βασιλείας ΙΙ και MIS με αυτοματοποίηση των σχετικών τοπικών αναγκών
κάθε χώρας, FMS Risk το οποίο προσφέρει πλήρη κάλυψη τόσο για την τυποποιημένη
προσέγγιση όσο και για την προσέγγιση του Εσωτερικού Μοντέλου, FMS TRS, το οποίο
επιτρέπει την αυτοματοποιημένη, παραμετρική και ασφαλή με χρήση ηλεκτρονικής
υπογραφής γνωστοποίηση συναλλαγών στην Επιτροπή κεφαλαιαγοράς και τη CESR μέσω web

17

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008
services σύμφωνα με τις οδηγίες της MiFID και το FMS CAD 32 ένα ισχυρό και εύχρηστο
σύστημα αναφορών Κεφαλαιακής Επάρκειας το οποίο πέρα από την κάλυψη των νέων
πινάκων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρέχει πλήρες ιστορικό reporting για τη διευκόλυνση
του ελέγχου και auditing του οργανισμού. Επίσης και τα υποσυστήματα FMS Paymnets, για
ολοκληρωμένη διαχείριση πληρωμών, FMS General Ledger, για διαχείριση λογιστηρίου με το
γενικό καθολικό.
Οι εφαρμογές του FMS επιλέχθηκαν από μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτικές εταιρείες
σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως: Aspis Bank, BNP Paribas, FBB, Probank, Epic, EBS (Central
Bank of Sudan), κ.ά.
11. Επέκταση λειτουργιών στην πλατφόρμα IMSplus
Σημαντικές επεκτάσεις στην συγκεκριμένη πλατφόρμα λογισμικού στην διάρκεια του 2008
πραγματοποιήθηκαν στις τράπεζες:
•

Millennium BCP και Πειραιώς με την ενεργοποίηση πλήρους συστήματος διαχείρισης
MiFID Compliance

•

Πειραιώς

(Κύπρος),

Proton,

Aspis

με

την

ενεργοποίηση

συστήματος

Wealth

Management
•

Alpha Bank / Citibank interfacing για Θεματοφυλακή (custody).

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον
και κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών έχει ενισχύσει σημαντικά την εξωστρέφειά της ,
ενώ παράλληλα αναπτύσσει νέες δραστηριότητες και προωθεί την είσοδό της σε νέες αγορές.
Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, η άρτια οργάνωσή της και η έντονη δραστηριοποίηση του
συνόλου των διευθυντικών στελεχών της, σε συνδυασμό με την μελέτη, ανάπτυξη και
εμπορία νέων προϊόντων, με έμφαση στην ποιότητα και στην δυνατότητα άμεσης
ικανοποίησης της ζήτησης αλλά και των μεταβαλλόμενων αναγκών των τελικών πελατών,
καθώς και η δημιουργία ισχυρών υποδομών και η διείσδυση σε νέες αγορές, βοηθούν την
Εταιρεία να παραμένει διαρκώς ανταγωνιστική και να προωθεί την ανάπτυξή της, αλλά και την
περαιτέρω είσοδό της σε νέους τομείς με σημαντικά περιθώρια κερδοφορίας.
Η μικρή χρηματοοικονομική έκθεση του Ομίλου και η σημαντική ποιοτική και προϊόντική του
διαφοροποίηση αποτελούν τα κύρια εφόδια που διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των
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αρνητικών συνεπειών από την πρωτοφανή οικονομική κρίση, πλην όμως αναμένεται ότι θα
επηρεασθούν σε κάποιο βαθμό τα έσοδα και τα αποτελέσματα του Ομίλου λόγω της έντασης
και της διάρκειας του φαινομένου και της γενικότερης κατάστασης ασφυξίας και έλλειψης
ρευστότητας που επικρατεί στην αγορά.
Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι
κίνδυνοι αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας κλπ. Ειδικότερα:
1. Επιτοκιακός κίνδυνος
Ο επιτοκιακός κίνδυνος για την Εταιρεία δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός, δεδομένου ότι ο
δανεισμός της Εταιρείας είναι συνδεδεμένος με το Euribor και αφετέρου η Εταιρεία έχει μικρή
έκθεσή σε τραπεζικό δανεισμό. Πολιτική του Ομίλου είναι να διατηρεί το ύψος του συνολικού
δανεισμού σε μεταβλητό επιτόκιο και να επεμβαίνει διορθωτικά, όποτε απαιτείται, και
παράλληλα να αποφεύγει, στο βαθμό που αυτό είναι επιτρεπτό από την επιχειρηματική της
δραστηριότητα, την έκθεση σε περαιτέρω δανειοδότηση.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα ο εν λόγω κίνδυνος είναι ελεγχόμενος και δεν αναμένεται να
επηρεάσει αρνητικά τα μεγέθη και αποτελέσματα του Ομίλου στην διάρκεια της τρέχουσας
χρήσεως.
2. Κίνδυνος ρευστότητας
Δεν διαφαίνεται ιδιαίτερος κίνδυνος ρευστότητας για την Εταιρεία, δεδομένου ότι οι ταμειακές
της ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι θετικές, ενώ παράλληλα η Εταιρεία έχει
εξασφαλίσει την δυνατότητα απρόσκοπτης χρηματοδότησης από τραπεζικά ιδρύματα, εάν και
εφόσον τούτο καταστεί αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Παρά
την ύπαρξη σημαντικών καθυστερήσεων πληρωμών αναφορικά με έργα που εκτελεί η
Εταιρεία σε σχέση με τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, οι οποίες καθυστερήσεις εντείνονται ως
προς την έκταση και το εύρος τους στην διάρκεια των τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα η
υλοποίηση των εν λόγω έργων να χρηματοδοτείται ουσιαστικά από την εταιρεία , ο εν λόγω
κίνδυνος αξιολογείται ακόμη ως ελεγχόμενος.
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η Εταιρεία διατηρεί τον εν λόγω κίνδυνο ελεγχόμενο επειδή
διαθέτει

ακόμη

επαρκή

διαθέσιμα,

ενώ

παράλληλα

δύναται

να

κάνει

χρήση

και

αχρησιμοποίητων εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων από τραπεζικά ιδρύματα, πλην όμως εάν οι
παρούσες συνθήκες της γενικότερης πιστωτικής ασφυξίας συνεχισθούν επί μακρόν, οι
καθυστερήσεις όσον αφορά στις εκταμιεύσεις που αφορούν σε έργα του δημόσιου τομέα, τα
οποία εκτελούνται από την Εταιρεία, ενδέχεται να έχουν ορισμένες αρνητικές

επιπτώσεις

στην εν γένει λειτουργία της εταιρείας οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ως ένα βαθμό και τις
χρηματικές ροές του Ομίλου . Για την καλύτερη κατανόηση των κατωτέρω παραθέτουμε τον
ακόλουθο πίνακα :
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31 Δεκεμβρίου 2008
Δάνεια
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

<1 έτους
3.353.994
8.499.462
11.853.456

31 Δεκεμβρίου 2007
Δάνεια
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

<1 έτους
1.941.537
8.717.214
10.658.751

> 1 έτους
880.411
484.311
1.364.722
> 1 έτους
1.173.881
253.908
1.427.789

3. Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισμού από εισαγόμενες επιχειρήσεις
Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι πάντοτε υπαρκτός και υπολογίσιμος στον χώρο όπου
δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ιδίως δε αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι τα εμπόδια (φραγμοί)
εισόδου δεν είναι τόσο ισχυρά στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία
αντιμετωπίζει τον συγκεκριμένο κίνδυνο με έμφαση στην ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων,
στην αναβάθμιση των προϊόντων που ήδη εμπορεύεται, στην αντιπροσώπευση ισχυρών και
παγκόσμια γνωστών οίκων και στην επέκταση των δραστηριοτήτων αυτής στο εξωτερικό.
Πάντως ο συγκεκριμένος κίνδυνος χρήζει ιδιαίτερης αξιολογήσεως και αντιμετώπισης από την
διοίκηση της Εταιρείας, καθώς αποτελεί υπαρκτό και εν δυνάμει κίνδυνο, ανά πάσα στιγμή,
δι΄ον λόγο και η Εταιρεία δίδει πάντοτε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ποιοτικής και
προϊοντικής της διαφοροποίησης .
4. Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης
Μολονότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι περιορισμένης έκτασης λόγω των ειδικών
κατηγοριών λογισμικού που αναπτύσσει και εμπορεύεται η Εταιρεία, εν τούτοις η Εταιρεία για
την αποφυγή της μείωσης της ζήτησης λόγω της γενικότερης ύφεσης που επικρατεί στην
αγορά, αναπτύσσει μεγάλη και ευρεία γκάμα προϊόντων σε διαφορετικές κατηγορίες,
προκειμένου να αντισταθμίσει πιθανές απώλειες σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς. Η
Εταιρεία αναπτύσσει και εξελίσσει τα προϊόντα λογισμικού της βασιζόμενη στην αδιάλειπτη και
καθημερινή παρακολούθηση και έρευνα της αγοράς, ώστε με την είσοδό της σε νέες αγορές
να ισοσταθμίσει πιθανές απώλειες.

Πλην όμως ενόψει των γενικότερων αρνητικών

συνθηκών, οι οποίες αναπόφευκτα επηρεάζουν και την δραστηριότητα της εταιρείας , ο εν
λόγω κίνδυνος κρίνεται ως υπαρκτός και ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στα αποτελέσματα της
Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση.
5. Πιστωτικός κίνδυνος
Η Διοίκηση της Εταιρείας με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της διασφαλίζει ότι οι
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών λαμβάνουν χώρα προς πελάτες υψηλής πιστωτικής
αξιοπιστίας και ικανότητας. Λόγω της επέκτασης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο
εξωτερικό, ο εν λόγω κίνδυνος παρουσιάζεται ως αυξημένος σε σχέση με τους πελάτες που
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προέρχονται από άλλες χώρες, για τους οποίους δεν είναι πάντοτε ευχερής ο έλεγχος της
πιστοληπτικής τους ικανότητας και αξιοπιστίας. Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία αναπτύσσει και
εξελίσσει διαρκώς εσωτερικούς μηχανισμούς λειτουργίας (όσον αφορά στην διαδικασία
διαπραγματεύσεων, συμβάσεων και project management) με σκοπό την πληρέστερη
αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κινδύνου.

Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία δεν έχει

αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα σημαντικού μεγέθους επισφάλειες. Ως εκ τούτου
κίνδυνος, μολονότι υπαρκτός ενόψει και του γενικότερου αρνητικού

ο εν λόγω

από οικονομικής

απόψεως κλίματος, αξιολογείται σήμερα ως ελεγχόμενος
Στο πλαίσιο της καλύτερης παρουσίασης των ανωτέρω παραθέτουμε τους ακόλουθους
πίνακες :
Υπόλοιπα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα
Άλλα Χρημ/κα Στοιχεία
Σύνολο

15.166.844

Υπόλοιπα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα
Άλλα Χρημ/κα Στοιχεία
Σύνολο

Ανάλυση πελατών και λοιπών
εμπορικών απαιτήσεων
Μη απομειωμένα υπόλοιπα
Απομειωμένα υπόλοιπα
Υπόλοιπο
Σχηματισμένη πρόβλεψη
απομείωσης
Εύλογη
αξία
εμπορικών
απαιτήσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2008
31.12.2007
13.450.567
12.054.270
1.705.355
2.509.984
10.922
12.844
14.577.098

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2008
31.12.2007
12.256.094
11.633.400
1.362.653
2.036.911
10.922
12.844
13.629.669
13.683.155

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2008
13.177.542
1.829.074
15.006.616

31.12.2007
11.749.961
1.397.359
13.147.320

1.556.049

1.093.050

13.450.567

12.054.270
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Ανάλυση πελατών και λοιπών
εμπορικών απαιτήσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μη απομειωμένα υπόλοιπα
Απομειωμένα υπόλοιπα
Υπόλοιπο

31.12.2008
12.074.258
1.544.077
13.618.335

31.12.2007
11.427.322
1.115.318
12.542.640

1.362.241

909.240

12.256.094

11.633.400

Σχηματισμένη πρόβλεψη
απομείωσης
Εύλογη
αξία
εμπορικών
απαιτήσεων

6. Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Η διατήρηση της μέχρι σήμερα ιδιαίτερα ικανοποιητικής κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ποσοτικούς στόχους της Διοίκησης. Ο σκοπός του
Ομίλου όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς
δραστηριότητας,

για

να

παρέχει

κέρδη

στους

μετόχους

και

οφέλη

στους

άλλους

ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το
κόστος κεφαλαίου. Για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την δομή του κεφαλαίου, ο Όμιλος
μπορεί να μεταβάλλει το ποσό των μερισμάτων και την απόδοση κεφαλαίου στους μετόχους, να
εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει στοιχεία ενεργητικού για να μειώσει τα χρέη.
Στόχος της Διοίκησης του Ομίλου είναι να διατηρήσει την ακεραιότητα των Ιδίων κεφαλαίων
καθώς και τους δείκτες μόχλευσης που ακολουθούν.
31.12.2008

31.12.2007

0,79

0,75

Σύνολο υποχρεώσεων/
Ίδια κεφάλαια
Ίδια κεφάλαια/ δανειακές
υποχρεώσεις

3,55

4,93

7. Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής. Οι εταιρείες που αναπτύσσουν
δραστηριότητα στον κλάδο της πληροφορικής πρέπει να είναι διαρκώς ενήμερες για πιθανές
διαφοροποιήσεις στην υφιστάμενη τεχνολογία και να προχωρούν στις απαραίτητες επενδύσεις
που διασφαλίζουν το υψηλό τεχνολογικό επίπεδο. Με βάση τα παραπάνω και για την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου των τεχνολογικών εξελίξεων ο Όμιλος:
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- αναπτύσσει προϊόντα σε ιδιαίτερα αποτελεσματικές και διεθνώς αναγνωρισμένες πλατφόρμες
- προχωρά σε συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε τεχνολογικά ζητήματα.
- επίσης σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς εξειδικευμένους σε κλάδους
υψηλής τεχνολογίας, προσφέρει καινοτόμες εφαρμογές ανάλογες των αναγκών και
απαιτήσεων της αγοράς.
Για όλους τους ως άνω λόγους ο συγκεκριμένος κίνδυνος δεν αξιολογείται ως ιδιαίτερα
σημαντικός κατά την δεδομένη χρονική περίοδο

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄
Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας
και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, (συνδεόµενα µέρη) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 24 και ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα περιλαμβάνονται:
(α)

οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που

πραγματοποιήθηκαν κατά την κλειόμενη χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008) και οι οποίες
επηρέασαν ουσιαστικά την χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά την εν
λόγω περίοδο.
(β) οι τυχόν μεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου
προσώπου που περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση, οι οποίες θα μπορούσαν να
έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας
κατά την χρήση 2008.
Σημειώνουμε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές η οποία ακολουθεί περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) το ποσό αυτών των συναλλαγών,
β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της χρήσης (31.12.2008),
γ) την φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου µε τον εκδότη και
δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την
κατανόηση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, μόνον όμως εφόσον οι συναλλαγές αυτές
είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
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Ενδοεταιρικές Πωλήσεις και άλλα
έσοδα
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS)
LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE
ΕΠΕ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
Σύνολο

31.12.2008
77.338

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων

715

7.447

14.732

570.829
655.614

424.672
440.119

31.12.2008

Ενδοεταιρικές αγορές
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS)
LTD
GLOBAL SOFT A.E
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE
ΕΠΕ
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
Σύνολο

31.12.2007

31.12.2007
-

-

102.850
280

42.275
16.104

55.000
158.130

24.605
82.984

και υποχρεώσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες

επιχειρήσεις κατα την λήξη της τρέχουσας χρήσης αναλύονται ως παρακάτω:

Ενδοεταιρικά υπόλοιπα (απαιτήσεων)
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS)
LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE
ΕΠΕ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
Σύνολο

31.12.2008
80.401

31.12.2007
3.063

149.382

140.477

40.253
270.036

132.886
34.265
310.691

Ενδοεταιρικά υπόλοιπα (υποχεώσεων)
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE
ΕΠΕ
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS)
LTD
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
GLOBAL SOFT A.E
Σύνολο

31.12.2008

31.12.2007

-

115

-

15.136
15.251

2.951
2.951

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα , όπως αυτά ορίζονται
από το διεθνές λογιστικό πρότυπο 24 , για το 12μηνο του 2008 και την 31η Δεκεμβρίου 2008
αντίστοιχα είχαν ως έξης:
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Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

Όμιλος

Εταιρεία

815.242

815.242

1) Δεν υπάρχουν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων
μερών με αυτήν προσώπων οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη
χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της εταιρείας για το 12μήνο του 2008.
2) Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας
(και τις οικογένειες τους).
3) Τα ποσά που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα αφορούν αμοιβές, για προσωπικές
υπηρεσίες-εργασία που παρέχουν στην Εταιρεία και συναλλαγές των μελών της διοίκησης της
Εταιρείας και των διευθυντικών στελεχών αυτής κατά την εν λόγω χρονική περίοδο .Οι εν
λόγω συναλλαγές δεν περιέχουν κανένα εξαιρετικό ή εξατομικευμένο γνώρισμα το οποίο θα
καθιστούσε επιβεβλημένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεμένο πρόσωπο ανάλυση αυτών.
4) Πλην των ως άνω αμοιβών δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των
εν λόγω διευθυντικών στελεχών και μελών του Δ.Σ.
5) Δεν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή η οποία να έχει πραγματοποιηθεί εκτός και πέραν των
συνήθων όρων της αγοράς.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄
Αναλυτικές πληροφορίες, κατά το άρθρο 4 παρ. 7 ν. 3556/2007, όπως
ισχύει σήμερα
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 5.484.375,00 Ευρώ,
είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 12.187.500 κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας 0,45 Ευρώ εκάστης. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής
Κεφαλαιοποίησης.
2. Δεν υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με την μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας.
3. Οι σημαντικές συμμετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:
α) «GLOBAL SOFT Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Εμπορίας Λογισμικού και Υλικού
Υπολογιστικών Συστημάτων», με έδρα την Νέα Σμύρνη Αττικής, στην οποία η Εταιρεία
συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 96,06%,
β) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE ROMANIA SRL», με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας,
στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% και
γ) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD», με έδρα την Κύπρο, στην οποία η
Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%.
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δ) «ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ», με έδρα την Νέα Σμύρνη Αττικής,
στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 50,18%
Σε σχέση με την εν λόγω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σημειώνεται ότι αύτη δυνάμει της
με αριθμό 5055/1.7.2008 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών
Χαρίκλειας Σερβετά –Φίλη έχει λυθεί και ευρίσκεται σε καθεστώς εκκαθαρίσεως, (ΦΕΚ τΑΕ και
ΕΠΕ με αριθμό 6771/9.7.2008) .Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί
Περαιτέρω οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο και
δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του
ν. 3556/2007 είναι οι ακόλουθες:
•

Χαράλαμπος Στασινόπουλος: 5.680.879 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ποσοστό

46,61%),
4. Δεν υφίστανται μετοχές, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
5. Δεν υφίστανται γνωστοί στην Εταιρεία περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου σε κατόχους
μετοχών της Εταιρείας.
6. Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν συμφωνίες μεταξύ μετόχων, οι οποίες
συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση των
δικαιωμάτων ψήφου.
7. Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής, δεν υφίστανται
κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει
σήμερα.
8. Δεν υφίσταται ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με
το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
9. Δεν υφίσταται οιαδήποτε σημαντική συμφωνία συναφθείσα από την Εταιρεία, η οποία να
τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας
κατόπιν δημόσιας πρότασης.
10. Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής ή του προσωπικού, η οποία να προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής
τους εξαιτίας οιασδήποτε δημόσιας πρότασης.

Επεξηγηματική έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες α. 4 παρ. 8 ν. 3556/2007
Η αρίθμηση στην παρούσα επεξηγηματική έκθεση (η οποία συντάσσεται σύμφωνα με την
παρ. 8 του άρθρου 4 του ν.3556/2007) ακολουθεί την αντίστοιχη σχετική αρίθμηση των
πληροφοριών του α. 4 παρ. 7 ν. 3556/2007, ως αυτές οι πληροφορίες παρατίθενται ανωτέρω.
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1. Η διάρθρωση και ο τρόπος σχηματισμού του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
παρατίθεται αναλυτικά στο άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Οι μετοχές της Εταιρείας
εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 29η Οκτωβρίου 2003.
2. Ουδείς τέτοιος περιορισμός υφίσταται είτε νόμου, είτε εκ του Καταστατικού της Εταιρείας,
ούτε από οιαδήποτε άλλη συμφωνία.
3. Σε σχέση με την συμμετοχή της Εταιρείας στις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, αυτή
ανέρχεται στα ποσοστά που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου των προσώπων που
διαθέτουν σημαντικές συμμετοχές, έχουν αντληθεί από το τηρούμενο από την Εταιρεία
μετοχολόγιο.
4. Δεν υπάρχουν άλλες κατηγορίες μετοχών, ει μη μόνον κοινές ονομαστικές μετά ψήφου.
5. Δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τέτοιοι περιορισμοί.
6. Ομοίως δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τέτοιες συμφωνίες.
7. Στα συγκεκριμένα θέματα το Καταστατικό της Εταιρείας δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις
προβλέψεις του κ.ν. 2190/1920. Γίνεται ρητή μνεία ότι το Καταστατικό της Εταιρείας έχει
πλήρως εναρμονισθεί προς τις διατάξεις του ν. 3604/2007, δυνάμει της αποφάσεως της
τελευταίας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 27ης Ιουνίου 2008.
8. Δεν υφίσταται τέτοια ειδική αρμοδιότητα.
9. Ελλείψει τέτοιων συμφωνιών, παρέλκει οιαδήποτε επεξήγηση.
10. Ομοίως, ελλείψει τέτοιων συμφωνιών παρέλκει οιαδήποτε επεξήγηση.
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση συνετάγη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του ν.
3556/2007.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄
Πληροφορίες για εργασιακά ή περιβαλλοντικά θέματα
1. Ο Όμιλος στην διάρκεια της κλειομένης χρήσης 2008 απασχόλησε κατά μέσο όρο 125
άτομα, και η Εταιρεία αντίστοιχα 111 άτομα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Πρέπει να
σημειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν
παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της
Εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης. Η Εταιρεία
καθημερινά φροντίζει για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση
πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις
της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
2. Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή
πρότυπα και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό

27

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008
περιβάλλον. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές της με
τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την διαρκή υγιεινή και την
ασφάλεια των εργαζομένων.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄
Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας –Χρηματοοικονομικοί και μη
βασικοί δείκτες επιδόσεων
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται μια ορθή και συνοπτική απεικόνιση της εξέλιξης, των
επιδόσεων, των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Η απεικόνιση αυτή λαμβάνει χώρα με τέτοιο τρόπο, ώστε
να παρέχεται μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση σχετικά με τις ανωτέρω κατηγορίες
θεμάτων, η οποία αντιστοιχεί στο μέγεθος και στην πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων αυτών. Επίσης στο τέλος της σχετικής απεικόνισης παρατίθενται και ορισμένοι
δείκτες (χρηματοοικονομικοί και μη) τους οποίους το Δ.Σ. αξιολογεί ως χρήσιμους για την
πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω θεμάτων.

1. Εξέλιξη και επιδόσεις της Εταιρείας και του Ομίλου:
Από το 1990 και μέχρι σήμερα τόσο η εταιρεία όσο και ο όμιλος PROFILE παρουσιάζουν
σημαντική ανάπτυξη εργασιών με έμφαση τα τελευταία χρόνια να δίνεται στις δραστηριότητες
του εξωτερικού.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την εξέλιξη των μεγεθών του ομίλου την τελευταία τετραετία σε
χιλιάδες ευρώ
2008

2007

2006

2005

Σύνολο Ενεργητικού

28.234

26.424

21.713

20.125

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

15.016

14.337

12.663

11.168

Κύκλος εργασιών

16.542

16.635

15.340

10.448

Μικτά Κέρδη

7.778

8.199

7.375

5.045

Κέρδη Προ φόρων

1.678

2.625

2.039

1.451

Κέρδη μετά από φόρους

1.243

2.035

1.417

824

ebidta

3.405

4.096

3.363

2.669
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Με βάση τους ανωτέρω πίνακες οι μεταβολές κατά την κλειόμενη χρήση 2008 αναλύονται ως
κάτωθι:
Σύνολο Ενεργητικού
Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου την 31.12.2008 ανήλθε σε 28.234 χιλ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,85% οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στην αύξηση των άϋλων
περιουσιακών στοιχείων της μητρικής ως αποτέλεσμα της επενδυτικής πολιτικής του Ομίλου.
Ίδια Κεφάλαια
Τα ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 31.12.2008 ανήλθαν σε 15.016 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας
αύξηση

κατά

4,74%

οφειλόμενη

κατά

κύριο

λόγο

στην

κερδοφορία

του,

και

αντιπροσωπεύουν το 53,18% του συνόλου του Ενεργητικού.
Κύκλος Εργασιών
Το 2008, αποτέλεσε για την εταιρεία και τον όμιλο σημαντική χρονιά εγκαταστάσεων στο
εξωτερικό

με

κυρίαρχη

θέση

να

κατέχουν

τα

ολοκληρωμένα

υποσυστήματα

της

χρηματοοικονομικής πλατφόρμας FMS στις χώρες της Μέσης Ανατολής, Βορείου Αφρικής κ.ά..
Η χρήση 2008, παρά τη διεθνή δύσκολη συγκυρία, επιβεβαίωσε τις στρατηγικές του Ομίλου
με σταθερότητα στις πωλήσεις. Ο Όμιλος τα τελευταία έτη έχει επενδύσει σημαντικά στην
ενίσχυση της παρουσίας του στο Δημόσιο τομέα για την ανάληψη Ολοκληρωμένων
Πληροφοριακών Συστημάτων στις περιοχές που δραστηριοποιείται και παρέχει ολοκληρωμένες
λύσεις τόσο αυτόνομα όσο και σε συνεργασία με τρίτους (προμηθευτές και συνεργάτες) σε
μεγάλους Δήμους της Χώρας, Υπουργεία, Δημόσιους οργανισμούς Μεταφοράς κ.ά.
Κέρδη προ φόρων
Τα πρό φόρων κέρδη ανέρχονται σε 1.678 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο παρουσιάζοντας μείωση
κατά 36,07%.
Η μείωση των κερδών οφείλεται στην κατά μέσο όρο ποσοτική αύξηση, αλλά κυρίως στην
ποιοτική διαφοροποίηση του προσωπικού με την πρόσληψη υψηλόβαθμων στελεχών.
Συνέπεια αυτής ήταν η κατά 980 χιλιάδες ευρώ αύξηση των εξόδων προσωπικού της μητρικής
εταιρείας. Πάντως αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι παρά την γενικότερη
αρνητική οικονομική συγκυρία ο Όμιλος παρουσίασε σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών
του.

29

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008
Κέρδη μετά από φόρους
Τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε 1.243 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο έναντι 2.035 χιλ.
ευρώ παρουσιάζοντας πτώση κατά 38,9%. Είναι περισσότερο μειωμένα σε σχέση με τα κέρδη
προ φόρων λόγω των προβλέψεων για τις ανέλεγκτες χρήσεις κατά 126 χιλ. ευρώ.

EBITDA
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) ανέρχονται σε 3.405 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο παρουσιάζοντας μείωση κατά 17%. Η
μείωση αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα των αναπτυξιακών δαπανών μέσω επενδύσεων,
πρόσληψης νέου προσωπικού και των αυξημένων αποσβέσεων που πραγματοποίησε ο
Όμιλος.
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2. Οικονομική θέση και βασικοί

Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες

επιδόσεων
Για την πληρέστερη κατανόηση της οικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας
παραθέτουμε αντί οιασδήποτε άλλης εισαγωγής μια σειρά από βασικούς χρηματοοικονομικούς
και μη δείκτες:
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Παγιοποίηση Ενεργητικού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/08

31/12/07

31/12/08

31/12/07

39,83%

40,5%

43,29

43,2%

1,26

1,32

318

272

76,51%

65,87%

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει το ποσοστό των παγίων στοιχείων στο σύνολο του
ενεργητικού της εταιρίας.

Ίδια / Πάγιο Ενεργητικό

1,35

1,34

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει την ποιότητα της κεφαλαιακής διάθρωσης της
εταιρίας (πρέπει να είναι μεγαλύτερος από την μονάδα).

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας

301

264

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τις ημέρες που απαιτούνται για την είσπραξη των
απαιτήσεων της εταιρίας από τους πελάτες.

Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια

78,94%

74,33%

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρίας και
τον τρόπο χρηματοδότησής της (μεταξύ ιδίων, που είναι περισσότερα, και ξένων κεφαλαίων).

Δανεισμός / Ίδια

28,2%

21,7%

28,3%

20.3%

1,05

1,15

Ο δείκτης παρουσιάζει τι ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ο δανεισμός
μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος της εταιρίας.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό /
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

0,95

1,00

Ο δείκτης απεικονίζει το ποσοστό κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
από τα στοιχεία που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα στο ενεργητικό.
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Απόδοση Ενεργητικού

4,4%

7,7%

1,2%

7,5%

2,1%

13,2%

42,5%

48,0%

2,2%

12,5%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ως ποσοστό
επί του ενεργητικού.

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων

8,3%

14.1%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ως ποσοστό
επί των Ιδίων Κεφαλαίων.

Μικτό Περιθώριο Κέρδους

47,0%

49,3%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τα μικτά κέρδη της εταιρίας ως ποσοστό επί των
πωλήσεων.

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους

7,5%

12,2%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ως ποσοστό
επί των πωλήσεων.

Από τους παραπάνω δείκτες μπορούμε να συνοψίσουμε επί σκοπώ συνοπτικής αναλύσεως
αυτών τα ακόλουθα :
Α) Ο όμιλος είναι παροχής υπηρεσιών και λογισμικού και κατά συνέπεια, παρά την ιδιοκτησία
του ακινήτου της έδρας του, παρουσιάζει σχετικά χαμηλή παγιοποίηση του ενεργητικού του
που για το 2008 περιορίστηκε κάτω από το 40%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πάγιο ενεργητικό
υπέρ-καλύπτεται από τα ίδια κεφάλαια (σχετικός δείκτης 1,35) γεγονός που καταδεικνύει την
ορθή χρηματοδότησή του. Το 2008 παρουσιάστηκε αύξηση των ημερών είσπραξης από τους
πελάτες από 264 ημέρες σε 301, ως συνέπεια των δυσκολότερων συνθηκών που επικράτησαν
στην αγορά αλλά και της αύξησης των έργων στο δημόσιο τομέα που χαρακτηρίζεται για τις
"αργές" πληρωμές του. Μέρος της παραπάνω χρηματοδότησης γίνεται και με τη σχετική
μετακύλιση της καθυστέρησης στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε
προμηθευτές και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, λόγω της αύξησης των έργων που
προέκυψαν από την ανάληψη έργων του δημοσίου. Ωστόσο το ποσοστό του συνόλου των
υποχρεώσεων ως προς τα ίδια κεφάλαια παραμένει κάτω από τη μονάδα (78,94%) ενώ ο
συνολικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος) είναι μόνο 28,2% των ιδίων
κεφαλαίων. Τέλος το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει στο 70% τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονται στα 1.705.355€.
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Σε όρους αποδοτικότητας ο όμιλος παρουσίασε κάμψη το 2008. Η ύφεση στην παγκόσμια
αγορά και το ιδιαίτερα μεγάλο πλήγμα στον τραπεζικό κλάδο επηρέασε τον κύκλο εργασιών
(επιτεύχθηκε όμως η σταθερότητα) και κατά συνέπεια όλους τους σχετικούς δείκτες
κερδοφορίας. Παρά τις εν λόγω αντίξοες συνθήκες όμως το μικτό περιθώριο κέρδους
περιορίστηκε μόνο κατά δύο μονάδες επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματική διαχείριση του
κόστους πωλήσεων και εκτέλεσης των έργων. Το μέγεθος της επιχείρησης και τα σταθερά
λειτουργικά κόστη περιορίστηκαν στο βαθμό που επέτρεπε η ελαστικότητα του κάθε
μεγέθους με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους κατά 4,7
ποσοστιαίες μονάδες στο 7,5%. Τα παραπάνω οδήγησαν σε σημαντική μείωση της
αποδοτικότητας του ενεργητικού του ομίλου από 7,7% σε 4,4% και των ιδίων κεφαλαίων από
14,1% σε 8,3%.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ΄
Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη του Ομίλου για την χρήση 2009
Το 2008 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την Διεθνή και Ελληνική οικονομία και ειδικότερα για
τον τραπεζικό κλάδο. Οι προβλέψεις διεθνών οίκων για την ελληνική οικονομία αναμένουν για
την τρέχουσα χρήση 2009 σταθερότητα με χαμηλή ανάπτυξη. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου
της κλειομένης χρήσεως η PROFILE επένδυσε σημαντικά σε προσωπικό και ανάπτυξη νέων
συστημάτων που οδήγησαν σε νέες εγκαταστάσεις και συμφωνίες.
Η ευελιξία της εσωτερική δομής και οργάνωσης που είχε δημιουργηθεί από τον Όμιλο στην
διάρκεια των προηγουμένων ετών ενισχύει την ισχυρή θέση της εταιρείας στον χώρο της
πληροφορικής εφόσον τόσο οι η ανάπτυξή της με έργα στο εξωτερικό όσο και η δυναμική
της στον Δημόσιο τομέα, προσδίδουν σε αυτήν στοιχεία οικονομικής ευρωστίας και
ανάπτυξης.
Στους

λόγους

ανάπτυξης

της

PROFILE

περιλαμβάνονται

η

δημιουργία

καινοτόμων

τεχνολογιών και ολοκληρωμένων ποιοτικών λύσεων, η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός μιας
μεγάλης γκάμας προϊόντων, η αέναη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών, οι στρατηγικές
συνεργασίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού που προσφέρουν εξειδικευμένες και ισχυρές
λύσεις, η υψηλή κατάρτιση των στελεχών της και η διαρκής επιμόρφωση αυτών καθώς και η
διαρκώς διευρυνόμενη πελατειακή βάση σε ποικίλους άξονες, γεγονός που επιτρέπει στην
Εταιρεία και στον Όμιλο να διατηρούν σημαντική ευελιξία και προϊούσα δυναμική τόσο στον
ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2009. Στα
ανωτέρω και γενικότερα στην εξέλιξη και ανάπτυξη σημαντική βέβαια ήταν και η συμβολή
των θυγατρικών στα μεγέθη με την πιο ενεργή δραστηριοποίηση τους στον κύκλο εργασιών
και στην επικεντρωμένη προώθηση των συστημάτων τους. Οι απαιτήσεις για ευέλικτα και
δυναμικά συστήματα αναμένεται να συνεχιστεί και για το 2009 με την μητρική και τις
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θυγατρικές να υλοποιούν εξειδικευμένα έργα υψηλών προδιαγραφών για Islamic Banking,
Consumer Finance, Leasing κ.ά. στις αντίστοιχες περιοχές που δραστηριοποιούνται.
Αναμένεται στο 2009 η μητρική να ενδυναμώσει την παρουσία της με την ισχυροποίηση της
σε έργα του Δημοσίου τομέα αλλά και με την εισαγωγή νέων συστημάτων στον τραπεζικό
τομέα όπως Management, Liquidity Risk, Profitability και Compliance.

ΕΝΟΤΗΤΑ Η΄
Λοιπές πληροφορίες
1.1 Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από την λήξη της κλειόμενης
χρήσεως μέχρι και την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης με εξαίρεση τα κατωτέρω:
α. Συμμετοχή για 3η συνεχή χρονιά στο τραπεζικό συνέδριο MEFTEC στο Bahrain

Στα πλαίσια της αξιόλογης παρουσίας της Εταιρείας στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής, η Εταιρεία συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά στο διεθνές τραπεζικό
συνέδριο και έκθεση τεχνολογίας MEFTEC. Η MEFTEC 2009 πραγματοποιήθηκε
στο Bahrain στις 10-11 Φεβρουαρίου 2009. Κατά την διάρκεια της έκθεσης η
Εταιρεία παρουσίασε στους επαγγελματίες επισκέπτες τις καταξιωμένες λύσεις
επενδυτικών και τραπεζικών λειτουργιών της καθώς και λύσεις σε τομείς Islamic
Banking και Investment Management, υπό την πλατφόρμα χρηματοοικονομικών

εργασιών FMS. Η PROFILE στο περίπτερο F9 προσέφερε συνεχείς παρουσιάσεις
καλύπτοντας τους εξής τομείς: Asset Management, Investment Management &
Banking, Brokerage, Trade Order Management και Custodian Services μέσω της
επενδυτικής πλατφόρμας (FMS) IMSplus, Complete Banking Solutions, CRM Banking
και e-Banking μέσω της λύσης (FMS) SPECTRUM, Data Feed με σύνδεση στα τοπικά
χρηματιστήρια μέσω των λύσεων FMS Market Trader κ.ά.
β. Οργάνωση συνεδρίου για τους τομείς Asset Liability Management & Liquidity
Risk
Ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες της τραπεζικής κοινότητας, η PROFILE
με την SUNGARD πραγματοποίησαν παρουσίαση με την συμμετοχή του κορυφαίου
διεθνώς ομιλητή Μr. Leonard Matz, ειδήμονα σε θέματα Asset Liability Management
(ALM) & Liquidity Risk. Ο Mr. Leonard Matz έχει διατελέσει τραπεζικός ελεγκτής
στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ και στη συνέχεια υψηλόβαθμο διευθυντικό
34

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

στέλεχος στον τραπεζικό κλάδο επί 15 χρόνια. Είναι τραπεζικός σύμβουλος και
συγγραφέας βιβλίων για τη διαχείριση κινδύνων με εξειδίκευση στον κίνδυνο
ρευστότητας. Η παρουσίαση δόθηκε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009 στο
ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία με τίτλο «Best Practices in Liquidity Risk during the
credit crisis». Την παρουσίαση προλόγισε ως Keynote Speaker ο κ. Χρήστος
Γκόρτσος, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Η συμμετοχή στη
συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν δωρεάν, κατόπιν πρόσκλησης.
γ.

Παρουσίαση σεμιναρίου “Επιχειρηματική Ευφυΐα” σε συνεργασία με τις

Oracle - Hewlett Packard
Οι εταιρείες PROFILE, Oracle & HP επενδύοντας στην επιτυχημένη συνεργασία τους και στο
εύρος των λύσεων που προσφέρουν, πραγματοποίησαν στις 26 Φεβρουαρίου 2009, στο
ξενοδοχείο Athens Plaza, Σύνταγμα, παρουσίαση με κεντρικό θέμα “Advanced Business
Insight through Oracle Business Intelligence”. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην ενημέρωση
της αγοράς για τις δυνατότητες εφαρμογής λύσεων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business
Intelligence –ΒΙ), οι οποίες ενδυναμώνουν τη λειτουργία της επιχείρησης παρέχοντας
καλύτερη εικόνα των δραστηριοτήτων της και μεγαλύτερες δυνατότητες ανάλυσης και
αξιοποίησης των δεδομένων. Παράλληλα επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας
με σημαντική μείωση του κόστους της επιχείρησης. Η

PROFILE έχει δημιουργήσει

εξειδικευμένο τμήμα για την υλοποίηση λύσεων της Oracle, το οποίο ασχολείται εξ’
ολοκλήρου με τη μελέτη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υλοποίηση του ολοκληρωμένου
πακέτου εφαρμογών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Oracle Ε-Business Suite,
καθώς και της λύσης Oracle Business Intelligence.
1.2 Η Εταιρεία μέσω της διαρκούς παρακολούθησης της αγοράς, αποβλέπει στην ανάπτυξη
νέων προϊόντων και στην εξέλιξη των υφισταμένων, με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των
διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς και την προσαρμογή στις απαιτήσεις των
πελατών. Τις εργασίες Έρευνας & Ανάπτυξης πραγματοποιούν εξειδικευμένοι σύμβουλοι της
εταιρείας στα επιμέρους Units με κάθετη και άρτια γνώση και εμπειρία για το κάθε προϊόν ή
λύση που αναπτύσσεται καθώς και σε συνεργασία με τα τμήματα Πωλήσεων και Marketing
για τις απαιτούμενες έρευνες αγοράς και πελατών, όπου απαιτείται.
1.3 Ουδεμία από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ενοποίηση, πλην της εταιρείας
διαθέτει μετοχές ή μερίδια της παρ. 5 του άρθρου 103 του κ.ν. 2190/1920. Οι ίδιες μετοχές
που κατέχει η Εταιρεία αναφέρονται στην Ενότητα Α της παρούσης.
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1.4 Αναφορικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας καθώς και των εταιρειών που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, σχετική ανάλυση παρατίθεται στην Ενότητα Ζ΄ της
παρούσας έκθεσης.

Νέα Σμύρνη, 26/3/2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Χαράλαμπος Στασινόπουλος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2008
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Υπεραξία επιχειρήσεως
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις
Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο
Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις
Προκαταβολές
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
Διαθέσιμα
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Aποθεματικό υπέρ το άρτιο
Ίδιες Μετοχές
Αποθεματικά
Σωρευμένα κέρδη (Ζημίες)
Σύνολο

ΣΗΜ.

2
4
3
5

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Φόροι Πληρωτέοι
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2008
31.12.2007

5.727.409
884.809
4.304.057
10.922
320.463
11.247.660

5.807.640
884.809
3.479.364
12.844
506.701
10.691.358

5.642.688
3.949.605
1.914.284
10.922
231.661
11.749.160

5.736.541
3.210.861
1.967.700
12.844
342.863
11.270.809

981.237
13.450.567
777.181
65.216
7.049
1.705.355

433.853
12.054.270
679.680
41.801
12.641
2.509.984

902.983
12.256.094
819.847
46.785
5.194
1.362.653

351.249
11.633.400
751.919
27.783
6.362
2.036.911

16.986.605
28.234.265

15.732.229
26.423.587

15.393.556
27.142.716

14.807.624
26.078.433

5.484.375
3.061.770
-601.365
4.890.778
2.234.747
15.070.305

5.484.375
3.061.770
-499.864
3.582.975
2.767.486
14.396.742

5.484.375
3.061.770
-599.784
4.890.778
1.776.945
14.614.084

5.484.375
3.061.770
-498.283
3.582.975
3.240.512
14.871.349

-54.218
15.016.087

-59.695
14.337.047

14.614.084

14.871.349

10

880.411

1.173.881
-

880.411
3.500

1.173.881
3.500

18
11

265.777
92.534
126.000
1.364.722

234.397
19.511

214.506
19.511

1.427.789

250.229
92.534
120.000
1.346.674

1.411.398

8.377.426
3.353.994
122.036
11.853.456
28.234.265

8.353.454
1.941.537
363.760
10.658.751
26.423.587

7.861.656
3.251.195
69.107
11.181.958
27.142.716

7.588.456
1.843.470
363.760
9.795.686
26.078.433

15

6
7
7
7
7
8

12
12
13
14

Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών αποζημ.
προσωπικού
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2008
31.12.2007

9
10

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών
καταστάσεων.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΗΜ.
Έσοδα πωλήσεων

ΟΜΙΛΟΣ
01.01-31.12.2008

01.01-31.12.2007

16.542.121

16.635.498

8.763.852

8.436.801

7.778.269

8.198.697

104.666

76.367

7.882.935

8.275.064

1

Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος

1

Άλλα λειτουργικά έσοδα
2.1 Σύνολο
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

19

2.465.518

2.346.910

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

19

2.289.274

2.323.074

Έξοδα λειτουργίας ερευνών

19

1.155.900

755.731

5.273

14.199

1.966.970

2.835.150

288.876

210.172

1.678.094

2.624.978

434.717

589.831

1.243.377

2.035.147

5.477

6.831

1.237.900

2.028.316

Βασικά

0,1018

0,1727

Μειωμένα

0,1016

0,1688

Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος
Κόστος χρηματοδότησης
Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (μετά από
φόρους)

15

Αναλογία μειοψηφίας
Καθαρό Κέρδος μετά από
φόρους που αναλογεί στον
Όμιλο
Κέρδη ανα μετοχή

16

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών
καταστάσεων.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΗΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.2008

01.01-31.12.2007

14.312.190

15.602.720

8.205.737

8.109.137

6.106.453

7.493.583

162.304

136.384

6.268.757

7.629.967

Έσοδα πωλήσεων
Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα λειτουργικά έσοδα
3.1 Σύνολο
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

19

2.168.710

2.068.095

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

19

2.070.908

2.106.331

Έξοδα λειτουργίας ερευνών

19

1.120.012

726.649

57.553

7.210

851.574

2.721.682

269.379

199.827

582.195

2.521.855

275.074

565.216

307.121

1.956.639

Βασικά

0.0253

0,1666

Μειωμένα

0.0252

0,1629

Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος
Κόστος χρηματοδότησης
Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (μετά από
φόρους)

15

Αναλογία μειοψηφίας
Καθαρό Κέρδος μετά από
φόρους που αναλογεί στον
Όμιλο
Κέρδη ανα μετοχή

16

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών
καταστάσεων.
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PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

Όμιλος
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μετοχικό
Κεφάλαιο
01.01.2008
Κέρδος χρήσης
μετά από φόρους
Συναλλαγματικές
Διαφορές
Σύνολο κερδών
χρήσης μετά
φόρων
Αγορά Ιδίων
μετοχών
Διανομή Κερδών
Αποθεματικό από
έκδοση
δικαιωμάτων
προαίρεσης
Υπόλοιπα κατά
την 31.12.2008

5.484.375

Αποθεμ.
υπερ το Άρτιο
3.061.770

Ίδιες Μετοχές

Τακτικό
Αποθεματικό

(499.864)

476.879

Λοιπά
Αποθεματικά
745.878

Αποθεματικά
Φορολ.
νόμων
2.360.218

Μη
διανεμηθέντα
κέρδη
2.767.486
1.237.900

Δικαιώματα
μειοψηφίας
(59.695)

14.337.047

5.477

1.243.377

49

1.237.949

49

5.477

(101.501)
1.005.806

(1.770.688)

(670.312)

207.427
3.061.770

(601.365)

1.243.426
(101.501)

94.570

5.484.375

Σύνολο

571.449

953.305

207.427
3.366.024

2.234.747

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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(54.218)

15.016.087

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

Εταιρεία
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

01.01.2008
Κέρδος περιόδου
μετά από φόρους
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Διανομή Κερδών
Αποθεματικό από έκδοση
δικαιωμάτων προαίρεσης
Υπόλοιπα την
31.12.2008

Μετοχικό
Κεφάλαιο
5.484.375

Αποθεματικό
υπερ το Άρτιο
3.061.770

Ίδιες Μετοχές
(498.283)

Τακτικό
Αποθεματικό
476.879

Λοιπά
Αποθεματικά
745.878

Αποθεματικά
Φορολ. νόμων
2.360.218

Μη διανεμηθέντα
κέρδη
3.240.512

1.005.806

307.121
(101.501)

(1.770.688)

(670.312)

207.427
5.484.375

3.061.770

(599.784)

571.449

953.305

207.427
3.366.024

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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14.871.349

307.121
(101.501)
94.570

Σύνολο

1.776.945

14.614.084

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Όμιλος
1.1.-31.12.2008

Εταιρεία

1.1.-31.12.2007

1.1.-31.12 2008

1.1.-31.12. 2007

1.678.094

2.624.978

582.195

2.521.855

1.437.930
450.757

1.261.191
482.653

1.215.284
498.516

1.127.355
456.140

172.578

186.054

172.421

186.054

6.156

258

1.152

626

284.290

209.914

268.233

199.202

-547.384
-1.939.618

452.401
-5.121.711

-551.735
-1.122.027

418.437
-4.965.492

39.285

2.271.406

22.513

2.421.759

-322.840
-362.277

-220.072
-236.365

-308.373
-336.601

-207.916
-235.823

896.971

1.910.707

441.578

1.922.197

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον/ Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Μη ταμειακά έσοδα/έξοδα
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και
ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Τόκοι και συναφή χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών 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)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και
άυλων παγίων (εγγυήσεις ενοικίων)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα Εισπραχθέντα
Εισπράξεις απο πωλήσεις χρεογράφων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αγορά Ιδίων μετοχών
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα
δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Επιχορηγήσεις
Μερίσματα Πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμιακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) +
(β) + (γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης χρήσεως
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμιακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
χρήσεως

-205.100
-2.183.077

-2.239.313

-1.860.181

-2.116.763

100
37.890

26.468
2.721

34.748
266.000
22

24.706
2.675

22
-2.145.065

-2.210.124

-1.559.411

-2.294.482

-101.501

418.021
-499.864

-101.501

418.021
-498.283

1.400.000
-293.470
108.029
-669.483

900.000
-293.470

900.000
-293.470

-459.231

1.400.000
-293.470
108.029
-669.483

443.575

65.456

443.575

67.037

-804.519

-233.961

-674.258

-305.248

2.509.984

2.745.037

2.036.911

2.342.159

-110

-1.092

1.705.355

2.509.984

1.362.653

2.036.911

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
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-459.231

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο
Η Εταιρεία PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
με τον διακριτικό τίτλο PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’ ή η ‘‘Μητρική’’)
και οι θυγατρικές της (εφεξής ο ‘‘Όμιλος’’) δραστηριοποιούνται στον κλάδο κατασκευής και
εμπορίας λογισμικού και Η/Υ, παροχής υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων μέσω επιλεγμένων
και άλλων επικοινωνιακών δικτύων και γενικά στους τομείς που περιγράφονται στο άρθρο 3
του συστατικού εγγράφου . Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν την έδρα τους στο Δήμο
N.Σμύρνης Αττικής, στην Λ.Συγγρού 199 και απασχολούν 125 υπαλλήλους συνολικά.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστηρίο Αθηνών. Οι οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2008 εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 26 Μαρτίου 2009.
Στη χρήση 2004 η Μητρική Εταιρεία απορρόφησε τις θυγατρικές της ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΕ (100%)
και BECOM AE (100%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/ 1993 και με Ισολογισμό
μετασχηματισμού 30/6/2004. Η διαδικασία της απορρόφησης ολοκληρώθηκε την 12/11/2004
με την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό Κ2-13232/12-11-2004, καταχωρήθηκε
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1373/ 16-11-2004 τΑΕ και ΕΠΕ.
Από την απορρόφηση των παραπάνω εταιρειών προέκυψε χρεωστική διαφορά (υπεραξία)
ποσού € 380.631,89 η οποία κατά την προσαρμογή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης, μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα εις νέο. Οι θυγατρικές εταιρείες οι οποίες
περιελήφθησαν στις επισυναπτόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου
περιγράφονται στη σημείωση Β (ii).
Β. Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων αναλύονται παρακάτω:

i. Βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων
Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου καλύπτουν την
δωδεκάμηνη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008. Έχουν συνταχθεί με
βάση το ιστορικό κόστος, με εξαίρεση τις μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α. που αποτιμούνται
στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων, την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητάς (going concern) και την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων. Οι ετήσιες αυτές
οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
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1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008
Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί
από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) του I.A.S.B. και τα οποία έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής
τους.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών
εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Τα θέματα για τα οποία
έχουν γίνει εκτιμήσεις και παραδοχές αναφέρονται κατωτέρω.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία, για τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων της 31.12.2008, είναι οι ίδιες με εκείνες που περιγράφονται στις δημοσιευμένες
οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2007, αφού ληφθούν υπόψη και τα προβλεπόμενα από τις
κατωτέρω τροποποιήσεις των προτύπων, τα νέα πρότυπα και οι νέες Διερμηνείες που
εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 1.1.2008.
Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφισταμένων προτύπων
Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εφαρμογή για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου
2008. Τα ακόλουθα Πρότυπα και Διερμηνείες ισχύουν από την τρέχουσα περίοδο. Κανένα από
τα Πρότυπα αυτά και τις Διερμηνείες δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
(α) Διερμηνεία 11, ΔΠΧΠ 2, Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιριών
Ίδιου Οµίλου. Η Διερμηνεία 11 απαιτεί όπως συναλλαγές, στις οποίες παραχωρείται σε
εργαζομένους δικαίωμα επί συμμετοχικών τίτλων της εταιρίας, θεωρούνται για σκοπούς
λογιστικής αντιμετώπισης, ως αμοιβές που καθορίζονται από την αξία των μετοχών
διακανονιζόμενες με συμμετοχικούς τίτλους, ακόμη και στην περίπτωση όπου η εταιρία
επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συμμετοχικούς τίτλους από τρίτους
ή όπου οι μέτοχοι της εταιρίας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η εφαρμογή της
διερμηνείας δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
(β) Διερμηνεία 12, Συµβάσεις παραχώρησης. (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή
στον Όµιλο και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(γ) Διερμηνεία 14 ΔΛΠ 19, Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού Στοιχείου
Καθορισμένων

Παροχών, οι Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και οι

Αλληλεπιδράσεις τους. Η Διερμηνεία αυτή παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης
του ορίου στο ποσό του πλεονάσματος που μπορεί να καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο
σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Επίσης, επεξηγεί πως
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αυτό το όριο μπορεί να επηρεαστεί όταν υπάρχει νομική ή συμβατική απαίτηση ελάχιστης
χρηματοδότησης και τυποποιεί την υφιστάμενη πρακτική. Η Διερμηνεία 14 δεν επηρέασε την
οικονομική θέση ή απόδοση του Ομίλου δεδομένου ότι δεν έχει χρηματοδοτούμενα
προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερμηνείες που έχουν
εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόµη και δεν θα εφαρμοστούν νωρίτερα από τον όµιλο
και την εταιρεία.
(α) Διερμηνεία 13, Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών, εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008. Η Διερμηνεία 13 απαιτεί
όπως τα ανταλλάγματα επιβράβευσης απεικονίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό µέρος της
συναλλαγής πώλησης µε την οποία παραχωρούνται, και συνεπώς µέρος της εύλογης αξίας
του τιμήματος πώλησης επιμερίζεται σε αυτά και καταχωρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου
κατά την οποία εξασκούνται τα ανταλλάγματα αυτά. Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η
Διερμηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις αφού δεν εφαρμόζει τέτοια
προγράµµατα.
(β) Διερμηνεία 15 Συμβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας, εφαρμόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η
Διερμηνεία 15 παρέχει οδηγίες για τον καθορισµό του εάν ένα συμβόλαιο για την κατασκευή
ακίνητης περιουσίας εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Λ.Π 11 «Κατασκευαστικά
Συµβόλαια» ή του Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τη
διερμηνεία

αυτή,

η

οποία

δεν

έχει

εφαρμογή

στις

οικονοµικές

καταστάσεις

του

Οµίλου/Εταιρίας.
(γ) Διερμηνεία 16, Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο
εξωτερικό, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Οκτωβρίου 2008. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή η οποία
δεν έχει εφαρμογή στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου/Εταιρίας.
(δ) Διερμηνεία 17 Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους
Ιδιοκτήτες (ισχύει για τις χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009). Όταν μία
επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να διανείμει στοιχεία
του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία
υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα. Σκοπός της Διερμηνείας 17 είναι η παροχή
οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει μία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα
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πληρωτέα, το πώς θα πρέπει να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει να λογιστικοποιεί τις
διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της
λογιστικής αξίας των πληρωτέων μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα
πληρωτέα. Η διερμηνεία έχει

μελλοντική εφαρμογή ενώ ενθαρρύνεται προγενέστερη

εφαρμογή και δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση .
(ε) Διερμηνεία 18, Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες, (εφαρμόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Η διερμηνεία
αυτή αναφέρεται ειδικότερα στον τοµέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό
χειρισµό συµφωνιών όπου η εταιρεία αποκτά ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία από ένα
πελάτη και αυτό το πάγιο χρησιμοποιείται ως αντάλλαγµα για την σύνδεση του πελάτη στο
δίκτυο ή για την παροχή μελλοντικής πρόσβασής του έτσι ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή
τις υπηρεσίες του. Η διερμηνεία έχει μελλοντική εφαρμογή, ωστόσο επιτρέπεται περιορισμένη
αναδρομική εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. Ο
Όµιλος/Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης της διερμηνείας.
(στ) Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 2, Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των
Μετοχών, (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2009). Η τροποποίηση διευκρινίζει δύο θέµατα: Τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης
κατοχύρωσης’, µε την εισαγωγή του όρου ‘µη-προϋπόθεση κατοχύρωσης’ για όρους που δεν
αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις,
είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια
λογιστική αντιμετώπιση.
(ζ) Αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3, Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27,
Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις, (εφαρμόζονται για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει
µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα
επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην
οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µμελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές
οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση
και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος
στα αποτελέσµατα (αντί για προσαρμογή της υπεραξίας). Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί
όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δημιουργούν
αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία). Επιπλέον το τροποποιημένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που
λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και η απώλεια ελέγχου θυγατρικής. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την αναθεώρηση του ΔΠΧΠ 3 και την τροποποίηση του
ΔΛΠ 27.Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία
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εφαρμογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε μετόχους
µμειοψηφίας από την ημερομηνία αυτή και µετά.
(η) ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς, (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14,
‘Οικονοµικές Πληροφορίες Κατά Τοµέα’ και υιοθετεί την προσέγγιση της διοίκησης αναφορικά
µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η πληροφόρηση που θα
γνωστοποιείται θα είναι αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της
απόδοσης των λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Αυτή η
πληροφόρηση µπορεί να διαφέρει από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισμό και την
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και οι εταιρίες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και
συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης
της επίδρασης του εν λόγω προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις.
(θ) Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων,
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2009). Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών
που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Από τις πιο σηµαντικές τροποποιήσεις
είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει µόνο
συναλλαγές µε μετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος
που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων µε «λοιπά εισοδήματα» (“comprehensive income”) και της απαίτησης όπως
επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών
πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε µια
τρίτη στήλη στον ισολογισμό. Ο Όµιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση
των οικονοµικών του καταστάσεων για το 2009.
(ι) Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά µέσα: Παρουσίαση και ΔΛΠ 1,
Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων όσον αφορά τα ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα
διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο)’, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως
ορισμένα χρηματοοικονομικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable» µέσα) και
υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια
Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί
γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια
Κεφάλαια. Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές
του καταστάσεις.
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(κ) Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισµού, (εφαρμόζονται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Με βάση τις
τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, καταργείται η επιλογή για αναγνώριση του κόστους δανεισµού
που μπορεί να κατανεµηθεί άµεσα σε ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις
στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα στην
απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις
πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις είναι
ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται µια σηµαντική χρονική περίοδο
προετοιμασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του. Ο Όµιλος
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης που ενδέχεται να έχει η εν λόγω
τροποποίηση στις οικονοµικές του καταστάσεις.
(λ) ΔΛΠ 39, ‘Χρηματοοικονομικά µέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και ΔΠΧΠ 7
Χρηματοοικονομικά µέσα: Γνωστοποιήσεις, (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). Η τροποποίηση αυτή στο ΔΛΠ
39 επιτρέπει σε µια εταιρεία την επαναταξινόµηση των µη-παραγώγων χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων (εκτός αυτών που έχουν ταξινομηθεί από την εταιρεία στην
κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση) εκτός της
κατηγορίας της εύλογης αξίας µέσω αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Επίσης, η
τροποποίηση αυτή επιτρέπει σε µια εταιρεία τη μεταφορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις,
στην περίπτωση που το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο θα πληρούσε τον ορισµό
της κατηγορίας δάνεια και απαιτήσεις (εάν δεν είχε χαρακτηριστεί ως διαθέσιµο προς
πώληση), εφόσον η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να διατηρήσει αυτό το
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο εγγύς µέλλον. Η τροποποίηση δεν επιτρέπει την
επαναταξινόµηση στην κατηγορία εύλογης αξίας µέσω αποτελεσμάτων. Η τροποποίηση
αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν
υποστεί επαναταξινόµηση. Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή στις οικονοµικές καταστάσεις
του Οµίλου / Εταιρίας.
Τον Μάιο του 2008 το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων, εξέδωσε
µία σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΠ µε σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την
παροχή διευκρινίσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται για λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί όλες από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

48

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 5, Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που
Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες, η τροποποίηση αυτή
διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µίας θυγατρικής
εξακολουθούν να κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση, σύµφωνα µε το ΔΠΧΠ 5, ακόµη
και στην περίπτωση που η εταιρεία, µετά από πώληση, διατηρήσει µη ελέγχουσα συμμετοχή
στη θυγατρική. Η τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή από την ηµέρα πρώτης εφαρμογής
του ΔΠΧΠ 5.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά µέσα: Γνωστοποιήσεις,

η

τροποποίηση αυτή καταργεί την αναφορά στα «συνολικά έσοδα από τόκους» ως συστατικό
στοιχείο των χρηματοοικονομικών εξόδων.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, η
τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που έχουν
ταξινομηθεί ως κατεχόμενα για εµπορική εκμετάλλευση, σύµφωνα µε το ΔΛΠ 39, δεν
κατατάσσονται αυτόµατα ως βραχυπρόθεσμα στοιχεία στον ισολογισμό.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8, Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών
εκτιµήσεων και λάθη, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µόνο η οδηγία εφαρμογής, η οποία
θεωρείται αναπόσπαστο κοµµάτι ενός ΔΠΧΠ, είναι υποχρεωτική κατά την επιλογή λογιστικών
πολιτικών.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 10, Γεγονότα µετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού, η
τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα µερίσµατα που εγκρίθηκαν µετά την ημερομηνία ισολογισμού
δεν θεωρούνται υποχρεώσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16, Ενσώµατα πάγια, η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά τον όρο
‘Καθαρή τιµή πώλησης’ µε τον όρο ‘Εύλογη αξία μείον το κόστος πώλησης’ αναφορικά µε το
ανακτήσιµο ποσό, έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια µε το ΔΠΧΠ 5 και το ΔΛΠ 36. Τα ενσώµατα
πάγια που κατέχονται για ενοικίαση και κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων
προορίζονται για πώληση µετά την λήξη της περιόδου ενοικίασης, μεταφέρονται στο
λογαριασµό των Αποθεμάτων κατά τη λήξη της περιόδου αυτής και κατατάσσονται στα
περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση. Οι εισπράξεις από την μεταγενέστερη
πώληση εµφανίζονται ως έσοδα. Ταυτόχρονα, τροποποιείται και το ΔΛΠ 7, ‘Καταστάσεις
ταμιακών ροών’, όπου απαιτείται οι χρηµατικές πληρωµές προκειμένου για την κατασκευή ή
απόκτηση

σχετικών

παγίων

να

κατατάσσονται

στην

κατηγορία

των

Λειτουργικών

Δραστηριοτήτων. Επίσης, στην κατηγορία των Λειτουργικών Δραστηριοτήτων εµφανίζονται
και οι χρηµατικές εισπράξεις από ενοίκια και μεταγενέστερες πωλήσεις σχετικών παγίων.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 18, Έσοδα, η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά τον όρο ‘Άµεσα
κόστη’ µε τον όρο ‘Κόστος συναλλαγών’ όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 39.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19,Παροχές σε εργαζομένους, η τροποποίηση αυτή: αναθεωρεί τον ορισµό του ‘Κόστους προϋπηρεσίας’ προκειμένου να συμπεριλάβει μειώσεις
παροχών σχετικά µε την υπηρεσία εργαζόμενου σε προηγούμενες περιόδους και να
αποκλείσει μειώσεις παροχών σχετικά µε την υπηρεσία εργαζομένου σε μελλοντικές
περιόδους οι οποίες προέρχονται από τροποποιήσεις στο πρόγραµµα παροχών. Τροποποιήσεις
στα προγράµµατα παροχών οι οποίες έχουν σαν συνέπεια τη μείωση παροχών σχετικά µε την
υπηρεσία εργαζομένου σε µμελλοντικές περιόδους θεωρούνται περικοπές, - αναθεωρεί τον
ορισµό της ‘Απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος’ αποκλείοντας διαχειριστικά
κόστη του προγράμματος εάν έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις αναλογιστικές υποθέσεις βάσει
των οποίων έγινε η επιμέτρηση των δεσμεύσεων καθορισμένων παροχών, - αναθεωρεί τον
ορισµό των ‘βραχυπρόθεσμων’ και ‘άλλων µμακροπρόθεσμων’ παροχών σε εργαζομένους
προκειμένου να επικεντρωθεί στο σηµείο όπου η υποχρέωση πρόκειται να διακανονιστεί. Η
τροποποίηση έχει αναδροµική εφαρμογή και ενθαρρύνεται η νωρίτερα εφαρμογή της και
καταργεί την αναφορά σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις προκείμενου να εναρµονιστεί µε το ΔΛΠ
37.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 20, Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και
Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης. Δάνεια τα οποία επιχορηγούνται µε µηδενικό
ή πολύ χαµηλό επιτόκιο σε σχέση µε την αγορά δεν θα εξαιρούνται από την απαίτηση
εµφάνισης τεκμαρτού επιτοκίου. Το τεκμαρτό επιτόκιο των επιχορηγούμενων δανείων θα
είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς, και συνεπώς θα εναρµονιστεί µε το ΔΛΠ 39. Η
διαφορά µεταξύ του ποσού που εισπράττεται και του προεξοφλημένου ποσού λογίζεται ως
κρατική επιχορήγηση. Η τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή για κρατικές επιχορηγήσεις
που εισπράττονται την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή
της. Εντούτοις, το ΔΠΧΠ 1 δεν έχει αναθεωρηθεί για τους καινούριους χρήστες των
προτύπων και συνεπώς απαιτείται η εµφάνιση τεκμαρτού επιτοκίου σε όλα τα σχετικά δάνεια
που εκκρεμούσαν κατά την ημερομηνία της µμετάβασης.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισµού, η τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό
του ‘κόστους δανεισµού’ προκειμένου να ενώσει όλα τα συστατικά στοιχεία του ‘κόστους
δανεισµού’ σε ένα και το έξοδο τόκου υπολογίζεται σύµφωνα µε τη μέθοδο πραγματικού
επιτοκίου όπως περιγράφεται στο ΔΛΠ 39.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27, Ενοποιημένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.
Στην περίπτωση που η μητρική εταιρεία αποτιµά µια θυγατρική της σε εύλογη αξία σύµφωνα
µε το ΔΛΠ 39 στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της, ο χειρισµός αυτός εξακολουθεί και
στην περίπτωση που μεταγενέστερα η θυγατρική κατατάσσεται ως κατεχομένη προς πώληση.
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Η τροποποίηση έχει μελλοντική εφαρμογή, από την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του
ΔΠΧΠ 5. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28, Επενδύσεις σε συγγενείς. Στην περίπτωση που
µια συγγενής επιχείρηση αποτιµάται σε εύλογη αξία, σύµφωνα µε το ΔΛΠ 39 (εφόσον έχει
εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 28), µόνο οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 28 αναφορικά µε τη
γνωστοποίηση της φύσης και την έκταση σημαντικών περιορισµών στην ικανότητα της
συγγενούς επιχείρησης να μεταφέρει κεφάλαια στην Εταιρία σε µορφή ταµειακών διαθεσίµων
ή αποπληρωμής δανείων έχουν εφαρμογή. Για σκοπούς διεξαγωγής ελέγχου αποµείωσης, η
επένδυση σε συγγενή επιχείρηση θεωρείται ένα µοναδικό περιουσιακό στοιχείο –
συμπεριλαμβανομένης

οποιασδήποτε

αναστροφής

ζηµιάς

αποµείωσης.

Συνεπώς,

σε

περίπτωση αποµείωσης δεν χρειάζεται χωριστή κατανοµή της αποµείωσης στην υπεραξία η
οποία εμπεριέχεται στο υπόλοιπο της επένδυσης. Η ζηµία αποµείωσης αναστρέφεται στην
περίπτωση που η ανακτήσιµη αξία της επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση αυξάνεται.
Τροποποιήσεις

στο

ΔΛΠ

29,

Παρουσίαση

οικονοµικών

στοιχείων

σε

υπερπληθωριστικές οικονομίες, η τροποποίηση αυτή αναθεωρεί την περιοριστική λίστα
των εξαιρέσεων αναφορικά µε τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιμετρούνται σε
ιστορικό κόστος π.χ. τα ενσώµατα πάγια.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 31, Συμμετοχές σε κοινοπραξίες, η τροποποίηση αυτή
διευκρινίζει το γεγονός ότι εάν µία κοινοπραξία αποτιµάται σε εύλογη αξία, σύµφωνα µε το
ΔΛΠ 39, µόνο οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 31 σχετικά µε την γνωστοποίηση των δεσμεύσεων του
µέλους της κοινοπραξίας και της κοινοπραξίας, καθώς επίσης και σχετικά µε την περίληψη των
οικονοµικών πληροφοριών για τα στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων έχουν εφαρμογή.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 34, Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, η τροποποίηση
αυτή

διευκρινίζει

ότι

τα

κέρδη

ανά

μετοχή

γνωστοποιούνται

στις

ενδιάµεσες

χρηματοοικονομικές αναφορές στην περίπτωση που η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΛΠ 33
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 36, Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων, η
τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όταν χρησιµοποιείται η μέθοδος των
προεξοφλημένων ταµειακών ροών προκειμένου για τον υπολογισµό της ‘εύλογης αξίας µείον
το

κόστος

πώλησης’,

απαιτούνται

οι

ίδιες

γνωστοποιήσεις

όπως

στην

περίπτωση

χρησιμοποίησης της μεθόδου των προεξοφλημένων ταµειακών ροών προκειμένου για τον
υπολογισµό της ‘αξίας λόγω χρήσης’.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 38, Άυλα περιουσιακά στοιχεία, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι
έξοδα δραστηριοτήτων διαφήµισης και προώθησης αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν η Εταιρία
αποκτά το δικαίωµα πρόσβασης στα αγαθά ή παραλαμβάνει τις υπηρεσίες, και καταργεί την
αναφορά στις σπάνιες περιπτώσεις πειστικών αποδείξεων που υποστηρίζουν τη μέθοδο
απόσβεσης άυλων παγίων µε περιορισμένη ωφέλιµη ζωή η οποία έχει ως αποτέλεσµα τον
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υπολογισµό λιγότερων σωρευμένων αποσβέσεων από αυτές που θα προέκυπταν µε την
εφαρμογή της σταθερής μεθόδου, επιτρέποντας έτσι τη χρήση της μεθόδου απόσβεσης της
μονάδας παραγωγής.
Τροποποιήσεις

στο

ΔΛΠ

39,

Χρηματοοικονομικά

µέσα:

Αναγνώριση

και

επιμέτρηση, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι αλλαγές σε περιστάσεις σχετικά µε τα παράγωγα
– συγκεκριμένα, τα παράγωγα που έχουν χαρακτηριστεί ή αποχαρακτηριστεί ως εργαλεία
λογιστικής

αντιστάθμισης

µετά

την

αρχική

αναγνώρισή

τους

–

δεν

θεωρούνται

επαναταξινοµήσεις, καταργεί την αναφορά του ΔΛΠ 39 στον όρο ‘τοµέας’ κατά τον
καθορισµό ενός εργαλείου ως µέσο λογιστικής αντιστάθμισης. και απαιτεί τη χρήση του
αναθεωρημένου πραγματικού επιτοκίου (σε αντίθεση µε το αρχικό πραγματικό επιτόκιο) κατά
τον επαναπροσδιορισµό ενός χρεωστικού τίτλου µετά την παύση λογιστικής αντιστάθμισης
της εύλογης αξίας.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40, Επενδύσεις σε ακίνητα, η τροποποίηση αναθεωρεί το πεδίο
εφαρμογής του (καθώς και το πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16), όσον αφορά τα ακίνητα που
βρίσκονται υπό κατασκευή ή αξιοποιούνται για μελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα, να
ταξινομούνται στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα. Στην περίπτωση που Εταιρία δεν
είναι σε θέση να προσδιορίσει την εύλογη αξία του υπό κατασκευή επενδυτικού ακινήτου,
αλλά αναµένει να προσδιορίσει την εύλογη αξία κατά την ολοκλήρωσή του, το υπό
κατασκευή επενδυτικό ακίνητο θα επιμετρηθεί στο κόστος έως τη στιγµή που θα καταστεί
εφικτό να προσδιοριστεί η εύλογη αξία ή θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Επίσης
διευκρινίζει ότι η λογιστική αξία ενός επενδυτικού ακινήτου το οποίο βρίσκεται υπό µίσθωση
είναι ίση µε την τελευταία αποτίμηση του προσαυξημένη κατά οποιοδήποτε αναγνωρισμένη
υποχρέωση.

ii. Ενοποίηση
(1) Βάση Ενοποίησης
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της
Μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι
θυγατρικές εταιρείες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση μαζί με τα σχετικά ποσοστά
συμμετοχής καθώς και τη δραστηριότητα κάθε θυγατρικής.
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Ονομασία εταιρείας

% συμμετοχής
Ομίλου

Χώρα έδρας

Δραστηριότητα

Ελλάδα
Ελλάδα
Ρουμανία

Εταιρεία Πληροφορικής
Σεμινάρια
Πληροφορικής
Εταιρεία Πληροφορικής

50,18%
100,00%

Κύπρος

Εταιρεία Πληροφορικής

100,00%

GLOBAL SOFT AE
ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΦΡΑΝΤΣΑΪΖ ΕΠΕ
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS
LTD

96,06%

(2) Θυγατρικές εταιρείες
Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η
ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα κατά τον χρόνο
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί
αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως
(ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να
ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος αγοράς. Το
κόστος απόκτησης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που
δόθηκαν, των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν
κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα επιρριπτέου στην
συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που συνιστούν μία επιχειρηματική ενοποίηση αποτιμώνται κατά την απόκτηση
στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το πέραν της εύλογης αξίας
των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το
συνολικό κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους
στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στ’ αποτελέσματα.
Διεταιρικές συναλλαγές – Διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές
μεταξύ των εταιρειών του ομίλου διαγράφονται. Οι απραγματοποίητες ζημιές, διαγράφονται
εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι
λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές
που έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο.

iii. Μετατροπή ξένων νομισμάτων
(1) Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς
Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς του Ομίλου από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ,
κατά συνέπεια οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το
νόμισμα αποτίμησης της μητρικής εταιρείας.
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(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν
κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά
την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να
αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζημίες
που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη μετατροπή στοιχείων του ενεργητικού
και

παθητικού

εκφρασμένα

σε

ξένο

νόμισμα)

αναγνωρίζονται

στην

κατάσταση

αποτελεσμάτων, εκτός όταν καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως αναγνωρισμένες
αντισταθμίσεις ταμειακών ροών.

(3) Εταιρίες του Ομίλου
Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου οι οποίες έχουν
διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από την μητρική γίνεται ως εξής:
-

Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που υπάρχουν
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

-

Τα ίδια κεφάλαια μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία που
προέκυψαν.

-

Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τις μέσες ισοτιμίες περιόδου.

Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων
κεφαλαίων και μεταφέρονται στ’ αποτελέσματα με την πώληση των επιχειρήσεων αυτών.
Η υπεραξία και οι προσαρμογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την απόκτηση
οικονομικών μονάδων εξωτερικού μετατρέπονται

με τις ισοτιμίες

της ημερομηνίας

ισολογισμού.

iv. Ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος
κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Το κόστος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κέρδη ή ζημίες από αντιστάθμιση του
συναλλαγματικού κινδύνου κατά την αγορά αυτών των στοιχείων τα οποία είχαν καταχωρηθεί
σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που πραγματοποιούνται.
Σημαντικές μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των
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σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή ή και την παραγωγική
δυναμικότητα του παγίου ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας του. 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:
Κτίρια
Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισμός

36
5-10
4-5

Έτη
Έτη
Έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων
υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα
στ’ αποτελέσματα. Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το
σχετικό κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους
λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή
ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Όταν τα αποσυρόμενα ή πωλούμενα
ενσώματα πάγια έχουν αποτιμηθεί στις εύλογες
αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την
απόσυρση ή πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.

Vi. Ασώματες ακινητοποιήσεις
(1) Υπεραξία
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσεως και της εύλογης αξίας
του ποσοστού (του Ομίλου) επί του καθαρού ενεργητικού της θυγατρικής εταιρείας κατά την
ημερομηνία κτήσεως. Η υπεραξία στις εξαγορές θυγατρικών συμπεριλαμβάνεται στις
ασώματες ακινητοποιήσεις. Στο τέλος κάθε χρήσης, ο Όμιλος αξιολογεί εάν υπάρχει
οποιαδήποτε ένδειξη απομείωσης της υπεραξίας. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, εκτελείται
μια ανάλυση αξιολόγησης της ανακτησιμότητας της λογιστικής αξίας της υπεραξίας. Σε
περίπτωση που η λογιστική αξία υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό, σχηματίζεται άμεσα
πρόβλεψη υποτίμησης. Το κέρδος ή ζημία κατά την πώληση μιας εταιρείας συμπεριλαμβάνει
και τη λογιστική άξια της υπεραξίας που σχετίζεται με την εταιρεία που πωλήθηκε.

(2) Λογισμικό (κόστος ανάπτυξης νέων προγραμμάτων)
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισμικού όπως
μισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την
ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που
ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές
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προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό
κόστος του λογισμικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισμικού που αναγνωρίζεται ως
ασώματη ακινητοποίηση αποσβένεται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια
της ωφέλιμης ζωής του ( 5 έτη).
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη των λογισμικών που ελέγχονται από
τον Όμιλο, καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
•

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,

•

Ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη,

•

Την επάρκεια των τεχνικών οικονομικών και άλλων πόρων για να ολοκληρωθεί η
ανάπτυξη και

•

Την ικανότητά της να αποτιμά αξιόπιστα την δαπάνη που επιρρίπτεται στο άυλο
περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης.

vii. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι

ενσώματες

ακινητοποιήσεις

και

άλλα

μη

κυκλοφορούντα

στοιχεία

ενεργητικού

(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας και των ασώματων ακινητοποιήσεων) εξετάζονται για
πιθανή ζημία απομειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η
λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης
του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού
στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της
αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην
οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση
κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει
είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να
πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή
του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν μια επιχείρηση δεν έχει την
δυνατότητα να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο
υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό της
μονάδας που δημιουργεί ταμιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
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Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε
προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν
υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται
ως έσοδο. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του παγίου εξοπλισμού της
Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει πραγματοποιήσει υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών
των περιουσιακών της στοιχείων.

viii. Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού
κόστους. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως 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.

ix. Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου,
αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς
απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο όμιλος δεν είναι σε
θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό
της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, προεξοφλουμένων με το
πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα
αποτελέσματα.

x. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά τις καταθέσεις
όψεως και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού
ρίσκου.

xi. Δάνεια
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη
για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι τα
επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν µε τα τρέχοντα
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εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε
προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Οποιαδήποτε
διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων.

xii. Μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στον Όμιλο ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου,
καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία με ποσό ίσο κατά την έναρξη της μίσθωσης με την
πραγματική αξία της μισθωμένης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαμηλότερη, την παρούσα αξία των
ελάχιστων μισθωμάτων. Τα μισθώματα επιμερίζονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα και σε
μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο
πάνω στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται
κατευθείαν στα αποτελέσματα.
Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο συντομότερο χρόνο μεταξύ της
ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της μίσθωσης, με εξαίρεση,
στην περίπτωση της Εταιρείας, όπου τα μισθωμένα στοιχεία αφορούν μηχανολογικό
εξοπλισμό ο οποίος έχει ειδικά παραχθεί ειδικά για τους σκοπούς παραγωγής αυτής, ο χρόνος
απόσβεσης ορίζεται σύμφωνα με την ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. Επιπρόσθετα, λόγου της
αμετάκλητης απόφασης της Διοίκησης του Ομίλου να εξαγοράσει και να συνεχίσει την χρήση
του συγκεκριμένου μισθωμένου εξοπλισμού μέχρι εξάντλησης της οικονομικής ζωής του,
αυτός έχει αποτιμηθεί στις οικονομικές καταστάσεις στην εύλογη αξία του κατόπιν σχετικής
επανεκτίμησης από ανεξάρτητους εκτιμητές, όμοια με τον υπόλοιπο πάγιο εξοπλισμό.
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που
απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινομούνται ως λειτουργικές
μισθώσεις. Οι πληρωμές μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο
στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

xiii. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, κάθε μιας εκ των εταιρειών που περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα και στις
άλλες χώρες έδρας των θυγατρικών εξωτερικού. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο
επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών του Ομίλου όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα
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με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability
method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές 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 μελλοντικές (αναβαλλόμενες)
φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Καταχωρούνται
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις
μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου 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
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που
αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση
φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά
θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.

xiv. Παροχές σε εργαζομένους
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2112/20 ο Όμιλος καταβάλλει αποζημιώσεις στους
αποχωρούντες ή απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων
εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος
της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο με το 40% του σχετικού ποσού που
θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης.
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την
έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με
το ΔΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για
τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την
καθορισμένη παροχή τις μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά
κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της
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προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση
χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

xv. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Προβλέψεις καταχωρούνται όταν ο Όμιλος έχει παρούσα, νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση
ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε
να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για επιζήμιες συμβάσεις όταν τα αναμενόμενα οφέλη που θα
παραχθούν από τη σύμβαση είναι μικρότερα από το αναπόφευκτο κόστος των υποχρεώσεων
στο πλαίσιο της σύμβασης.
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν τις ρήτρες λήξης μισθώσεων και τις παροχές
εξόδων υπαλλήλων, και αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται
νόμιμα ή τεκμαιρόμενα στην υλοποίηση του σχετικού προγράμματος αναδιάρθρωσης.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται 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.

xvi. Κρατικές Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται με την επιδότηση ενσώματων παγίων
στοιχείων, αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί
και όλοι οι σχετικοί όροι θα τηρηθούν. Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με ένα
περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία πιστώνεται σε λογαριασμό αναβαλλόμενου εσόδου και
μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με ισόποσες ετήσιες δόσεις με βάση την
αναμενόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Όταν η
επιχορήγηση σχετίζεται με δαπάνη, αναγνωρίζεται σαν έσοδο στην διάρκεια της περιόδου που
απαιτείται για την αντιστοίχηση της επιχορήγησης σε συστηματική βάση στις δαπάνες τις
οποίες προορίζεται να αποζημιώσει.
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xvii. Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διαιτερικά έσοδα μέσα
στον Όμιλο διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

(α) Πωλήσεις αγαθών

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισμένη.

(β) Παροχή υπηρεσιών

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας
σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.

(γ) Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.

(δ) Μερίσματα

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.

xviii. Κόστος Δανεισμού
Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδο την περίοδο στην οποία πραγματοποιείται.

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

xx. Πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών
προκειμένου να παρέχονται 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.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον
και κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών έχει ενισχύσει σημαντικά την εξωστρέφειά της ,
ενώ παράλληλα αναπτύσσει νέες δραστηριότητες και προωθεί την είσοδό της σε νέες αγορές.
Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, η άρτια οργάνωσή της και η έντονη δραστηριοποίηση του
συνόλου των διευθυντικών στελεχών της, σε συνδυασμό με την μελέτη, ανάπτυξη και
εμπορία νέων προϊόντων, με έμφαση στην ποιότητα και στην δυνατότητα άμεσης
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ικανοποίησης της ζήτησης αλλά και των μεταβαλλόμενων αναγκών των τελικών πελατών,
καθώς και η δημιουργία ισχυρών υποδομών και η διείσδυση σε νέες αγορές, βοηθούν την
Εταιρεία να παραμένει διαρκώς ανταγωνιστική και να προωθεί την ανάπτυξή της, αλλά και την
περαιτέρω είσοδό της σε νέους τομείς με σημαντικά περιθώρια κερδοφορίας.
Η μικρή χρηματοοικονομική έκθεση του Ομίλου και η σημαντική ποιοτική και προϊόντική του
διαφοροποίηση αποτελούν τα κύρια εφόδια που διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των
αρνητικών συνεπειών από την πρωτοφανή οικονομική κρίση, πλην όμως αναμένεται ότι θα
επηρεασθούν σε κάποιο βαθμό τα έσοδα και τα αποτελέσματα του Ομίλου λόγω της έντασης
και της διάρκειας του φαινομένου και της γενικότερης κατάστασης ασφυξίας και έλλειψης
ρευστότητας που επικρατεί στην αγορά.
Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι
κίνδυνοι αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας κλπ. Ειδικότερα:
1. Επιτοκιακός κίνδυνος
Ο επιτοκιακός κίνδυνος για την Εταιρεία δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός, δεδομένου ότι ο
δανεισμός της Εταιρείας είναι συνδεδεμένος με το Euribor και αφετέρου η Εταιρεία έχει
περιορίσει σημαντικά την έκθεσή της σε τραπεζικό δανεισμό κατά την διάρκεια των
τελευταίων ετών. Πολιτική του Ομίλου είναι να διατηρεί το ύψος του συνολικού δανεισμού σε
μεταβλητό επιτόκιο και να επεμβαίνει διορθωτικά, όποτε απαιτείται, και παράλληλα να
αποφεύγει, στο βαθμό που αυτό είναι επιτρεπτό από την επιχειρηματική της δραστηριότητα,
την έκθεση σε περαιτέρω δανειοδότηση.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα ο εν λόγω κίνδυνος είναι ελεγχόμενος και δεν αναμένεται να
επηρεάσει αρνητικά τα μεγέθη και αποτελέσματα του Ομίλου στην διάρκεια της τρέχουσας
χρήσεως.
2. Κίνδυνος ρευστότητας
Δεν διαφαίνεται ιδιαίτερος κίνδυνος ρευστότητας για την Εταιρεία, δεδομένου ότι οι ταμειακές
της ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι θετικές, ενώ παράλληλα η Εταιρεία έχει
εξασφαλίσει την δυνατότητα απρόσκοπτης χρηματοδότησης από τραπεζικά ιδρύματα, εάν και
εφόσον τούτο καταστεί αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Παρά
την ύπαρξη σημαντικών καθυστερήσεων πληρωμών αναφορικά με έργα που εκτελεί η
Εταιρεία σε σχέση με τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, οι οποίες καθυστερήσεις εντείνονται ως
προς την έκταση και το εύρος τους στην διάρκεια των τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα η
υλοποίηση των εν λόγω έργων να χρηματοδοτείται ουσιαστικά από την εταιρεία , ο εν λόγω
κίνδυνος αξιολογείται ακόμη ως ελεγχόμενος.
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Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η Εταιρεία διατηρεί τον εν λόγω κίνδυνο ελεγχόμενο επειδή
διαθέτει

ακόμη

επαρκή

διαθέσιμα,

ενώ

παράλληλα

δύναται

να

κάνει

χρήση

και

αχρησιμοποίητων εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων από τραπεζικά ιδρύματα, πλην όμως εάν οι
παρούσες συνθήκες της γενικότερης πιστωτικής ασφυξίας συνεχισθούν επί μακρόν, οι
καθυστερήσεις όσον αφορά στις εκταμιεύσεις που αφορούν σε έργα του δημόσιου τομέα, τα
οποία εκτελούνται από την Εταιρεία, ενδέχεται να έχουν ορισμένες αρνητικές

επιπτώσεις

στην εν γένει λειτουργία της εταιρείας οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ως ένα βαθμό και τις
χρηματικές ροές του Ομίλου . Για την καλύτερη κατανόηση των κατωτέρω παραθέτουμε τον
ακόλουθο πίνακα :
31 Δεκεμβρίου 2008
Δάνεια
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

<1 έτους
3.353.994
8.499.462
11.853.456

31 Δεκεμβρίου 2007
Δάνεια
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

<1 έτους
1.941.537
8.717.214
10.658.751

> 1 έτους
880.411
484.311
1.364.722
> 1 έτους
1.173.881
253.908
1.427.789

3. Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισμού από εισαγόμενες επιχειρήσεις
Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι πάντοτε υπαρκτός και υπολογίσιμος στον χώρο όπου
δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ιδίως δε αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι τα εμπόδια (φραγμοί)
εισόδου δεν είναι τόσο ισχυρά στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία
αντιμετωπίζει τον συγκεκριμένο κίνδυνο με έμφαση στην ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων,
στην αναβάθμιση των προϊόντων που ήδη εμπορεύεται, στην αντιπροσώπευση ισχυρών και
παγκόσμια γνωστών οίκων και στην επέκταση των δραστηριοτήτων αυτής στο εξωτερικό.
Πάντως ο συγκεκριμένος κίνδυνος χρήζει ιδιαίτερης αξιολογήσεως και αντιμετώπισης από την
διοίκηση της Εταιρείας, καθώς αποτελεί υπαρκτό και εν δυνάμει κίνδυνο, ανά πάσα στιγμή,
δι΄ον λόγο και η Εταιρεία δίδει πάντοτε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ποιοτικής και
προϊοντικής της διαφοροποίησης .
4. Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης
Μολονότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι περιορισμένης έκτασης λόγω των ειδικών
κατηγοριών λογισμικού που αναπτύσσει και εμπορεύεται η Εταιρεία, εν τούτοις η Εταιρεία για
την αποφυγή της μείωσης της ζήτησης λόγω της γενικότερης ύφεσης που επικρατεί στην
αγορά, αναπτύσσει μεγάλη και ευρεία γκάμα προϊόντων σε διαφορετικές κατηγορίες,
προκειμένου να αντισταθμίσει πιθανές απώλειες σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς. Η
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Εταιρεία αναπτύσσει και εξελίσσει τα προϊόντα λογισμικού της βασιζόμενη στην αδιάλειπτη και
καθημερινή παρακολούθηση και έρευνα της αγοράς, ώστε με την είσοδό της σε νέες αγορές
να ισοσταθμίσει πιθανές απώλειες.

Πλην όμως ενόψει των γενικότερων αρνητικών

συνθηκών, οι οποίες αναπόφευκτα επηρεάζουν και την δραστηριότητα της εταιρείας , ο εν
λόγω κίνδυνος κρίνεται ως υπαρκτός και ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στα αποτελέσματα της
Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση.
5. Πιστωτικός κίνδυνος
Η Διοίκηση της Εταιρείας με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της διασφαλίζει ότι οι
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών λαμβάνουν χώρα προς πελάτες υψηλής πιστωτικής
αξιοπιστίας και ικανότητας. Λόγω της επέκτασης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο
εξωτερικό, ο εν λόγω κίνδυνος παρουσιάζεται ως αυξημένος σε σχέση με τους πελάτες που
προέρχονται από άλλες χώρες, για τους οποίους δεν είναι πάντοτε ευχερής ο έλεγχος της
πιστοληπτικής τους ικανότητας και αξιοπιστίας. Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία αναπτύσσει και
εξελίσσει διαρκώς εσωτερικούς μηχανισμούς λειτουργίας (όσον αφορά στην διαδικασία
διαπραγματεύσεων, συμβάσεων και project management) με σκοπό την πληρέστερη
αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κινδύνου.

Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία δεν έχει

αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα σημαντικού μεγέθους επισφάλειες. Ως εκ τούτου
κίνδυνος, μολονότι υπαρκτός ενόψει και του γενικότερου αρνητικού

ο εν λόγω

από οικονομικής

απόψεως κλίματος, αξιολογείται σήμερα ως ελεγχόμενος
Στο πλαίσιο της καλύτερης παρουσίασης των ανωτέρω παραθέτουμε τους ακόλουθους
πίνακες :
Υπόλοιπα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα
Άλλα Χρημ/κα Στοιχεία

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2008
31.12.2007
13.450.567
12.054.270
1.705.355
2.509.984
10.922
12.844

Σύνολο
Υπόλοιπα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα
Άλλα Χρημ/κα Στοιχεία

15.166.844

14.577.098

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2008
31.12.2007
12.256.094
11.633.400
1.362.653
2.036.911
10.922
12.844

Σύνολο

13.629.669
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Ανάλυση πελατών και λοιπών
εμπορικών απαιτήσεων

ΟΜΙΛΟΣ

Μη απομειωμένα υπόλοιπα
Απομειωμένα υπόλοιπα
Υπόλοιπο

31.12.2008
13.177.542
1.829.074
15.006.616

31.12.2007
11.749.961
1.397.359
13.147.320

1.556.049
13.450.567

1.093.050
12.054.270

Σχηματισμένη πρόβλεψη
απομείωσης
Εύλογη αξία εμπορικών απαιτήσεων
Ανάλυση πελατών και λοιπών
εμπορικών απαιτήσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μη απομειωμένα υπόλοιπα
Απομειωμένα υπόλοιπα
Υπόλοιπο

31.12.2008
12.074.258
1.544.077
13.618.335

31.12.2007
11.427.322
1.115.318
12.542.640

1.362.241
12.256.094

909.240
11.633.400

Σχηματισμένη πρόβλεψη
απομείωσης
Εύλογη αξία εμπορικών απαιτήσεων

6. Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Η διατήρηση της μέχρι σήμερα ιδιαίτερα ικανοποιητικής κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ποσοτικούς στόχους της Διοίκησης. Ο σκοπός του
Ομίλου όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς
δραστηριότητας,

για

να

παρέχει

κέρδη

στους

μετόχους

και

οφέλη

στους

άλλους

ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το
κόστος κεφαλαίου. Για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την δομή του κεφαλαίου, ο Όμιλος
μπορεί να μεταβάλλει το ποσό των μερισμάτων και την απόδοση κεφαλαίου στους μετόχους, να
εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει στοιχεία ενεργητικού για να μειώσει τα χρέη.
Στόχος της Διοίκησης του Ομίλου είναι να διατηρήσει την ακεραιότητα των Ιδίων κεφαλαίων
καθώς και τους δείκτες μόχλευσης που ακολουθούν.
31.12.2008

31.12.2007

0,79

0,75

Σύνολο υποχρεώσεων/
Ίδια κεφάλαια
Ίδια κεφάλαια/ δανειακές
υποχρεώσεις

3,55

4,93

7. Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής. Οι εταιρείες που αναπτύσσουν
δραστηριότητα στον κλάδο της πληροφορικής πρέπει να είναι διαρκώς ενήμερες για πιθανές
διαφοροποιήσεις στην υφιστάμενη τεχνολογία και να προχωρούν στις απαραίτητες επενδύσεις
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που διασφαλίζουν το υψηλό τεχνολογικό επίπεδο. Με βάση τα παραπάνω και για την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου των τεχνολογικών εξελίξεων ο Όμιλος:
-

αναπτύσσει

προϊόντα

σε

ιδιαίτερα

αποτελεσματικές

και διεθνώς

αναγνωρισμένες

πλατφόρμες
- προχωρά σε συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε τεχνολογικά ζητήματα.
- επίσης σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς εξειδικευμένους σε κλάδους
υψηλής τεχνολογίας, προσφέρει καινοτόμες εφαρμογές ανάλογες των αναγκών και
απαιτήσεων της αγοράς.
Για όλους τους ως άνω λόγους ο συγκεκριμένος κίνδυνος δεν αξιολογείται ως ιδιαίτερα
σημαντικός κατά την δεδομένη χρονική περίοδο

1. Πληροφόρηση κατά τομέα
Πρωτεύων και δευτερεύοντες τομέας πληροφόρησης
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 οι δραστηριότητες του Ομίλου συνιστούν δύο επιχειρηματικούς
τομείς, αυτόν των χρηματοοικονομικών λύσεων και των επιχειρηματικών λύσεων. Συνεπώς
το κύριο ενδιαφέρον χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επικεντρώνεται στη επιχειρηματική
κατανομή της δραστηριότητας του Ομίλου όπου τα διαφορετικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα
συνοδεύονται από διαφορετικά ρίσκα και οφέλη.
Τα αποτελέσματα των τομέων αυτών που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 31 Δεκεμβρίου
2008 έχουν ως εξής:
Τομέας
31.12.2007
Πωλήσεις
Μείον: Διεταιρικές
Πωλήσεις σε τρίτους
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα χρήσεως
Λειτουργικές δαπάνες (διάθεσης,
διοίκησης και έρευνας)

Χρηματοοικονομικών λύσεων
9.496.736
435.867
9.060.869
5.299.638

Τομέας
επιχειρηματικών
λύσεων
7.595.132
20.503
7.574.629
2.899.059

Συνολικά
ποσά
17.091.868
456.370
16.635.498
8.198.697
76.367
5.425.715

Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα

14.199
2.835.150

Χρηματοοικονομικό κόστος
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά φόρων
Δικαιώματα μειοψηφίας
Καθαρό αποτέλεσμα Ομίλου

210.172
2.624.978
589.831
2.035.147
6.831
2.028.316
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Τομέας
Χρηματοοικονομικών λύσεων

31.12.2008
Πωλήσεις
Μείον: Διεταιρικές
Πωλήσεις σε τρίτους
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα περιόδου
Λειτουργικές δαπάνες (διάθεσης,
διοίκησης και έρευνας)

Τομέας
επιχειρηματικών
λύσεων

9.437.726
749.617
8.688.109
5.110.850

7.854.898
886
7.854.012
2.667.419

Συνολικά
ποσά
17.292.624
750.503
16.542.121
7.778.269
104.666
5.910.691

Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά φόρων

5.274
1.966.970
288.876
1.678.094
434.717
1.243.377

Δικαιώματα μειοψηφίας
Καθαρό αποτέλεσμα Ομίλου

5.477
1.237.900

Τομέας
31.12.2007
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Καθαρό σύνολο
ενεργητικού

Χρηματοοικονομικών λύσεων
3.014.969
7.320.664
(1.538.979)

Τομέας
επιχειρηματικών
λύσεων
1.329.060
5.280.622
(2.031.172)

Μη
κατανεμόμενα
20.144
5.807.640
3.650.488
(8.516.389)

Συνολικά ποσά
4.364.173
5.807.640
16.251.774
(12.086.540)

8.796.654

4.578.510

961.883

14.337.047

Χρηματοοικονομικών λύσεων
3.511.251
3.966.240
(585.346)

Τομέας
επιχειρηματικών
λύσεων
1.664.530
9.968.548
(2.958.673)

Μη
κατανεμόμενα
13.085
5.727.409
3.383.202
(9.674.159)

Συνολικά ποσά
5.188.866
5.727.409
17.317.990
(13.218.178)

6.892.145

8.674.405

(550.463)

15.016.087

Τομέας
31.12.2008
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Καθαρό σύνολο
ενεργητικού
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2. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Κίνηση Ετους 2008 – Όμιλος
Μηχ/κός Μεταφορ.
εξοπλισμός
μέσα

Γήπεδα

Κτίρια

2.135.000

3.801.043

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολα

Κόστος ή εκτίμηση
01.01.2008
Συναλλαγματικές
διαφορές
Προσθήκες χρήσεως

1.062

37.251

63.027

Μειώσεις χρήσεως
31.12.2008

2.135.000

1.835.768

7.810.124

132.727

195.754

(180.625)

(180.625)

3.864.070

1.062

37.251

1.787.870

7.825.253

448.474

1.062

37.028

1.515.920

2.002.484

(179.939)

(179.939)

221

152.124

275.299

Αποσβέσεις
01.01.2008
Συναλλαγματικές
διαφορές
Μειώσεις χρήσεως
Αποσβέσεις χρήσεως
31.12.2008
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2008

122.954
-

571.428

1.062

37.249

1.488.105

2.097.844

2.135.000

3.292.642

-

2

299.765

5.727.409
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Κίνηση Έτους 2008 – Εταιρεία
Γήπεδα

Κτίρια

Μεταφ. μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολα

Κόστος ή
εκτίμηση
01.01.2008
Προσθήκες
χρήσεως
Μειώσεις
χρήσεως

2.135.000

31.12.2008

2.135.000

3.797.230

36.077

63.027

1.466.887

7.435.194

82.977

146.004

(80.959)

(80.959)

3.860.257

36.077

1.468.905

7.500.239

445.637

35.861

1.217.155

1.698.653

(80.953)

(80.953)

Αποσβέσεις
01.01.2008
Μειώσεις
χρήσεως
Αποσβέσεις
χρήσεως
31.12.2008
Αναπόσβεστη
αξία
31.12.2008

2.135.000

122.858

214

116.779

239.851

568.495

36.075

1.252.981

1.857.551

3.291.762

2

215.924

5.642.688

Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρμόσθηκαν την 01.01.2004 από ανεξάρτητους εκτιμητές,
στην εύλογη αξία τους και οι διαφορές καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα εις νέον. Ως αρχή
για τη μεταγενέστερη αποτίμηση αυτών των στοιχείων έχει επιλεγεί το ιστορικό κόστος. Επί
των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσημείωση ύψους € 3.815.114 για εξασφάλιση
τραπεζικού δανείου, το ύψος του οποίου ανέρχεται την 31.12.2008 σε € 880.411.
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3. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κόστος ανάπτυξης προγραμμάτων, αγορασθέν
λογισμικό, και υπεραξία από αγορά συμμετοχών. Η κίνηση των σχετικών λογαριασμών έχει ως
εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αποσβέσεις
31.12.2008

Αναπόσβεστο
Προσθήκες
υπόλοιπο
1.1- 31.12.2008
01.01.2008
Έξοδα
Ανάπτυξης
Λογισμικά
Σύνολα

Συν/κές
Διαφορ.

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
31.12.2008

3.445.306

1.587.000

1.105.550

3.926.756

34.058

400.324

57.081

377.301

3.479.364

1.987.324

1.162.631

4.304.057

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναπόσβεστο υπόλοιπο
01.01.2008
Έξοδα Ανάπτυξης
Λογισμικά
Σύνολα

Προσθήκες
1.1- 31.12.2008

Αποσβέσεις
31.12.2008

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
31.12.2008

3.179.021

1.527.000

950.660

3.755.361

31.840

187.177

24.773

194.244

3.210.861

1.714.177

975.433

3.949.605
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4. Υπεραξία

Εταιρεία

Υπόλοιπο
31.12.2007

Αυξήσεις

Μειώσεις

Απομείωση

-

-

-

Υπόλοιπο
31.12.2008

GLOBAL
SOFT A.E.

884.809

884.809

Κατά την 31.12.2008 διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης του υπολοίπου της υπεραξίας και το
ανακτήσιμο ποσό ήταν υψηλότερο του λογιστικού υπολοίπου της υπεραξίας. Οι βασικές
παραδοχές που υιοθετήθηκαν για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης του παραπάνω ελέγχου
απομείωσης κατά την 31.12.2008 είναι αυτές που αναφέρονται στην επόμενη σημείωση
Η υπεραξία, ποσού € 884.809 προέκυψε από την εξαγορά της GLOBAL SOFT ΑΕ, η οποία
δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας και ανάπτυξης λογισμικού. Ο όμιλος κατέχει το
96,06% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας. Η εξαγορά του 70%
πραγματοποιήθηκε την 29.09.2004, το 23% προήλθε μέσω αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου της θυγατρικής τον Απρίλιο του 2005, κατά ποσό € 202.170,00 και το υπόλοιπο
3,06% μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον Οκτώβριο του 2007 κατά ποσό € 205.100. Η
υπεραξία έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο της εξαγοράς και αντιπροσωπεύει την
διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος τιμήματος και της εύλογης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων που αγοράσθηκαν όπως αυτά εκτιμήθηκαν κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες των
συναλλαγών. Στις δύο παραπάνω αυξήσεις δεν συμμετείχαν οι μέτοχοι της μειοψηφίας.

5. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Η μεταβολή της αξίας των συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά τη χρήση 01.01-31.12.2008 έχει
ως ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
CΟΜPUTER INTERNATIONAL
FRANCHISE E.Π.Ε.
GLOBAL SOFT A.E.
PROFILE SYSTEMS &
SOFTWARE (CYPRUS) LTD
PROFILE SYSTEMS &
SOFTWARE SRL
Σύνολο

Υπόλοιπο
κατά την
31.12.2007

Αυξήσεις
(Μειώσεις)
εντός της
χρήσεως

Υπόλοιπο
κατά την
31.12.2008

53.416
1.305.420

(53.416)
-

1.305.420

608.764

-

608.764

100

-

100

1.967.700

(53.416)

1.914.284

71

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

Την 1η Ιουλίου 2008 λύθηκε και τέθηκε υπό εκκαθάριση η εταιρεία COMPUTER
INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής
50,18%. Η λύση της εν λόγω εταιρείας καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών την 9η Ιουλίου 2008 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τΑΕ και ΕΠΕ) στο
φύλλο με αριθμό 6771/2008. Η εν λόγω εκκαθάριση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί
Κατά την 31.12.2008, διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης της αξίας κτήσεως που είχε
καταβάλει ο Όμιλος για την απόκτηση του ποσοστού συμμετοχής του σε κάθε υφιστάμένη
θυγατρική του εταιρεία κατά την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π.
36. Για όλες τις συμμετοχές του Ομίλου πλην της συμμετοχής στην Εταιρεία CΟΜPUTER
INTERNATIONAL FRANCHISE E.Π.Ε. ,το ανακτήσιμο ποσό αυτών (η αξία χρήσης των
υφιστάμενων θυγατρικών) ήταν υψηλότερο του λογιστικού υπολοίπου της αξίας κτήσεως
αυτών.Το

ανακτήσιμο

ποσό

της

κάθε

θυγατρικής

εταιρείας

προσδιορίσθηκε

βάσει

υπολογισμού της αξίας χρήσης αυτών. Η αξία χρήσης υπολογίσθηκε βάσει προβλεπόμενων
ταμειακών ροών οι οποίες κάλυπταν πενταετή περίοδο. Το προ φόρων επιτόκιο με το οποίο οι
προβλεπόμενες ταμειακές ροές προεξοφλήθηκαν στο παρόν ανήλθε από 10,9-13,15 % και οι
προβλεπόμενες ταμειακές ροές πέραν της πενταετούς περιόδου προσδιορίσθηκαν με ρυθμό
ανάπτυξης

2,0 %, δηλαδή με συντηριτική προσέγγιση σε σχέση με το μέσο ρυθμό

ανάπτυξης του κλάδου πληροφορικής στην Ελλάδα και στην Κύπρο (σχετικά με τη θυγατρική
εταιρεία του εξωτερικού).

Βασικές παραδοχές υιοθετούμενες για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης των παραπάνω
ελέγχων απομείωσης κατά την 31.12.2008:
Προβλεπόμενα περιθώρια κέρδους: η βάση με την οποία προσδιορίσθηκαν τα μικτά περιθώρια
κέρδους είναι τα μικτά περιθώρια κέρδους που πραγματοποιήθηκαν κατά την αμέσως
προηγούμενη πενταετία. Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στα μικτά περιθώρια κέρδους των
δύο τελευταίων ετών, καθώς εκτιμάται ότι είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά των
τρεχουσών συνθηκών.
Κεφαλαιουχικές δαπάνες: Όλες οι αναγκαίες εκτιμώμενες προσθήκες πάγιων περιουσιακών
στοιχείων και κεφαλαίου κίνησης λήφθηκαν υπόψη, βάσει των αναγκών που παρατηρήθηκαν
κατά τα πέντε τελευταία χρόνια, ώστε η κάθε θυγατρική εταιρεία να διατηρήσει την
παραγωγική της δυνατότητα και το μερίδιο αγοράς.
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1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

Επιτόκια ομολόγων: λήφθηκε υπόψη η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου εκδόσεως
Ελληνικού Δημοσίου στην αρχή της προβλεπόμενης πενταετίας (για τις θυγατρικές εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα) και η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου εκδόσεως
Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου στην αρχή της προβλεπόμενης πενταετίας (για τη θυγατρική
εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Κύπρο).
Η συμμετοχή στην Εταιρεία

CΟΜPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE E.Π.Ε. διαγράφηκε

λόγω της θέσης αυτής σε εκκαθάριση απο την 1η Ιουλίου 2008.

6. Αποθέματα
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Όμιλος
31.12.2008
31.12.2007

Εταιρεία
31.12.2008
31.12.2007

Εμπορεύματα
Παραγωγή σε εξέλιξη

461.237
253.853
382.983
171.249
520.000
180.000
520.000
180.000
981.237
433.853
902.983
351.249
Η παραγωγή σε εξέλιξη αφορά το μέχρι 31.12.2008 κόστος από συμβάσεις έργων
πληροφορικής.

7. Απαιτήσεις και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις
Όμιλος
31.12.2008
Πελάτες
Γραμμάτια
εισπρακτέα
Μεταχρονολογημένες
επιταγές
Μείον: προβλέψεις
απομείωσης

Βραχυπρόθεσμες
επενδύσεις
Προκαταβολές
Λοιποί χρεώστες
Έξοδα επομένων
χρήσεων
Έσοδα εισπρακτέα

Εταιρεία
31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

14.592.756

12.328.696

13.297.461

11.811.696

7.104

7.104

3.696

3.696

406.756

811.520

317.178

727.248

(1.556.049)
13.450.567

(1.093.050)
12.054.270

(1.362.241)
12.256.094

(909.240)
11.633.400

7.049
65.216
437.286

12.641
41.801
334.299

5.194
46.785
479.952

6.362
27.783
406.538

261.558
78.337
14.300.013

267.533
77.848
12.788.392

261.558
78.337
13.127.920

267.533
77.848
12.419.464
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Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την
ημερομηνία του Ισολογισμού.
Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες,
καθώς ο Όμιλος έχει μεγάλο αριθμό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.

8. Ταμιακά διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας και
τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.

Διαθέσιμα σε Ταμείο
Διαθέσιμα σε Τράπεζες
Σύνολο

Όμιλος
31.12.2007
31.12.2008
17.573
10.406
1.687.782
2.499.578
1.705.355
2.509.984

Εταιρεία
31.12.2008
31.12.2007
14.565
8.305
1.348.088
2.028.606
1.362.653
2.036.911

9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Όμιλος
31.12.2007

31.12.2008
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Δεδουλευμένα έξοδα και
τόκοι πληρωτέοι
Έσοδα επόμενης χρήσης
Λοιποί φόροι πλήν
εισοδήματος
Λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2008

Εταιρεία
31.12.2007

3.764.839
1.144.575
239.444

4.166.735
1.150.585
227.903

3.531.406
1.067.538
220.497

3.908.150
1.146.525
207.789

185.010
1.034.661

113.257
1.121.438

106.674
814.202

35.409
892.361

409.847
1.599.050
8.377.426

445.834
1.127.702
8.353.454

392.738
1.728.601
7.861.656

429.070
969.152
7.588.456

Όμιλος
31.12.2007
31.12.2008

31.12.2008

10. Δάνεια

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Λοιπά τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Μακροχρόνια δάνεια
πληρωτέα στους
επόμενους 12 μήνες

Εταιρεία
31.12.2007

880.411
880.411

1.173.881
1.173.881

880.411
880.411

1.173.881
1.173.881

3.060.524

1.648.067

2.957.725

1.550.000

293.470
1.941.537
3.115.418

293.470
3.251.195
4.131.606

293.470
1.843.470
3.017.351

293.470
3.353.994
Σύνολο δανείων
4.234.405
Τα παραπάνω δάνεια έχουν χορηγηθεί σε Ευρώ.
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Το μακροπρόθεσμο δάνειο, ποσού € 880.411, έχει ληφθεί από την Εταιρεία για την αγορά του
κτιρίου στο οποίο στεγάζεται ο Όμιλος. Η αποπληρωμή του προβλέπεται να πραγματοποιηθεί
σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις των € 293.470 η καθεμία. Το επιτόκιο δανεισμού είναι επίσης
κυμαινόμενο και ισούται με το Euribor προσαυξημένου κατά 2,5%.
Οι εταιρείες σχηματίζουν προβλέψεις για τους δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των
δανείων τους και επιβαρύνουν με τα σχετικά έξοδα τα αποτελέσματα χρήσεως της εκάστοτε
περιόδου.
Τα ποσά των μακροπρόθεσμων δανείων που είναι πληρωτέα σε διάστημα 12 μηνών από την
ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων έχουν μεταφερθεί και παρουσιάζονται
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

11. Κρατικές Επιχορηγήσεις
Όμιλος
Υπόλοιπο 31.12.2007
Εισπραχθείσα Επιχορήγηση
Μεταφορά στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο 31.12.2008

19.511
108.029
35.006
92.534

Εταιρεία
19.511
108.029
35.006
92.534

12. Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 12.187.500 κοινές μετοχές,
ονομαστικής αξίας € 0,45 η κάθε μια.
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Μετοχές
Υπόλοιπο 01.01.2005

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Διαφορά
υπέρ το άρτιο

7.835.000

3.525.750,00

4.391.940,03

7.835.000

3.525.750

4.391.940

3.917.500

1.762.875

157.500

70.875

-1.762.875
-30.541
170.100

Υπόλοιπο 31.12.2006

11.910.000

5.359.500

2.768.624

Μεταβολές στη χρήση 2007
Εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο 31.12.2007
Μεταβολές στη χρήση 2008
Υπόλοιπο 31.12.2008

277.500
12.187.500
12.187.500

124.875
5.484.375
5.484.375

299.700
-6.554
3.061.770
3.061.770

Μεταβολές στη χρήση 2005
Υπόλοιπο 31.12.2005
Μεταβολές στη χρήση 2006
Αύξηση με κεφα/ση διαφοράς υπερ το άρτιο
Εξοδα αυξήσης κεφαλαίου
Εξάσκηση δικαιωμάτω προαίρεσης

13. Ίδιες μετοχές

Υπόλοιπο 31.12.2007
Αγορά Ιδίων μετοχών για την χρήση 2008
Πώληση Ιδίων μετοχών για την χρήση 2008
Υπόλοιπο 31.12.2008

Μετοχή

Αξία

210.436
62.591
273.027

499.864
101.501
601.365

14. Αποθεματικά
Όμιλος
Τακτικό Αποθεματικό
Ειδικό Αποθεματικό για καλ. Ιδ. Συμμ.
Αφορ/τα αποθ/κα ειδ. διατ.νόμων
Ειδ. Αποθ. για ίδιες μετοχές
Αποθεματικό από απαλλασ. Έσοδα
Αποθεματικό από έσοδα φορολ.ειδ.
Αποθ. κερδών από εκποίηση ιδίων
μετοχών
Αποθεματικό δικαιωμάτων προαίρεσης

01.01.2008
476.879
98.000
1.900.513
294.513
413.911
45.794
85.618
267.747
3.582.975
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94.570
1.005.806

207.427
1.222.803

31.12.2008
571.449
98.000
2.906.319
294.513
413.911
45.794
85.618
475.174
4.890.778
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Εταιρεία
Τακτικό Αποθεματικό
Ειδικό Αποθεματικό για καλ. Ιδ. Συμμ.
Αφορ/τα αποθ/κα ειδ. διατ.νόμων
Ειδ. Αποθ. για ίδιες μετοχές
Αποθεματικό από απαλλασ. Έσοδα
Αποθεματικό από έσοδα φορολ.ειδ.
Αποθ. κερδών από εκποίηση ιδίων
μετοχών
Αποθεματικό δικαιωμάτων προαίρεσης

Μεταβολές
94.570

01.01.2008
476.879
98.000
1.900.513
294.513
413.911
45.794

1.005.806

85.618
267.747
3.582.975

31.12.2008
571.449
98.000
2.906.319
294.513
413.911
45.794
85.618
475.174
4.890.778

207.427
1.222.803

15. Φόρος εισοδήματος
Παρατίθεται κατωτέρω συμφωνία ονομαστικού και πραγματικού φορολογικού συντελεστή:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2008

Κέρδη προ φόρων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

1.678.094

2.624.978

582.195

2.521.855

419.524

656.244

145.549

630.463

Φόρος εισοδήματος με τον φορολογικό
συντελεστή της εταιρείας 2008: 25%, 2007:
25%
Φόρος που αναλογεί σε μη φορολογητέα
κέρδη

-232.920

-225.168

Αναβ. φόρος από μεταβολή φορολ.
συντελεστή

-32.442

-44.618

Επανεκτίμηση αναβαλλομένων φορολ.
Απαιτήσεων θυγατρικών

7.019

Ζημία θυγατρικής της χρήσης επί της οποίας
δεν λογίστηκε αναβαλλόμενος φόρος

4.187

Φορολογική επίδραση από το διαφορετικό
φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τις
θυγατρικές εταιρείες

-145.839

6.560

54.270

51.252

52.145

51.252

Διαφορά Φόρου χρήσης 2007

-21.970

-24.119

-21.970

-24.119

Πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων

126.000

Δαπάνες μη εκπεστέες φορολογικά

120.000

Διαφορές φορολογικού ελέγχου και
λοιποί φόροι

23.968

132.814

23.968

132.788

434.717

589.831

275.074

565.216

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων
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Το ποσό των φόρων έχει υπολογισθεί χρησιμοποιώντας τους πραγματικούς φορολογικούς
συντελεστές της κάθε χρήσης. Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν κυρίως
προβλέψεις οι οποίες αναμορφώνονται από την Διοίκηση κατά τον υπολογισμό του φόρου
εισοδήματος.
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη και οι ζημιές που
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές
εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου τη στιγμή κατά την
οποία θα εκκαθαρισθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο
βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Οι λογαριασμοί των αναβαλλόμενων φόρων αναλύονται ως εξής:
Εταιρεία

Όμιλος
Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

410.101

893.404

321.300

729.566

-89.638

-386.703

-89.639

-386.703

320.463

506.701

231.661

342.863

31.12.2008

Όμιλος

Εταιρεία

31.12.2008

31.12.2008

Υπόλοιπο έναρξης
Αναβαλλόμενος Φόρος αποτελεσμάτων

506.701

342.863

-186.238

-111.202

320.463

231.661

Η φύση των προσωρινών διαφορών και η αναλυτική κίνηση της χρήσης 01.01.200831.12.2008 για τον Όμιλο, έχει ως εξής:
Χρεώσεις /
Πιστώσεις (-)
Αποτελεσμάτων

Υπόλοιπο
έναρξης

Όμιλος

Υπόλοιπο
τέλους

Προβλέψεις επισφαλών

299.032

-9.915

289.117

Διαγραφές άϋλων στοιχείων

159.815

-306.603

-146.789

66.622

-10.964

55.658

Προβλέψεις Αποζημιώσης προσωπικού

-386.703

198.613

-188.090

Απαίτηση από φορολογική ζημιά

Αναπροσαρμογή οικοπέδων-κτιρίων

94.240

-20.584

73.656

Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων

16.058

-2.565

13.493

257.637

-54.086

203.551

-

19.866

19.866

506.701

-186.238

320.463

Έσοδα επόμενων χρήσεων
Λοιπές προβλέψεις απομείωσης
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Χρεώσεις /
Πιστώσεις (-)
Αποτελεσμάτων

Υπόλοιπο
έναρξης

Εταιρεία

Υπόλοιπο τέλους

Προβλέψεις επισφαλών

246.480

22.837

269.317

Διαγραφές άϋλων στοιχείων

158.859

-306.143

-147.284

61.161

-8.613

52.548

Αναπροσαρμογή οικοπέδων-κτιρίων

-386.703

198.613

-188.090

Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων

10.150

-1.750

8.400

252.916

-49.366

203.550

-

33.220

33.220

342.863

-111.201

231.661

Προβλέψεις Αποζημιώσης προσωπικού

Έσοδα επόμενων χρήσεων
Λοιπές προβλέψεις απομείωσης

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για
σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της
λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων
(deferred tax assets ή deferred tax liabilities).

16. Κέρδη ανα Μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανα μετοχή την 31.12.2008 και 31.12.2007 έχει ως εξής:

31.12.2008

Όμιλος
31.12.2007

Εταιρεία
31.12.2008
31.12.2007

Καθαρό κέρδος αποδιδόμενο
στους μετόχους της μητρικής
Μέσος σταθμικός αριθμός
μετοχών σε κυκλοφορία

1.237.900

2.028.316

307.121

1.956.639

12.156.327

11.741.558

12.156.327

11.741.558

Βασικά κέρδη ανα μετοχή

0,1018

0,1727

0,0253

0,1666

Ο υπολογισμός των απομειωμένων κερδών ανα μετοχή την 31.12.2008 και 31.12.2007 έχει
ως εξής:
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Όμιλος
31.12.2008
31.12.2007
Καθαρό κέρδος αποδιδόμενο
στους μετόχους της μητρικής
Μέσος σταθμικός αριθμός
μετοχών σε κυκλοφορία
Προσαρμογή για δικαιώματα
προσαίρεσης
Μέσος σταθμικός αριθμός
μετοχών για απομειωμένα
κέρδη ανά μετοχή
Μειωμένα κέρδη ανα
μετοχή

Εταιρεία
31.12.2008
31.12.2007

1.237.900

2.028.316

307.121

1.956.639

12.156.327

11.741.558

12.186.327

11.741.558

30.000

271.198

30.000

271.198

12.186.327

12.012.756

12.186.327

12.012.756

0,1016

0,1688

0,0252

0,1629

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου
μέσου όρου των υφισταμένων κοινών μετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσεως για δυνητικώς
εκδοθησόμενες κοινές μετοχές.
Η Εταιρία διαθέτει μετοχές αυτής της κατηγορίας, οι οποίες προκύπτουν από πρόγραμμα
χορηγήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) στο προσωπικό του Ομίλου.

17. Μερίσματα
Η διοικήση της εταιρείας προτείνει την διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2008 ευρώ 0,01
ανά μετοχή, η οποία ωστόσο υπόκειται στην έγκριση των μετόχων στην Ετήσια Γενικη
Συνέλευση. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΠΧΠ τα μερίσματα αυτά περιλαμβάνονται στην
ενοποιημένη καθαρή θέση μέχρι τη στιγμή που θα εγκριθεί η διανομή των κερδών της χρήσης
2008 από τη συνέλευση των μετοχών.

18. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η υποχρέωση της Εταιρείας και του Ομίλου προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα,
για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός,
προσμετρείται και απεικονίζεται µε βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο
δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο
στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Οι παροχές
αυτές προσδιορίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή. Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που
χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
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Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις

5,9%
6,5%

Όμιλος
31.12.2008

Εταιρεία

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

Υποχρεώσεις
Ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές

265.777

234.397

250.229

214.506

265.777

234.397

250.229

214.506

παροχές
Σύνολο

Όμιλος

Εταιρεία

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2008

31.12.2007

Χρεώσεις στα
αποτελέσματα
Συνταξιοδοτικές

31.379

33.844

35.723

26.140

31.379

33.844

35.723

26.140

παροχές
Σύνολο

19. Ανάλυση Εξόδων
Όμιλος
31.12.2008

Εταιρεία
31.12.2008

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

5.876.836

5.410.599

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

3.993.751

3.965.964

482.122

378.302

53.822

51.904

Διάφορα έξοδα

1.190.845

1.221.025

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

1.437.930

1.215.284

706.463

696.149

13.741.769

12.939.227

Παροχές τρίτων
Φόροι Τέλη

Προβλέψεις εκμετάλλευσης
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Τα έξοδα κατανεμήθηκαν ως ακολούθως :

Εταιρεία
31.12.2008

Όμιλος
31.12.2008
Έξοδα Διοίκησης

2.289.274

2.070.908

Έξοδα Έρευνας

1.155.900

1.120.012

Έξοδα Διάθεσης

2.465.518

2.168.710

Κόστος Πωληθέντων

6.711.077

6.519.597

Κόστος Ανάπτυξης Προγραμμάτων *

1.120.000

1.060.000

13.741.769

12.939.227

* Το κόστος ανάπτυξης των Προγραμμάτων περιόδου 1.1.-31.12.2008 έχει καταχωρηθεί ως
άυλο περιουσιακό στοιχείο.

20. Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας
Εταιρεία

Όμιλος
31.12.2008

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

125

125

111

108

5.854.400

4.834.595

5.362.928

4.345.057

Αριθμός ατόμων
Μισθωτοί
Κόστος

21. Χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών στο Προσωπικό
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2007 τροποποίησε το πρόγραμμα διαθέσεως
δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σε μέλη του Δ.Σ., σε διευθυντικά και λοιπά
στελέχη του Ομίλου, τόσο ως προς την διάρκεια, η οποία έγινε τετραετής, με λήξη τον
Νοέμβριο του 2009, όσο και ως προς τον ακριβή αριθμό των μετοχών.
Ο αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν συνολικά στα πλαίσια του προγράμματος, εφόσον
τα δικαιώματα κατοχυρωθούν, ανέρχεται έως 975.000 δικαιώματα (μετοχές). Η τιμή διάθεσης
των μετοχών που θα δοθούν στους συμμετέχοντες που θα εξασκήσουν το δικαίωμά τους
ανέρχεται σε € 1,53 ανά δικαίωμα.
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Τα δικαιώματα ωριμάζουν ως ακολούθως:
- Tην 20η Νοεμβρίου 2006, 157.500 δικαιώματα
- Tην 20η Νοεμβρίου 2007, 277.500 δικαιώματα
- Tην 20η Νοεμβρίου 2008, 290.000 δικαιώματα
- Την 20η Νοεμβρίου 2009, 250.000 δικαιώματα
Το Δ.Σ. της Εταιρείας σε συνεδρίαση του της 19ης Νοεμβρίου 2008 ενέκρινε την αναστολή για
μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους της υλοποίησης της τρίτης σειράς του προγράμματος
και την εκ νέου ενεργοποίηση του, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Οι μεταβολές στον αριθμό των υφισταμένων δικαιωμάτων προαιρέσεως κατά τη διάρκεια της
χρήσης έχουν ως εξής:
Δικαιώματα
προαίρεσης
Υπόλοιπο έναρξης (1.1.2006)

0

Χορηγηθέντα

525.000

Εξασκηθέντα

157.500

Υπόλοιπο λήξης (31.12.2006)

367.500

Χορηγηθέντα

450.000

Εξασκηθέντα

277.500

Υπόλοιπο 31.12.2007

540.000

Χορηγηθέντα

-

Εξασκηθέντα

-

Υπόλοιπο 31.12.2008

540.000

Η εύλογη αξία ανά δικαίωμα υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο αποτίμησης Black &
Scholes. Οι σημαντικές μεταβλητές που υπεισέρχονται στο μοντέλο είναι η τιμή μετοχής, η
τιμή εξάσκησης, η μερισματική απόδοση, το επιτόκιο προεξόφλησης και η μεταβλητότητα της
τιμής της μετοχής (volatility). Από την αποτίμηση των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων η
χρήση 01/01-31/12/2008 επιβαρύνθηκε με το ποσό των Ευρώ 207.427.
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22. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα περιστατικά τα οποία να χρήζουν ειδικής μνείας με την εξαίρεση του
ακόλουθου:
Αναφορικά με την θυγατρική της εταιρείας PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL , η οποία
εδρεύει στην Ρουμανία ,ενόψει της ύφεσης που πλήττει την συγκεκριμένη αγορά διερευνάται,
κατόπιν σχετικών εισηγήσεων που έχουν λάβει χώρα ,

η πιθανότητα λύσεως αυτής και

διαμόρφωσης εναλλακτικού τρόποιυ δραστηριοποίησης του Ομίλου στην τοπική αγορά.

23. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση
λειτουργία της εταιρείας και του Ομίλου.
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής :
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
PROFILE AEBEΠ
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD

2006-2008
2003-2008
2005-2008
2006-2008
2001-2008

24. Συμμετοχές σε θυγατρικές Εταιρίες
Έδρα

Ποσοστό

Σχέση
Ενοποίησης

Μέθοδος
Ενοποίησης

Αθήνα
Ρουμανία
Αθήνα

50,18%
100,00%
96,06%

Άμεση
Άμεση
Άμεση

Ολική
Ολική
Ολική

Κύπρος

100,00%

Άμεση

Ολική

Επωνυμία
ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΦΡΑΝΤΣΑΪΖ ΕΠΕ
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
GLOBAL SOFT AE
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE
CYPRUS LTD
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25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η εταιρεία είχε συναλλαγές προς και από τις θυγατρικές της κατά την 31.12.2008 και
31.12.2007
ως ακολούθως:
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις και άλλα
έσοδα
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS)
LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE
ΕΠΕ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
Σύνολο

Ενδοεταιρικές αγορές
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS)
LTD
GLOBAL SOFT A.E
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE
ΕΠΕ
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
Σύνολο

31.12.2008
77.338

31.12.2007
715

7.447

14.732

570.829
655.614

424.672
440.119

31.12.2008

-

31.12.2007

-

102.850
280

42.275
16.104

55.000
158.130

24.605
82.984

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες
επιχειρήσεις κατα
την λήξη της τρέχουσας χρήσης αναλύονται ως παρακάτω:
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα (απαιτήσεων)
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS)
LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE
ΕΠΕ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
Σύνολο

31.12.2008
80.401

31.12.2007
3.063

149.382

140.477

40.253
270.036

132.886
34.265
310.691

Ενδοεταιρικά υπόλοιπα (υποχεώσεων)
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE
ΕΠΕ
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS)
LTD
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
GLOBAL SOFT A.E
Σύνολο

31.12.2008

31.12.2007
-

115

-

15.136
15.251

2.951
2.951
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26. Αμοιβές προς τα Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
Οι Αμοιβές προς τα Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης κατά τη χρήση 01.01.31.12.2008 ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ:
Όμιλος
Εταιρεία

815.242
815.242

Οι υπογράφοντες

Στασινόπουλος Χαράλαμπος
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διεθ. Σύμβουλος
ΑΔΤ Σ 577589

Μπαρμπάτος Σπυρίδων
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΑΔΤ ΑΕ077416
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Φιλιππή Αικατερίνη
Διευθύντρια Λογιστηρίου
ΑΔΤ Χ000774

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Συνοπτικά
ετήσια
στοιχεία
ενοποιημένη και μη βάση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Πληροφορίες άρθρου 10 ν. 3401/2005
Κατωτέρω ακολουθούν οι πληροφορίες του άρθρου 10 του ν. 3401/2005, τις οποίες
η Εταιρεία δημοσίευσε ή κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό, κατά την διάρκεια της
χρήσεως 2008 και αφορούν σε κινητές αξίες της Εταιρείας, στην Εταιρεία ή τις
οργανωμένες αγορές στις οποίες είναι εισηγμένες οι εν λόγω κινητές αξίες. Οι εν
λόγω πληροφορίες ενσωματώνονται στην παρούσα ετήσια οικονομική έκθεση μέσω
παραπομπών και ειδικότερα με την παράθεση πίνακα αντιστοίχισης των εν λόγω
παραπομπών, ώστε να μπορούν οι επενδυτές να εντοπίζουν ευχερώς τις επιμέρους
πληροφορίες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

03/01/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

03/01/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

04/01/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

04/01/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

07/01/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

07/01/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

08/01/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

08/01/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

08/01/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

08/01/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

08/01/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

08/01/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr
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PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008
08/01/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

08/01/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

08/01/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

09/01/2008

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Ν.3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

23/01/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

23/1/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

28/1/2008

Η PROFILE ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΤΟ 1Ο
LEASING CONGRESS

www.profile.gr
www.ase.gr

07/02/2008

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ 2η ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ, MEFTEC, ΣΤΟ
ΜΠΑΧΡΕΙΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

13/03/2008

PROFILE: ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΑΜ ΑΕ, ΥΨΟΥΣ 1,4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

www.profile.gr
www.ase.gr

14/03/2008

Η PROFILE ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ 13ου
BANKING FORUM ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

www.profile.gr
www.ase.gr

14/03/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

www.profile.gr
www.ase.gr

17/03/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.ase.gr

17/3/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.ase.gr

17/3/2008

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

www.profile.gr
www.ase.gr

18/03/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ
19/03/2008

www.profile.gr
www.ase.gr

18/03/2008

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2007

www.ase.gr

18/03/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

www.profile.gr
www.ase.gr

18/03/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

www.profile.gr
www.ase.gr

21/03/2008

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

www.profile.gr
www.ase.gr

03/04/2008

Η PROFILE ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ 1ου BANKING
FORUM ΚΥΠΡΟΥ

www.profile.gr
www.ase.gr

08/04/2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

www.profile.gr
www.ase.gr

08/04/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

www.profile.gr
www.ase.gr

10/04/2008

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ON- LINE
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ PROFILE
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ 13ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

www.profile.gr
www.ase.gr
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PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008
ΠΑΝΟΡΑΜΑ
10/04/2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

www.profile.gr
www.ase.gr

16/04/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

08/05/2008

PROFILE: ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ €6,5 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ
ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

www.profile.gr
www.ase.gr

08/05/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

15/05/2008

PROFILE ΚΑΙ SUNGARD ΕΠΙΣΗΜΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ PRMIA

www.profile.gr
www.ase.gr

19/05/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

26/05/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ
27/05/2008

www.profile.gr
www.ase.gr

26/05/2008

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008

www.ase.gr

26/05/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

www.profile.gr
www.ase.gr

26/05/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

www.profile.gr
www.ase.gr

28/05/2008

Η PROFILE ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

30/05/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

05/06/2008

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

www.profile.gr
www.ase.gr

06/06/2008

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2007
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

www.profile.gr
www.ase.gr

10/06/2008

ΟΙ PROFILE- SUNGARD ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ 1ου
RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE
CONFERENCE

www.profile.gr
www.ase.gr

18/06/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

27/06/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PROFILE ΑΕΒΕ

www.profile.gr
www.ase.gr

27/06/2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

www.profile.gr
www.ase.gr

30/06/2008

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

www.profile.gr
www.ase.gr

30/06/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2007

www.profile.gr
www.ase.gr

31/07/2008

Η PROFILE ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ/
ΕΚΘΕΣΗ SIBOS 2008, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

www.ase.gr

27/08/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ
28/08/2008

www.profile.gr
www.ase.gr

27/08/2008

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008

www.profile.gr

90

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008
www.ase.gr
27/08/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

www.profile.gr
www.ase.gr

27/08/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

www.profile.gr
www.ase.gr

02/09/2008

ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2008

www.profile.gr
www.ase.gr

02/09/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

www.profile.gr
www.ase.gr

02/09/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

www.profile.gr
www.ase.gr

12/09/2008

Η PROFILE ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΛΥΣΗ
FMS ΣΤΟ SIBOS 2008

www.profile.gr
www.ase.gr

19/09/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

19/09/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

22/09/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

22/09/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

24/09/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

24/09/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr

24/09/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

25/09/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.ase.gr

29/09/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.ase.gr

30/09/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

30/09/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

30/09/2008

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

01/10/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

02/10/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

03/10/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

03/10/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

03/10/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr
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PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008
06/10/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

06/10/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

07/10/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

07/10/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

07/10/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

09/10/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

09/10/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

09/10/2008

Η PROFILE ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΟ €4,8 ΕΚΑΤ.
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

www.profile.gr
www.ase.gr

15/10/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

15/10/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

23/10/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

23/10/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

23/10/2008

Η PROFILE ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ TicketLink CRS
ΣΤΗΝ 24η PHILOXENIA 2008

www.profile.gr
www.ase.gr

24/10/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

24/10/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

27/10/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

27/10/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

29/10/2008

H PROFILE ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ORACLE ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

www.profile.gr
www.ase.gr

30/10/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

30/10/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

05/11/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

05/11/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.ase.gr

06/11/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

06/11/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
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PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008
www.ase.gr
07/11/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

07/11/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

13/11/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

13/11/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

20/11/2008

PROFILE: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
TMA SYSTEMS

www.profile.gr
www.ase.gr

27/11/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ
28/11/2008

www.profile.gr
www.ase.gr

27/11/2008

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2008

www.profile.gr
www.ase.gr

27/11/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

www.profile.gr
www.ase.gr

27/11/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

www.profile.gr
www.ase.gr

02/12/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

02/12/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

12/12/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

12/12/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.profile.gr
www.ase.gr

18/12/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr

18/12/2008

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

www.ase.gr

18/12/2008

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.
3556/2007

www.profile.gr
www.ase.gr
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ακροτελεύτια αναφορά
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού
Ελεγκτή και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς επίσης και οι
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή

και

οι

εκθέσεις

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

των

εταιρειών

που

ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι
καταχωρημένες στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.profile.gr
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