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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφος 3 και το Καταστατικό
της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις για την δεύτερη
κλειόμενη δωδεκάμηνη χρήση 2011 (πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση από 14.4.2009 έως
31.12.2010).
ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΤΟΣ - ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η στρατηγική της Εταιρείας εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του ομίλου ALTEC, η
οποία τη χρήση 2011 ήταν επικεντρωμένη στην επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου συνολικής
ανασυγκρότησης των δραστηριοτήτων του. Ο όμιλος έχει επικεντρώσει τις δραστηριότητές του
σε δύο βασικούς τομείς, το Τυποποιημένο Εμπορικό Λογισμικό (Software) και τις
Ολοκληρωμένες Λύσεις (Integration).
Παρά την οικονομική κρίση οι προοπτικές για την Εταιρεία μπορεί να είναι ευνοϊκές.
Δεδομένου ότι και το 2012 θα είναι έτος ύφεσης, είναι σαφές ότι η αντιμετώπιση της κρίσης θα
απαιτήσει σε όλους τους τομείς της οικονομίας τον περιορισμό των δαπανών και την αύξηση
της αποτελεσματικότητας. Αυτό προϋποθέτει εντονότερη και ευρεία χρήση της τεχνολογίας.
Πολλές από τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν χωρίς τη
συστηματική χρήση της τεχνολογίας (ηλεκτρονικά τιμολόγια, ταμειακά συστήματα,
ηλεκτρονικές προμήθειες, ηλεκτρονική συνταγογράφηση κλπ.). Επιπλέον, από την
ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ αναμένεται να
διατεθούν σημαντικά κονδύλια για τον
εκσυγχρονισμό της οικονομίας και του Κράτους. Συνεπώς, υπάρχουν ευκαιρίες στις εταιρείες
Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των Ολοκληρωμένων Λύσεων.
Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την λειτουργία της επιχείρησης είναι οι καθυστερήσεις
που παρατηρούνται στην αξιολόγηση και κατακύρωση των έργων του Δημόσιου Τομέα, ο
οποίες αναμένουμε να ξεπεραστούν μετά τις Εθνικές Εκλογές και με την συγκρότηση σταθερής
κυβέρνησης.
Η είσπραξη απαιτήσεων από τον Ιδιωτικό και Τραπεζικό τομέα δεν παρουσιάζει αποκλίσεις
ενώ αντιμετωπίζονται οι συνήθεις καθυστερήσεις του Δημοσίου Τομέα.
Σε ότι αφορά τις πληρωμές προμηθευτών, έχει σημειωθεί μια επιτάχυνση του ρυθμού
αποπληρωμής τους. Όμως, στα έργα του Δημοσίου Τομέα, η Εταιρεία εμμένει σταθερά στην
πολιτική αντιστοίχισης των πληρωμών των προμηθευτών με την είσπραξη των αντίστοιχων
απαιτήσεων από το Δημόσιο για την αποφυγή δημιουργίας χρηματοδοτικών κενών.
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Όπως προκύπτει από τα αριθμητικά δεδομένα των Οικονομικών Καταστάσεων της
31.12.2011, ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρίας την χρήση που έκλεισε διαμορφώθηκε σε € 6,2
εκ. έναντι 11.9 την προηγούμενη υπερδωδεκάμηνη χρήση (14.4.2009-31.12.2010) τα μικτά
κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 3.3 εκ. έναντι 2.7 την προηγούμενη υπερδωδεκάμηνη χρήση
(14.4.2009-31.12.2010) τα δε αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € (2,4) εκ. έναντι
€ (7,7) εκ. την προηγούμενη υπερδωδεκάμηνη χρήση.
Η εικόνα της πορείας της Επιχείρησης προκύπτει από τους παρακάτω αριθμοδείκτες
Αριθμοδείκτες
Γενική Ρευστότητα

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μικτό περιθώριο κέρδους

Μικτά κέρδη χρήσεως
Καθαρές Πωλήσεις

Καθαρό περιθώριο κέρδους

1/1-31/12/2011
19,400,431
104.13%
18,631,296

14/4/2009-31/12/2010
24,706,199 119.32%
20,705,116

3,289,114
6,196,842

53.08%

2,654,220
11,900,657

22.30%

Αποτελέσματα προ φόρων
Καθαρές Πωλήσεις

-2,418,499
6,196,842

-39.03%

-7,688,573
11,900,657

-64.61%

Αποτελέσματα προ φόρων
Σύνολο Καθαρής Θέσης

-2,418,499
2,460,586

-98.29%

-7,688,573
4,396,710

Διάρθρωση Κεφαλαίων

Σύνολο Καθαρής Θέσης
Συνολικά Κεφάλαια

2,460,586
33,091,340

7.44%

4,396,710
37,968,131

11.58%

Εσωτερική Αξία Μετοχής

Σύνολο Καθαρής Θέσης
Αριθμός Μετοχών

2,460,586
105,000

23.43

4,396,710
105,000

41.87

Δείκτης συνολικού Χρέους

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης

30,630,754
2,460,586

1244.86%

33,571,421
4,396,710

763.56%

Αποδοτικότητα Ιδίων
Κεφαλαίων

174.87%

Δεδομένου ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι μικρότερο από το μισό
(½) του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγο συσσωρευμένων ζημιών της τρέχουσας και
της προηγούμενης χρήσης , συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του
Ν.2190/1920.

4

ALTEC INTEGRATION
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Κατά την κλειόμενη χρήση η Εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικής αξίας 8.7
χιλιάδων ευρώ.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2011 απασχολούσε 80 άτομα.
Μια από τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία την Εταιρεία είναι η διαρκής
επιμόρφωση του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των
λειτουργιών και δραστηριοτήτων της.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την αφήνουν εκτεθειμένη σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους όπως τον κίνδυνο αγοράς, τον πιστωτικό κίνδυνος και τον κίνδυνο ρευστότητας. Το
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου εστιάζει στο μη προβλέψιμο των χρηματοοικονομικών αγορών
και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσμενείς επιδράσεις στις επιδόσεις της Εταιρείας στο
χρηματοοικονομικό πεδίο. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό τμήμα
διαχείρισης διαθεσίμων, το οποίο αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθμίζει τους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από απαιτήσεις
και διαθέσιμα. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, πέραν των εμπορικών
υποχρεώσεων, αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τραπεζικά και
ομολογιακά δάνεια. Με τα ανωτέρω προϊόντα χρηματοδοτούνται κυρίως οι ανάγκες σε κεφάλαιο
κίνησης. Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται
κατωτέρω.
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος αυτός κρίνεται περιορισμένος καθώς, η Εταιρεία λειτουργεί μόνο στην Ελληνική
αγορά. Η Εταιρεία δεν έχει στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το
Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος. Επίσης δεν
υπάρχουν ανειλημμένες ή προγραμματισμένες μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές σε νόμισμα
διαφορετικό του Ευρώ.
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(ii) Ταμειακών ροών και δίκαιης αξίας επιτοκίου κινδύνου
Η Εταιρεία, πέραν των περιορισμένων προθεσμιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως,
δεν έχει άλλα σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού. Την 31 Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις
προθεσμιακές καταθέσεις, λόγου του περιορισμένου μεγέθους αυτών, εάν το Euribor είχε
αυξηθεί/μειωθεί κατά 1,5%, η επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης εκτιμάται μη σημαντική.
Ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται από τις δανειακές του υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αυτές
υπόκεινται σε μεταβλητά επιτόκια και εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών
επιτοκίου. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμφωνίες αντιστάθμισης (hedging) του επιτοκιακού
κινδύνου. Λόγω του γεγονότος ότι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας είναι οι πιστώτριες τράπεζες, η
αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού από τον Όμιλο εξαρτάται από τις μεταξύ αυτών συνεννοήσεις.
(iii) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πιστωτικούς κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από τις εμπορικές
απαιτήσεις από πελάτες και τους πιστωτικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν αυτοί. Οι
απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Επίσης
σημαντικό μέρος των εμπορικών απαιτήσεων αφορά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δίκαιου. Η
χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση, η
οποία δεν αναμένει σημαντική χρηματοοικονομική ζημιά από αυτή την κατηγορία πελατών,
καθώς με βάση την προηγούμενη εμπειρία παρότι καθυστερεί η τακτοποίηση των συγκεκριμένων
απαιτήσεων, θεωρούνται ασφαλούς είσπραξης.
Δεδομένου του χαμηλού όγκου των πωλήσεων της περιόδου, οι απαιτήσεις πελατών προέρχονται
κυρίων από πωλήσεις των προηγουμένων χρήσεων για τις οποίες έχουν διενεργηθεί προβλέψεις.
Η Διοίκηση εξετάζει και αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών σε ατομική βάση
και προκειμένου να αντιμετωπίσει ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους, προβαίνει σε προβλέψεις για
ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος της περιόδου, η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας
ουσιώδης πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από τις ήδη σχηματισθείσες
προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.
(iv) Κίνδυνος ρευστότητας
Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών
διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών γραμμών. Λόγω
της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων και της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που
αντιμετωπίζει ο Όμιλος, η δυνατότητα χρηματοδότησης εξαρτάται από τις πιστώτριες τράπεζες.
Με το ίδιο σκεπτικό, η διαχείριση της ρευστότητας για την ικανοποίηση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων εξαρτάται ομοίως από τις παρεχόμενες γραμμές από τις
πιστώτριες τράπεζες.
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(v) Εύλογη αξία
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κυκλοφορούν στο εμπόριο στις ενεργές
αγορές (όπως οι εμπορικές συναλλαγές και διαθέσιμοι για πώληση τίτλοι) είναι βασισμένη στις
τιμές αγοράς την ημερομηνία ισολογισμού. Η αναφερόμενη τιμή της αγοράς που χρησιμοποιείται
για χρηματοοικονομικούς σκοπούς από τον Όμιλο είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ KAI ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Συνοπτικά, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες του
Ομίλου ALTEC, είναι οι παρακάτω:
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (Προϊόντα, Υπηρεσίες, Πάγια) ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:

Α. Συνδεδεμένα πρόσωπα
ALTEC ΑΒΕΕ
ALTEC SOFTWARE ΑΕ
OTS AE
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
SYSWARE ROMANIA SRL
Κοινοπραξία Ολοκληρωμένων Έργων Πληροφορικής
Β. Διευθυντικά στελέχη-Μέλη Διοίκησης

Πωλήσεις
προς
Αγορές από
συνδεδεμένα συνδεδεμένα
πρόσωπα
πρόσωπα

1.035.008
29.647
16.526
171
0
0
0
1.081.352

837.471
0
182.964
0
0
0
0
1.020.435

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
από
προς
συνδεδεμένα συνδεδεμένα
πρόσωπα
πρόσωπα

3.056.030
0
121.988
0
3.007.485
0
0
5.615.051

0
22.704
218.631
0
0
0
0
241.335

Οι ανωτέρω συναλλαγές καθώς και τα υπόλοιπα αφορούν πωλήσεις - αγορές και παροχή
υπηρεσιών προς και από τις συνδεδεμένες εταιρίες, οι οποίες γίνονται σε κανονικές τιμές αγοράς.
Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους περιόδου είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε
μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί η ληφθεί εγγυήσεις για της παραπάνω απαιτήσεις.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος Χ. Αθανασούλης
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ» , οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της
31ης Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση 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, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς
και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν 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 ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
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Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων, όπου
περιγράφεται το γεγονός ότι επειδή το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι
μικρότερο από το μισό (½) του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, συντρέχει η περίπτωση
εφαρμογής του άρθρου 47 του Ν.2190/1920.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην
παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις,
στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΘΗΝΑ 29/03/2012

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 14001
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥΔΕΝ 8
Αρ Μ ΣΟΕΛ 101
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ALTEC INTEGRATION
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σημ.
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

7
8

Μεικτά κέρδη
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)

9
10
11
12

Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)

14

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

15

Καθαρό κέρδος
Λοιπά συνολικά έσοδα (μετά από φόρους)
Συνολικά έσοδα

1.1. 31.12.2011

14.4.2009 31.12.2010

6.196.842
(2.907.728)

11.900.657
(9.246.437)

3.289.114

2.654.220

(613.413)
(2.736.687)
(1.222.675)
(120.007)

(1.413.482)
(4.836.135)
(2.581.263)
(15.301)

(1.403.668)

(6.191.961)

(1.014.831)

(1.496.612)

(2.418.499)

(7.688.573)

482.375

1.774.148

(1.936.124)

(5.914.425)

0

0

(1.936.124)

(5.914.425)

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ALTEC INTEGRATION
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σημ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Ασώματα πάγια στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

16
17

31.12.2011

31.12.2010

319.623
11.108.971
5.792
2.256.523

354.751
11.127.242
5.792
1.774.148

13.690.909

13.261.932

2.686.483
12.886.247
2.833.936
993.765

3.210.502
15.280.468
5.386.863
828.365

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

19.400.431

24.706.199

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

33.091.340

37.968.131

22

10.300.000
11.135
(7.850.549)
2.460.586

10.300.000
11.135
(5.914.425)
4.396.710

23
24

11.570.445
429.013

12.460.890
405.415

11.999.458

12.866.305

25
23

2.784.353
12.629.275

4.371.927
14.176.508

23
26

1.779.556
1.438.112

889.110
1.267.571

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

18.631.296

20.705.116

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

33.091.340

37.968.131

15

Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα

18
19
20
21

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό και λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ALTEC INTEGRATION
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τακτικό &
λοιπά
αποθεματικά

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο, 14.4.2009
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου
Συνολικά έσοδα περιόδου

0

0

0

0

Αρχικά καταβληθέν κεφάλαιο
Εισφερόμενο κεφάλαιο από απόσχιση κλάδου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

60.000
240.000
10.000.000

11.135

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2010

10.300.000

11.135

Τακτικό &
λοιπά
αποθεματικά

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2011

Σύνολο

0
(5.914.425)
(5.914.425)

0
(5.914.425)
(5.914.425)

(5.914.425)

60.000
251.135
10.000.000
0
4.396.710

Σωρευμένα
κέρδη /
(ζημίες)

Σύνολο

10.300.000

11.135

(5.914.425)

4.396.710

0

0

(1.936.124)
(1.936.124)

(1.936.124)
(1.936.124)

10.300.000

11.135

(7.850.549)

2.460.586

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου
Συνολικά έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Σωρευμένα
κέρδη /
(ζημίες)

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ALTEC INTEGRATION
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1.1. 31.12.2011

14.4.2009 31.12.2010

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως προ φόρων

(2.418.499)

(7.688.573)

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Έσοδα από επενδύσεις και πιστωτικοί τόκοι
(Κέρδη)/Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

62.076
23.598
1.016.083
(1.251)
0
(1.317.994)

47.579
(179.391)
1.496.623
(11)
(692)
(6.324.465)

524.019
2.394.221
2.552.927

1.475.832
6.482.121
(2.443.737)

(1.587.574)
(710.398)
0
(135.143)

(1.401.967)
25.523
0
(779.130)

1.720.058

(2.965.823)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Είσπραξη / (πληρωμή) εγγυήσεων

(8.678)
0
1.251
0

(27.389)
872
11
(5.792)

Ταμειακές εισροές / (εκροές) για επενδυτικές
δραστηριότητες

(7.426)

(32.297)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου
Εξοφλήσεις δανείων

0
(1.547.232)

10.060.000
(6.233.515)

Ταμειακές εισροές / (εκροές) για χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

(1.547.232)

3.826.485

165.400
828.365
993.765

828.365
0
828.365

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Εμπορικές υποχρεώσεις (πλην τραπεζών)
Λοιπές υποχρεώσεις
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες
Τόκοι πληρωθέντες
Ταμειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές
δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση/ μείωση χρηματικών διαθεσίμων
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων
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ALTEC INTEGRATION
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρεία ιδρύθηκε την 14.4.2009, πήρε αριθμό Μ.Α.Ε. 68010/01ΑΤ/Β/09/161 και
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με την επωνυμία «ALTEC
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ALTEC INTEGRATION A.E.». Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ με
διεύθυνση: Πάτμου 12 - Μαρούσι, Τ.Κ. 151 23.
Η ALTEC INTEGRATION A.E., εφεξής η «Εταιρεία», είναι μέλος του ομίλου ALTEC («ο
Όμιλος») ο οποίος απαρτίζεται από ένα σύνολο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ρουμανία και Βουλγαρία) και παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες
στην στον χώρο των επικοινωνιών και της πληροφορικής. Η Μητρική εταιρεία του Ομίλου
είναι η ALTEC Α.Β.Ε.Ε., οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στην αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του,
αναφέρονται τα ακόλουθα:
•

Σκοποί της Εταιρείας είναι:
1. Η μελέτη και παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων παντός είδους ηλεκτρονικών
συστημάτων σε Οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
καθώς και παροχή όλων των απαραιτήτων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, την
εφαρμογή, την λειτουργία και την υποστήριξη των έργων.
2. Η εμπορία, συντήρηση και επισκευή κάθε είδους συστημάτων πληροφορικής και
επικοινωνιών καθώς και κάθε είδους συστημάτων αυτοματισμού γραφείου και εν
γένει, ηλεκτρονικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας ή και τμημάτων τους ή
ανταλλακτικών αυτών.
3. Η μελέτη, ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
4. Η μελέτη και εφαρμογή ψηφιακών δικτύων φωνής και δεδομένων.
5. Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων δομημένης
καλωδίωσης.
6. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και
συστημάτων επικοινωνίας.
7. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από το εσωτερικό συγκροτημάτων,
μηχανημάτων, συσκευών και συναφών ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών με σκοπό
την μεταπώληση τους.
8. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, που έχουν τους
ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς
επιχειρήσεις.
14

ALTEC INTEGRATION
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και
συντήρηση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.
10. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Ιδιωτικού και Δημοσίου
τομέα που αφορούν
11. Η συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ΝΠΔΔ καθώς και όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμετοχή σε Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα, που
αφορούν την έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
9.

•

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία
καταχώρισης της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

•

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ διαιρούμενο σε
χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ εκάστη. Με την
απόσχιση κλάδου από τη Μητρική εταιρεία ALTEC ABEE, το μετοχικό κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά 240.000 ευρώ. Περαιτέρω, συντελέστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
κατά 10.000.000 ευρώ και το σύνολο αυτού ανέρχεται σε 10.300.000 ευρώ.

•

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη με πενταετή θητεία.

•

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι την
πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέχρι την 30
Ιουνίου 2011, αποτελείται από τους παρακάτω:
α) Αθανάσιο Αθανασούλη
β) Σπυρίδωνα Παμπουκίδη και
γ) Νικήτα Κατσάρα

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας ήταν 80 εργαζόμενοι
(2010: 98).
Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 εγκρίθηκαν για
έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 27 Μαρτίου 2012.
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2.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (‘ΔΠΧΑ’) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ και τον ΚΝ 2190/1920 που εφαρμόζεται για τις εταιρείες που
δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την
αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Δεδομένου ότι η Εταιρεία προέκυψε
από μετασχηματισμό (business combination), ορισμένα άυλα στοιχεία ενεργητικού
αποτιμήθηκαν με βάση τις εύλογες αξίες τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 38 "Άυλα
Περιουσιακά Στοιχεία". Περισσότερες εξηγήσεις δίδονται παρακάτω, στη σημείωση 17.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και υποθέσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
αρχών της Εταιρείας. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι πολύπλοκοι, ή
τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις,
αναφέρονται στη σημείωση 5.
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές
αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών στοιχείων.
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων αναφέρονται παρακάτω.
2.1

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις
αξίες κτήσεώς τους. Η θετική αναπροσαρμογή της αξίας τους καταχωρείται σε ειδικό
αποθεματικό αναπροσαρμογής στα Ίδια Κεφάλαια και η αρνητική καταχωρείται στα
Αποτελέσματα Χρήσης, εκτός αν υφίσταται αποθεματικό αναπροσαρμογής οπότε μειώνει αυτό.
Διενεργούνται αποσβέσεις ανάλογα με την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή τους.
Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από την
τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων
αγοράς, καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και
έτοιμο για την κατά προορισμό χρήση του. Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε
σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα
μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των
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επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων
καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται.
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.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, με βάση την σταθερή μέθοδο
απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής,
κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων

14-50

έτη

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις

10-15

έτη

Μεταφορικά μέσα

5-20

έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

5-15

έτη

Οι εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται με βάση τα έτη διάρκειας της σχετικής
σύμβασης μισθώσεως. 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 στα αποτελέσματα.
Κέρδη και ζημιές από διάθεση πάγιων στοιχείων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις με
τη λογιστική τους αξία και αναγνωρίζονται στο κονδύλι ‘Λοιπά έσοδα / (έξοδα)’ στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
2.2

Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

2.2.1 Λογισμικά προγράμματα
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 λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή
επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές
τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του
λογισμικού.

17

ALTEC INTEGRATION
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

Οι αποσβέσεις των ασώματων ακινητοποιήσεων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων
με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η
εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως:
Ασώματες ακινητοποιήσεις
2.2.2

5-20

έτη

Συμβάσεις με πελάτες και πελατειακές σχέσεις

Οι συμβάσεις και οι πελατειακές σχέσεις που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων,
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Οι συμβάσεις και
οι πελατειακές σχέσεις δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις αλλά εξετάζονται για απομείωση την
ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων.
2.3

Απομείωση αξίας μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία
ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζημία απομείωσης, 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 απομείωσής 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 αυτού. 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 ενεργούν οικειοθελώς, μετά από την
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης
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. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί
το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης
της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές
ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
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.
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2.4

Αποθέματα

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως ή του
κόστους παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη με το κόστος διάθεσης των
αποθεμάτων. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου
όρου και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων και τις δαπάνες μεταφοράς
τους στην τοποθεσία που βρίσκονται.
2.5

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων
και των ζημιών αποµείωσης. Οι ζημιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις)
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία 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 ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων µε το πραγματικό
επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως.
2.6

Διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι
καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές
υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της διαχείρισης των διαθεσίμων του Ομίλου περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της
κατάστασης ταμειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων.
2.7

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασμένες σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με τη
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού, τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που
είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με τη συναλλαγματική
ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν
από τη μετατροπή καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.
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2.8

Μετοχικό Κεφάλαιο

Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα
αποδοτέο στην έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου
ποσού.
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των
σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων.
2.9

Δάνεια

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής
πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα στην
αποσβεσθείσα τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας
εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των
δανείων.
2.10 Μισθώσεις
Οι μισθώσεις στις οποίες ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων και των ωφελειών της ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που
γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον
εκμισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης.
2.11 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που
ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων
κερδών του Ομίλου όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα 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.
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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.
2.12 Δικαιώματα εργαζομένων
Η υποχρέωση προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από την Εταιρεία, για την μελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται 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. Το χρησιμοποιούμενο επιτόκιο
προεξόφλησης είναι ίσο με την απόδοση, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, των
μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές
χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτιμήσεως των εκτιμώμενων μονάδων
υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της
περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση
αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν
δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της περιόδου, τους τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το
κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα
συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση
πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη
αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, αναγνωρίζονται πάνω στην μέση υπολειπόμενη
διάρκεια της περιόδου παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται
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σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε περιόδου εάν, κατά την έναρξη της
περιόδου υπερβαίνουν το 10 % της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι
υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται.
2.13 Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα
που αφορά στον ιδιωτικό τομέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και
ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το
μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την
Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την
καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν
έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση
αυτό το πρόγραμμα.
2.14 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η Εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως
αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να
τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού.
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.
2.15 Χρηματοοικονομικά εργαλεία
Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές
καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της
βραχυπρόθεσμης φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η
εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά
βιβλία της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι τα επιτόκια που
καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα
επιτόκια της αγοράς και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής
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της αξίας στην οποία απεικονίζονται αυτές οι υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί
χρηματοοικονομικά παράγωγα.
2.16 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον
αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από την
παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την
αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που
προσφέρονται.
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το
υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν
καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία.
2.17 Έξοδα
2.17.1

Λειτουργικές μισθώσεις

Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου.
2.17.3

Κόστος χρηματοδότησης

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
2.18 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
2.18.1 Ταξινόμηση
Η Εταιρεία κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και (β) δάνεια και απαιτήσεις. Η ταξινόμηση
εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο απέκτησαν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Η διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
της κατά την αρχική αναγνώριση.
(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων είναι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται
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για εμπορία. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται στην κατηγορία αυτή
εάν έχουν αποκτηθεί κυρίως για το σκοπό της πώλησης σε βραχυπρόθεσμη βάση. Τα παράγωγα
ταξινομούνται επίσης ως προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση εάν δεν πληρούν τα κριτήρια
της αντισταθμιστικής λογιστικής. Τα στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται
στο κυκλοφορούν ενεργητικό.
(β) Δάνεια και απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με
σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά.
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από αυτά των οποίων η λήξη είναι
μεγαλύτερη των 12 μηνών μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Τα εν λόγω στοιχεία
ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις
περιλαμβάνονται στα κονδύλια ‘Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις’, ‘Εμπορικές απαιτήσεις’,
‘Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις’ και ‘Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα’ της κατάστασης
οικονομικής θέσης. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις που ταξινομούνται ως επενδύσεις που
διατηρούνται μέχρι τη λήξη τους και διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία.
2.18.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση
Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται
κατά την ημερομηνία της συναλλαγής - την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται
να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην
εύλογη αξία τους συν το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία, και το κόστος της συναλλαγής
εγγράφεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και
η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας. Τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων αποτιμώνται στη συνέχεια στην εύλογη αξία. Αναφορικά με τα δάνεια και τις
απαιτήσεις, η μεταγενέστερη αποτίμηση γίνεται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας της κατηγορίας
‘Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων’, παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο κονδύλι
‘Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)’ κατά την περίοδο στην οποία προκύπτουν. Τα έσοδα από
μερίσματα από τα εν λόγω στοιχεία αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο
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κονδύλι ‘Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)’, όταν το δικαίωμα της Εταιρείας να λαμβάνει
πληρωμές κατοχυρώνεται.
2.19 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό
παρουσιάζεται στην κατάσταση της οικονομικής θέσης, όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό
δικαίωμα συμψηφισμού και υπάρχει η πρόθεση τακτοποίησης σε καθαρή βάση, ή ρευστοποίησης
του περιουσιακού στοιχείου εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση.
2.20 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία αξιολογεί στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική
ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση αξίας και
προκύπτουν ζημίες απομείωσης μόνον όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης της
αξίας του ως αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική
αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (ζημιογόνο γεγονός) και εκείνο το ζημιογόνο γεγονός (ή
γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου ή ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να
εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να καθορίσει ότι υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι
υπάρχει ζημία απομείωσης περιλαμβάνουν:
(α) σημαντική οικονομική δυσχέρεια του εκδότη ή του οφειλέτη,
(β) παραβίαση της σύμβασης, όπως αθέτηση ή πλημμέλεια στις πληρωμές τόκου ή κεφαλαίου,
(γ) η Εταιρεία, για οικονομικούς ή νομικούς λόγους που σχετίζονται με την οικονομική δυσχέρεια
του δανειολήπτη, χορηγεί στον δανειολήπτη δικαίωμα υπαναχώρησης που ο δανειστής σε
διαφορετική περίπτωση δεν θα εξέταζε,
(δ) καθίσταται πιθανό ότι ο δανειολήπτης θα πτωχεύσει ή θα προχωρήσει σε σημαντική
αναδιοργάνωση,
(ε) η εξαφάνιση μιας ενεργούς αγοράς για το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο λόγω
οικονομικών δυσχερειών, ή
(στ) εμφανή στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει μετρήσιμη μείωση στις εκτιμώμενες μελλοντικές
ταμιακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από την
αρχική αναγνώριση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, αν και η μείωση δεν μπορεί ακόμα να
προσδιοριστεί με τα επιμέρους χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο,
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
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(i) δυσμενείς μεταβολές στην κατάσταση πληρωμών των δανειοληπτών στο χαρτοφυλάκιο, και
(ii) εθνικές ή τοπικές οικονομικές συνθήκες που συσχετίζονται με καθυστερήσεις στην
εξυπηρέτηση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου.
Η Εταιρεία αξιολογεί το κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης.
Το ποσό της ζημίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του ενεργητικού
στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρώντας
μελλοντικές πιστωτικές ζημίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένων με το αρχικό
πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου μειώνεται και το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Εάν ένα δάνειο έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για την
μέτρηση της ζημίας απομείωσης είναι το τρέχον πραγματικό επιτόκιο που καθορίζεται σύμφωνα
με τη σύμβαση. Στην πράξη, η Εταιρεία μπορεί να μετρά την απομείωση ενός στοιχείου
χρησιμοποιώντας μία εμφανή αγοραία τιμή.
Εάν, σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση μπορεί
να συνδεθεί αντικειμενικά με γεγονός που επήλθε μετά την αναγνώριση της απομείωσης (όπως η
βελτίωση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη), η αντιστροφή της
ζημίας απομείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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3.

ΝΕΑ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Νέα Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες και τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2011
- Διερμηνεία 14 «Δ.Λ.Π. 19 - Περιορισμοί στα περιουσιακά στοιχεία καθορισμένων παροχών,
ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης και αλληλεπίδραση αυτών» (Τροποποίηση
«Προκαταβολές ελάχιστων απαιτήσεων χρηματοδότησης» Νοέμβριος 2009, σε ισχύ για
χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2011 και μετά).
Η τροποποίηση καταργεί μία ακούσια συνέπεια της Διερμηνείας που αφορά τις εθελοντικές
προκαταβολές όταν υπάρχει ελάχιστη χρηματοδοτική απαίτηση για ένα πρόγραμμα
καθορισμένων παροχών. Επιτρέπει την αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου που αφορά
στην προκαταβολή εισφορών για την κάλυψη των ελάχιστων χρηματοδοτικών απαιτήσεων. Η
τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
- Διερμηνεία 19 «Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μέσω συμμετοχικών τίτλων»
(σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιουλίου 2010 και μετά).
Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το κέρδος ή η ζημία από την εξόφληση υποχρεώσεων με την
έκδοση συμμετοχικών τίτλων, πρέπει να καταχωρείται με βάση την εύλογη αξία, κατά προτίμηση
των συμμετοχικών τίτλων. Η Διερμηνεία δεν είχε επίδρασή στις Οικονομικές Καταστάσεις.
- Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις με
έναρξη από την 1 Φεβρουαρίου 2010 και μετά).
Η τροποποίηση αφορά στο λογιστικό χειρισμό δικαιωμάτων επί μετοχών σε νόμισμα αναφοράς
διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα του εκδότη. Πριν την τροποποίηση τέτοια δικαιώματα
αντιμετωπίζονταν λογιστικά ως υποχρεώσεις παραγώγων προϊόντων. Η τροποποίηση απαιτεί,
εφόσον ικανοποιούνται κάποια κριτήρια, τα δικαιώματα αυτά να αποτυπώνονται στα ίδια
κεφάλαια ανεξάρτητα από το νόμισμα αναφοράς της τιμής άσκησης του δικαιώματος. Η
τροποποίηση δεν είχε επίδρασή στις Οικονομικές Καταστάσεις.
- Δ.Λ.Π. 24 «Συνδεδεμένα Μέρη» (Τροποποίηση) (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2011 και
μετά).
Το αναθεωρημένο πρότυπο παρέχει μερική απαλλαγή για οντότητες που σχετίζονται με το
Δημόσιο, αναθεωρεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και περιλαμβάνει την απαίτηση
γνωστοποίησης δεσμεύσεων που αφορούν σε συνδεδεμένα μέρη. Η τροποποίηση δεν είχε
επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
- Βελτιώσεις σε Δ.Π.Χ.A., Μάιος 2010 (σε ισχύ για τη χρήση με έναρξη την 1 Ιανουαρίου
2011).
Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στις Βελτιώσεις σε Δ.Π.Χ.A., Μάιος 2010 δεν είχαν
επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
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Νέα Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες και τροποποιήσεις που θα τεθούν σε ισχύ μετά το 2011
- Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1
Ιανουαρίου 2015 και μετά).
Το Δ.Π.Χ.Α. 9 καθορίζει πως η οντότητα θα πρέπει να κατατάσσει και να επιμετρά τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις,
συμπεριλαμβανομένων και κάποιων υβριδικών συμβολαίων. Το νέο πρότυπο απαιτεί όλα τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία να:
(α)
ταξινομούνται βάσει του επιχειρησιακού μοντέλου της οντότητας σχετικά με τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών των
στοιχείων.
(β)
αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον των δαπανών συναλλαγής, εκτός από τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, για τα οποία
οι δαπάνες συναλλαγής δεν περιλαμβάνονται.
(γ)
αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία.
(δ)
επενδύσεις σε μετοχές μπορούν να προσδιοριστούν ως αποτιμώμενες «στην εύλογη αξία
μέσω λοιπών συνολικών εσόδων» και μόνο τα μερίσματα θα αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
(ε)
καταργείται η έννοια των ενσωματωμένων παραγώγων για τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου και τα στοιχεία θα
πρέπει να ταξινομούνται και να επιμετρώνται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Το πρότυπο ορίζει, επίσης, ότι, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις θα ταξινομούνται ως
αποτιμώμενες είτε στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων είτε στο αποσβεσμένο κόστος. Για
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιλέγεται να επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων, η μεταβολή στη εύλογη αξία τους που οφείλεται στη μεταβολή του πιστωτικού
κινδύνου των απαιτήσεων θα καταχωρείται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός εάν δημιουργεί ή
αυξάνει μία λογιστική ασυμμετρία. Το ποσό που καταχωρείται στα λοιπά συνολικά έσοδα δε
μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν η υποχρέωση εκκαθαριστεί ή εξοφληθεί.
Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει αυτό το Πρότυπο αλλά δεν αναμένεται να έχει σημαντική
επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
- Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για
χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιουλίου 2011 και μετά).
Η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που έχουν μεταφερθεί αλλά δεν έχουν διαγραφεί και για τυχόν συνεχιζόμενη ανάμειξη σε
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί και εξακολουθούν να
υφίστανται κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία που έγινε η μεταφορά. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει αυτή τη τροποποίηση αλλά
δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
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- Δ.Λ.Π. 12 «Φόρος Εισοδήματος» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1
Ιανουαρίου 2012 και μετά).
Οι τροποποιήσεις παρέχουν μία πρακτική προσέγγιση για την επιμέτρηση αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων όταν ακίνητα επενδύσεων επιμετρώνται σύμφωνα με
το μοντέλο εύλογης αξίας του Δ.Λ.Π. 40 Ακίνητα Επενδύσεων. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει
αυτή τη τροποποίηση αλλά δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές
Καταστάσεις.
- Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», Δ.Π.Χ.Α. 11 “Συμμετοχές σε
Κοινοπραξίες”, Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις», Δ.Λ.Π. 27
“Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (Τροποποίηση), Δ.Λ.Π. 28 «Συμμετοχές σε Συγγενείς
και Κοινοπραξίες» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2013
και μετά).
Το Δ.Π.Χ.Α. 10 παρέχει ένα μοναδικό μοντέλο ενοποίησης που βασίζεται σε υφιστάμενες αρχές,
θέτοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα σχετικά με την ενσωμάτωση
μίας οντότητας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής επιχείρησης. Το
Πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό του ελέγχου, σε περιπτώσεις
που η αξιολόγηση είναι δύσκολη. Το Δ.Π.Χ.Α. 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις σχετικά με την
ενοποίηση του Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις», το οποίο
πλέον, πραγματεύεται μόνο τις απαιτήσεις σχετικά με τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, και
την Μ.Ε.Δ. 12 «Ενοποίηση- Οικονομικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού».
Το Δ.Π.Χ.Α. 11 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη Μ.Ε.Δ. 13
«Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Οντότητες — Μη Χρηματικές Συνεισφορές από
Κοινοπρακτούντες». Απαιτεί από ένα συμμετέχοντα σε μία κοινοπραξία να προσδιορίσει τον
τύπο της κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει αξιολογώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από αυτή και εν συνεχεία να λογιστικοποιήσει αυτά τα δικαιώματα και
υποχρεώσεις ανάλογα με τον τύπο της κοινοπραξίας. Οι κοινοπραξίες χαρακτηρίζονται είτε ως
«Από κοινού ελεγχόμενες εργασίες» είτε ως «Από κοινού ελεγχόμενες οντότητες». Σε αντίθεση
με το Δ.Λ.Π. 31, καταργείται η δυνατότητα χρήσης της μεθόδου της αναλογικής ενοποίησης για
την ενοποίηση των «Από κοινού ελεγχόμενων οντοτήτων».
Το Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» (2011) αντικαθιστά το
Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» και ορίζει το λογιστικό χειρισμό για
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της
καθαρής θέσης για την λογιστικοποίηση επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες
από κοινού ελεγχόμενων οντοτήτων.
Το Δ.Π.Χ.Α. 12 ενσωματώνει, επεκτείνει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για
θυγατρικές, κοινοπραξίες, συγγενείς και μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις.
Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει τα ανωτέρω Πρότυπα και τροποποιήσεις αλλά δεν αναμένεται να
έχουν σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
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- Δ.Π.Χ.Α. 13 «Αποτίμηση» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2013 και
μετά). To Δ.Π.Χ.Α. 13:
•

ορίζει την εύλογη αξία ως την τιμή που θα εισπραττόταν για την πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου ή θα καταβάλλονταν για τη μεταφορά μίας υποχρέωσης σε μία
κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά, κατά την ημερομηνία
επιμέτρησης (δηλαδή τιμή εξόδου)

•

καθορίζει το πλαίσιο για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.;
και

• απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με τις επιμετρήσεις σε εύλογη αξία.
Το Δ.Π.Χ.Α. 13 εφαρμόζεται για τα Πρότυπα που απαιτούν ή επιτρέπουν επιμετρήσεις στην
εύλογη αξία ή γνωστοποιήσεις σχετικά με επιμετρήσεις στην εύλογη αξία (και σε επιμετρήσεις
όπως στην εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης, σε επιμετρήσεις που βασίζονται στην εύλογη αξία
ή γνωστοποιήσεις σχετικά με αυτές τις επιμετρήσεις), εκτός από ειδικές περιπτώσεις. Το
Δ.Π.Χ.Α. 13 εξηγεί πώς να επιμετράται η εύλογη αξία για σκοπούς χρηματοοικονομικών
αναφορών. Δεν απαιτεί επιμετρήσεις σε εύλογη αξία πλέον εκείνων που ήδη απαιτούνται ή
επιτρέπονται από άλλα Πρότυπα και δεν σκοπεύει στον καθορισμό προτύπων αποτίμησης ή να
επηρεάσει πρακτικές αποτίμησης για σκοπούς πέραν των χρηματοοικονομικών αναφορών.
Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση και αξιολογεί την επίδραση του Δ.Π.Χ.Α.
13 επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις με
έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2014 και μετά).
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των κανόνων συμψηφισμού. Η Εταιρεία
δεν έχει εφαρμόσει αυτή τηn τροποποίηση αλλά δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις
Οικονομικές Καταστάσεις.
- Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για
χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2013 και μετά).
Η τροποποίηση απαιτεί την παροχή πληροφοριών σχετικά με όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα
που συμψηφίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 42 του Δ.Λ.Π. 32. Η τροποποίηση, επίσης,
απαιτεί τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα που υπόκεινται
σε Κύριες Συμβάσεις Συμψηφισμού Κερδών και Οφειλών ή λοιπών συμβάσεων συμψηφισμού
ακόμα και εάν δεν συμψηφίζονται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 32. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει
αυτή την τροποποίηση αλλά δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές
Καταστάσεις.
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- Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από
την 1 Ιανουαρίου 2013 και μετά).
Η τροποποίηση:
•

καταργεί την επιλογή της αναβολής αναγνώρισης των κερδών ή ζημιών και απαιτεί την
αναγνώριση αυτών όταν προκύπτουν. Κατά συνέπεια οποιοδήποτε έλλειμμα ή
πλεόνασμα σε κάποιο πρόγραμμα θα απεικονίζεται στον ισολογισμό

•

απαιτεί την καταχώριση του κόστους απασχόλησης και των τόκων στην κατάσταση
αποτελεσμάτων και των μεταβολών λόγω επαναμέτρησης στα λοιπά συνολικά έσοδα

•

επεκτείνει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών,
ώστε να παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά των
προγραμμάτων αυτών και των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται μία επιχείρηση από την
συμμετοχή της σε τέτοια προγράμματα

•

αλλάζει το λογιστικό χειρισμό για παροχές που σχετίζονται με την έξοδο από την

υπηρεσία και περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των παροχών που δίνονται για υπηρεσίες και
εκείνων που δίνονται για τον τερματισμό της απασχόλησης και επηρεάζει την
αναγνώριση και επιμέτρηση των παροχών εξόδου από την υπηρεσία.
Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση και αξιολογεί την επίδρασή της επί των
Οικονομικών Καταστάσεων.
- Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για
χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιουλίου 2012 και μετά ).
Η τροποποίηση απαιτεί την ομαδοποίηση στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων των
στοιχείων που μπορούν, μεταγενέστερα, να μεταφερθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η
Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση και αξιολογεί την επίδρασή της επί των
Οικονομικών Καταστάσεων.
Δεν υπάρχουν άλλα Δ.Π.Χ.Α. ή Διερμηνείες που δεν είναι σε ισχύ και αναμένεται να έχουν
σημαντική επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
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4.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την αφήνουν εκτεθειμένη σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους όπως τον κίνδυνο αγοράς, τον πιστωτικό κίνδυνος και τον κίνδυνο ρευστότητας. Το
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου εστιάζει στο μη προβλέψιμο των χρηματοοικονομικών αγορών
και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσμενείς επιδράσεις στις επιδόσεις της Εταιρείας στο
χρηματοοικονομικό πεδίο. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό τμήμα
διαχείρισης διαθεσίμων, το οποίο αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθμίζει τους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από απαιτήσεις
και διαθέσιμα. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, πέραν των εμπορικών
υποχρεώσεων, αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τραπεζικά και ομολογιακά
δάνεια. Με τα ανωτέρω προϊόντα χρηματοδοτούνται κυρίως οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.
Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω.
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος αυτός κρίνεται περιορισμένος καθώς, η Εταιρεία λειτουργεί μόνο στην Ελληνική
αγορά. Η Εταιρεία δεν έχει στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από το
Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος. Επίσης δεν
υπάρχουν ανειλημμένες ή προγραμματισμένες μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές σε νόμισμα
διαφορετικό του Ευρώ.
(ii) Ταμειακών ροών και δίκαιης αξίας επιτοκίου κινδύνου
Η Εταιρεία, πέραν των περιορισμένων προθεσμιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως,
δεν έχει άλλα σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού. Την 31 Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις
προθεσμιακές καταθέσεις, λόγου του περιορισμένου μεγέθους αυτών, εάν το Euribor είχε
αυξηθεί/μειωθεί κατά 1,5%, η επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης εκτιμάται μη σημαντική.
Ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται από τις δανειακές του υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αυτές
υπόκεινται σε μεταβλητά επιτόκια και εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών
επιτοκίου. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμφωνίες αντιστάθμισης (hedging) του επιτοκιακού
κινδύνου. Λόγω του γεγονότος ότι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας είναι οι πιστώτριες τράπεζες, η
αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού από τον Όμιλο εξαρτάται από τις μεταξύ αυτών συνεννοήσεις.
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(iii) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πιστωτικούς κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από τις εμπορικές
απαιτήσεις από πελάτες και τους πιστωτικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν αυτοί. Οι
απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Επίσης
σημαντικό μέρος των εμπορικών απαιτήσεων αφορά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δίκαιου. Η
χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση, η
οποία δεν αναμένει σημαντική χρηματοοικονομική ζημιά από αυτή την κατηγορία πελατών,
καθώς με βάση την προηγούμενη εμπειρία παρότι καθυστερεί η τακτοποίηση των συγκεκριμένων
απαιτήσεων, θεωρούνται ασφαλούς είσπραξης.
Δεδομένου του χαμηλού όγκου των πωλήσεων της περιόδου, οι απαιτήσεις πελατών προέρχονται
κυρίων από πωλήσεις των προηγουμένων χρήσεων για τις οποίες έχουν διενεργηθεί προβλέψεις.
Η Διοίκηση εξετάζει και αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών σε ατομική βάση
και προκειμένου να αντιμετωπίσει ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους, προβαίνει σε προβλέψεις για
ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος της περιόδου, η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας
ουσιώδης πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από τις ήδη σχηματισθείσες
προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.
(iv) Κίνδυνος ρευστότητας
Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών
διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών γραμμών. Λόγω
της δυναμικής φύσης των δραστηριοτήτων και της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που
αντιμετωπίζει ο Όμιλος, η δυνατότητα χρηματοδότησης εξαρτάται από τις πιστώτριες τράπεζες.
Με το ίδιο σκεπτικό, η διαχείριση της ρευστότητας για την ικανοποίηση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων εξαρτάται ομοίως από τις παρεχόμενες γραμμές από τις
πιστώτριες τράπεζες.
(v) Εύλογη αξία
Η Εταιρεία εφαρμόζει το ΔΠΧA 7, από την έναρξή της. Το Πρότυπο αυτό, σχετικά με τα
χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρούνται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στην εύλογη
αξία τους, απαιτεί γνωστοποίηση των μετρήσεων της εύλογης αξίας ανά επίπεδο ιεράρχησης της
μετρήσιμης εύλογης αξίας. Η Εταιρεία δεν έχει στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011.
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5.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

Οι λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται βάσει της ιστορικής
εμπειρίας και άλλων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα
που θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες. Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις και
υποθέσεις που αφορούν το μέλλον. Οι υπολογιζόμενες λογιστικές εκτιμήσεις σπανίως θα
ισούνται με τα σχετικά πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις, που ενέχουν
σημαντικό κίνδυνο στο να αλλοιώσουν τα λογιστικά αποτελέσματα των στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων της χρήσης, παρατίθενται παρακάτω.
(α) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές
ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα
συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές
κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης του Ομίλου, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά
φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα
ακολουθηθούν. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σημείωση 15.
(β) Προβλέψεις απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις
Ο Όμιλος διενεργεί προβλέψεις απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με
συγκεκριμένους πελάτες όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η
είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση
του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις
επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη
στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας ή του Νομικού Συμβούλου της, τα οποία προκύπτουν βάσει
επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
(γ) Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον
υπολογισμό της αξίας χρήσεως η διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το
περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή
προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών.
(δ) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστή μελέτη. Η
αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το
προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του
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δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές
που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η διοίκηση προβαίνει σε συνεχή
επανεκτίμησή τους.

6.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ – ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ

Τη χρήση 2009 μία σειρά αρνητικών συγκυριών και εξελίξεων οδήγησε τον Όμιλο ALTEC να
προβεί σε σχέδιο αναδιοργάνωσης, σε στενή συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες,
προκειμένου να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση και να ανταπεξέλθει των δυσκολιών. Η
Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου, αποφάσισε την απόσχιση δραστηριότητας στους
κλάδους ανάπτυξης λογισμικού (SOFTWARE) και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων
(INTEGRATION) σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972. Με βάση τη διαδικασία
αυτή, τα εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κάθε κλάδου, τα οποία ελήφθησαν
από τις οικονομικές καταστάσεις της ALTEC ABEE με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2008,
υποβλήθηκαν σε εκτίμηση από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Κωνσταντίνο Νικολέτο και
Πάνο Καβελλάρη της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών FRS GLOBAL AUDITORS
Α.Ε., με την ιδιότητά τους της Επιτροπής του Άρθρου 9 παρ. 4 Ν. 2190/1920. Σύμφωνα με την
συνταχθείσα από 11 Μαΐου 2009 Έκθεσή τους, τα εκτιμηθέντα στοιχεία ενεργητικού
/(παθητικού) της εταιρείας ALTEC ABEE, έχουν ως εξής:
Λογιστικές
αξίες
547.787
279.821
4.686.334
22.174.884
3.093.920
(6.550.956)
(584.806)
(6.309.215)
(27.209.067)
(573.159)
0
(10.444.457)

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Ασώματες Ακινητοποιήσεις
Αποθέματα
Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις & Προκαταβολές
Δάνεια
Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Λοιπές Υποχρεώσεις
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Καθαρά στοιχεία που μεταβιβάστηκαν

Προσαρμογές
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
(0)
0
0
(0)
11.008.015
11.008.015

Εύλογες
αξίες
547.787
279.821
4.686.334
22.174.884
3.093.920
(6.550.956)
(584.806)
(6.309.215)
(27.209.067)
(573.159)
11.008.015
563.558

Κατά την 14.4.2009, την ημερομηνία κατά την οποία τα στοιχεία της ALTEC ABEE
εισφέρθηκαν στην Εταιρεία, λόγω μεταβολών που υπέστησαν από τις συναλλαγές που
διενεργήθηκαν στην περίοδο 1.1. – 14.4.2009, το καθαρό ποσό ενεργητικού που εισφέρθηκε
ανήλθε σε 251.135 Ευρώ και κατανεμήθηκε σε μετοχικό κεφάλαιο κατά 240.000 Ευρώ και
λοιπά αποθεματικά κατά 11.135 Ευρώ. Η αποτίμηση των άυλων στοιχείων – πελατειακών
συμβάσεων, διατηρήθηκε στην αξία των 11.008.015 Ευρώ (σημείωση 17).
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7.

ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Τα έσοδα πωλήσεων που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται
ως εξής:

Ανάλυση εσόδων
Πωλήσεις αποθεμάτων
Παροχή υπηρεσιών
Λοιπά
Σύνολο

8.

1.1. 31.12.2011
706.344
5.490.497

14.4.2009 31.12.2010
1.083.262
10.817.394

6.196.842

11.900.657

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:
1.1. 31.12.2011
1.052.215
161.117
212.264
9.467
1.472.665
2.907.728

Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων
Μισθοδοσία
Αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις
Έξοδα για λογαριασμό πελατών
Σύνολο

9.

14.4.2009 31.12.2010
3.363.672
981.897
1.677.995
10.755
3.212.119
9.246.437

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα έξοδα διοίκησης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται
ως εξής:
1.1. 31.12.2011
316.334
25.629
187.168
3.156
24.395
22.164
396
34.171
613.413

Μισθοδοσία
Παροχές τρίτων
Αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις
Φόροι - τέλη
Έξοδα ενοικίων
Επισκευές και συντηρήσεις
Λοιπά
Σύνολο
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10. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Τα έξοδα διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:
1.1. 31.12.2011
1.902.726
69.679
524.320
30.518
56.922
55.411
33.400
990
62.721
2.736.687

Μισθοδοσία
Παροχές τρίτων
Αμοιβές τρίτων
Αποσβέσεις
Φόροι - τέλη
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα μεταφορών
Επισκευές και συντηρήσεις
Λοιπά
Σύνολο

14.4.2009 31.12.2010
3.147.416
96.601
984.606
35.265
118.304
65.712
149.093
8.657
230.481
4.836.135

11. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τα έξοδα διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:
1.1. 31.12.2011
794.966
4.248
18.935
404.526
1.222.675

Μισθοδοσία
Κόστος αναλώσεων υλικών
Αποσβέσεις
Λοιπά
Σύνολο

14.4.2009 31.12.2010
1.918.899
1.374
21.510
639.481
2.581.263

12. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ)
Τα λοιπά έσοδα / (έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
1.1. 31.12.2011
3.100
0
0
(17.113)
(105.994)
(120.007)

Έσοδα από ενοίκια
Κέρδη από πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων
Έσοδα από αντιστροφή προβλέψεων
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Λοιπά
Σύνολο
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13. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Τα έξοδα για παροχές σε εργαζομένους που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Μισθοί και παρεπόμενες παροχές
Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων
Αποζημιώσεις πληρωθείσες
Πρόβλεψη αποζημιώσεων
Σύνολο

1.1. 31.12.2011
2.368.527
587.972
195.045
23.598

14.4.2009 31.12.2010
5.180.765
1.129.618
0
338.610

3.175.143

6.648.992

80

98

Αριθμός εργαζομένων

14. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ)
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
1.1. 31.12.2011

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Τόκοι καταθέσεων
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

14.4.2009 31.12.2010

1.251
1.251

11
11

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τόκοι ομολογιακών δανείων
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων
Λοιποί χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

(247.543)
(704.769)
(63.771)
(1.016.083)

(692.012)
(720.147)
(84.464)
(1.496.623)

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων / (εξόδων)

(1.014.831)

(1.496.612)

38

ALTEC INTEGRATION
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

15. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:

Φόρος εισοδήματος χρήσης
Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος
Σύνολο

1.1. 31.12.2011
0
0
0
(482.375)
(482.375)

14.4.2009 31.12.2010
0
0
0
(1.774.148)
(1.774.148)

Ο φόρος εισοδήματος για τα κέρδη της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα
προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον ονομαστικό φορολογικό συντελεστή, ως εξής:

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων εισοδήματος
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή (20% και 24%)
Φόροι Προηγουμένων Χρήσεων
Φορολογική επίδραση των ζημιών για τις οποίες δεν
αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος ενεργητικού
Φορολογική επίδραση από μεταβολή συντελεστή
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων

1.1. 31.12.2011
(2.418.499)

14.4.2009 31.12.2010
(7.688.573)

483.700
0

1.845.257
0

0
(1.325)

(79.853)
8.744

482.375

1.774.148

Ο συντελεστής φόρου που ισχύει για τις εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα για τη χρήση
2011 είναι 20% (2010: 24%).
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν επιμετρηθεί με τη χρήση
των φορολογικών συντελεστών που θα είναι σε ισχύ την χρήση που αυτές καταστούν
οριστικές, έχουν δε βασιστεί στο φορολογικό καθεστώς το οποίο ήταν εν ισχύ κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού).
Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα
κέρδη ή 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.
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Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης,
για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων ποσών στις οικονομικές καταστάσεις.
Η κίνηση για το λογαριασμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος είναι ως εξής:
2011
1.774.148
482.375
0
2.256.523

Υπόλοιπο την 1.1
Χρεώσεις/(πιστώσεις) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Χρεώσεις/(πιστώσεις) στα ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο την 31.12

2010
0
1.774.148
0
1.774.148

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, έχει ως εξής:

14.4.2009 - 31.12.2010
Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές
Διαγραφές άϋλων στοιχείων
Αποζημιώσεις προσωπικού
Διόρθωση αποσβέσεων
Λοιπές κινήσεις
Σύνολο

1.1. - 31.12.2011
Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές
Διαγραφές άϋλων στοιχείων
Αποζημιώσεις προσωπικού
Διόρθωση αποσβέσεων
Λοιπές κινήσεις
Σύνολο

0
0
0
0
0
0

(Χρεώσεις) /
πιστώσεις
αποτελεσμάτων
1.802.499
23.402
(35.878)
(15.875)
0
1.774.148

Υπόλοιπο
τέλους
1.802.499
23.402
(35.878)
(15.875)
0
1.774.148

Υπόλοιπο
έναρξης
1.802.499
23.402
(35.878)
(15.875)
0
1.774.148

(Χρεώσεις) /
πιστώσεις
αποτελεσμάτων
497.689
(10.963)
4.720
(9.070)
0
482.375

Υπόλοιπο
τέλους
2.300.188
12.439
(31.159)
(24.945)
0
2.256.523

Υπόλοιπο
έναρξης

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για μεταφερόμενες φορολογικές
ζημιές στο βαθμό που η υλοποίηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω μελλοντικών
φορολογητέων κερδών είναι πιθανή.
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16. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:

Η Εταιρεία
Κόστος 14.4.2009
Προσθήκες χρήσης
Πωλήσεις χρήσης
Εισφορές από απόσχιση κλάδου
Λοιπά
Υπόλοιπο την 31.12.2010
Αποσβέσεις 14.4.2009
Αποσβέσεις χρήσης
Εισφορές από απόσχιση κλάδου
Λοιπά
Υπόλοιπο την 31.12.2010
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2010

Κόστος 1.1.2011
Προσθήκες χρήσης
Λοιπά
Υπόλοιπο την 31.12.2011
Αποσβέσεις 1.1.2011
Προσθήκες χρήσης
Λοιπά
Υπόλοιπο την 31.12.2011
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2011

Γήπεδα και
κτίρια
0
3.498
0
0
0
3.498

Μηχανολογικός
εξοπλισμός και
μεταφορικά
μέσα
0
0
0
7.799
0
7.799

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
0
21.391
(180)
380.311
0
401.521

0
(131)
0
0
(131)
3.367

0
(1.170)
(585)
0
(1.755)
6.044

0
(37.783)
(18.398)
0
(56.181)
345.340

0
(39.084)
(18.983)
0
(58.067)
354.751

Γήπεδα και
κτίρια
3.498
0
0
3.498

Μηχανολογικός
εξοπλισμός και
μεταφορικά
μέσα
7.799
0
0
7.799

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
401.521
8.678
0
410.199

Σύνολο
412.818
8.678
0
421.496

(131)
(175)
0
(306)
3.192

(1.755)
(520)
0
(2.275)
5.524

(56.181)
(43.111)
0
(99.292)
310.907

(58.067)
(43.806)
0
(101.873)
319.623

Σύνολο
0
24.889
(180)
388.110
0
412.818

Επί των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν εγγραφεί προσημειώσεις για εξασφάλιση
τραπεζικών δανείων.
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17. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:

Κόστος 14.4.2009
Προσθήκες χρήσης
Εισφορές από απόσχιση κλάδου
Λοιπά
Υπόλοιπο την 31.12.2010
Αποσβέσεις 14.4.2009
Προσθήκες χρήσης
Εισφορές από απόσχιση κλάδου
Λοιπά
Υπόλοιπο την 31.12.2010
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2010

Κόστος 1.1.2011
Λοιπά
Υπόλοιπο την 31.12.2011
Αποσβέσεις 1.1.2011
Προσθήκες χρήσης
Λοιπά
Υπόλοιπο την 31.12.2011
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2011

Συμβόλαια και
συμβάσεις
πελατών
0
0
11.008.015
0
11.008.015

Λογισμικά
προγράμματα

Σύνολο

0
2.500
129.745
0
132.245

0
2.500
11.137.760
0
11.140.260

0
0
0
0
0
11.008.015

0
(8.495)
(4.524)
0
(13.018)
119.227

0
(8.495)
(4.524)
0
(13.018)
11.127.242

Συμβόλαια και
συμβάσεις
πελατών
11.008.015
0
11.008.015

Λογισμικά
προγράμματα
132.245
0
132.245

Σύνολο
11.140.260
0
11.140.260

(13.018)
(18.271)
0
(31.289)
100.956

(13.018)
(18.271)
0
(31.289)
11.108.971

0
0
0
11.008.015

Τα Συμβόλαια με πελάτες για συντήρηση έργων πληροφορικής και οι Συμβάσεις έργων
εισφέρθηκαν στην Εταιρεία στα πλαίσια της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου Integration από
την ALTEC ABEE και αποτιμήθηκαν από την Επιτροπή του Άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920,
όπως ορίζεται σχετικά.
Η Επιτροπή βάσει σχετικού ελέγχου και εκτίμησης που διενήργησε προσδιόρισε τα παρακάτω
στοιχεία ασώματων ακινητοποιήσεων συνολικού ποσού € 11.008.015, το οποίο αναλύεται ως
ακολούθως:

1.
2.

Περιγραφή
Συμβόλαια Συντήρησης Έργων Πληροφορικής
Συμβάσεις Έργων Πληροφορικής

Εκτιμώμενη αξία
10.849.522
158.493
11.008.015
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Η αναγνώριση και αποτίμηση, βάσει εύλογων αξιών, των παραπάνω άυλων περιουσιακών
στοιχείων διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 38 "Άυλα Περιουσιακά
Στοιχεία". Ένα μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο χωρίς φυσική υπόσταση πρέπει να είναι
αναγνωρίσιμο για να πληρεί τον ορισμό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου.
Γενικά, ένα περιουσιακό στοιχείο πληρεί το κριτήριο της αναγνωρισιμότητας στον ορισμό του
άυλου περιουσιακού στοιχείου μόνο εάν:
(α) είναι ευδιαχώριστο, δηλαδή μπορεί να χωριστεί ή να μοιραστεί από την οντότητα και να
πωληθεί, μεταβιβαστεί, παραχωρηθεί, ενοικιαστεί ή ανταλλαγεί, είτε μεμονωμένα, είτε σε
συνδυασμό με σχετικό συμβόλαιο, περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, ή
(β) προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα, ασχέτως αν τα δικαιώματα αυτά είναι
μεταβιβάσιμα ή ευδιαχώριστα από την οντότητα ή από άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Για την αναγνώριση και αποτίμηση των προαναφερθέντων άυλων περιουσιακών στοιχείων του
αποσχιζόμενου κλάδου λήφθηκαν υπόψη τα ιστορικά στοιχεία της μητρικής Εταιρείας τα οποία
και διαμορφώθηκαν ανά κλάδο και εφαρμόστηκαν μέθοδοι αποτιμήσεως οι οποίες και
επιλέχθηκαν με βάση τη φύση του κάθε άυλου περιουσιακού στοιχείου σε συνδυασμό με τη
φύση των εργασιών και της πελατείας του κλάδου. Οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν βασίζονται σε
μεθοδολογίες αποτιμήσεως οι οποίες είναι γενικά παραδεκτές, βάσει καθιερωμένων πρακτικών
αποτιμήσεως διεθνώς, και θεωρήθηκαν κατάλληλες για την συγκεκριμένη περίπτωση.
Για τις πελατειακές σχέσεις (συμβάσεις), τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και του δημοσίου,
εφαρμόστηκε η μέθοδος υπερβαλλόντων κερδών πολλαπλών περιόδων (multi-period excess
earnings method). Η βασική αρχή της μεθόδου αυτής είναι ότι όταν αποκτάται ή διαχωρίζεται
μια εταιρική οντότητα η οποία έχει συμβάσεις με πελάτες τότε οι συμβάσεις αυτές αποτελούν
άυλο περιουσιακό στοιχείο, αφού προσδοκάται συγκεκριμένο έσοδο από αυτές. Η εν λόγω
μέθοδος προσμετρά την παρούσα αξία των μελλοντικών κερδών τα οποία δημιουργούνται από
το συγκεκριμένο άυλο πάγιο περιουσιακό στοιχείο κατά το υπόλοιπο της διάρκειας της
ωφέλιμης ζωής του. Κατά συνέπεια, η εύλογη αξία που προκύπτει ισούται με το σύνολο της
παρούσας αξίας των μελλοντικών κερδών από τα υφιστάμενα συμβόλαια πλέον του
φορολογικού οφέλους απόσβεσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω μέθοδος λαμβάνει
επίσης υπόψη της στον υπολογισμό της εύλογης αξίας των πελατειακών σχέσεων τις χρεώσεις
συνεισφοράς των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων. Οι χρεώσεις συνεισφοράς
αντιπροσωπεύουν χρεώσεις για την χρήση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων τα
οποία και χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν την δημιουργία εσόδου από το υπό εξέταση
άυλο πάγιο περιουσιακό στοιχείο (πελατειακές σχέσεις) και ως εκ τούτου συνεισφέρουν σε
αυτό.
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Επίσης, ως συντελεστής προεξόφλησης των προβλεπόμενων καθαρών ταμειακών ροών των
πελατειακών σχέσεων - συμβάσεων χρησιμοποιήθηκε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου του
κλάδου προσαυξημένο με ένα επασφάλιστρο κινδύνου της τάξεως του 2% το οποίο και
ενσωματώνει τον ειδικότερο επιχειρηματικό κίνδυνο του εν λόγω άυλου περιουσιακού
στοιχείου (πελατειακές σχέσεις - συμβάσεις).
Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου του κλάδου, χρησιμοποιήθηκαν:
(α) ως επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (risk free rate), η μετά φόρων (10%) απόδοση (4,86%) του
δεκαετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία δημοπρασίας 12/2008 (Πηγή:
Δελτίο Δημόσιου Χρέους Ν. 52 – Δεκέμβριος 2008), η οποία και διαμορφώθηκε σε 4,37%,
(β) ως επιτόκιο κινδύνου αγοράς (market risk premium), η εκτίμηση του συνολικού συντελεστή
κινδύνου για την Ελληνική Κεφαλαιαγορά, η οποία διαμορφώθηκε σε 7,10% (Πηγή: New York
University, Leonard N. Stern School of Business),
(γ) ως συντελεστής βήτα, ο μέσος όρος των συντελεστών βήτα του εν λόγω κλάδου
δραστηριότητας για την Ευρώπη (Πηγή: New York University, Leonard N. Stern School of
Business),
(δ) το μετά φόρων (25%) κόστος των δανειακών κεφαλαίων (7%) ήτοι 5,25% (Πηγή: Εκτίμηση
διοικήσεως) και
(ε) η αναλογία ίδια προς ξένα κεφάλαια βάσει του λόγου Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια (Debt /
Equity) του μέσου όρου του εν λόγω κλάδου δραστηριότητας για την Ευρώπη ήτοι 27,28%
(Πηγή: New York University, Leonard N. Stern School of Business).
Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου έχει ληφθεί υπόψη
η επερχόμενη αλλαγή της υφιστάμενης φορολογικής νομοθεσίας, η οποία προβλέπει τη
σταδιακή μείωση του φορολογικού συντελεστή εταιρικού εισοδήματος από 25% σε 20% έως
και το έτος 2014.
Επιπροσθέτως, για τον υπολογισμό της χρεώσεως συνεισφοράς των περιουσιακών στοιχείων
χρησιμοποιήθηκαν:
(α) οι εύλογες αξίες του κάθε περιουσιακού στοιχείου του κλάδου,
(β) η απαιτούμενη απόδοση του κάθε περιουσιακού στοιχείου βάσει του μέσου σταθμικού
κόστους κεφαλαίου, προσαρμοσμένου έτσι ώστε να ενσωματώνεται και ο ειδικότερος
συντελεστής κινδύνου του κάθε περιουσιακού στοιχείου και
(γ) τα προβλεπόμενα μελλοντικά έσοδα του κλάδου ως συντελεστής σταθμίσεως (έτος βάσης
των προβλέψεων θεωρήθηκε η χρήση 2008).
Τέλος, για τον υπολογισμό του φορολογικού οφέλους απόσβεσης των πελατειακών σχέσεων συμβάσεων χρησιμοποιήθηκαν:
(α) ως συντελεστής προεξόφλησης, το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου, προσαυξημένο με τον
ειδικότερο συντελεστή κινδύνου του εν λόγω άυλου περιουσιακού στοιχείου,
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(β) ο μέσος φορολογικός συντελεστής εισοδήματος για επιχειρήσεις κατά την περίοδο των
προβλέψεων και
(γ) ως περίοδος φορολογικής ωφέλειας, ο συνολικός αριθμός των ετών μέσα στα οποία η
παρούσα αξία των ταμειακών ροών της υφιστάμενης πελατειακής βάσης θα έχει ανακτήσει το
80% της ως άνω προσδιορισθείσας εύλογης αξίας των πελατειακών σχέσεων – συμβάσεων.
1. Συμβόλαια Συντηρήσεως Έργων Πληροφορικής: Πρόκειται για υπογεγραμμένες συμβάσεις
συντηρήσεως του προς απόσχιση κλάδου, οι οποίες έχουν συναφθεί με τον Ιδιωτικό και
Δημόσιο Τομέα, συνολικού ύψους περίπου € 3.282.565,90, και ιστορικά ανανεώνονται στην
πλειονότητα τους κάθε χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω συμβάσεις προβλέπεται να
ανανεωθούν κατά 95% σε έκαστο χρόνο των προβλέψεων σε σχέση με τον προηγούμενο και οι
εν λόγω ανανεώσεις να πραγματοποιηθούν σε συνολικό χρονικό ορίζοντα δεκαετίας. Επίσης,
το υιοθετούμενο περιθώριο των κερδών προ τόκων & φόρων (Ε.Β.Ι.Τ.) των συμβάσεων
συντηρήσεως κυμαίνεται στο 85% λόγω του γεγονότος ότι η υποστήριξη συντηρήσεως δεν
απαιτεί ιδιαίτερο κόστος για την Εταιρεία και θα μπορούσε να υποστηρίξει τις εν λόγω
συμβάσεις με ελάχιστο προσωπικό που αποτελεί και το μεγαλύτερο είδος λειτουργικού
κόστους για τον εν λόγω κλάδο.
2. Συμβάσεις Έργων Πληροφορικής: Πρόκειται για υπογεγραμμένες συμβάσεις έργων του προς
απόσχιση κλάδου με ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνολικού ποσού € 8.591.429,37. Πιο
συγκεκριμένα, οι πελατειακές σχέσεις των συμβάσεων έργων δεν προβλέπεται να
ανανεώνονται τα επόμενα έτη λόγω της φύσεως των έργων που αφορούν. Επίσης, το
υιοθετούμενο περιθώριο των κερδών προ τόκων & φόρων (Ε.Β.Ι.Τ.) των εν λόγω συμβάσεων
έργων κυμαίνεται στο 11%, ποσοστό το οποίο και συνάδει με τα ιστορικά στοιχεία του κλάδου.
Τα ανωτέρω αναγνωρισθέντα άυλα στοιχεία εξετάσθηκαν για απομείωση κατά την ημερομηνία
των οικονομικών καταστάσεων και δεν προέκυψε ανάγκη διενέργειας προσαρμογών της αξίας
των.
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18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:
2011

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Α’ ύλες και αναλώσιμα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Εμπορεύματα
Σύνολο

0
0
0
2.686.483
2.686.483

2010
0
0
0
3.210.502
3.210.502

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίσθηκε ως έξοδο και περιλαμβάνεται στο ‘Κόστος
πωλήσεων (σημείωση 7).
Επί των αποθεμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται ενέχυρα.

19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
2011
15.969.903
0
32.680
(3.116.335)
12.886.247

Πελάτες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες - μεταχρονολογημένες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Σύνολο

2010
18.249.126
0
147.678
(3.116.335)
15.280.468

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. Δεν
υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων σε άλλα νομίσματα εκτός του Ευρώ.
Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων, έχει ως εξής:
2011
3.116.335
0
0
0
0
3.116.335

Υπόλοιπο την 1.1
Πρόβλεψη απομείωσης χρήσης
Εισφορές από απόσχιση κλάδου
Διαγραφή απομειωμένων πελατών
Αναστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων
Υπόλοιπο την 31.12

2010
0
0
4.338.231
0
(1.221.896)
3.116.335

Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εμπορικών απαιτήσεων την ημερομηνία αναφοράς είναι η
λογιστική αξία τους. Επί των εμπορικών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα.
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Την 31.12.2011, οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας, οι οποίες ήταν εντός των πλαισίων της
προκαθορισμένης πιστωτικής πολιτικής (κατά κύριο λόγο έως 5 μήνες) ανέρχονταν στο ποσό
των € 2.630.297 (2010: 4.717.136).
Την 31.12.2011, οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες
αλλά δεν είχαν απομειωθεί ανέρχονταν στο ποσό € 10.255.950 (2010: 10.563.332). Οι εν λόγω
απαιτήσεις αφορούν περιορισμένο αριθμό πελατών, οι οποίοι δεν έχουν εμφανίσει κατά το
παρελθόν δυσμενή οικονομικά στοιχεία.

20. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι προκαταβολές και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
2011
773.743
0
2.059.093
1.100
0
2.833.936

Χρεώστες διάφοροι
ΦΠΑ εισπρακτέο
Έξοδα επομένων χρήσεων
Προκαταβολές και πιστώσεις
Λοιπά
Σύνολο

2010
3.325.301
0
2.060.468
1.095
0
5.386.863

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία.
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εμπορικών απαιτήσεων την ημερομηνία αναφοράς είναι η
λογιστική αξία τους. Επί των ανωτέρω απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα.

21. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι:
2011
21.867
971.898
993.765

Ταμείο
Καταθέσεις σε τράπεζες (όψεως και προθεσμίας)
Σύνολο

2010
19.123
809.242
828.365

Τα ανωτέρω διαθέσιμα αντιστοιχούν σε Ευρώ. Οι καταθέσεις του Ομίλου σε τράπεζες είναι
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση και τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα
μηνιαία επιτόκια καταθέσεων τραπεζών.
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22. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ
Το αρχικό (ιδρυτικό) μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ
αποτελούμενο από χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ
εκάστη.
Την 13.8.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από
3.8.2009 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και δ.τ. «ALTEC INTEGRATION A.E.» και αριθμό Μητρώου 68010/01ΑΤ/Β/09/161 που
εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού
της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 240.000,00€ που αποφασίσθηκε από την Γενική
Συνέλευση της 7.7.2009.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Altec Integration με ημερομηνία
14.1.2010, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 10 εκατ.
ευρώ με την έκδοση 100.000 νέων προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας € 100 έκαστης,
οι οποίες εμπερικλείουν προνόμια έναντι των κοινών μετοχών. Τα προνόμια συνίστανται σε
απόληψη κατά προτεραιότητα έναντι των κοινών μετοχών, σταθερού ετησίου μερίσματος ίσου
με το 6% επί της τιμής έκδοσης των προνομιούχων μετοχών ακόμα και για χρήσεις για τις
οποίες έχει αποφασισθεί η μη διανομή μερίσματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 44 του κ.ν 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .Το ποσό της εν λόγω αύξησης
καλύφθηκε πλήρως (100%) από τις πιστώτριες τράπεζες όπως αυτή πιστοποιήθηκε την
20.01.2010 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και η προαναφερθείσα πιστοποίηση
καταβολής αύξησης του μετοχικού καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις 28.1.2010 με την υπ’
αρ. ΕΜ-1293/10/28.1.2010 ανακοίνωση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Κατόπιν των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δέκα
εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) και διαιρείται (α) σε πέντε χιλιάδες (5.000)
κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ η κάθε μία και (β) σε εκατό χιλιάδες
(100.000) προνομιούχες ονομαστικές αμεταβίβαστες, καθόσον χρόνο δεν μετατρέπονται σε
κοινές, άνευ ψήφου, μετατρέψιμες εξαγοράσιμες μετοχές ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης
εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.
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Η Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας κατά την 31.12.2011 διαμορφώνεται ως εξής:
Μέτοχος
(α) Κοινές Μετοχές Με Δικαίωμα Ψήφου
ALTEC ABEE

Μετοχές

(β) Προνομιούχες Μετοχές Χωρίς Δικαίωμα Ψήφου
EFG
ΕΤΕ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΤΕ
ΓΕΝΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ
Σύνολο
Γενικό σύνολο μετοχών και κεφαλαίου ( α+β):

%

Ποσό

5,000.00

100.00%

300,000.00

26,890.00
24,810.00
15,580.00
12,130.00
8,110.00

26.89%
24.81%
15.58%
12.13%
8.11%

2,689,000.00
2,481,000.00
1,558,000.00
1,213,000.00
811,000.00

8,350.00
1,730.00
2,400.00

8.35%
1.73%
2.40%

835,000.00
173,000.00
240,000.00

100,000

100.00%

10,000,000.00

105,000.00

10,300,000.00

Δεδομένου ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι μικρότερο από το μισό
(½) του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγο συσσωρευμένων ζημιών της τρέχουσας και
της προηγούμενης χρήσης , συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του
Ν.2190/1920.

23. ΔΑΝΕΙΑ
Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Ομολογιακά δάνεια
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

2011

2010

0
11.570.445
11.570.445

0
12.460.890
12.460.890

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Μακροπρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων
Σύνολο δανείων

12.629.275
1.779.556
14.408.831
25.979.275

14.176.508
889.110
15.065.618
27.526.508

Τα δάνεια έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ. Τα ποσά
που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού, χαρακτηρίζονται
ως βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο,
χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα.
Την 21.12.2009 υπογράφηκε μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών και της Altec Integration η
έκδοση ενός (1) κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού € 13.350.000, διάρκειας 8 ετών, με
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επιτόκιο euribor + spead 2%, το οποίο εκταμιεύθηκε την 18.01.2010 και η αποπληρωμή της
πρώτης δόσης έχει ορισθεί για την 18.07.2011.
Οι ανωτέρω δανειακή συμφωνία προβλέπει διάφορες δεσμεύσεις για την Εταιρεία καθώς και
την ικανοποίηση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών η ισχύς των οποίων αρχίζει από τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που λήγει την 31.12.2012.
Η Εταιρεία επίσης, την 31 Δεκεμβρίου 2010, έχει λάβει βραχυπρόθεσμα δάνεια συνολικού
ύψους 14.176.508 τα οποία έχουν συναφθεί με ελληνικές τράπεζες σε Ευρώ, σκοπό έχουν την
χρηματοδότηση της Εταιρείας με κεφάλαια κίνησης και το μέσο επιτόκιο δανεισμού ανέρχεται
σε 2,8% περίπου.
Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για τους δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων
της και επιβαρύνει σχετικά τα αποτελέσματα χρήσεως (σημείωση 13).
Αναφορικά με τα δάνεια παρατίθενται παρακάτω ο πίνακας μελλοντικών αποπληρωμών κατά την
31 Δεκεμβρίου 2011:
2011
1.780.890
6.007.500
3.782.055
11.570.445

Εντός ενός έτους
2-5 έτη
Μετά από 5 έτη
Σύνολο

24.

2010
1.778.220
7.112.880
3.569.790
12.460.890

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά
ταμεία για την α΄ υπερδωδεκάμηνη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 καταχωρήθηκαν
στα έξοδα και ανήλθαν σε 587.972 (2010: 1.129.628).
(β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική
νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή
συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και
τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που
παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα
αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν
πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τοπική πρακτική,
αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. Η εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα για
δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.
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Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται
έναντι αυτής της υποχρέωσης.
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στον επισυναπτόμενο ισολογισμό της Εταιρείας έχει ως
ακολούθως:

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Εισφορές από απόσχιση κλάδου
Πραγματικές παροχές που πληρώθηκαν
Έξοδα / (έσοδα) αναγνωρισμένα στα αποτελέσματα
Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης

2011
405.415
0
(195.045)
218.643
429.013

2010
0
584.806
(138.507)
(40.884)
405.415

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω
συνταξιοδότησης προσδιορίστηκαν μέσω αναλογιστικών μελετών από ανεξάρτητη εταιρεία
αναγνωρισμένων αναλογιστών. Οι βασικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση
της αναλογιστικής υποχρέωσης είναι οι εξής:
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη /(ζημίες)
Μη αναγνωρισμένο κόστος προϋπηρεσίας
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό

(335.448)
(93.565)
0
(429.013)

(394.509)
(10.906)
0
(405.415)

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση
Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας / (κέρδους)

44.390
17.358
(38.150)

0
0
0

Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
Κόστος επιπλέον παροχών / παροχών τερματισμού
υπηρεσίας

23.598

0

195.045

0

Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

218.643

0

(405.415)
0
195.045

0
(584.806)
518.001

(218.643)
(429.013)

(338.610)
(405.415)

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη
στον Ισολογισμό
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους / περιόδου
Εξαγορά θυγατρικής
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους / περιόδου

Η αναλογιστική μελέτη εκπονήθηκε από την διαπιστευμένη αναλογιστική εταιρεία “Prudential”
μετά το τέλος της χρήσης. Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τους
αναλογιστές για τον προσδιορισμό των εξόδων προγραμμάτων καθορισμένων παροχών για τη
χρήση 2011 και 2010 είναι:
2011
4,9%

Επιτόκιο προεξόφλησης
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2010
4,4%
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Ρυθμός αύξησης αποδοχών
Μέσος αναμενόμενος χρόνος μελλοντικής υπηρεσίας

25.

0%
7

3%
8

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
2011
2.769.658
0
14.695
2.784.353

Προμηθευτές
Γραμμάτια πληρωτέα
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

2010
4.357.501
0
14.426
4.371.927

Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασμός και συνήθως διακανονίζονται εντός
90 ημερών και αντιπροσωπεύουν ποσά πληρωτέα σε Ευρώ.

26.

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Προκαταβολές πελατών
Παρακρατούμενοι φόροι πληρωτέοι
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Πιστωτές διάφοροι
Δεδουλευμένα έξοδα
Σύνολο

2011
61.726
133.233
125.317
251.912
865.925

2010
160.256
80.984
161.204
173.115
692.012

1.438.112

1.267.571

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά πληρωτέα σε Ευρώ, δεν είναι
τοκοφόρος λογαριασμός και συνήθως διακανονίζονται εντός 90 ημερών.

27.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

α) Συμφωνία ανά κατηγορία παρουσίασης
Τα χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία παρουσίασης, κατατάσσονται ως προς αυτά του
Ενεργητικού σε απαιτήσεις, ως προς δε του παθητικού σε λοιπές υποχρεώσεις.
β) Πιστοληπτική ικανότητα χρηματοοικονομικών μέσων
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Η πιστοληπτική ικανότητα των χρηματοοικονομικών μέσων, τα οποία δεν είναι ληξιπρόθεσμα
ή απομειωμένα μπορούν να εκτιμηθούν βάσει ανεξάρτητων αξιολογήσεων (ICAP) ή ιστορικών
στοιχείων που βασίζονται στην πληροφόρηση της Εταιρείας (εσωτερική πληροφόρηση).
Δεδομένου ότι σημαντικό μέρος του πελατολογίου είναι το δημόσιο ή εταιρείες που ελέγχονται
από αυτό, οι υπόλοιποι πελάτες του ιδιωτικού τομέα αξιολογούνται κατά περίπτωση και δεν
υπάρχει συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση.
28.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η Εταιρεία συνδέεται με την μητρική της ALTEC ΑBEΕ, τις θυγατρικές και τις λοιπές
συνδεμένες οντότητες και πρόσωπα με αυτή. Σε σχέση με την ALTEC ΑBEΕ δεν υφίσταται
μητρική με τη μορφή νομικής οντότητας, καθώς το σημαντικότερο ποσοστό του μετοχικού
κεφαλαίου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, ανήκε στον κ. Αθανάσιο Αθανασούλη.
Η Εταιρεία προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες και πραγματοποιεί πωλήσεις προς συγκεκριμένες
συνδεδεμένες εταιρείες στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας. Αυτές οι
συνδεδεμένες εταιρείες αποτελούνται από εταιρείες που έχουν κοινή ιδιοκτησία ή/και διοίκηση
με την ALTEC ΑBEΕ.
Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη την 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2010, έχουν ως
εξής:

2011
Α. Συνδεδεμένα πρόσωπα
ALTEC ΑΒΕΕ
ALTEC SOFTWARE ΑΕ
SYSWARE ROMANIA SRL
OTS AE
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
Β. Διευθυντικά στελέχη-Μέλη Διοίκησης

2010
Α. Συνδεδεμένα πρόσωπα
ALTEC ΑΒΕΕ
ALTEC SOFTWARE ΑΕ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
SYSWARE ROMANIA SRL
Κοινοπραξία Ολοκληρωμένων Έργων Πληροφορικής
Β. Διευθυντικά στελέχη-Μέλη Διοίκησης

Πωλήσεις προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

1.035.008
29.647
0
16.526
171
0
1.081.352
Πωλήσεις προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

752.876
5.177
1.393
0
143.331
0
902.777
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Αγορές από
(αμοιβές σε)
συνδεδεμένα
πρόσωπα

837.471
0
182.964
0
106.094
1.020.435
Αγορές από
(αμοιβές σε)
συνδεδεμένα
πρόσωπα

1.024.241
0
0
0
162.766
1.187.007

Απαιτήσεις
από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

3.056.030
0
3.007.485
121.988
0
0
6.185.503
Απαιτήσεις
από
συνδεδεμένα
πρόσωπα

2.472.403
0
1.794
3.007.485
133.370
0
5.615.051

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

0
22.704
0
218.631
0
0
241.335
Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεμένα
πρόσωπα

17.551
198.628
0
3.035
0
0
219.214
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Οι πωλήσεις και η παροχή υπηρεσιών προς τις συνδεδεμένες εταιρείες γίνονται σε κανονικές
τιμές αγοράς. Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση
γίνεται σε μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις.
H Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες, η οποία να σχετίζεται με ποσά που
οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρείες.

29.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

(α) Δικαστικές υποθέσεις
Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες
δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της.
Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται
να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική
θέση της Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας τους και ως εκ τούτου δεν έχει
σχηματισθεί καμία σχετική πρόβλεψη.
(β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία την 31 Δεκεμβρίου 2011, είχε τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις:
• Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού 910 χιλ.
• Είχε παράσχει εγγυήσεις για την αποπληρωμή εμπορικών υποχρεώσεων ποσού 779 χιλ.
• Είχε παράσχει εγγυήσεις για τη συμμετοχή του σε διάφορους διαγωνισμούς ποσού140 χιλ.
(γ) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα
Την 31 Δεκεμβρίου 2011, η Εταιρεία είχε ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που
αφορούν την ενοικίαση κτιριακών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων και λήγουν σε
διάφορες ημερομηνίες έως το 2015.
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων
λειτουργικής μίσθωσης την 31 Δεκεμβρίου 2011, έχουν ως εξής:

Εντός ενός έτους
2-5 έτη
Μετά από 5 έτη
Σύνολο

31.12.2011
77.220
308.880
386.100
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ALTEC INTEGRATION
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

30.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31
Δεκεμβρίου 2011 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία απαιτείται αναφορά από
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2012
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Χ. Αθανασούλης

Σπυρίδων Θ. Παμπουκίδης

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Δημήτριος Ι. Φαφούτης
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