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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 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 πρώτη
κλειόµενη υπερδωδεκάµηνη χρήση από 14.4.2009 έως 31.12.2010.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ορισµένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα από την ίδρυση της Εταιρείας
µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων ήταν τα κάτωθι:
Ίδρυση της εταιρείας
Η εταιρεία ιδρύθηκε την 14.4.2009 µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της εταιρείας ALTEC ΑΒΕΕ της 9.4.2009 και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών µε αριθµό Μ.Α.Ε. 68010/01ΑΤ/Β/09/161, µε την επωνυµία «ALTEC
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
διακριτικό τίτλο «ALTEC INTEGRATION A.E.». Έδρα της ορίζεται ο ∆ήµος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
µε διεύθυνση την οδό Πάτµου 12 - Μαρούσι, Τ.Κ. 151 23.
H ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυµης
εταιρείας ALTEC OλOKΛHPΩMENA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕTAIPEIA µε το διακριτικό τίτλο "ALTEC INTEGRATION A.E” δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ.
Φύλλου 3103/30.4.2009.
Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε σε µετρητά, εξ ολοκλήρου από την ALTEC
ΑΒΕΕ, ανέρχονταν σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ διαιρούµενο σε χίλιες (1.000)
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ εκάστη.
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων µε απόσχιση
Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της δοµής και λειτουργίας της ALTEC ABEE, µε την από
26.6.2009 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της,
εγκρίθηκε η απόσχιση των κλάδων SOFTWARE και INTEGRATION και η εισφορά τους στις
100% θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣMΙΚΟΥ Α.Ε µε
διακριτικό τίτλο “ALTEC SOFTWARE” και ALTEC OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε µε διακριτικό τίτλο “ALTEC INTEGRATION”. Η εν λόγω Συνέλευση
επικύρωσε την από 9.4.2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί της απόσχισης των
κλάδων SOFTWARE και INTEGRATION και την εισφορά τους στις 100% θυγατρικές
εταιρείες του Οµίλου “ALTEC SOFTWARE” και “ALTEC INTEGRATION.
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Η έγκριση της απόσχισης των κλάδων SOFTWARE και INTEGRATION έγινε βάση : α) των
εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε ηµεροµηνία 31/12/2008 λογιστικών
καταστάσεων και β) τις από 11/5/2009 εκθέσεις εκτίµησης της λογιστικής αξίας των
αποσχιζόµενων κλάδων. Η απόσχιση και εισφορά των αποσχιζόµενων κλάδων,
πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972.
Η Καθαρή Θέση του κλάδου Εφαρµογών Ολοκληρωµένων Λύσεων Πληροφορικής
(INTEGRATION) της ALTEC κατά την 31.12.2008 εκτιµήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές
Λογιστές Κωνσταντίνο Νικολέτο και Πάνο Καβελλάρη της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών FRS GLOBAL AUDITORS Α.Ε., στο ποσό των 251.134,92 Ευρώ όπως οι ανωτέρω
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, µε την ιδιότητά τους της Επιτροπής του Άρθρου 9 παρ. 4 Ν.
2190/1920, αναφέρουν στη σχετική από 11 Μαΐου 2009 Έκθεσή τους (σελ. 34). Πιο
συγκεκριµένα η ανωτέρω Καθαρή Θέση αναλύεται ως ακολούθως:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Έξοδα εγκαταστάσεως

€ 150.248,24

Πάγιο Ενεργητικό

€ 15.962.121,85

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

€ 30.277.189,81

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού

€ 2.469.600,00

ΣΥΝΟΛΟ (Α)

€ 48.859.159,90

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

€

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

€ 47.823.218,77

ΣΥΝΟΛΟ (Β)

€ 48.608.024,98

∆ιαφορά (Εισφερόµενο Κεφάλαιο) (Α)-(Β)

784.806,21

€ 251.134,92

Το ανωτέρω ποσό του εισφερόµενου κεφαλαίου, κατανεµήθηκε λογιστικά κατά € 240.000 σε
µετοχικό κεφάλαιο και € 11. 134,92 σε λοιπά αποθεµατικά.
Η ως άνω απόσχιση των δυο κλάδων εγκρίθηκε δυνάµει των υπ’ αριθµ. ΕΜ-20876/31.7.2009
και ΕΜ 220877/31.07.2009 αποφάσεων του Νοµάρχη Αθηνών.
Μεταγενέστερη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
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.
Η αύξηση αυτή καλύφθηκε από οµάδα επενδυτών, οι οποίοι απαρτίζουν τις πιστώτριες
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τράπεζες του οµίλου ALTEC. Η 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.
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Κατά την υπερδωδεκάµηνη περίοδο η Εταιρεία πραγµατοποίησε επενδύσεις συνολικής αξίας
27 χιλιάδων ευρώ.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την αφήνουν εκτεθειµένη σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικούς
κινδύνους όπως τον κίνδυνο αγοράς, τον πιστωτικό κίνδυνο 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 ∆ιοικητικό
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 ∆εκεµβρίου 2010, σχετικά µε τις
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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 ∆ηµοσίου ∆ίκαιου. Η
χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τη ∆ιοίκηση, 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.
∆εδοµένου του χαµηλού όγκου των πωλήσεων της περιόδου, οι απαιτήσεις πελατών προέρχονται
κυρίων από πωλήσεις των προηγουµένων χρήσεων για τις οποίες έχουν διενεργηθεί προβλέψεις.
Η ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση 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 εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που κυκλοφορούν στο εµπόριο στις ενεργές
αγορές (όπως οι εµπορικές συναλλαγές και οι διαθέσιµοι για πώληση τίτλοι) είναι βασισµένη
στις τιµές αγοράς την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η αναφερόµενη τιµή της αγοράς που
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χρησιµοποιείται για χρηµατοοικονοµικούς σκοπούς από τον Όµιλο είναι η τρέχουσα τιµή
προσφοράς.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2010 απασχολούσε 98 άτοµα.
Μια από τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του Οµίλου είναι η διαρκής
επιµόρφωση του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των
λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Οµίλου .
ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΤΟΣ - ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η στρατηγική της Εταιρείας εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του οµίλου ALTEC, η
οποία τη χρήση 2010 ήταν επικεντρωµένη στην επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου συνολικής
ανασυγκρότησης των δραστηριοτήτων του οµίλου.
Ειδικότερα σε ότι αφορά την ALTEC INTEGRATION επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε η
πραγµατοποίηση σηµαντικών εξοικονοµήσεων κάθε µορφής κόστους. Στα πλαίσια αυτά
έγιναν, µεταξύ άλλων, και µεγάλες µειώσεις προσωπικού. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι το
προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µειώθηκε από 130 υπαλλήλους την 1/1/2010 σε
98 την 31/12/2010. Όµως οι αποζηµιώσεις γι’ αυτές βάρυναν τη χρήση 2010. Οι
εξοικονοµήσεις κόστους κατεγράφησαν µερικώς στη χρήση 2010 ενώ θα απεικονιστούν
πληρέστερα στη χρήση 2011.
Παρά την οικονοµική κρίση οι προοπτικές της Εταιρείας θα συνδιαµορφωθούν και από
ειδικότερες αξιοποιήσιµες ευκαιρίες που προβλέπονται στον κλάδο ολοκληρωµένων λύσεων.
∆εδοµένου ότι το 2011 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 διατεθεί περισσότερο από 1 δις ευρώ για τον
εκσυγχρονισµό της οικονοµίας και του Κράτους. Συνεπώς υπάρχουν ευκαιρίες στις εταιρείες
Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα των Ολοκληρωµένων Λύσεων.
Προφανώς η εξέλιξη των πωλήσεων του Οµίλου ALTEC στον τοµέα των ολοκληρωµένων
λύσεων για το 2011 θα είναι ανάλογη του βαθµού δραστηριοποίησης των ΕΣΠΑ.
Όπως προκύπτει από τα αριθµητικά δεδοµένα των Οικονοµικών Καταστάσεων της
31.12.2010, ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρίας την χρήση που έκλεισε διαµορφώθηκε σε €
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11,9 εκ. τα µικτά κέρδη διαµορφώθηκαν σε € 2,65 εκ τα δε αποτελέσµατα προ φόρων
διαµορφώθηκαν σε € (7,69) εκ.
Η εικόνα της πορείας της Επιχείρησης προκύπτει από τους παρακάτω αριθµοδείκτες.

Αριθµοδείκτες
Γενική Ρευστότητα

Κυκλοφορούν ενεργητικό προς
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

24,706,199
20,705,116

119.32%

Μικτό περιθώριο κέρδους

Μικτά κέρδη χρήσεως προς
Καθαρές Πωλήσεις

2,654,220
11,900,657

22.30%

Καθαρό περιθώριο κέρδους

Αποτελέσµατα προ φόρων προς
Καθαρές Πωλήσεις

(7,688,573)
11,900,657

(64.61%)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

Αποτελέσµατα προ φόρων προς
Σύνολο Καθαρής Θέσης

(7,688,573)
4,396,710

(174.87%)

∆ιάρθρωση Κεφαλαίων

Σύνολο Καθαρής Θέσης προς
Συνολικά Κεφάλαια

4,396,710
37,968,131

11.58%

Εσωτερική Αξία Μετοχής

Σύνολο Καθαρής Θέσης προς
Αριθµός Μετοχών

4,396,710
101,000

43.53

∆είκτης συνολικού Χρέους

Σύνολο Υποχρεώσεων προς
Σύνολο Καθαρής Θέσης

33,571,421
4,396,710

763.56%
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ KAI ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Συνοπτικά, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες εταιρείες του
Οµίλου ALTEC, είναι οι παρακάτω:
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (Προϊόντα, Υπηρεσίες, Πάγια) ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:
Πωλήσεις
προς
Αγορές από
συνδεδεµένα συνδεδεµένα
πρόσωπα
πρόσωπα

Α. Συνδεδεµένα πρόσωπα
ALTEC ΑΒΕΕ

752.876

ALTEC SOFTWARE ΑΕ

1.024.241

5.177

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις
από
προς
συνδεδεµένα συνδεδεµένα
πρόσωπα
πρόσωπα

2.472.403

17.551

0

198.628

MICROLAND AEBE

144

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΕ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
SYSWARE ROMANIA SRL
Κοινοπραξία ολοκληρωµένων Έργων Πληροφορικής
Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης

1.393

0

1.794

0

0

0

3.007.485

3.035

143.331

0

133.37

0

0

162.776

0

0

902.777

1.187.017

5.615.051

219.358

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. ∆εν έχουν παρασχεθεί η ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις.

Με τιµή
Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αθανάσιος Χ. Αθανασούλης
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Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ALTEC Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα
Α.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ALTEC Ολοκληρωµένα
Πληροφοριακά Συστήµατα Α.Ε. που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης
της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και
την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές
πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες
τις εσωτερικές δικλείδες 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 δικλείδες που σχετίζονται µε την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό
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το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων 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
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010,
τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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

Αθήνα 30 Μαρτίου 2011
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001
BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
Πατησίων 81, Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 111
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Σηµ.
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

7
8

14.4.2009 31.12.2010
11.900.657
(9.246.437)
2.654.220

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

9
10
11
12

(1.413.482)
(4.836.135)
(2.581.263)
(15.301)
(6.191.961)

Κέρδη εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)

14

(1.496.612)
(7.688.573)

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

15

1.774.148
(5.914.425)

Καθαρό κέρδος
Λοιπά συνολικά έσοδα (µετά από φόρους)

0
(5.914.425)

Συνολικά έσοδα

Οι σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµο ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Υπεραξία
Ασώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση

16
17
17
15

31.12.2010

354.751
11.008.315
118.927
5.792
1.774.148
13.261.932

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

18
19
20
21

3.210.502
15.280.468
5.386.863
828.365

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

24.706.199

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

37.968.131

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό και λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

22

10.300.000
11.135
(5.914.425)
4.396.710

23
24

12.460.890
405.415
12.866.305

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

25
23
26

4.371.927
15.065.618
1.267.571

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

20.705.116

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

37.968.131

Οι σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Τακτικό,
και λοιπά
αποθεµατικά

Σωρευµένα
κέρδη/(ζηµίες)

Σύνολο

Υπόλοιπο, 14.4.2009

0

0

0

0

Καθαρό κέρδος χρήσης
Συνολικά έσοδα χρήσης

0
0

0
0

(5.914.425)
(5.914.425)

(5.914.425)
(5.914.425)

Αρχικά καταβληθέν κεφάλαιο
Εισφερόµενο κεφάλαιο από απόσχιση κλάδου
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

60.000
240.000
10.000.000

11.135

Υπόλοιπο, 31.12.2010

10.300.000

11.135

60.000
251.135
10.000.000
(5.914.425)

Οι σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

14.4.2009 31.12.2010
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
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
(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Εµπορικές υποχρεώσεις (πλην τραπεζών)
Λοιπές υποχρεώσεις
Τόκοι πληρωθέντες

(7.688.573)
47.579
(179.391)
1.496.623
(11)
(692)
(6.324.465)

1.475.832
6.482.121
(2.443.737)
(1.401.967)
25.523
(779.130)

Ταµειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες

(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

(27.389)
872
11
(5.792)

Ταµειακές εισροές / (εκροές) για επενδυτικές δραστηριότητες

(32.297)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις δανείων
Εξοφλήσεις δανείων
Ταµειακές εισροές / (εκροές) για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/ µείωση χρηµατικών διαθεσίµων
Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου
Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου

10.060.000
0
(6.233.515)
3.826.485
828.365
0
828.365

Οι σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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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 ∆ήµος 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.
Στο 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.
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Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και
συντήρηση συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας.
10. Η συµµετοχή σε διαγωνισµούς οποιασδήποτε φύσεως του Ιδιωτικού και ∆ηµοσίου
τοµέα που αφορούν
11. Η συνεργασία µε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και ΝΠ∆∆ 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.

•

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την
31η ∆εκεµβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η
∆εκεµβρίου 2010.

•

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

•

Το πρώτο ∆ιοικητικό 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 ∆εκεµβρίου 2010 το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας ήταν 98
εργαζόµενοι.
Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2010 εγκρίθηκαν για
έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας την 29 Μαρτίου 2011.
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2.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (‘∆ΠΧΑ’) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ και τον ΚΝ 2190/1920 που εφαρµόζεται για τις εταιρείες που
δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.
Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την
αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). ∆εδοµένου ότι η Εταιρεία προέκυψε
από µετασχηµατισµό (business combination), ορισµένα άυλα στοιχεία ενεργητικού
αποτιµήθηκαν µε βάση τις εύλογες αξίες τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 38 "Άυλα
Περιουσιακά Στοιχεία". Περισσότερες εξηγήσεις δίδονται παρακάτω, στη σηµείωση 17.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 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.
∆ιενεργούνται 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 τη 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.
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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

5-12

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.
2.4

Αποθέµατα
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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

∆ιαθέσιµα

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.
2.8

Μετοχικό Κεφάλαιο
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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

∆άνεια

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.
Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές
προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις.
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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 ∆ικαιώµατα 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 ∆ηµοσίου.
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
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.
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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. ∆εδοµένης 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
της αξίας στην οποία απεικονίζονται αυτές οι υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί
χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.
2.16 Αναγνώριση εσόδων
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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.
2.17.2

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
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
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της αντισταθµιστικής λογιστικής. Τα στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται
στο κυκλοφορούν ενεργητικό.
(β) ∆άνεια 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
κονδύλι ‘Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα)’, όταν το δικαίωµα της Εταιρείας να λαµβάνει
πληρωµές κατοχυρώνεται.
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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:
(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.
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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 ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Οι λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τις οποίες συντάχθηκαν οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις
είναι σύµφωνες µε τα Πρότυπα και τις ∆ιερµηνείες αυτών που ήταν σε ισχύ κατά την 31
∆εκεµβρίου 2010. ∆εδοµένου ότι υπάρχουν νέα πρότυπα που έχουν εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία
των οικονοµικών καταστάσεων ή που τροποποιούν τα υφιστάµενα κατά την ηµεροµηνία αυτή,
για τα οποία επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτησή τους, δηλώνεται πως δεν έχει υπάρξει τέτοια
περίπτωση. Προκειµένου να αξιολογηθούν οι επιδράσεις από τα πρότυπα αυτά, παρατίθενται τα
ακόλουθα:
3.1
Νέα πρότυπα, νέες διερµηνείες και τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων, για
χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2010, για τα οποία η εφαρµογή τους δεν είναι
υποχρεωτική και δεν έχουν υιοθετηθεί πρόωρα.
Τα νέα πρότυπα, διερµηνείες και οι τροποποιήσεις υφιστάµενων προτύπων τα οποία έχουν
εκδοθεί αλλά η εφαρµογή τους δεν είναι υποχρεωτική για τα οικονοµικά έτη µε έναρξη κατά ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2010 και δεν έχουν πρόωρα υιοθετηθεί, παρατίθενται παρακάτω.
∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013).
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να
επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για
την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση
των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης.
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά
στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου
που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η
µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο
αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της
οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού
στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το
επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η
οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι
επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία.
Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα
πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών
τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά
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την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να
αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα
µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη
εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το
πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Η Εταιρεία
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του
καταστάσεις.
∆ΛΠ 24, Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών - τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε
συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του
συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών
δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα
συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους
και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων
ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την
ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή.
∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση - τροποποίηση (ισχύει από 1 Φεβρουαρίου
2010). Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα
προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων
συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε
νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα
δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους
υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η
συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
∆ιερµηνεία 14, Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο
απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους (ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2011). Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική
οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη
καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν
σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή
ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ιερµηνεία 19, ∆ιαγραφή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους
(ισχύει από 1 Ιουλίου 2010). Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την
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οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να
διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν
έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
3.2

Βελτιώσεις ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 2010

Βελτιώσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που εκδόθηκαν τον Μάιο
του 2010, παρατίθενται παρακάτω.
∆ΠΧΑ 1, Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς –
τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2010).
Η τροποποίηση εξασφαλίζει την ίδια βοήθεια σε αυτούς που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα
∆ΠΧΑ, όπως δόθηκε σε αυτούς που έχουν υιοθετήσει ήδη τα ∆ΠΧΑ, µετά την υιοθέτηση των
τροπολογιών στο ∆ΠΧΑ 7. Επίσης διευκρινίζει τις διατάξεις µετάβασης των τροποποιήσεων του
∆ΠΧΑ 7.
∆ΠΧΑ 1, Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς –
τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
(α) Η λογιστική πολιτική αλλάζει εντός του έτους της υιοθέτησης. ∆ιευκρινίζει ότι, εάν κάποιος
που υιοθετεί τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό του ή τη χρήση των
εξαιρέσεων του ∆ΠΧΑ 1 µετά την δηµοσίευση των ενδιαµέσων οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34, ‘Ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση’, θα πρέπει να εξηγήσει τις
αλλαγές αυτές και να ενηµερώσει τις τροποποιήσεις ανάµεσα στα προηγούµενα λογιστικά
πρότυπα και ∆ΠΧΑ.
(β) Βάση επανεκτίµησης σύµφωνα µε το τεκµαρτό κόστος. Επιτρέπει σε όσους τα υιοθετούν για
πρώτη φορά να χρησιµοποιούν µία εύλογη αξία ως τεκµαρτό κόστος, ακόµη και αν τα γεγονότα
λαµβάνουν χώρα µετά την ηµεροµηνία της µετάβασης, αλλά πριν από την πρώτη δηµοσίευση
των οικονοµικών καταστάσεων βάσει ∆ΠΧΑ. Όταν τέτοιου είδους επαναµετρήσεις λαµβάνουν
χώρα µετά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ, αλλά κατά τη διάρκεια της περιόδου που
καλύπτεται από τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις βάσει ∆ΠΧΑ, κάθε µεταγενέστερη
προσαρµογή στην εύλογη αξία αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια.
(γ) Χρήση τεκµαρτού κόστους για δραστηριότητες υπόχρεες σε κανονιστικό πλαίσιο (rate
regulation). Οι οντότητες αυτές επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τις λογιστικές αξίες των ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή των ασώµατων περιουσιακών στοιχείων βάσει προηγούµενων
λογιστικών προτύπων ως τεκµαρτό κόστος για κάθε ένα µεµονωµένο στοιχείο. Οι οντότητες που
κάνουν χρήση αυτής της εξαίρεσης απαιτείται να ελέγχουν κάθε κονδύλι για αποµείωση
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36 κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης.
∆ΠΧΑ 3, Επιχειρηµατικές συνενώσεις – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2010).
(α) Μεταβατικές προϋποθέσεις αναφορικά µε το ενδεχόµενο τίµηµα για επιχειρηµατικές
συνενώσεις οι οποίες λάβανε χώρα πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής των αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ.
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∆ιευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 7, ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’,
∆ΛΠ 32, ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση’, και ∆ΛΠ 39, ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Αναγνώριση και επιµέτρηση’, οι οποίες αποκλείουν την εξαίρεση από ενδεχόµενο τίµηµα, δεν
εφαρµόζονται σε ενδεχόµενο τίµηµα που προκύπτει από επιχειρηµατικές συνενώσεις των οποίων
οι ηµεροµηνίες εξαγοράς προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το
2008).
(β) Επιµέτρηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας. Η επιλογή της επιµέτρησης των δικαιωµάτων
µειοψηφίας στην εύλογη αξία ή κατά το ποσοστό της εν λόγω µειοψηφικής συµµετοχής στα
καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποκτηθείσας εταιρείας, εφαρµόζεται µόνο στα µέσα
χρηµατοοικονοµικής συναλλαγής τα οποία αντιπροσωπεύουν τα δικαιώµατα των ιδιοκτητών και
παρέχουν δικαίωµα στους κατόχους τους κατά το ποσοστό των καθαρών περιουσιακών στοιχείων
σε περίπτωση ρευστοποίησης. Τα υπόλοιπα στοιχεία των δικαιωµάτων µειοψηφίας επιµετρούνται
στην εύλογη αξία εκτός αν προβλέπεται κάποια άλλη βάση επιµέτρησης από τα ∆ΠΧΑ.
(γ) Μη αντικαταστάσιµες και εκουσίως αντικαταστάσιµες πληρωµές βασιζόµενες σε
συµµετοχικούς τίτλους. Η εφαρµογή της οδηγίας στο ∆ΠΧΑ 3 αφορά όλες τις συναλλαγές
πληρωµών βάσει συµµετοχικών τίτλων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα µίας
επιχειρηµατικής συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων και των αντικαταστάσιµων και των
εκουσίως αντικαταστάσιµων πληρωµών βάσει συµµετοχικών τίτλων.
∆ΠΧΑ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011).
Η τροποποίηση τονίζει την αλληλεπίδραση µεταξύ των ποσοτικών και ποιοτικών
γνωστοποιήσεων σχετικά µε την φύση και την έκταση των κινδύνων που συνδέονται µε τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα.
∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιαν. 2011).
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα θα παρουσιάσει µία ανάλυση για τα λοιπά συνολικά
έσοδα για κάθε στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων, είτε στην κατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων,
ή στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων.
∆ΛΠ 27, Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιουλίου 2010).
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι επακόλουθες τροποποιήσεις από το ∆ΛΠ 27 στο ∆ΛΠ 21, ‘Η
επίδραση των µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος’, ∆ΛΠ 28, ‘Επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις’, και ∆ΛΠ 31, ‘Συµµετοχές σε κοινοπραξίες’, έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους
που αρχίζουν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009, ή νωρίτερα όταν το ∆ΛΠ 27 εφαρµόζεται νωρίτερα.
∆ΛΠ 34, Ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιαν. 2011).
Η τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για να εξηγήσει πώς θα εφαρµοστούν οι αρχές
γνωστοποίησης στο ∆ΛΠ 34 και προσθέτει απαιτούµενες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε:
(α) Τις περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών
µέσων και την ταξινόµησή τους,

32

ALTEC INTEGRATION
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

(β) Μεταφορές χρηµατοοικονοµικών µέσων µεταξύ διαφορετικών επιπέδων στην ιεραρχία
εύλογων αξιών,
(γ) Μεταβολές στην ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων,
(δ) Μεταβολές στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις και στα περιουσιακά στοιχεία
∆ιερµηνεία 13, Προγράµµατα επιβράβευσης πελατών – τροποποίηση (ισχύει από 1 Ιαν. 2011).
Η έννοια της εύλογης αξίας διευκρινίζεται στο πλαίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης
σύµφωνα µε τα προγράµµατα επιβράβευσης των πελατών.
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4.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

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 ∆ιοικητικό
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 ∆εκεµβρίου 2010, 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
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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 ∆ηµοσίου ∆ίκαιου. Η
χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τη ∆ιοίκηση, 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.
∆εδοµένου του χαµηλού όγκου των πωλήσεων της περιόδου, οι απαιτήσεις πελατών προέρχονται
κυρίων από πωλήσεις των προηγουµένων χρήσεων για τις οποίες έχουν διενεργηθεί προβλέψεις.
Η ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση 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 ∆ΠΧA 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 ∆εκεµβρίου 2010.
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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 ΚΛΑ∆ΟΥ

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
∆ιοίκηση 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.∆. 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
∆άνεια
Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού
Εµπορικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια
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.

ΕΣΟ∆Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ

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

Ανάλυση εσόδων
Πωλήσεις εµπορευµάτων
Παροχή υπηρεσιών

14.4.2009 31.12.2010
1.083.262

Λοιπά

10.817.394
--

Σύνολο

11.900.657

8.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το κόστος πωλήσεων που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:

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

9.

14.4.2009 31.12.2010
3.363.672
981.897
1.677.995
10.755
3.212.119
-9.246.437

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα έξοδα διοίκησης που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται
ως εξής:

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

14.4.2009 31.12.2010
600.781
20.240
574.928
3.585
50.702
26.285
3.463
133.499
1.413.482
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10. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
Τα έξοδα διάθεσης που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:

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. ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τα έξοδα διάθεσης που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:

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 ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α)
Τα λοιπά έσοδα / (έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
14.4.2009 31.12.2010
Κέρδη από πώληση ενσώµατων
ακινητοποιήσεων
Έσοδα από αντιστροφή προβλέψεων
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά
Σύνολο

692
212.444
(468)
(227.969)
(15.301)
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13. ΕΞΟ∆Α 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
Πρόβλεψη αποζηµιώσεων
Λοιπά- Αµοιβές ∆.Σ
Σύνολο

14.4.2009 31.12.2010
5.180.765
1.129.618
338.610
-6.648.992

Αριθµός εργαζοµένων

98

14. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α)
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
14.4.2009 31.12.2010
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έσοδα επενδύσεων
Τόκοι καταθέσεων
Λοιπά
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

11
-11

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

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

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων / (εξόδων)

(1.496.612)
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15. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:
14.4.2009 31.12.2010
Φόρος εισοδήµατος χρήσης
Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων
Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
Σύνολο

---(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 προ φόρων εισοδήµατος
Φόροι εισοδήµατος υπολογισµένοι µε τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή
Φορολογική επίδραση από µεταβολή συντελεστή
Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων

14.4.2009 31.12.2010
(7.688.573)
1.845.257
(71.109)
1.774.148

Ο συντελεστής φόρου που ισχύει για τις εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα για τη χρήση
2010 είναι 24%. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν.3697/25.9.2008, ο
φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών των
εταιρειών, µειώνεται σταδιακά κατά µία ποσοστιαία µονάδα κάθε έτος, από το έτος 2010 µέχρι
και το έτος 2014. Το έτος 2014 ο φορολογικός συντελεστής θα ανέρχεται σε 20%.
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
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χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν
τη χρήση που αφορούν.
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:

Υπόλοιπο την 14.4.2009
Χρεώσεις/(πιστώσεις) στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Χρεώσεις/(πιστώσεις) στα ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο την 31.12.2010

0
1.774.148
-1.774.148

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

14.4.2009 - 31.12.2010
Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές
∆ιαγραφές άϋλων στοιχείων
Αποζηµιώσεις προσωπικού
∆ιόρθωση αποσβέσεων
Λοιπές κινήσεις
Σύνολο

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

Υπόλοιπο
έναρξης
0
0
0
0
0
0

(Χρεώσεις) /
πιστώσεις στα
ίδια κεφάλαια
0
0
0
0
0
0

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

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:

Κόστος 14.4.2009
Προσθήκες χρήσης
Πωλήσεις χρήσης
Εισφορές από απόσχιση κλάδου
Λοιπά
Υπόλοιπο την 31.12.2010

Μηχανολογικός
Γήπεδα και
εξοπλισµός και
κτίρια
µεταφορικά µέσα
0
0
3.498
0
0
0
0
7.799
0
0
3.498
7.799

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

0
(131)
0
0
(131)
3.367

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

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

0
21.391
(180)
380.311
0
401.521

0
24.889
(180)
388.110
0
412.818

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

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

Επί των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις για εξασφάλιση
τραπεζικών δανείων.

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

Συµβόλαια και
Συµβάσεις µε
πελάτες
0
0
11.008.015
0
11.008.015
0
0
0
0
(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
(8.495)
(4.524)
0
(13.018)
119.227

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

Τα Συµβόλαια µε πελάτες για συντήρηση έργων πληροφορικής και οι Συµβάσεις έργων
εισφέρθηκαν στην Εταιρεία στα πλαίσια της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου Integration από
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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

Η αναγνώριση και αποτίµηση, βάσει εύλογων αξιών, των παραπάνω άυλων περιουσιακών
στοιχείων διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.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
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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.
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 ∆ηµοσίου µε ηµεροµηνία δηµοπρασίας 12/2008 (Πηγή:
∆ελτίο ∆ηµόσιου Χρέους Ν. 52 – ∆εκέµβριος 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,
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(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,
(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
∆ηµόσιο 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:
2010
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
Α’ ύλες και αναλώσιµα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Εµπορεύµατα
Σύνολο

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:
2010
18.249.126
0
147.678
(3.116.335)
15.280.468

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

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. ∆εν
υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων σε άλλα νοµίσµατα εκτός του Ευρώ.
Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης των εµπορικών απαιτήσεων, έχει ως εξής:
2010
Υπόλοιπο την 14.4.2009
Πρόβλεψη αποµείωσης περιόδου
Εισφορές από απόσχιση κλάδου
∆ιαγραφή αποµειωµένων πελατών
Αναστροφή (είσπραξη) προβλέψεων
Σύνολο

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 31.12.2010, 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 € 4.717.136
Την 31.12.2010, οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες
αλλά δεν είχαν αποµειωθεί ανέρχονταν στο ποσό € 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:
2010
3.325.301
2.060.468
1.095
0
5.386.863

Xρεώστες διάφοροι
Έξοδα εποµένων χρήσεων
Προκαταβολές και πιστώσεις
Λοιπά
Σύνολο

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 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ
Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι:
2010
19.123
809.242
828.365

Ταµείο
Καταθέσεις σε τράπεζες (όψεως και προθεσµίας)
Σύνολο

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 ∆ιοικητικού 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 ∆ήµο 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 ∆ιοικητικό 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.
Η Μετοχική Σύνθεση της εταιρίας διαµορφώνεται ως εξής:
Μέτοχος
(α) Κοινές Μετοχές Με ∆ικαίωµα Ψήφου
ALTEC ABEE

Μετοχές
5,000.00

(β) Προνοµιούχες Μετοχές Χωρίς ∆ικαίωµα Ψήφου
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%
100.00%

Ποσό
300,000.00
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EFG
ΕΤΕ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΤΕ
ΓΕΝΙΚΗ

26,890.00
24,810.00
15,580.00
12,130.00
8,110.00
8,350.00

26.89%
24.81%
15.58%
12.13%
8.11%
8.35%

2,689,000.00
2,481,000.00
1,558,000.00
1,213,000.00
811,000.00
835,000.00

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ

1,730.00
2,400.00

1.73%
2.40%

173,000.00
240,000.00

Σύνολο

100,000

100.00%

10,000,000.00

Γενικό σύνολο µετοχών και κεφαλαίου ( α+β):

105,000.00

10,300,000.00

23. ∆ΑΝΕΙΑ
Οι µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:
2010

Μακροπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Οµολογιακά δάνεια
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων

0
12.460.890
12.460.890

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

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
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 ∆εκεµβρίου 2010, έχει λάβει βραχυπρόθεσµα δάνεια συνολικού
ύψους 14.176.508 τα οποία έχουν συναφθεί µε ελληνικές τράπεζες σε Ευρώ, σκοπό έχουν την
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χρηµατοδότηση της Εταιρείας µε κεφάλαια κίνησης και το µέσο επιτόκιο δανεισµού ανέρχεται
σε 6% περίπου.
Η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για τους δεδουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων
της και επιβαρύνει σχετικά τα αποτελέσµατα χρήσεως (σηµείωση 14).
Αναφορικά µε τα δάνεια παρατίθενται παρακάτω ο πίνακας µελλοντικών αποπληρωµών κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2010:

Εντός ενός έτους
1-5 έτη

2010
1.778.220
7.112.880

Μετά από 5 έτη

3.569.790

Σύνολο

24.

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 ∆εκεµβρίου 2010 καταχωρήθηκαν
στα έξοδα και ανήλθαν σε 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.
Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο χρεώνονται
έναντι αυτής της υποχρέωσης.
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στον επισυναπτόµενο ισολογισµό του Οµίλου και της
Εταιρείας έχει ως ακολούθως:
2010
0
584.806
(138.507)

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσης
Εισφορές από απόσχιση κλάδου
Πραγµατικές παροχές που πληρώθηκαν
Έξοδα / (έσοδα) αναγνωρισµένα στην
κατάσταση αποτελεσµάτων

(40.884)
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405.415

Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσης

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:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αµοιβών
Αύξηση δείκτη τιµών καταναλωτή
Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή

25.

6,20%
6,10%
2,00%
5,16

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
2010
4.357.501
0
14.426
4.371.927

Προµηθευτές
Γραµµάτια πληρωτέα
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

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:
2010
160.256
80.984
161.204
173.115
692.012
0
1.267.571

Προκαταβολές πελατών
Παρακρατούµενοι φόροι πληρωτέοι
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Πιστωτές διάφοροι
∆εδουλευµένα έξοδα
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί
Σύνολο

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά πληρωτέα σε Ευρώ, δεν είναι
τοκοφόρος λογαριασµός και συνήθως διακανονίζονται εντός 90 ηµερών.
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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
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).
∆εδοµένου 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 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 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 ∆εκεµβρίου 2010, 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 µε συνδεµένα µέρη την 31 ∆εκεµβρίου 2010, έχουν ως εξής:
Απαιτήσεις από
συνδεδεµένα
πρόσωπα
Α. Συνδεδεµένα πρόσωπα
ALTEC ΑΒΕΕ
ALTEC SOFTWARE ΑΕ
MICROLAND AEBE
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΕ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
SYSWARE ROMANIA SRL
Κοινοπραξία Ολοκληρωµένων Έργων Πληροφορικής

2.472.403
0

Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης
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Υποχρεώσεις προς
συνδεδεµένα
πρόσωπα

1.794
3.007.485
133.37
0

17.551
198.628
144
0
3.035
0
0

5.615.051

219.358
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Οι συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη για την περίοδο 14.4.2009 – 31.12.2010 αναλύονται ως εξής:
Πωλήσεις προς
συνδεδεµένα
πρόσωπα
Α. Συνδεδεµένα πρόσωπα
ALTEC ΑΒΕΕ
ALTEC SOFTWARE ΑΕ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΕ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
Κοινοπραξία Ολοκληρωµένων Έργων Πληροφορικής
Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης

752.876
5.177
1.393
143.331
0
902.777

Αγορές από
συνδεδεµένα
πρόσωπα
1.024.241
0
0
162.776
1.187.017

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. ∆εν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις.
Ο Όµιλος δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επισφάλειες, η οποία να σχετίζεται µε ποσά που
οφείλονται από συνδεδεµένες εταιρείες.

29.

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

(α) ∆ικαστικές υποθέσεις
Η Εταιρεία δεν εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες
δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της.
(β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία την 31 ∆εκεµβρίου 2010, είχε τις παρακάτω ενδεχόµενες υποχρεώσεις:
• Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού 699 χιλ.
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• Είχε παράσχει εγγυήσεις για την αποπληρωµή εµπορικών υποχρεώσεων ποσού 250 χιλ.
• Είχε παράσχει εγγυήσεις για τη συµµετοχή του σε διάφορους διαγωνισµούς ποσού 248 χιλ.
(γ) ∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα
Την 31 ∆εκεµβρίου 2010, 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 ∆εκεµβρίου 2010, έχουν ως εξής:
31.12.2010
120.000
600.000
720.000

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

30.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα της 31
∆εκεµβρίου 2010 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία απαιτείται αναφορά από
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Χ. Αθανασούλης

Σπυρίδων Θ. Παµπουκίδης

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου
∆ηµήτριος Ι. Φαφούτης
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