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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 τρίτη
κλειόµενη χρήση 2012.
ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΤΟΣ - ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η στρατηγική της Εταιρείας εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του οµίλου ALTEC, η
οποία τη χρήση 2012 ήταν επικεντρωµένη στην επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου συνολικής
ανασυγκρότησης των δραστηριοτήτων του. Ο όµιλος έχει επικεντρώσει τις δραστηριότητές του
σε δύο βασικούς τοµείς, το Τυποποιηµένο Εµπορικό Λογισµικό (Software) και τις
Ολοκληρωµένες Λύσεις (Integration).
Παρά την οικονοµική κρίση οι προοπτικές για την Εταιρεία µπορεί να είναι ευνοϊκές.
∆εδοµένου ότι και το 2013 θα είναι έτος ύφεσης, είναι σαφές ότι η αντιµετώπιση της κρίσης
θα απαιτήσει σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας τον περιορισµό των δαπανών και την
αύξηση της αποτελεσµατικότητας. Αυτό προϋποθέτει εντονότερη και ευρεία χρήση της
τεχνολογίας. Πολλές από τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν
χωρίς τη συστηµατική χρήση της τεχνολογίας (ηλεκτρονικά τιµολόγια, ταµειακά συστήµατα,
ηλεκτρονικές προµήθειες, ηλεκτρονική συνταγογράφηση κλπ.). Επιπλέον, από την
ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ αναµένεται να διατεθούν σηµαντικά κονδύλια για τον εκσυγχρονισµό
της οικονοµίας και του Κράτους. Συνεπώς, υπάρχουν ευκαιρίες στις εταιρείες Πληροφορικής
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των Ολοκληρωµένων Λύσεων. Σηµαντικός παράγοντας
που επηρεάζει την λειτουργία της επιχείρησης είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην
αξιολόγηση και κατακύρωση των έργων του ∆ηµόσιου Τοµέα, οι οποίες αναµένουµε να
ξεπεραστούν.
Η είσπραξη απαιτήσεων από τον Ιδιωτικό και Τραπεζικό τοµέα δεν παρουσιάζει αποκλίσεις
ενώ αντιµετωπίζονται οι συνήθεις καθυστερήσεις του ∆ηµοσίου Τοµέα.
Σε ότι αφορά τις πληρωµές προµηθευτών, έχει σηµειωθεί µια επιτάχυνση του ρυθµού
αποπληρωµής τους. Όµως, στα έργα του ∆ηµοσίου Τοµέα, η Εταιρεία εµµένει σταθερά στην
πολιτική αντιστοίχισης των πληρωµών των προµηθευτών µε την είσπραξη των αντίστοιχων
απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο για την αποφυγή δηµιουργίας χρηµατοδοτικών κενών.
Τα αριθµητικά δεδοµένα των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2012 έχουν ως εξής.
Κύκλος Εργασιών
Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η Εταιρεία πραγµατοποίησε
πωλήσεις 8,2 εκατ. έναντι 6,2 εκατ. (2011) αντίστοιχα.
Μικτό Κέρδος
Το µικτό κέρδος για το Εταιρία ανήλθε σε 2,1 εκατ. έναντι 3,1 εκατ. του 2011 αντίστοιχα.
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Αποτελέσµατα προ φόρων
Τα αποτελέσµατα προ φόρων για την Εταιρεία διαµορφώθηκαν σε ζηµιές 13,8 εκατ. έναντι
ζηµιών 4,1 εκατ. του 2011 αντίστοιχα.
Αποτελέσµατα µετά από φόρους
Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους για την Εταιρεία ανήλθαν σε ζηµιές 16,2 εκατ. έναντι
ζηµιών 3,5 εκατ. το 2011 αντίστοιχα.
EBITDA
Τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων (EBITDA) για την Εταιρεία σε ζηµιές 10,9 εκατ. έναντι ζηµιών 1,5 εκατ. του
2011 αντίστοιχα.
Παρά τις δύσκολες καταστάσεις που επικρατούν στην αγορά, η ∆ιοίκηση συνεχίζει τις
προσπάθειες της για ανάπτυξη των πωλήσεων και επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων και
προσδοκά ότι οι προσπάθειες αυτές θα ευοδωθούν.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αποτελείται από τους κάτωθι:
1.
2.
3.

Αθανάσιος Αθανασούλης του Χρήστου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
Σπυρίδων Παµπουκίδης του Θεοδόσιου, Αντιπρόεδρος.
Νικήτας Κατσαράς του Αγαπητού, Μέλος.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Κατά την κλειόµενη χρήση η Εταιρεία πραγµατοποίησε επενδύσεις συνολικής αξίας 7 χιλιάδων
ευρώ.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες του της Εταιρείας, οι οποίες εντάσσονται γενικότερα στις δραστηριότητες του
Οµίλου ALTEC, την εκθέτουν σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνος
αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος 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 στα πλαίσια
του Οµίλου ALTEC, οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας. Το τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων του Οµίλου ALTEC αναγνωρίζει, υπολογίζει και
αντισταθµίζει χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τις λειτουργικές µονάδες
αυτού.
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Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (πέραν των εµπορικών υποχρεώσεων)
αποτελούνται από βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα τραπεζικά και οµολογιακά δάνεια. Με τα
ανωτέρω προϊόντα χρηµατοδοτούνται οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και οι επενδύσεις
σε εξοπλισµό.
Συνοπτικά, οι µορφές χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω.
α) Κίνδυνος αγοράς
(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος αυτός κρίνεται πολύ περιορισµένος καθώς, η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού σε νόµισµα διαφορετικό από το Ευρώ και, ως εκ τούτου, δεν
υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγµατικός κίνδυνος σχετικά µε τα στοιχεία αυτά. Επίσης, δεν
υπάρχουν ανειληµµένες ή προγραµµατισµένες µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές σε νόµισµα
διαφορετικό του λειτουργικού, και δεν αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις από συναλλαγµατικές
διαφορές.
(ii) Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς κινδύνους που οφείλονται σε µεταβολές της αξίας των
εµπορευµάτων που διακινεί και των πρώτων υλών των προϊόντων που παράγει λόγω της µικρής
κλίµακας των σχετικών δραστηριοτήτων του. Αναφορικά µε τον κλάδο παροχής υπηρεσιών
Software και Integration, ο κίνδυνος αυτός µπορεί εν µέρει να αντιµετωπιστεί µεταβάλλοντας τις
τιµές πώλησης και µετακυλώντας τις µεταβολές αυτές στους πελάτες.
(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου
Η Εταιρεία, πέραν των προθεσµιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως, δεν έχει άλλα
σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, σχετικά µε τις προθεσµιακές
καταθέσεις, λόγω του περιορισµένου µεγέθους αυτών, εάν το Euribor είχε αυξηθεί/µειωθεί κατά
1,5%, η επίδραση στο καθαρό αποτέλεσµα της χρήσης εκτιµάται µη σηµαντική.
Ο κίνδυνος επιτοκίου αυξάνεται από τις δανειακές 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 των τρεχουσών οικονοµικών δυσχερειών, η αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού
διαχειρίζεται ευρύτερα από τον Όµιλο ALTEC και εξαρτάται από τις σχετικές συνεννοήσεις µε
τις πιστώτριες τράπεζες.
β) 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 της
Εταιρείας.
∆εδοµένου του χαµηλού όγκου των πωλήσεων της περιόδου, οι απαιτήσεις πελατών προέρχονται
κυρίως από πωλήσεις των προηγουµένων χρήσεων, για τις οποίες έχουν διενεργηθεί εκτεταµένες
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
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υπάρχει κανένας ουσιώδης πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται από τις ήδη
σχηµατισθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.
γ) 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 ALTEC γενικότερα, 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.
δ) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Η Εταιρεία διαχειρίζεται την ρευστότητα µέσω της συνεχούς παρακολούθησης ταµειακών
ροών και της εξασφάλισης διαθεσίµων και χρηµατοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών
εκροών. Η χρηµατοδότηση αντλείται από τις πιστώτριες Τράπεζες οι οποίες είναι και µέτοχοι
της Εταιρείας.
ε) Εύλογη αξία
Η Εταιρεία δεν έχει στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που αποτιµώνται στην εύλογη αξία
στις 31 ∆εκεµβρίου 2012.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2012 απασχολούσε 65 άτοµα (2011: 80).
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:

Α. Συνδεδεµένα πρόσωπα
ALTEC ΑΒΕΕ
ALTEC SOFTWARE ΑΕ
MICROLAND COMPUTERS AEBE
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΕ∆ΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
OTS AE
Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης

Πωλήσεις
προς
συνδεδεµένα
πρόσωπα

Αγορές(αµοιβές)
από συνδεδεµένα
πρόσωπα

Απαιτήσεις
από
συνδεδεµένα
πρόσωπα

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεµένα
πρόσωπα

327,004
141,002
0.00

590,905
2,970
50,000

3,952,769
117,888
54,320

2,979,640
20,763
0

153
29,794
0.00
497,953

52,126
139,871
106.111
941,983

188
22,665
0
4,147,830

25,972
129,169
0
3,155,544

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 της παραπάνω απαιτήσεις.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 4 σελίδες
αφορά στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2012 και είναι αυτή που
αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που εκδόθηκε με 29/5/2013.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2013

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι

Δημήτρης Σούρμπης

ΑρΜ ΣΟΕΛ 113

ΑρΜ ΣΟΕΛ 16891
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν
οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για
τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και
τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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ALTEC INTEGRATION
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται
το γεγονός ότι η Εταιρεία υπέστη ζημιές μετά από φόρους ύψους € 16 εκ. κατά τη διάρκεια της
χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το
κυκλοφορούν ενεργητικό κατά € 19 εκ. κατά την ημερομηνία αυτή. Αυτές οι συνθήκες, μαζί με τα
άλλα θέματα που παρατίθενται στη σημείωση 2, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους
αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και
την ικανότητά της να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται
επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.», για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011, είχαν ελεγχθεί από
άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση, με έμφαση
θέματος, την 29 Μαρτίου 2012 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920.
β) Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί
αρνητικό, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του
Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2013

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113

Δημήτρης Σούρμπης
ΑρΜ ΣΟΕΛ 16891
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1.1. - 31.12.2012

1.1. - 31.12.2011
Αναπροσαρµοσµένο
(1)

8.230.927
(6.105.231)

6.196.842
(3.090.089)

2.125.695

3.106.753

(604.157)
(2.761.909)
(1.339.439)
(101.261)
(9.410.962)
(12.092.033)

(674.200)
(3.344.557)
(1.587.397)
(120.007)

487
(1.698.182)
(1.697.695)

1.251
(1.475.792)
(1.474.541)

(13.789.728)
(2.372.184)

(4.093.949)
597.299

(16.161.913)

(3.496.650)

1.1. - 31.12.2012
(16.161.913)

1.1. - 31.12.2011
Αναπροσαρµοσµένο
(3.496.650)

(180.858)

44.678

(180.858)

44.678

(16.342.771)

(3.451.972)

Σηµ.
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

5
6

Μεικτά κέρδη
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Αποµειώσεις στοιχείων ενεργητικού
Κέρδη/(Ζηµιές) εκµετάλλευσης

7
8
9
10
12

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά

13

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

14

Καθαρό κέρδος/(ζηµιές)

(2.619.408)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Καθαρές ζηµιές µετά φόρων
Λοιπές συνολικές (ζηµιές)/ εισοδήµατα
Επίδραση (µείον αναβαλλόµενοι φόροι) πρόωρης εφαρµογής
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
Λοιπές συνολικές (ζηµιές)/ εισοδήµατα µετά από φόρους
Σύνολο συγκεντρωτικών (ζηµιών)/κερδών χρήσης µετά από
φόρους

(1): Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναπροσαρµοστεί λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις λογιστικές αρχές και τις
λοιπές διορθώσεις, όπως περιγράφονται στη Σηµείωση 2

Οι σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ALTEC INTEGRATION
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31.12.2011
Αναπροσαρµοσµένο

31.12.2010
Αναπροσαρµοσµένο

281.464
4.592.149
17.792

319.623
8.356.892
5.792
1.892.132

354.751
9.475.995
5.792
1.333.704

4.891.405

10.574.439

11.170.241

518.070
10.553.552
980.095
434.529

2.686.483
12.886.247
2.833.936
993.765

3.210.502
15.280.468
5.386.863
828.365

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

12.486.247

19.400.431

24.706.199

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

17.377.652

29.974.870

35.876.440

21
22
23

300.000
4.609.471
(27.586.170)
(22.676.699)

300.000
4.609.471
(11.243.399)
(6.333.928)

300.000
4.609.471
(7.902.233)
(2.992.762)

24
14
25
26

7.500.000
434.838
325.391
100.000

17.342.054

17.772.790

335.448
0

391.296
0

8.360.229

17.677.502

18.164.086

2.628.610
12.088.177
12.064.994
4.912.341

2.784.353
12.629.275
1.779.556
1.438.112

4.371.927
14.176.508
889.110
1.267.571

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

31.694.122

18.631.296

20.705.116

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

17.377.652

29.974.870

35.876.440

Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Ασώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της
µητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό και λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη/(ζηµιές) εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

15
16
14

17
18
19
20

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

31.12.2012

27
24
24
28

(1): Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναπροσαρµοστεί λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις λογιστικές αρχές και τις
διορθώσεις λαθών όπως περιγράφονται στη Σηµείωση 2.

Οι σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ALTEC INTEGRATION
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τακτικό &
λοιπά
αποθεµατικά

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2010 & 1 Ιανουαρίου 2011, όπως
προηγουµένως δηµοσιεύθηκε
Αναπροσαρµογές:
Επίδραση (µείον αναβαλλόµενοι φόροι) πρόωρης εφαρµογής
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
Λογισµός αποσβέσεων του ασώµατος στοιχείου "πελατειακή
βάση"
Επίδραση από την αναγνώριση αποθεµατικού συνεισφοράς
µετόχων (µείον αναβαλλόµενοι φόροι) κοινού οµολογιακού
δανείου 13 εκ. ευρώ
Προσαρµογή χρηµατοοικονοµικών εξόδων µε βάση τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου (µείον αναβαλλόµενοι φόροι)
Επίδραση από την αναγνώριση αποθεµατικού από έκδοση
προνοµιούχων µετοχών και αντιστροφή της προηγούµενης
αναγνώρισης ως εισφορά κεφαλαίου από τη µειοψηφία
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2011, αναπροσαρµοσµένο

10.300.000

11.135

Σωρευµένα
κέρδη/(ζηµίες)

(5.914.425)

4.396.710

11.295

11.295

(1.651.247)

(1.651.247)

2.098.336

2.098.336
(347.856)

(10.000.000)

2.500.000

300.000

4.609.471

Επίδραση (µείον αναβαλλόµενοι φόροι) πρόωρης εφαρµογής
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
Κέρδη/(ζηµιές) περιόδου
Σύνολο συγκεντρωτικών (ζηµιών) / κερδών χρήσης µετά από
φόρους

Σύνολο

(347.856)

(7.500.000)
(7.902.233)

(2.992.762)

44.678
(3.385.845)

44.678
(3.385.845)

0

0

(3.341.166)

(3.341.166)

300.000

4.609.471

(11.243.399)

(6.333.928)

Τακτικό και
λοιπά
αποθεµατικά

Σωρευµένα
κέρδη/(ζηµίες)

4.609.471

(11.243.399)

(6.333.928)

(180.858)
(16.161.913)

(180.858)
(16.161.913)

0

(16.342.771)

(16.342.771)

4.609.471

(27.586.170)

(22.676.699)

0
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2011, αναπροσαρµοσµένο

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2011, αναπροσαρµοσµένο

300.000

Επίδραση (µείον αναβαλλόµενοι φόροι) πρόωρης εφαρµογής
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
Κέρδη/(Ζηµιές) περιόδου
Σύνολο συγκεντρωτικών (ζηµιών)/κερδών χρήσης µετά από
φόρους

0

Σύνολο

0
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2012

300.000

0

(1): Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναπροσαρµοστεί λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις λογιστικές αρχές και τις
διορθώσεις λαθών όπως περιγράφονται στη Σηµείωση 2

Οι σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1.1. - 31.12.2012

1.1. - 31.12.2011
Αναπροσαρµοσµένο

(13.789.728)

(4.093.949)

1.164.982
9.374.832
1.698.182
(487)
(1.552.220)

1.162.908
138.507
1.475.792
(1.251)
(1.317.994)

1.668.413
(3.933.662)
1.853.841

524.019
2.394.221
2.552.927

(155.743)
2.386.836
(267.404)
61

(1.587.574)
(845.541)
0
1.720.058

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

(6.685)
487
(12.000)

(8.678)
1.251
0

Ταµειακές εισροές / (εκροές) για επενδυτικές δραστηριότητες

(18.198)

(7.426)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων

0
(541.099)

0
(1.547.232)

Ταµειακές εισροές / (εκροές) για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(541.099)

(1.547.232)

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

(559.236)
993.765

165.400
828.365

434.529

993.765

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις και αποµειώσεις
Τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Έσοδα από επενδύσεις και πιστωτικοί τόκοι
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
Ταµειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες

Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου

(1): Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναπροσαρµοστεί λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις λογιστικές αρχές και τις
διορθώσεις λαθών όπως περιγράφονται στη Σηµείωση 2.

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, µε 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 Αµαρουσίου 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 παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στην στον χώρο
των επικοινωνιών και της πληροφορικής. Η Μητρική εταιρεία του Οµίλου είναι η ALTEC
Α.Β.Ε.Ε., οι µετοχές της οποίας είναι εισηγµένες στην αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Σύµφωνα µε το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας και τις µετέπειτα τροποποιήσεις του,
αναφέρονται τα ακόλουθα:
•

Σκοποί της Εταιρείας είναι:
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.
9. 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.
1.

•

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

•

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 µε έκδοση προνοµιούχων µετοχών και το σύνολο αυτού ανέρχεται
σε 10.300.000 ευρώ.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) µέλη µε πενταετή θητεία.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, αποτελείται από τους παρακάτω:
α) Αθανάσιο Αθανασούλη
β) Σπυρίδωνα Παµπουκίδη και
γ) Νικήτα Κατσαρά
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας ήταν 65 εργαζόµενοι
(2011: 80).
Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 εγκρίθηκαν για
έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας την 28 Μαρτίου 2013.
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2.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός
ορισµένων άυλων περιουσιακών στοιχείων. ∆εδοµένου ότι η Εταιρεία προέκυψε από
µετασχηµατισµό (απόσχιση κλάδου - business combination), ορισµένα άυλα στοιχεία
ενεργητικού αποτιµήθηκαν µε βάση τις εύλογες αξίες τους κατά την ηµεροµηνία απόσχισης
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 38 "Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία". Περισσότερες εξηγήσεις
δίδονται παρακάτω, στη σηµείωση 16.
Επίσης, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern). Σύµφωνα µε την παρούσα χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση
της 31 ∆εκεµβρίου 2012, η Εταιρεία εµφάνισε αρνητικά συνολικά Ίδια Κεφάλαια. Ως εκ
τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν.
2190/1920. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε άλλες ενδείξεις που σχετίζονται µε τη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση, όπως ότι οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις υπολείπονται των
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, η πραγµατοποίηση σηµαντικού ύψους αρνητικών
αποτελεσµάτων για τη χρήση καθώς και αρνητικών ταµειακών ροών υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η Εταιρεία εξαιτίας των προβληµάτων ρευστότητας που
αντιµετωπίζει δεν έχει αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες δόσεις και µέρος των δεδουλευµένων
τόκων των οµολογιακών δανείων. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας (και του Οµίλου) πραγµατοποίησε
διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες για την µετάθεση της ηµεροµηνίας των δόσεων
αποπληρωµής των εν λόγω δανείων σε µεταγενέστερη της 31.12.2013 ηµεροµηνία. Την
28.03.2013, υπογράφησαν συµβάσεις µε τις Πιστώτριες Τράπεζες για την µετάθεση των
δανειακών υποχρεώσεων του κοινού οµολογιακού δανείου της Εταιρείας, ποσού 13 εκ. ευρώ
την 05.01.2014.
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 4.
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
ενοποιηµένων και εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων αναφέρονται παρακάτω. Οι εν λόγω
αρχές έχουν εφαρµοστεί για όλες της χρήσεις που παρουσιάζονται, εκτός εάν δηλώνεται
διαφορετικά.
Συγκριτικά στοιχεία
Ορισµένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινοµήθηκαν και προσαρµόστηκαν όπου κρίθηκε
απαραίτητο για να είναι συγκρίσιµα µε την παρουσίαση που πραγµατοποιήθηκε την τρέχουσα
χρήση.
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Αλλαγές σε λογιστικές αρχές και διόρθωση λογιστικών λαθών
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς και του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, αποφάσισε να επανεκτιµήσει τις χρηµατοοικονοµικές της
υποχρεώσεις και να επαναπροσδιορίσει την επιµέτρηση και την ταξινόµηση τους στις
οικονοµικές καταστάσεις, όπως επίσης και τη µέθοδο αναγνώρισης των εσόδων από την
παροχή υπηρεσιών. Ως αποτέλεσµα, οι συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις, έχουν
αναπροσαρµοσθεί και διορθωθεί κατάλληλα, µε βάση το ∆ΛΠ 8. Επίσης η ∆ιοίκηση
αποφάσισε να υιοθετήσει πρόωρα το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19. Οι κύριες αναπροσαρµογές των
οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει τα παρακάτω:
i.

Η Εταιρεία υιοθέτησε νωρίτερα το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζοµένους,
µε συνέπεια την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής σχετικά µε τα προγράµµατα
καθορισµένων παροχών. Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο πρότυπο, τα κόστη
προϋπηρεσίας προηγούµενων ετών αναγνωρίζονται απευθείας στα αποτελέσµατα και οι
αναµενόµενες αποδόσεις περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και οι δαπάνες
τόκων αντικαθίστανται µε το καθαρό ποσό των τόκων. Η πρόωρη υιοθέτηση του
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19, απαιτεί αναδροµική αναπροσαρµογή των οικονοµικών
καταστάσεων.

ii. Επίσης η Εταιρεία επαναµέτρησε τις δανειακές υποχρεώσεις της σε οµολογιακά δάνεια,
τα οποία έχουν ληφθεί από τις πιστώτριες Τράπεζες – µετόχους της Εταιρείας, µε βάση
τους συγκεκριµένους όρους σύναψης, επιτοκίου και αποπληρωµής αυτών. Κατά την
επαναµέτρηση των εν λόγω δανείων, διαχωρίστηκε µέρος αυτών το οποίο αποδόθηκε
στα Ίδια Κεφάλαια, ως «αποθεµατικό συνεισφοράς µετόχων» καθώς επίσης
επανυπολογίσθηκε τα αντίστοιχο χρηµατοοικονοµικό κόστος µε βάση τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου.
iii. Επανεξετάστηκε η αρχική αναγνώριση ως εργαλείο ιδίων κεφαλαίων των
προνοµιούχων µετοχών που εκδόθηκαν από την Εταιρεία Altec Integration και
επαναξιολογώντας το νοµικό πλαίσιο της έκδοσης και αποφασίστηκε η αναταξινόµηση
αυτών στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Κατά τον επαναπροσδιορισµό,
διαχωρίστηκε µέρος το οποίο αποδόθηκε στα Ίδια Κεφάλαια, ως «αποθεµατικό
συνεισφοράς µετόχων».
iv. Υπολόγισε αποσβέσεις για τις προηγούµενες χρήσεις στο άυλο περιουσιακό στοιχείο
«Πελατειακή Βάση» και διόρθωσε τις αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις.
Παρακάτω παρατίθενται οι αναπροσαρµοσµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2010
και 2011 και εξηγούνται αναλυτικά οι επιδράσεις των προσαρµογών που διενεργήθηκαν.
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Αναπροσαρµογές οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2010
Αναπροσαρµογές της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 31.12.2010:
31.12.2010 ως
δηµοσιεύθηκε
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Ασώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση

Αναπροσαρµογές

354.751
11.127.242
5.792
1.774.148
13.261.932

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα

31.12.2010
Αναπροσαρµοσµένο

0
(1.651.247)
0
(440.444)
0
0
0
0
0
0

3.210.502
15.280.468
5.386.863
828.365
24.706.199

354.751
9.475.995
5.792
1.333.704
11.170.241

3.210.502
15.280.468
5.386.863
828.365
24.706.199

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

37.968.131

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό και λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

10.300.000
11.135
(5.914.425)
4.396.710

(10.000.000)
4.598.336
(1.987.808)

300.000
4.609.471
(7.902.233)
(2.992.762)

12.460.890
405.415
12.866.305

5.311.900
(14.119)

17.772.790
391.296
18.164.086

4.371.927
14.176.508
889.110
1.267.571
20.705.116

0
0
0
0

4.371.927
14.176.508
889.110
1.267.571
20.705.116

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Οµολογιακά δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

35.876.440

0
37.968.131

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

35.876.440

Ανάλυση προσαρµογών και καθαρή επίδραση αυτών στα Αποτελέσµατα εις Νέο:
Μετοχικό
κεφάλαιο
Αντιστροφή της αύξησης κεφαλαίου
µε έκδοση προνοµιούχων µετοχών και
προσδιορισµός αποθεµατικού
συνεισφοράς µετόχων
Προσδιορισµός αποθεµατικού
συνεισφοράς µετόχων από κοινό
οµολογιακό δάνειο ποσού 13 εκ. ευρώ
(µείον αναβαλλόµενοι φόροι)
Προσαρµογή χρηµατοοικονοµικών
εξόδων µε το πραγµατικό επιτόκιο
Αποσβέσεις πελατειακής βάσης
Υιοθέτηση αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
Προσαρµογές αναβαλλόµενου φόρου

Αύλα
στοιχεία

Κοινό Οµολ.
∆αν. 13 εκ

10.000.000

∆αν. 10 εκ
(προνοµιούχες
µετοχές)

Αποθεµατικά
κεφάλαια

(7.500.000)

(2.500.000)

0

(2.622.920)

0

524.584
(4.598.336)

(434.820)
(1.651.247)
14.119
84.140
(1.987.808)

Αποζηµίωση
προσωπικού

Αναβαλλόµενοι
φόροι

2.188.100
(1.651.247)
14.119
10.000.000

(1.651.247)

2.188.100
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0
(7.500.000)

14.119

(440.444)
(440.444)

Συνολική
επίδραση στα
αποτ/τα εις νέο
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Αναπροσαρµογές της κατάστασης αποτελεσµάτων, χρήσεως 2010:
1.1. - 31.12.2010
Ως
δηµοσιεύθηκε
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

Προσαρµογές

11.900.657
(9.246.437)

Αναπροσαρµοσµένο

0
247.687
0

11.900.657
(9.494.124)

2.654.220

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

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

Κέρδη/(Ζηµιές) εκµετάλλευσης

(6.191.961)

2.406.533
0
82.562
825.624
495.375
(0)

(1.496.044)
(5.661.759)
(3.076.638)
(15.301)
(7.843.208)

0
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά

(1.496.612)
(1.496.612)

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων

(7.688.573)

434.819

(1.931.431)
(1.931.431)

0

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος/(ζηµιές)

1.774.148
(5.914.425)

(9.774.640)
0
(86.964)
1.999.103

1.861.112
(7.913.528)

Οι ανωτέρω αναπροσαρµογές οφείλονται στην επίρριψη επιπλέον χρηµατοοικονοµικών εξόδων (τόκων) στα
αποτελέσµατα της χρήσεως βάσει υπολογισµού µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου κατά ποσό 434.819 €, στο
λογισµό αποσβέσεων της πελατειακής βάσης ποσού 1.651.247 ευρώ και στην επίδραση της αναβαλλόµενης
φορολογίας. Η συνολική επίδραση των αναπροσαρµογών επέφερε αύξηση των ζηµιών χρήσεως κατά 1.999.103 €.

Αναπροσαρµογές της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος της χρήσεως 2010:
1.1. - 31.12.2010

Καθαρές ζηµιές µετά φόρων
Λοιπές συνολικές (ζηµιές)/ εισοδήµατα
Συναλλαγµατικές διαφορές θυγατρικών εξωτερικού
Επίδραση (µείον αναβαλλόµενοι φόροι) πρόωρης
εφαρµογής αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
Λοιπές συνολικές (ζηµιές)/ εισοδήµατα µετά από
φόρους
Σύνολο συγκεντρωτικών (ζηµιών)/κερδών χρήσης
µετά από φόρους

Ως
δηµοσιεύθηκε
(5.914.425)

Προσαρµογές
1.999.103

Αναπροσαρµοσµένο
(7.913.528)
0

0
0

11.295

0

(5.914.425)

11.295
(11.295)

1.987.808

(7.902.233)

Η κατάσταση συνολικού εισοδήµατος έχει επηρεαστεί από την πρόωρη εφαρµογή του αναθεωρηµένου προτύπου
∆ΛΠ 19. Το εικονιζόµενο επιπλέον βάρος των 122.101 € παρουσιάζεται καθαρό µετά την αφαίρεση της
αναβαλλόµενης φορολογίας.

Αναπροσαρµογές στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων:
Οι επιδράσεις στην κατάσταση αυτή εξηγούνται αναλυτικά από τις αντίστοιχες αναπροσαρµογές της κατάστασης
οικονοµικής θέσης (ισολογισµού) και στον οικείο πίνακα.

Αναπροσαρµογές στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών:
Οι επιδράσεις στην κατάσταση ταµειακών ροών από τις αναπροσαρµογές που εξηγήθηκαν παραπάνω δεν επηρέασαν
την ταµειακή θέση του Οµίλου.
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Αναπροσαρµογές οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2011
Αναπροσαρµογές της ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 31.12.2011:
31.12.2011 ως
δηµοσιεύθηκε
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Ασώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση

Αναπροσαρµογές

319.623
11.108.971
5.792
2.256.523
13.690.909

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα

31.12.2011
Αναπροσαρµοσµένο

0
(2.752.079)
0
(364.391)

319.623
8.356.892
5.792
1.892.132
10.574.439

0
0
0
0
0
0

2.686.483
12.886.247
2.833.936
993.765
19.400.431

2.686.483
12.886.247
2.833.936
993.765
19.400.431

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

33.091.340

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό και λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

10.300.000
11.135
(7.850.549)
2.460.586

(10.000.000)
4.598.336
(3.392.850)

300.000
4.609.471
(11.243.399)
(6.333.928)

11.570.445
429.013
11.999.458

5.771.609
(93.565)

17.342.054
335.448
17.677.502

2.784.353
12.629.275
1.779.556
1.438.112
18.631.296

0
0
0
(0)

2.784.353
12.629.275
1.779.556
1.438.112
18.631.296

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Οµολογιακά δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

29.974.870

0
33.091.340

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

29.974.870

Ανάλυση προσαρµογών και καθαρή επίδραση αυτών στα Αποτελέσµατα εις Νέο:

Μετοχικό
κεφάλαιο
Προσαρµογές 31.12.2010 &
1.1.2011
Προσαρµογή χρηµατοοικονοµικών
εξόδων µε το πραγµατικό επιτόκιο

10.000.000

Αύλα
στοιχεία
(1.651.247)

Κοινό
Οµολ. ∆αν.
13 εκ

∆αν. 10 εκ
(προνοµιούχες
µετοχές)

Αποθεµατικά
κεφάλαια

Αποζηµίωση
προσωπικού

2.188.100

(7.500.000)

(4.598.336)

14.119

(440.444)

(459.710)

Αποσβέσεις πελατειακής βάσης
Υιοθέτηση αναθεωρηµένου
Προτύπου ∆ΛΠ 19

(2.752.079)

(1.987.808)

(1.100.832)
79.446

10.000.000

Συνολική
επίδραση
στα αποτ/τα
εις νέο

(459.710)

(1.100.832)

Προσαρµογές αναβαλλόµενου φόρου
Προσαρµογές 31.12.2011

Αναβαλλόµενοι
φόροι

1.728.390
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(7.500.000)

(4.598.336)

93.565

(59.061)
103.754
(364.391)

103.754
(3.392.850)
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Αναπροσαρµογές κατάστασης ενοποιηµένων αποτελεσµάτων, χρήσεως 2011:
1.1. - 31.12.2011
Αναπροσαρµογές

Ως δηµοσιεύθηκε
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μεικτά κέρδη

6.196.842
(2.907.728)
3.289.114

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Κέρδη/(Ζηµιές) εκµετάλλευσης

(613.413)
(2.736.687)
(1.222.675)
(120.007)
(1.403.668)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά

(1.014.831)
(1.014.831)

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων

(2.418.499)

Αναπροσαρµοσµένο

0
161.585

6.196.842
(3.069.313)
3.127.529

0
53.862
538.617
323.170
0

(667.275)
(3.275.304)
(1.545.845)
(120.007)
(2.480.902)

0
0
459.710

(1.474.541)
(1.474.541)

0

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος/(ζηµιές)

482.375
(1.936.124)

(3.955.442)
0
(87.223)
1.449.721

569.598
(3.385.845)

Οι ανωτέρω αναπροσαρµογές οφείλονται στα εξής:
–
–
–

Επίρριψη επιπλέον χρηµατοοικονοµικών εξόδων (τόκων) στα αποτελέσµατα της χρήσεως µε βάση
υπολογισµού το πραγµατικό επιτόκιο κατά ποσό 459.710 €.
Το λογισµό αποσβέσεων της πελατειακής βάσης ποσού 1.100.832 ευρώ
και στην επίδραση της αναβαλλόµενης φορολογίας κατά ποσό 87.223 €.

Η συνολική επίδραση των αναπροσαρµογών επέφερε αύξηση των ζηµιών χρήσεως κατά 1.449.721 €.

Αναπροσαρµογές κατάστασης ενοποιηµένου Συνολικού Εισοδήµατος, χρήσεως 2011:

Καθαρές ζηµιές µετά φόρων
Λοιπές συνολικές (ζηµιές)/ εισοδήµατα
Επίδραση (µείον αναβαλλόµενοι φόροι) πρόωρης
εφαρµογής αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19

Ως δηµοσιεύθηκε
(1.936.124)

1.1. - 31.12.2011
Αναπροσαρµογές
1.449.721

0

(44.678)

44.678

(1.936.124)

1.405.042

(3.341.166)

Σύνολο συγκεντρωτικών (ζηµιών)/κερδών χρήσης
µετά από φόρους

Αναπροσαρµοσµένο
(3.385.845)
0

Η κατάσταση συνολικού εισοδήµατος έχει επηρεαστεί από την πρόωρη εφαρµογή του αναθεωρηµένου προτύπου
∆ΛΠ 19 κατά 44.678 € όφελος και παρουσιάζεται καθαρό µετά την αφαίρεση της αναβαλλόµενης φορολογίας.

Αναπροσαρµογές Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, χρήσεως 2011:
Οι επιδράσεις στην κατάσταση αυτή εξηγούνται αναλυτικά από τις αντίστοιχες αναπροσαρµογές της κατάστασης
οικονοµικής θέσης (ισολογισµού) που επέδρασαν στα αποτελέσµατα και στο συνολικό εισόδηµα της χρήσεως 2011.

Αναπροσαρµογές στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών:
Οι επιδράσεις στην κατάσταση ταµειακών ροών από τις αναπροσαρµογές που εξηγήθηκαν παραπάνω δεν επηρέασαν
την ταµειακή θέση του Οµίλου.
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2.1

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, εκτός των οικοπέδων και κτιρίων, απεικονίζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους. Τα γήπεδα-οικόπεδα και κτίρια
αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους η οποία προσδιορίσθηκε βάσει µελέτης αναγνωρισµένων
ανεξάρτητων εκτιµητών ακινήτων και η οποία θεωρήθηκε ως τεκµαρτό κόστος σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του ∆ΠΧΑ 1 κατά την ηµεροµηνία µετάβασης (1η Ιανουαρίου 2004).
Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσης τους το οποίο µειώνεται µε τις
συσσωρευµένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση.
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
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 Χρήσεως, µε βάση την σταθερή
µέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων,
έχει ως εξής:
Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων
Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

14-50 έτη
10-15 έτη
5-20 έτη
5-15 έτη

Τα γήπεδα δεν αποσβένονται γιατί θεωρείται ότι έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή. 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 ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές
αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση)
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα.
Οι δαπάνες δανεισµού που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή
παγίων στοιχείων για τα οποία απαιτείται σηµαντικό χρονικό διάστηµα κατασκευαστικής
περιόδου, προσαυξάνουν το κόστος των παγίων µέχρι αυτά να καταστούν ουσιαστικά έτοιµα
προς χρήση ή πώληση. Έσοδα που αποκτώνται από την προσωρινή επένδυση των χρηµατικών
ποσών που δανείστηκαν µέχρι τη χρησιµοποίησή τους για τη χρηµατοδότηση των αντίστοιχων
παγίων, αφαιρούνται από το κόστος δανεισµού που πληρεί τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης.
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Όλες οι άλλες δαπάνες δανεισµού καταχωρούνται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της περιόδου
πραγµατοποίησής τους.
2.2

Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

2.2.1

Λογισµικά προγράµµατα

Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς αδειών χρήσης 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.
Τα ανωτέρω ασώµατα επιβαρύνονται µε αποσβέσεις που καταχωρούνται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης
ζωής τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτών κυµαίνεται µεταξύ 5-12 έτη.
2.2.2

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 επιβαρύνονται µε αποσβέσεις που καταχωρούνται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης
ζωής τους, η οποία έχει εκτιµηθεί σε 10 έτη.
2.3

Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

Τα στοιχεία ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστης διάρκειας ωφέλιµη ζωή, όπως για
παράδειγµα η υπεραξία, δεν υπόκεινται σε απόσβεση και ελέγχονται ετησίως για αποµείωση.
Περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση όταν γεγονότα ή
αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.
Μία ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. Το ανακτήσιµο ποσό είναι η
υψηλότερη της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου µείον το κόστος πώλησης και της
αξίας χρήσης. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία
οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστά αναγνωρίσιµες
ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών). Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία εκτός από την υπεραξία που υπέστη αποµείωση, ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή
της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς.
Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων, εκτός της υπεραξίας, 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 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή οµάδα περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων) ταξινοµηµένα ως κατεχόµενα προς πώληση
∆εν υπάρχουν
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2.5

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή του
κόστους παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη µε το κόστος διάθεσης των
αποθεµάτων. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου
όρου και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων και τις δαπάνες µεταφοράς
τους στην τοποθεσία που βρίσκονται.
2.6

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.
2.7

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά στο ταµείο, τις καταθέσεις
όψεως, άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας µε αρχική ληκτότητα τριών
µηνών ή λιγότερο, και τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εµφανίζονται
στην κατάσταση οικονοµικής θέσης στον δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.
2.8

Μετοχικό Κεφάλαιο

Οι κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την
έκδοση νέων µετοχών ή δικαιωµάτων προαίρεσης εµφανίζεται στα ίδια κεφάλαια
αφαιρουµένου του σχετικού φόρου εισοδήµατος.
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 στο
αναπόσβεστο κόστος 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.
Η Εταιρεία µισθώνει ενσώµατα πάγια στοιχεία. Οι µισθώσεις ενσώµατων πάγιων στοιχείων,
όπου η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και ωφέλειες της ιδιοκτησίας
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ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται
κατά την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου
και της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων.
Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική
υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά
έξοδα, απεικονίζονται στο κονδύλι ‘Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης’ στην κατάσταση
οικονοµικής θέσης. Το µέρος του κόστους χρηµατοδότησης, χρεώνεται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό
περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε περίοδο. Τα ενσώµατα πάγια
στοιχεία που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο
µεταξύ της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας 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 της Εταιρείας όπως αναµορφώθηκε 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.
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 Μερίσµατα
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
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2.13 Παροχές σε εργαζοµένους
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της
εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που
το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το
υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την
έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Η Εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την
υπηρεσία, εκτός από τις προβλεπόµενες από την εργατική νοµοθεσία αποζηµιώσεις για
απόλυση ή συνταξιοδότηση.
(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση του προσωπικού υπολογίζονται στη παρούσα αξία των
µελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευµένες κατά το τέλος της χρήσης µε βάση την
αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων κατά την διάρκεια της αναµενόµενης
εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τις οικονοµικές και
αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην σηµείωση 37 και καθορίζονται
χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας υποχρέωσης
(projected unit credit method) και τη µέθοδο της προοδευτικής προβολής (roll forward),
λαµβάνοντας υπόψη τις αποχωρήσεις και τις µετακινήσεις του προσωπικού.
Οι σχετικές προβλέψεις της χρήσης συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στις
συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των
παροχών που κατέστησαν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της
υποχρέωσης παροχών, τυχόν κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή
ζηµίες τα οποία αναγνωρίζονται στη χρήση και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη.
Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση
περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Οι υποχρεώσεις για τις ανωτέρω
παροχές δεν χρηµατοδοτούνται.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές αναπροσαρµογές και
αλλαγές σε αναλογιστικές παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια στα λοιπά
συνολικά έσοδα κατά την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. Αυτά τα αναλογιστικά κέρδη
και οι ζηµίες αναγνωρίζονται άµεσα στα αποτελέσµατα εις νέον και δεν µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα χρήσης σε µεταγενέστερες περιόδους.
Οι υποχρεώσεις παροχών υπολογίζονται ως η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών
εκταµιεύσεων µε τη χρήση επιτοκίων οµολόγων του δηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων, όπου
υπάρχει ώριµη αγορά για εταιρικά οµόλογα στην εκάστοτε χώρα, µε ηµεροµηνίες λήξης
παρόµοιες µε τις ηµεροµηνίες λήξης της αντίστοιχης υποχρέωσης. Το κόστος προϋπηρεσίας
αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
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2.14

Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω
εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και προσαρµόζονται έτσι
ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε
µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική,
τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές
µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς
για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που
σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση.
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά
οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται 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 πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους
ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία.
Επιπρόσθετα, η διοίκηση 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
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.
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της
διανοµής τους.
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2.19
2.19.1

Έξοδα
Λειτουργικές µισθώσεις

Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου.
2.19.2

Κόστος χρηµατοδότησης

Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
2.22 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος
(α) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόµισµα λειτουργίας της
Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα χρησιµοποιώντας τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών ή αποτίµησης
όπου τα στοιχεία επιµετρούνται εκ νέου. Τα συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν
από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή στο τέλος της χρήσης των
νοµισµατικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων.
Τα κέρδη και οι ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές παρουσιάζονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων στο κονδύλι ‘Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα)’.
Μεταβολές της εύλογης αξίας των χρεογράφων σε ξένο νόµισµα που κατατάσσονται ως
διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται σε συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από
µεταβολές στο αποσβεσµένο κόστος του χρεογράφου και από άλλες αλλαγές στη λογιστική
αξία του χρεογράφου. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που σχετίζονται µε τις αλλαγές στο
αποσβεσµένο κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα και οι άλλες µεταβολές στη λογιστική
αξία αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια.
Οι συναλλαγµατικές διαφορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
όπως µετοχές που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται
στα αποτελέσµατα χρήσης ως µέρος του κέρδους ή ζηµιάς της εύλογης αξίας. Οι
συναλλαγµατικές διαφορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, όπως µετοχές που
κατατάσσονται ως διαθέσιµες προς πώληση, περιλαµβάνονται σε αποθεµατικό στα ίδια
κεφάλαια.
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2.23

Νέα, Τροποποιηµένα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία
είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας
χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης σχετικά µε την επίδραση από την
εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς και για
µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’
ολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης
καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν
έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1
Ιανουαρίου 2013
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε
να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης.
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές
του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν
θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των
αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών
στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των
εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση
τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της
εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των
εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα
τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο
τα χρηµατοοικονοµικά.
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Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της
παραγωγής» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της
αποµάκρυνσης των στείρων υπερκείµενων («απογύµωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής
ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερµηνείας, οι µεταλλευτικές οικονοµικές οντότητες πιθανώς
να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσµατα εις νέον της έναρξης της περιόδου τις ήδη
κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν µπορούν να αποδοθούν
σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό ενός αποθέµατος µεταλλεύµατος (“ore body”). Η διερµηνεία
έχει εφαρµογή µόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε
δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει
εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο
µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του
κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την
υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των
παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών,
στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των
εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και
στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Το αναθεωρηµένο
πρότυπο αυτό επιτρέπει την πρόωση εφαρµογή του. Η διοίκησε αποφάσισε την πρόωρη
υιοθέτηση του αναθεωρηµένου πρότυπου.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον
πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας
οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι
συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της
οικονοµικής οντότητας.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε
κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης.
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Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες:
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα
πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν
και τα πέντε αυτά πρότυπα. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης των
νέων προτύπων στις ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των
προτύπων είναι οι εξής:
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την
ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό
του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική
οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που
υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα
(επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος
ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα
να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι
µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα
νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και
δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις
πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου.
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών
εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των
συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η
µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε
κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι
οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες
εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι
συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες
δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε
από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας,
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους
αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις
οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες
(structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες
από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο
σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο
πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις
αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική
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οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε
στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31
«Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον
λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις
απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των
επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις, από κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές
οντότητες: Οδηγίες µετάβασης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά
µε τις οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής
πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα
της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική
πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές
οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από
την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό
των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών
τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων,
παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις
που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων
βελτιώσεων για το 2011 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα
∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ
που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη
συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό
είτε (α) όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών
εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά.
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης
ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των
ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο.
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∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα
συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 12.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις των τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ
8 «Λειτουργικοί τοµείς».
3.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την αφήνουν εκτεθειµένη σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικούς
κινδύνους όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το
πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου εστιάζει στο µη προβλέψιµο των χρηµατοοικονοµικών
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσµενείς επιδράσεις στις επιδόσεις τηγς
Εταιρείας στο χρηµατοοικονοµικό πεδίο.
Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων διενεργείται από ένα κεντρικό τµήµα
διαχείρισης διαθεσίµων, οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το
τµήµα
διαχείρισης
διαθεσίµων
αναγνωρίζει,
υπολογίζει
και
αντισταθµίζει
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τις υπόλοιπες λειτουργικές µονάδες
του Οµίλου ALTEC αποσκοπώντας στο βέλτιστο όφελος των µετόχων.
Η κεφαλαιακή δοµή της Εταιρείας αποτελείται από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισµό. Η
Εταιρεία δεν υπόκειται σε θεσµοθετηµένες ρυθµίσεις κεφαλαιακής επάρκειας εκτός από αυτές
τις οποίες ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920.
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (πέραν των εµπορικών υποχρεώσεων) αποτελούνται από
βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια. Με τα ανωτέρω προϊόντα χρηµατοδοτούνται οι
ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και οι επενδύσεις.
Συνοπτικά, οι µορφές χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω.
α) Κίνδυνος αγοράς
(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος αυτός κρίνεται περιορισµένος καθώς η Εταιρεία λειτουργεί στο εθνικό (τοπικό)
περιβάλλον της Ελλάδος. Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
σε νόµισµα διαφορετικό από το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός
συναλλαγµατικός κίνδυνος σχετικά µε τα στοιχεία αυτά. Οι τιµολογήσεις της Εταιρείας
γίνονται αποκλειστικά σε Ευρώ. Επίσης δεν υπάρχουν ανειληµµένες ή προγραµµατισµένες
µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές σε νόµισµα διαφορετικό του λειτουργικού, και δεν
αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις από συναλλαγµατικές διαφορές.
(ii) Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων καθώς δεν έχει επενδύσεις σε
οντότητες.
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(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου
Η Εταιρεία, πέραν των προθεσµιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως, δεν έχει άλλα
σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, σχετικά µε τις
προθεσµιακές καταθέσεις, λόγου του περιορισµένου µεγέθους αυτών, εάν το Euribor είχε
αυξηθεί/µειωθεί κατά 1,5%, η επίδραση στο καθαρό κέρδος της χρήσης είναι µη σηµαντική.
Ο κίνδυνος επιτοκίου αυξάνεται από τις δανειακές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αυτές
υπόκεινται σε µεταβλητά επιτόκια που βασίζονται στο Euribor και εκθέτουν την Εταιρεία σε
κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συµφωνίες αντιστάθµισης
(hedging) του επιτοκιακού κινδύνου. Λόγω των τρεχουσών οικονοµικών δυσχερειών, η
αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού της Εταιρείας, εξαρτάται από σχετικές συνεννοήσεις της
∆ιοίκησης µε τις πιστώτριες τράπεζες οι οποίες είναι και µέτοχοι και εκπρόσωποί τους
συµµετέχουν στο διοικητικό συµβούλιο.
β) 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.
∆εδοµένης της µειωµένης κλίµακας των πωλήσεων της χρήσης, οι απαιτήσεις πελατών
προέρχονται κυρίως από πωλήσεις των προηγουµένων χρήσεων για τις οποίες έχουν
διενεργηθεί εκτεταµένες 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.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο έχουν ως εξής:
2012
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Εµπορικές & Λοιπές Απαιτήσεις
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ

0
11.533.647
434.529
11.968.177

2011
0
15.720.183
993.765
16.713.948

γ) 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 η Εταιρεία, 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.
Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας,
οµαδοποιηµένες ανά ηµεροµηνία λήξης µε βάση την εναποµένουσα περίοδο κατά την
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ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης. Τα
ποσά που εµφανίζονται στον πίνακα είναι οι συµβατικές µη προεξοφληµένες ταµιακές ροές.
31.12.2012

Έως 1 έτος

∆ανεισµός
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2011
∆ανεισµός
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

12.088.177
7.540.951
19.629.128
Έως 1 έτος
22.471.329
4.222.466
60.135.396

Από 1 έως 5 έτη
12.064.994
100.000
12.164.994
Από 1 έως 5 έτη
1.779.556
0
42.837.083

Πάνω από 5 έτη
7.500.000
0
7.500.000
Πάνω από 5 έτη
7.500.000
0
7.500.000

δ) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Η Εταιρεία διαχειρίζεται την ρευστότητα µέσω της συνεχούς παρακολούθησης ταµειακών
ροών και της εξασφάλισης διαθεσίµων και χρηµατοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών
εκροών. Η χρηµατοδότηση της Εταιρείας αντλείται από τις πιστώτριες Τράπεζες οι οποίες είναι
και µέτοχοι της Εταιρείας.
ε) Εύλογη αξία
Η Εταιρεία δεν έχει στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που αποτιµώνται στην εύλογη αξία
στις 31 ∆εκεµβρίου 2012.
4.

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) Φόρος εισοδήµατος και φόροι ανέλεγκτων χρήσεων
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων
που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος
για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε
φορολογικούς ελέγχους. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από τους
φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους
φόρους στην χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σηµείωση 14.
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(β) 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, οι οποίες βασίζονται στα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη
σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σηµείωση 14.
(γ) Προβλέψεις αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρεία 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
∆ιοίκηση 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, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών
δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
(δ) Αποµείωση άυλων παγίων στοιχείων
Τα άυλα 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.
(ε) 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
δείκτη τιµών καταναλωτή και την αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές
που χρησιµοποιούνται εµπεριέχουν σηµαντική αβεβαιότητα και η ∆ιοίκηση προβαίνει σε
συνεχή επανεκτίµησή τους.
(στ) Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις από εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις και τις
οικονοµικές επιπτώσεις που πιθανόν να έχουν στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τις
εκτιµήσεις των Νοµικών Συµβούλων. Οι Νοµικοί Σύµβουλοι θεωρούν ότι δεν θα
τελεσιδικήσουν κατά της Εταιρείας σηµαντικού ποσού αγωγές και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν
έχει προβεί σε σχηµατισµό πρόβλεψης εις βάρος των συνολικών εσόδων.
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5.

ΕΣΟ∆Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Τα έσοδα πωλήσεων στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Ανάλυση εσόδων
Πωλήσεις αποθεµάτων
Παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

6.

1.1. - 31.12.2012
1.075.562
7.155.364

1.1. - 31.12.2011
706.344
5.490.497

8.230.927

6.196.842

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το κόστος πωλήσεων στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Κόστος πωληθέντων αποθεµάτων
Μισθοδοσία
Αµοιβές τρίτων
Αποσβέσεις
Σύνολο

7.

1.1. - 31.12.2012
2.641.775
85.997
3.202.556
174.903

1.1. - 31.12.2011
1.052.215
178.353
1.684.928
174.592

6.105.231

3.090.089

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα έξοδα διοίκησης στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
1.1. - 31.12.2012
231.028
45.451
238.589
58.301
17.125
3.875
0
9.788
604.157

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

8.

1.1. - 31.12.2011
322.080
25.629
187.168
58.197
24.395
22.164
396
34.171
674.200

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

Τα έξοδα διάθεσης στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
1.1. - 31.12.2012
1.338.939
48.847
596.472
581.971
39.958
9.688
39.487
5.974
100.574
2.761.909

Μισθοδοσία
Παροχές τρίτων
Αµοιβές τρίτων
Αποσβέσεις
Φόροι - τέλη
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα µεταφορών
Επισκευές και συντηρήσεις
Λοιπά
Σύνολο
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1.1. - 31.12.2011
1.960.180
69.679
524.320
580.934
56.922
55.411
33.400
990
62.721
3.344.557
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9.

ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τα έξοδα διάθεσης στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
1.1. - 31.12.2012
536.246
1.654
349.806
451.732
1.339.439

Μισθοδοσία
Κόστος αναλώσεων υλικών
Αποσβέσεις
Λοιπά
Σύνολο

1.1. - 31.12.2011
829.438
4.248
349.184
404.526
1.587.397

10. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α)
Τα λοιπά έσοδα / (έξοδα) στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
1.1. - 31.12.2012
13.200
90.148
0
(200.000)
(4.610)
(101.261)

Έσοδα από ενοίκια
Έσοδα από επιδοτήσεις
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Πρόβλεψη για εγγυήσεις (warranty)
Λοιπά
Σύνολο

1.1. - 31.12.2011
3.100
0
(17.113)
0
(105.994)
(120.007)

11. 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
Αποζηµιώσεις πληρωθείσες
Πρόβλεψη αποζηµιώσεων
Λοιπά- Αµοιβές ∆.Σ
Σύνολο

1.1. - 31.12.2012
1.726.849
415.180
286.312
(236.130)
0
2.192.210

1.1. - 31.12.2011
2.368.527
587.972
195.045
138.507
0
3.290.052

65

80

Αριθµός εργαζοµένων

12. ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Εντός της χρήσης 2012 η διοίκηση της Εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη τις αρνητικές συνέπειες
της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης και την κλιµάκωση της ύφεσης στην Ελληνική
οικονοµία, που παρατηρείται στην τρέχουσα περίοδο (περιορισµός της ζήτησης και έλλειψη
επαρκούς ρευστότητας), οι οποίες διαµορφώνουν δυσµενέστερο πλαίσιο για τη λειτουργία της
Εταιρείας, εκτίµησε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποµείωσης των ακόλουθων
περιουσιακών στοιχείων:

Αποθεµάτων
Άυλων στοιχείων - Πελατειακής βάσης
Εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων
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1.1. - 31.12.2012
500.000
2.644.605
6.266.357

1.1. - 31.12.2011

9.410.962

0
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13. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α)
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
1.1. - 31.12.2012

1.1. - 31.12.2011

487
487

1.251
1.251

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

(881.756)
(716.388)
(100.038)
(1.698.182)

(707.252)
(704.769)
(63.771)
(1.475.792)

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων / (εξόδων)

(1.697.695)

(1.474.541)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Λοιπά
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

14. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:
1.1. - 31.12.2012
0
2.372.184
2.372.184

Φόρος εισοδήµατος χρήσης
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
Σύνολο

1.1. - 31.12.2011
0
(597.299)
(597.299)

Ο φόρος εισοδήµατος για τα κέρδη της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα
προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον ονοµαστικό φορολογικό συντελεστή, ως εξής:
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων εισοδήµατος
Φόροι εισοδήµατος υπολογισµένοι µε τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή (20% και 20%)
Φορολογική επίδραση των ζηµιών για τις οποίες δεν
αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενος φόρος ενεργητικού
Φορολογική επίδραση από µεταβολή συντελεστή
Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων

1.1. - 31.12.2012
(13.789.728)

1.1. - 31.12.2011
(4.093.949)

2.757.946

818.790

(5.130.130)
0

(220.166)
(1.325)

(2.372.184)

597.299

Ο συντελεστής φόρου που ισχύει για τις εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα για τη χρήση
2012 είναι 20% (2011: 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.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αφορά την περίοδο από την ίδρυσή της έως
την 31.12.2010. Για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 καθώς και για την
προηγούµενη 2011, η Εταιρεία ελέγχθηκε από τους ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές
σύµφωνα µε τον Ν.3842/2010 και την ΠΟΛ 1159/2011. Για τη χρήση 2012, διεξάγεται επίσης
φορολογικός έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες
διατάξεις, ο οποίος ευρίσκεται σε εξέλιξη.
Για την ανέλεγκτη περίοδο δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για κάλυψη της πιθανότητας
επιβολής πρόσθετων φόρων σε ενδεχόµενο έλεγχο από τις φορολογικές αρχές.
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:
2012
1.892.132
(2.372.184)
45.215
(434.838)

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

2011
1.306.003
597.299
(11.170)
1.892.132

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

1.1. - 31.12.2011
Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές
∆ιαγραφές άυλων στοιχείων
Αποζηµιώσεις προσωπικού
∆ιόρθωση αποσβέσεων
Αποθεµατικό συνεισφοράς µετόχων
από οµολογιακό δάνειο
∆εδουλευµένα έξοδα (τόκοι)
Σύνολο

1.1. - 31.12.2012
Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές
∆ιαγραφές άυλων στοιχείων
Αποζηµιώσεις προσωπικού
∆ιόρθωση αποσβέσεων
Αποθεµατικό συνεισφοράς µετόχων
από οµολογιακό δάνειο
∆εδουλευµένα έξοδα (τόκοι)
Σύνολο

Υπόλοιπο
έναρξης
1.802.499
23.402
(66.403)
(15.875)

(Χρεώσεις) /
πιστώσεις
αποτελεσµάτων
497.689
(10.963)
27.701
(9.070)

(Χρεώσεις) /
πιστώσεις στα ίδια
κεφάλαια
0
0
(11.170)
0

Υπόλοιπο
τέλους
2.300.188
12.439
(49.872)
(24.945)

(524.584)
86.964
1.306.003

0
91.942
597.299

0
0
(11.170)

(524.584)
178.906
1.892.132

Υπόλοιπο
έναρξης
2.300.188
12.439
(49.872)
(24.945)

(Χρεώσεις) /
πιστώσεις
αποτελεσµάτων
(2.300.188)
(7.341)
(58.396)
(6.260)

(Χρεώσεις) /
πιστώσεις στα ίδια
κεφάλαια
0
0
45.215
0

(524.584)
178.906
1.892.132

0
0
(2.372.184)

0
0
45.215

Υπόλοιπο
τέλους
0
5.098
(63.053)
(31.205)
(524.584)
178.906
(434.838)

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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15. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:

Κόστος 1.1.2011
Προσθήκες χρήσης
Κόστος 31.12.2011

Εγκαταστάσεις
σε ακίνητα
τρίτων
3.498
0
3.498

Μηχανολογικός
εξοπλισµός και
µεταφορικά µέσα
7.799
0
7.799

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός
401.521
8.678
410.199

Σύνολο
412.818
8.678
421.496

(131)
(175)
(306)
3.192

(1.755)
(520)
(2.275)
5.524

(56.181)
(43.111)
(99.292)
310.907

(58.067)
(43.806)
(101.873)
319.623

Εγκαταστάσεις
σε ακίνητα
τρίτων
3.498
0
3.498

Μηχανολογικός
εξοπλισµός και
µεταφορικά µέσα
7.799
0
7.799

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός
410.199
6.677
416.876

Σύνολο
421.496
6.677
428.173

(306)
(175)
(481)
3.017

(2.275)
(520)
(2.795)
5.004

(99.292)
(44.141)
(143.433)
273.443

(101.873)
(44.836)
(146.709)
281.464

Αποσβέσεις 1.1.2011
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις1 31.12.2011
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2011

Κόστος 1.1.2012
Προσθήκες χρήσης
31.12.2012
Αποσβέσεις 1.1.2012
Προσθήκες χρήσης
Αποσβέσεις 31.12.2012
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2012

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

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

Κόστος 1.1.2012
Προσθήκες χρήσης
Αποµείωση
Κόστος 31.12.2012
Αποσβέσεις1.1.2012
Προσθήκες χρήσης
Αποσβέσεις 31.12.2012
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2012

Συµβόλαια και
συµβάσεις πελατών
11.008.015
0
11.008.015

Λογισµικά
προγράµµατα
132.245
0
132.245

Σύνολο
11.140.260
0
11.140.260

(1.651.247)
(1.100.832)
(2.752.079)
8.255.937

(13.018)
(18.271)
(31.289)
100.956

(1.664.266)
(1.119.102)
(2.783.368)
8.356.892

Συµβόλαια και
συµβάσεις πελατών
11.008.015
0
(2.644.605)
8.363.410

Λογισµικά
προγράµµατα
132.245
7
(0)
132.252

Σύνολο
11.140.260
7
(2.644.605)
8.495.663

(2.752.079)
(1.100.832)
(3.852.910)
4.510.500

(31.289)
(19.314)
(50.603)
81.649

(2.783.368)
(1.120.146)
(3.903.514)
4.592.149
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Τα Συµβόλαια µε πελάτες για συντήρηση έργων πληροφορικής και οι Συµβάσεις έργων
εισφέρθηκαν στην Εταιρεία στα πλαίσια της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου Integration από
την ALTEC ABEE. Κατά τη διαδικασία αυτή, προσδιορίστηκαν 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".
Τα ανωτέρω αρχικώς αναγνωρισθέντα άυλα στοιχεία εξετάσθηκαν για αποµείωση κατά την
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και προέκυψε ανάγκη διενέργειας προσαρµογών
(αποµείωσης) της αξίας αυτών κατά ευρώ 2.644.605 συνολικά. Το ποσό της αποµείωσης
προσδιορίστηκε µετά από σχετική άσκηση για την επαναµέτρηση των εκτιµώµενων εύλογων
αξιών κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων.
Η µέθοδος που επιλέχθηκε για την εκτίµηση των ανωτέρω στοιχείων και η οποία κρίθηκε
καταλληλότερη, είναι η «Μέθοδος Υπερβαλλόντων Κερδών Πολλαπλών Περιόδων».
Οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αποτίµηση της πελατειακής βάσης µε
βάση την υπολειπόµενη ωφέλιµη ζωή εµφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ετήσια αύξηση εσόδων:

Κόστος κεφαλαίου:
Πριµ κινδύνου άυλου:

0% ετήσια αύξηση έως το 2017 πάνω στα έσοδα της
προϋπάρχουσας πελατειακής βάσης και 2,5% ετήσια αύξηση
από το 2018
µειούµενο µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου (13,4% το 2013,
11,2% το 2014 και 9,5% από το 2015)
0,5%

17. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής:
31.12.2012
518.070
518.070

Εµπορεύµατα
Σύνολο

31.12.2011
2.686.483
2.686.483

Το κόστος των αποθεµάτων που αναγνωρίσθηκε ως έξοδο και περιλαµβάνεται στο ‘Κόστος
πωλήσεων της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των € 2.641.775 (2011: € 1.052.214) (σηµείωση
6).
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012, διενεργήθηκαν αποµειώσεις επί των αποθεµάτων της Εταιρείας
συνολικής αξίας 500 χιλ. € (σηµείωση 12).
Επί των αποθεµάτων της Εταιρείας δεν υφίστανται ενέχυρα.
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18. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31.12.2012
16.800.116
469.740
(6.716.304)
10.553.552

Πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες - µεταχρονολογηµένες
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Σύνολο

31.12.2011
15.969.903
32.680
(3.116.335)
12.886.247

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:
31.12.2012
3.116.335
3.599.969
6.716.304

Υπόλοιπο την 1.1
Πρόβλεψη αποµείωσης χρήσης
Υπόλοιπο την 31.12

31.12.2011
3.116.335
0
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.
Ανάλυση των υπολοίπων που δεν έχουν αποµειωθεί:
31.12.2012
3.875.878
6.677.674
10.553.552

Έως 5 µήνες
Πλέον των 6 µηνών
Σύνολο

31.12.2011
282.349
12.603.898
12.886.247

Ανάλυση των υπολοίπων, πέραν της πιστωτικής πολιτικής των 5 µηνών που δεν είχαν
αποµειωθεί:
31.12.2012
955.017
3.240.514
2.152.334
6.347.865

Από 6 έως 12 µήνες
Από 1 έως 2 έτη
Πλέον των 2 ετών
Σύνολο

31.12.2011

12.603.898
12.603.898

Την 31.12.2012, οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες
αλλά δεν είχαν αποµειωθεί αφορούν περιορισµένο αριθµό πελατών, οι οποίοι κατά κύριο λόγο
αντιπροσωπεύουν το ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο τοµέα.
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19. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι προκαταβολές και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31.12.2012
965.885
5.723
6.730
1.757
980.095

Χρεώστες διάφοροι
Έξοδα εποµένων χρήσεων
Προκαταβολές και πιστώσεις
Λοιπά
Σύνολο

31.12.2011
773.743
2.059.093
1.100
0
2.833.936

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 εµπορικών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα.
20. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ
Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι:
31.12.2012
20.072
414.457
434.529

Ταµείο
Καταθέσεις σε τράπεζες (όψεως και προθεσµίας)
Σύνολο

31.12.2011
21.867
971.898
993.765

Τα ανωτέρω διαθέσιµα αντιστοιχούν σε Ευρώ. Οι καταθέσεις σε τράπεζες είναι διαθέσιµες σε
πρώτη ζήτηση και τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια
καταθέσεων τραπεζών.
21. 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
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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 καταστατικό 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 έκδοση των προνοµιούχων µετοχών µε τους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω, συνιστούν
σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 32 και 39 χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Κατά συνέπεια, οι οικονοµικές
καταστάσεις αναπροσαρµόσθηκαν και η ανωτέρω έκδοση ανακατατάχθηκε στις
µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Κατά την αναγνώριση της υποχρέωσης αυτής,
διαχωρίστηκε ποσό 2.500.000 ως «αποθεµατικό συνεισφοράς µετόχων».
22. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τα αποθεµατικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής:
31.12.2012
Αποθεµατικό συνεισφοράς µετόχων από έκδοση
δανείου (προνοµιούχες µετοχές)
Ειδικό αποθεµατικό µετασχηµατισµού
Αποθεµατικό συνεισφοράς µετόχων από έκδοση
οµολογιακού δανείου
Σύνολο

31.12.2011

2.500.000
11.135

2.500.000
11.135

2.098.336
4.609.471

2.098.336
4.609.471

31.12.2012
(11.243.399)
(16.161.913)
(226.073)
45.215
(27.586.170)

31.12.2011
(7.791.427)
(3.496.650)
55.848
(11.170)
(11.243.399)

23. ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ
Η κίνηση των ζηµιών εις νέο, έχει ως εξής:
Υπόλοιπο την 1.1.
Ζηµιές περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Αναβαλλόµενοι φόροι λοιπών εισοδηµάτων
Υπόλοιπο την 31.12.

Σύµφωνα µε τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2012 η Εταιρεία εµφάνισε
αρνητικά συνολικά Ίδια Κεφάλαια ποσού € 22,7 εκ. (2011: € 6,3 εκ.) εξ αιτίας των
συσσωρευµένων ζηµιών αυτής, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 27,6 εκ. Ως εκ τούτου,
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
Είναι γεγονός ότι οι απαραίτητοι για την συνέχιση λειτουργίας της Εταιρείας πόροι,
καλύπτονται µέσω χρηµατοδοτήσεων από τους µετόχους – πιστώτριες τράπεζες. Η συνέχιση
της χρηµατοδότησης της Εταιρείας, είναι απαραίτητη για την οµαλή συνέχιση της λειτουργίας
της. Η ∆ιοίκηση ενηµερώνει τους µετόχους σε τακτική βάση και οι µέτοχοι έχουν εκφράσει την
υποστήριξή τους µε την διευκόλυνση αποπληρωµής των δανειακών υποχρεώσεων της
Εταιρείας επιµηκύνοντας την αποπληρωµή αυτών ή παρέχοντας πρόσθετη χρηµατοδότηση
όταν απαιτείται.
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24. ∆ΑΝΕΙΑ
Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
31.12.2012

Μακροπρόθεσµα δάνεια
Οµολογιακά δάνεια
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που ταξινοµήθηκαν στις
βραχυπρόθεσµες
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων
Σύνολο δανείων

31.12.2011

7.500.000
7.500.000

17.342.054
17.342.054

12.088.177

12.629.275

12.064.994
24.153.171
31.653.171

1.779.556
14.408.831
31.750.885

Τα ανωτέρω δάνεια έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασµένα σε ευρώ.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Οµίλου ALTEC, έχουν συναφθεί
από την Εταιρεία δυο οµολογιακά δάνεια.
Την 21.12.2009 υπογράφηκε µεταξύ των πιστωτριών τραπεζών και της Altec Integration η
έκδοση ενός κοινού οµολογιακού δανείου, ποσού € 13.350.000. διάρκειας 8 ετών, µε επιτόκιο
euribor + spead 2%. το οποίο εκταµιεύθηκε την 18.01.2010.
Την 14.1.2010 η Altec Integration προέβη σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 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. Η εν λόγω
αύξηση αναγνωρίζεται από τα ∆ΠΧΑ ως δανεισµός και παρουσιάζεται στις οικονοµικές
καταστάσεις στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Κατά την αρχική αποτίµηση,
αναγνωρίστηκε συνεισφορά µετόχων στα Ίδια Κεφάλαια, ποσού 2.500.000 €.
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η Εταιρεία εξαιτίας των προβληµάτων ρευστότητας που
αντιµετωπίζει δεν έχει αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλόµενες δόσεις και µέρος των
δεδουλευµένων τόκων των παραπάνω δανείων. Η διοίκηση του Οµίλου ALTEC
πραγµατοποίησε διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες για την µετάθεση της
ηµεροµηνίας των δόσεων αποπληρωµής των εν λόγω δανείων σε µεταγενέστερη της 31.12.
2013 ηµεροµηνία. Την 28.03.2013, υπογράφηκαν συµβάσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες για την
µετάθεση των δανειακών υποχρεώσεων του δανείου των 13.350.000 για την 05.01.2014.
Αναφορικά µε τα µακροπρόθεσµα δάνεια παρατίθενται παρακάτω ο πίνακας µελλοντικών
αποπληρωµών για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά την 31.12.2012 και 2011 αντίστοιχα:
31.12.2012
Εντός ενός έτους
1-5 έτη
Μετά από 5 έτη
Σύνολο

0
12.064.994
7.500.000
19.564.994

31.12.2011
0*
11.621.609
7.500.000
19.121.609

*: ∆εν παρέχεται ανάλυση για την προηγούµενη χρήση καθώς τα αντίστοιχα ποσά αναταξινοµηθηκαν στα βραχυπρόθεσµα.
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Η Εταιρεία επίσης, την 31 ∆εκεµβρίου 2012, έχει λάβει βραχυπρόθεσµα δάνεια συνολικού
ύψους 12.088.177 τα οποία έχουν συναφθεί µε ελληνικές τράπεζες σε Ευρώ, σκοπό έχουν την
χρηµατοδότηση της Εταιρείας µε κεφάλαια κίνησης και το µέσο επιτόκιο δανεισµού ανέρχεται
σε 6% περίπου.
Η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για τους δεδουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων
της και επιβαρύνει σχετικά τα αποτελέσµατα χρήσεως (σηµείωση 13).
25. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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. Τα προγράµµατα των καθορισµένων
παροχών δε είναι χρηµατοδοτούµενα.
Η αποτίµηση και η απεικόνιση των υποχρεώσεων έχει γίνει για τις αποζηµιώσεις προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση, µε βάση τις διατάξεις του
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19, µε αναδροµική εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου 2011.
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στον επισυναπτόµενο ισολογισµό της Εταιρείας καθώς και
τα στοιχεία αποτελεσµάτων έχουν ως ακολούθως:
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Υποχρέωση την 1η Ιανουαρίου
Έξοδο αποζηµίωσης χρήσης
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
Αναλογιστικό κέρδος / (ζηµιά) στην υποχρέωση
Υποχρέωση την 31η ∆εκεµβρίου

31.12.2012
335.448
50.182
(286.312)
226.073
325.391

31.12.2011
252.789
138.507
(195.045)
139.197
335.448

1.1. - 31.12.2012
33.745
16.437
0
50.182

1.1. - 31.12.2011
138.507
0
0
138.507

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
∆απάνη τόκου
Καθαρό αναλογιστικό κέρδος (ζηµία) καταχωρηµένο στο έτος
∆απάνη στην κατάσταση αποτελεσµάτων

Η αναλογιστική µελέτη εκπονήθηκε από τη διαπιστευµένη αναλογιστική εταιρεία PLUS µετά
το τέλος της χρήσης. Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τους
αναλογιστές για τον προσδιορισµό των εξόδων προγραµµάτων καθορισµένων παροχών για τη
χρήση 2012 και 2011 είναι:
2012
4,0%
3,5%
27

Επιτόκιο προεξόφλησης
Ρυθµός αύξησης αποδοχών
Μέσος αναµενόµενος χρόνος µελλοντικής υπηρεσίας
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4,9%
0%
27
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Σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% η υποχρέωση θα µειωθεί κατά
8% περίπου.
Σε περίπτωση µείωσης της ληφθείσας υπόψη ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο έτη (-2), η
τιµές της υποχρέωσης θα αυξηθούν κατά 2,7% περίπου.
26. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν προβλέψεις για εγγυήσεις
(warranty) που εκτιµάται ότι θα πληρωθούν έναντι των πωλήσεων της Εταιρείας. Το συνολικό
ποσό εκτιµάται σε 200 χιλ. ευρώ εκ του οποίου υπολογίζεται ότι εντός της επόµενης χρήσης θα
πληρωθεί ποσό 100 χιλ. ευρώ, το οποίο έχει ταξινοµηθεί στις λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις.
27. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
31.12.2012
2.585.560
43.050
2.628.610

Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31.12.2011
2.769.658
14.695
2.784.353

Οι εµπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασµός και συνήθως διακανονίζονται εντός
90 ηµερών και αντιπροσωπεύουν ποσά πληρωτέα σε Ευρώ.
28. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
31.12.2012
51.997
198.297
91.617
3.224.183
1.246.247
100.000
4.912.341

Προκαταβολές πελατών
Παρακρατούµενοι φόροι πληρωτέοι
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Πιστωτές διάφοροι
∆εδουλευµένα έξοδα
Λοιπές προβλέψεις (warranty)
Σύνολο

31.12.2011
61.726
133.233
125.317
251.912
865.925
0
1.438.112

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά πληρωτέα σε Ευρώ, δεν είναι
τοκοφόρος λογαριασµός και συνήθως διακανονίζονται εντός 90 ηµερών.
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29. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
α) Συµφωνία ανά κατηγορία παρουσίασης
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία παρουσίασης, αναλύονται ως εξής:
Στοιχεία Ενεργητικού
∆άνεια και
απαιτήσεις

31.12.2012
Στοιχεία ενεργητικού όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό
Μακροπρόθεσµες επενδύσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις
Σύνολο

17.792
10.553.552
980.095
11.551.439
∆άνεια και
απαιτήσεις

31.12.2011
Στοιχεία ενεργητικού όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό
Μακροπρόθεσµες επενδύσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις
Σύνολο

5.792
12.886.247
2.833.936
15.725.975

Στοιχεία Υποχρεώσεων

31.12.2012
Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2011
Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό
Μακροπρόθεσµα δάνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

Λοιπές
χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις
7.500.000
100.000
2.628.610
12.088.177
12.064.994
4.662.047
39.043.829
Λοιπές
χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις
17.342.054
2.784.353
12.629.275
1.779.556
1.243.154
35.778.392

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 του Οµίλου (εσωτερική πληροφόρηση).
∆εδοµένου ότι σηµαντικό µέρος του πελατολογίου είναι το δηµόσιο ή εταιρείες που ελέγχονται
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από αυτό, οι υπόλοιποι πελάτες του ιδιωτικού τοµέα αξιολογούνται κατά περίπτωση και δεν
υπάρχει συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση.
30. 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 2012, ανήκε στον κ. Αθανάσιο Αθανασούλη.
Η Εταιρεία προµηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες και πραγµατοποιεί πωλήσεις προς συγκεκριµένες
συνδεδεµένες εταιρείες στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηµατικής λειτουργίας. Αυτές οι
συνδεδεµένες εταιρείες αποτελούνται από εταιρείες που έχουν κοινή ιδιοκτησία ή/και διοίκηση
µε την ALTEC ΑBEΕ.
Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη την 31.12.2012 και 2011, έχουν ως εξής:

2011
Α. Συνδεδεµένα πρόσωπα
ALTEC ΑΒΕΕ
ALTEC SOFTWARE ΑΕ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΕ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης

2012
Α. Συνδεδεµένα πρόσωπα
ALTEC ΑΒΕΕ
ALTEC SOFTWARE ΑΕ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΕ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
MICROLAND COMPUTERS AEBE
OTS AE
Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης

Πωλήσεις
προς
συνδεδεµένα
πρόσωπα
1.035.008
29.647
171
0
1.064.826
Πωλήσεις
προς
συνδεδεµένα
πρόσωπα
327.004
141.002
153
0
29.794
0
497.953

Αγορές από
(αµοιβές σε)
συνδεδεµένα
πρόσωπα
837.471
0
106.094
943.565
Αγορές από
(αµοιβές σε)
συνδεδεµένα
πρόσωπα
590.905
2.970
52.126
50.000
139.871
106.111
941.983

Υποχρεώσεις
Απαιτήσεις από
προς
συνδεδεµένα
συνδεδεµένα
πρόσωπα
πρόσωπα
3.056.030
0
0
0
3.056.030

0
22.704
0
0
22.704

Υποχρεώσεις
Απαιτήσεις από
προς
συνδεδεµένα
συνδεδεµένα
πρόσωπα
πρόσωπα
3.952.769
117.888
188
54.320
22.665
0
4.147.830

2.979.640
20.763
25.972
129.169
0
3.155.544

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.
31. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(α) ∆ικαστικές υποθέσεις
Η Εταιρεία εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες
δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της.
Η ∆ιοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν ότι οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται
να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική
θέση της Εταιρείας, ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας τους και ως εκ τούτου δεν έχει
σχηµατισθεί καµία σχετική πρόβλεψη.
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(β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία την 31 ∆εκεµβρίου 2012, είχε τις παρακάτω ενδεχόµενες υποχρεώσεις:
• Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού 3.208 χιλ.
• Είχε παράσχει εγγυήσεις για την αποπληρωµή εµπορικών υποχρεώσεων ποσού 834 χιλ.
• Είχε παράσχει εγγυήσεις για τη συµµετοχή του σε διάφορους διαγωνισµούς ποσού 65 χιλ.
(γ) ∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα
Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, 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 2012, έχουν ως εξής:
31.12.2012
62.220
248.880
311.100

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

32. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Τον Ιανουάριο 2013, ψηφίστηκε ο νόµος 4110/2013, ο οποίος προβλέπει ότι από την 1η
Ιανουαρίου 2013 και µετά ο συντελεστής φορολογίας αυξάνεται σε 26%. Βάσει του νέου
φορολογικού νόµου η Εταιρεία εκτιµά ότι η επίπτωση στους αναβαλλόµενους φόρους
ανέρχεται σε € 130 χιλ. περίπου.
Πέραν των ανωτέρω γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2012
γεγονότα, που να αφορούν τον Όµιλο, για τα οποία απαιτείται αναφορά.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Χ. Αθανασούλης

Σπυρίδων Θ. Παµπουκίδης

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου

Απόστολος Ε. Σάλτας
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