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Οικονοµικές Καταστάσεις
Χρήσης 2013
(1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2013, είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας «PETABYTE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
στις 28 Μαρτίου 2014 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο ∆ιαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.petabyte.gr.

Άγιος Δημήτριος Αττικής, 28 Μαρτίου 2014

Παπαντωνίου Α. Δημήτριος

Τσαγκάρης Μ. Ανδρέας

Κιαγιάς Χ. Ανδρέας

Πρόεδρος του Δ. Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος του Δ. Σ.

Μέλος του Δ. Σ.
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου γιά την χρήση 2013

Αγαπητοί Μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της PETABYTE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σας παρουσιάζει τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα
και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας για τη χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013
καθώς και εκτιμήσεις της διοίκησης για την τρέχουσα χρήση 2014.
Α. Εισαγωγή: Εταιρική οργάνωση και δραστηριότητα
Η Εταιρία (www.petabyte.gr) παρέχει υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης
λύσεων/έργων μετασχηματισμού υποδομής πληροφορικής με χρήση virtualization & cloud
computing τεχνολογιών, OpenSource/ Linux λογισμικού και σχετικών υπηρεσιών (π.χ.
Red Hat, Zimbra κλπ) αλλά και υπηρεσιών outsourcing support contracts.
Η Εταιρία είναι γνωστή για την ισχυρή της τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία
επιτυχημένων σημαντικών έργων. Η πελατειακή βάση περιλαμβάνει μεσαίου και μεγάλου
μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς από διάφορους κλάδους της οικονομίας, όπως
Τράπεζες, Βιομηχανίες και Δημόσιους οργανισμούς.
Τα κύρια έσοδα της Εταιρίας προέρχονται από παροχή λύσεων και υπηρεσιών που
βοηθούν τους πελάτες, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες virtualization και open
source, να μετασχηματίσουν τις παραδοσιακές πληροφοριακές τους υποδομές, σε
μικρότερες, ευέλικτες και δραστικά χαμηλότερου κόστους υπολογιστικές διατάξεις με πολύ
ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Η Εταιρία διαθέτει πολυετή εμπειρία και ειδίκευση στις σχετικές τεχνολογίες και
αναλαμβάνει έργα σύνθετα και απαιτητικά έργα, που χρησιμοποιούνται για ασφαλή
αποθήκευση δεδομένων, αξιόπιστων διατάξεων και διαδικασιών για ευρείας κλίμακας
backup & restore, υλοποίηση συστημάτων για αδιάλειπτη λειτουργία εφαρμογών, λύσεων
ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων, διαχείρισης δικτύων, εφαρμογών και για
εξασφάλιση SLA στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Β. Συγκριτική Παρουσίαση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2013 και 2012.
Τα έσοδα πωλήσεων ανήλθαν σε 526,82 χιλ € έναντι 462,13 χιλ. € του 2012 αυξημένα
κατά 14,00%. Τα μικτά κέρδη ήταν 212,00 χιλ € έναντι 123,88 χιλ. € την προηγούμενη
περίοδο, με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 40,20 % έναντι 26,81%.
Το EBITDA στη χρήση 2013 διαμορφώθηκε στα -126,05 χιλ € έναντι -238,59 χιλ € την
προηγούμενη χρήση.
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Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων
διαμορφώθηκε στα -127,85 χιλ € έναντι -241,81 χιλ € την προηγούμενη χρήση.
Το αποτέλεσμα προ φόρων το 2013 διαμορφώθηκε στα -128,63 χιλ € έναντι -242,13 χιλ €
την προηγούμενη χρήση.
Η Εταιρία κατόρθωσε, μέσω εφαρμογής συστημάτων ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας
των πελατών, να αποφύγει επισφάλειες το 2013.
Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας διαμορφώθηκαν στις 31/12/2013 σε 0,27 και
0,18 αντίστοιχα.
Γ. Σημαντικές εξελίξεις κατά το 2013
1) Ανάπτυξη πελατολογίου, νέες συνεργασίες, νέα προϊόντα & υπηρεσίες
Η Εταιρεία κατά το 2013 συνέχισε ή/και επέκτεινε τη συνεργασία της (και αντίστοιχα τα
έσοδά της) από υφιστάμενους πελάτες όπως: CREDICOM CONSUMER FINANCE,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & Millennium Bank.
Βασικές λύσεις και υπηρεσίες που προωθούνται είναι οι σχετικές με τις τεχνολογίες
virtualization και προϊόντα της VMware και οι open source τεχνολογίες Red Hat και
οι σχετικές υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης πελατών που τις υιοθετούν.
Αρκετά στελέχη/προσωπικό της Εταιρίας είναι και διαπιστευμένοι εκπαιδευτές στις
παραπάνω τεχνολογίες.
2) Επενδύσεις στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση προσωπικού στις
νέες τεχνολογίες και δεξιότητες
H Εταιρία διαρκώς επενδύει σημαντικούς πόρους για την εκπαίδευση του προσωπικού
της/στελεχών της. Παρόλη την παρατεταμένη και βαθειά οικονομική ύφεση που διανύει η
Ελλάδα, η Εταιρία επένδυσε και το 2013 για επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού
της, με εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονες δεξιότητες. Αναμένει από αυτή την
επένδυση, αύξηση ανταγωνιστικότητάς της, βελτίωση αποτελεσματικότητας στελεχών και
εταιρίας συνολικά, με διατήρηση ή καλυτέρευση της θέσης της στην αγορά. Για τους
σκοπούς χρηματοδότησης αυτών των εκπαιδεύσεων, η Εταιρία αξιοποιεί χρηματοδοτικούς
πόρους από σχετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ και του ΟΑΕΔ.
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Δ. Στόχοι, Σκοποί και εκτιμήσεις για τη χρήση 2014
Η Εταιρία επιδιώκει για το 2014 να αυξήσει το πελατολόγιο της, να βελτιώσει έσοδα,
λειτουργική κερδοφορία και μικτό περιθώριο κέρδους, και να μειώσει το λειτουργικό
κόστος.
Η περαιτέρω ανάπτυξη, εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της, η
δυνατότητα της να προσελκύει και να διατηρεί ικανά στελέχη παραμένουν στόχοι υψηλής
προτεραιότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω της ύπαρξης αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, θα εισηγηθεί
στην Τακτική Γενική Συνέλευση την υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άγιος Δημήτριος, 28 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Δρ. Δημήτριος Α. Παπαντωνίου
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ANΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ

PETABYTE

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας PETABYTE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ANΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αποτελούνται
από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων
με βάση τον έλεγχό μας. 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 δικλείδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό
το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων
που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013,
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.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. ΣΚΟΤΗΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 16861
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Σημ.

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012

9.1
9.2
9.3
9.14

3.739,37
0,10
5.113,99
84.341,25
93.194,71

5.208,51
338,14
5.113,99
65.180,56
75.841,20

9.4
9.5
9.6
9.7

33.151,13
39.284,70
15.352,78
7.520,56
95.309,17
188.503,88

33.437,13
35.300,68
72.163,67
14.532,77
155.434,25
231.275,45

9.8
9.9
9.10
9.11

300.000,00
266.580,00
2.859,44
-743.222,37

300.000,00
266.580,00
2.859,44
-635.967,42

9.12

-173.782,93
0,00
-173.782,93

-66.527,98
0,00
-66.527,98

9.13

9.401,80
9.401,80

12.362,20
12.362,20

9.15
9.16
9.17

294.369,92
41.394,09
17.121,00
352.885,01
362.286,81
188.503,88

207.506,27
64.267,79
13.667,17
285.441,23
297.803,43
231.275,45

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 01/01/2013 - 31/12/2013

Ποσά σε €

Σημ.

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Έξοδα λειτουργίας διοίκησης

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

01/01/2013 31/12/2013

01/01/2012 31/12/2012

526.821,82
314.818,98
212.002,84
22.825,41
285.313,48
77.367,45

462.125,33
338.244,56
123.880,77
4.615,04
294.258,61
76.051,12

-127.852,68

-241.813,92

Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας

10.6

774,46

312,13

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

10.7

-128.627,14
-19.735,68

-242.126,05
952,17

-1.636,51

0,00

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους

-107.254,95

-243.078,22

Κατανέμονται σε :
Μετόχους Εταιρείας
Μετόχους Μειοψηφίας

-107.254,95
0,00

-243.078,22
0,00

> Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων

-126.045,50

-238.590,61

-1,4301

-3,2410

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά
(σε €)

10.8
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε €
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01/2013 31/12/2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01/2012 31/12/2012

-128.627,14

-242.126,05

1.807,18
-1.323,89

3.223,31
-2.086,13

-774,46
840,66

-312,13
416,87

286,00
52.826,87

-484,00
322.619,71

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

-27.074,32

-1.790,01

-840,66
95.093,09

-416,87
-90.733,95

-7.786,67

-11.689,25

774,46

312,13

774,46

-139,09

0,00

0,00

-7.012,21

-11.828,34

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

14.532,77

26.361,11

7.520,56

14.532,77

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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6.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ποσά σε €

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων
01/01/2012
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για
την περίοδο 01/01/2012 31/12/2012
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
περιόδου μετά από φόρους
Επίδραση εφαρμογής ΔΛΠ 19
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων
31/12/2012

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων
01/01/2013
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για
την περίοδο 01/01/2013 31/12/2013
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
περιόδου μετά από φόρους
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων
31.12.2013

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

300.000,00

266.580,00

Λοιπά
αποθεματικ
ά

Αποτελέσματ
α εις νέον

ΣΥΝΟΛΟ
ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

2.859,44

-392.552,76

176.886,68

-243.078,22
-336,44

-243.078,22
-336,44

300.000,00

266.580,00

2.859,44

-635.967,42

-66.527,98

300.000,00

266.580,00

2.859,44

-635.967,42

-66.527,98

-107.254,95

-107.254,95

-743.222,37

-173.782,93

300.000,00

266.580,00
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων.

7.1

Γενικές πληροφορίες

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας

PETABYTE SOLUTIONS SA της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 οι οποίες

εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις 28 Μαρτίου 2014.

Η έδρα της Εταιρίας είναι στην Ελλάδα, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης
336 & Διγενή Γρίβα. Ο διαδικτυακός τόπος της Εταιρίας είναι στην διεύθυνση www.petabyte.gr
Η Εταιρία ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.
που είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου PERFORMANCE TECHNOLOGIES. Η διεύθυνση της μητρικής
Εταιρίας, βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής στη Λ. Βουλιαγμένης 336 και η ηλεκτρονική της διεύθυνση
είναι www.performance.gr
ης

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε Σώμα στη συνεδρίαση της 30
Ιουνίου 2009, είναι η ακόλουθη:
Παπαντωνίου Αντ. Δημήτριος
Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας
Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας
7.2

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό
μέλος
Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος
Εκτελεστικό – Μη Ανεξάρτητο μέλος

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2013, έχουν συνταχθεί σύμφωνα
με τα ΔΠΧΠ, την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)
και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως
αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και
κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από
την διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται
κατάλληλο.
7.2.1

Nέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της
Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2013
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Παρουσίαση των στοιχείων
των λοιπών συνολικών εσόδων»
Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες να
ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων σε δύο ομάδες,
ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη
περίοδο. Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην οικονομική
θέση της Εταιρείας.
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ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος – Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση
περιουσιακών στοιχείων».

υποκείμενων

Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με ένα
περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή μέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να
εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό
στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία
παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής
αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους»
Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια
εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα
(προγράμματα καθορισμένων παροχών - «μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές
τις αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή
πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις
επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα
αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ
19 απαιτεί αναδρομική εφαρμογή και η επίδραση από την υιοθέτησή του παρουσιάζεται στη Σημείωση 9.13
των οικονομικών καταστάσεων.

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς
– Σοβαρός υπερπληθωρισμός και άρση καθορισμένων ημερομηνιών για υιοθετούντες για
πρώτη φορά»
Την 20.12.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1
σύμφωνα με την οποία μία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ και το λειτουργικό της νόμισμα
είναι νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ημερομηνία μετάβασης οι
συνθήκες πληθωρισμού έχουν «ομαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «ομαλοποιηθεί», δύναται να κάνει
χρήση της εξαίρεσης να αποτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την
«ομαλοποίηση» του νομίσματος, στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ και να
χρησιμοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκμαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισμό έναρξης. Στην
περίπτωση που η ημερομηνία «ομαλοποίησης» του νομίσματος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η
εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική μία περίοδο μικρότερη των 12 μηνών. Επίσης καταργούνται
οι συγκεκριμένες ημερομηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο αναφορικά με τις εξαιρέσεις
που προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίμηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική
αναγνώριση, των χρηματοοικονομικών μέσων. Οι ημερομηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση
«ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ».
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς-Κρατικά Δάνεια»
Την 13.3.2012 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1
σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, μία εταιρία δεν θα πρέπει να εφαρμόσει
αναδρομικά τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 αναφορικά με τα υφιστάμενα, κατά την
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ημερομηνία της μετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να
αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί με επιτόκιο
χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε
αναγνωριστεί και αποτιμηθεί πριν τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή με τα ΔΠΧΑ, η εταιρία θα
πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το
δάνειο με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, μία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα
ΔΠΧΑ δύναται να εφαρμόσει αναδρομικά τα ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που
χορηγήθηκαν πριν την ημερομηνία της μετάβασης, με την προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη πληροφόρηση
υφίσταντο κατά την ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει
εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»
Το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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. Το πρότυπο δεν έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο επιφανείας»
Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη δραστηριότητα
απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να αποκτηθεί πρόσβαση σε
μεταλλευτικά κοιτάσματα.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων (IFRSs 2010-2012 Cycle), εξέδωσε τον Μάιο
του 2012 τροποποιήσεις σε 5 υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 περισσότερες από
μία φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης μία οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει να
εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 είτε την ημερομηνία μετάβασης είτε από μία προγενέστερη ημερομηνία.

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν μια οντότητα
παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι
μια οικονομική οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται
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σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη
μετάβαση στα ΔΠΧΑ.

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί να ταξινομηθούν ως
πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν τον ορισμό των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων.

ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με διανομές προς τους
μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης.

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου
2014 και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία.
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι
υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2014. Η Εταιρεία δεν έχει
εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση)
«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον συμψηφισμό ενός
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις
σχετικές γνωστοποιήσεις.

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ΔΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39. Τα μέρη του ΔΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέμβριο 2009
και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα μέρη του ΔΛΠ 39 που σχετίζονται με την ταξινόμηση και
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το
Νοέμβριο του 2013, το ΣΔΛΠ πρόσθεσε στο ΔΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική
αντιστάθμισης. Σε επόμενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την
απομείωση των χρηματοοικονομικών μέσων. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης
του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα
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διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα
εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7
με την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα
έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις.

Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες
Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες
οντότητες» και τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις,
εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται υποχρεωτικά το
αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού τους έτους που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2014 ή μετά από αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα
εφαρμοστούν και τα πέντε. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης τους στις
οικονομικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:

ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις» .Τα
δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για
επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει
ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές
οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ή ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα».

ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις
σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός 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 αυτές ορίζονται στο
ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο».

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις
απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαμβάνονταν στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10
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στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα
για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του
ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από κοινού
ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες — Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11
παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών (joint arrangements) 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.

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες»
Το ΔΠΧΑ 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
ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.

Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες μετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση
όσον αφορά τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να
παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση μόνο στην αμέσως προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Για τις
γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με μη ενοποιούμενες δομημένες οντότητες (structured entities) οι
τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την
πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2014.
Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες
Επενδύσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012 παρέχουν μια εξαίρεση
από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες
Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως μια καθαρή επένδυση που
επιμετράται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.
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ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση καταβολής εισφοράς
είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή της
εισφοράς. Η διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων - Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου
ποσού για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία»
Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό των
απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος
διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας.

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» - Ανανέωση
παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης»
Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης σε μια κατάσταση όπου ένα παράγωγο,
το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί με έναν νέο κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2014. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας.

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» - «Εισφορές από εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την
υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το
ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 δύο
κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή
σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
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Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και
προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που προηγουμένως
ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης».

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή
υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των
κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης ότι η οντότητα παρέχει μόνο
συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά
στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά.

Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 39 δεν
αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες
δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν
είναι σημαντικό.

Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται η
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της
καθαρής λογιστικής αξίας.

Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην
αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος
της οικονομικής οντότητας.

Δ.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της
καθαρής λογιστικής αξίας.

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
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Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.,
έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει
νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι
το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να
εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές
καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική αντιμετώπιση
της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας.

Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται
στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, ή το ΔΠΧΑ 9
Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Παρουσίαση.

Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί τον ορισμό της
συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε
ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των
δύο πρότυπων ξεχωριστά.
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7.2.2

Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί από τη Διοίκηση τον
σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά
εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από
αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται από τη Διοίκηση συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία
του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για
μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της Εταιρίας, πέραν αυτών που συνδέονται με εκτιμήσεις
οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια, και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:
Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων
Η Διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως
διακρατούμενη ως τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούμενες ως
τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα το κατά πόσο η
Εταιρία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Η Εταιρία κατηγοριοποιεί τις
επενδύσεις ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία
βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών
των επενδύσεων. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν
διαθέσιμες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή
στη ζημιά στους λογαριασμούς της διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων. Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση.
Εκτιμήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις
σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι
οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της
οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή
περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με
την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Εταιρία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση,
βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και
σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις
προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.
Εκτίμηση απομείωσης
Η Εταιρία ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν απομείωση και ερευνά τα γεγονότα ή τις
συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης, όπως για παράδειγμα μια σημαντική δυσμενής
αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μια απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας ή ενός λειτουργικού τομέα. Ο
καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της αντίστοιχης μονάδας, η οποία εκτιμάται
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Όταν υπάρχει η διαθέσιμη
πληροφόρηση χρησιμοποιείται και η μέθοδος των πολλαπλάσιων συντελεστών (multiples) της αγοράς
προκειμένου να διασταυρωθούν τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την μέθοδο των
προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Κατά την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, η Εταιρία βασίζεται σε μια
σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα,
μελλοντικά εταιρικά σχέδια καθώς και δεδομένα της αγοράς (στατιστικά και μη).
Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας, η μέτρηση της απομείωσης
απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο ή ασώματο περιουσιακό στοιχείο. Σε
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αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμιακών ροών η οποία αναφέρεται παραπάνω
από ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.
Επιπλέον ετησίως ελέγχονται για τυχόν απομείωση άλλα αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία με
καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το άθροισμα
των μη προεξοφλημένων ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο.
Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μια μέθοδο
εύλογης αξίας όπως τις προεξοφλημένες ταμιακές ροές.
Η Εταιρία ετησίως ελέγχει για απομείωση της υπεραξίας. Τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας
ταμειακών ροών έχουν καθοριστεί βασιζόμενα σε υπολογισμούς της αξίας χρήσης. Αυτοί οι υπολογισμοί
απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων.
Φόροι εισοδήματος
Η Εταιρία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από τις φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό των προβλέψεων
για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί
για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της
επιχείρησης. Η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου
βασιζόμενος σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό
αποτέλεσμα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά
αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις
προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται.
Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις
για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία της
Εταιρίας σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών.
Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους
πιστωτικού κινδύνου (χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το
ποσό της απαίτησης, θέση σε πτωχευτική διαδικασία), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται
ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.
Ενδεχόμενα γεγονότα
Η Εταιρία δεν εμπλέκεται σε σημαντικές δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία
των εργασιών της.
Η Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δεν ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική
θέση της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις
είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις για τις πιθανές συνέπειες και διερμηνείες σχετικά
με τους νόμους και τους κανονισμούς.
Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρίας στο μέλλον.
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7.2.3
7.2.3.1

Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών
Γενικά

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ.
7.2.3.2

Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα

α) Νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας αποτιμώνται με τη χρήση του νομίσματος του
οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα).
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας.
β) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που
υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια της χρήσεως και κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους
θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης
αξίας.
7.2.3.3

Πληροφόρηση κατά Τομέα

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων
επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται
προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες
περιοχές.
Οι δραστηριότητες της εταιρίας, με δεδομένο ότι είναι ομογενοποιημένες, θεωρούνται ως ένας τομέας.
Γεωγραφικά η εταιρία δραστηριοποιείται μόνο στην Ελλάδα
7.2.3.4

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Έσοδα: Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν
στην οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.
Το έσοδο επιμετρείται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο
προστιθέμενης αξίας, επιστροφές και κάθε είδους εκπτώσεις. Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να
μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί.
Αναλυτικότερα, η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Πωλήσεις αγαθών
Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας
των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως με την αποστολή των αγαθών.
Παροχή υπηρεσιών
Το έσοδο από συμβάσεις με προκαθορισμένη τιμή αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της
συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σύμφωνα με τη μέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, το
έσοδο γενικά αναγνωρίζεται βάσει της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και της επίδοσης μέχρι σήμερα
σε ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν.
Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, το
έσοδο αναγνωρίζεται μόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισμένες δαπάνες είναι ανακτήσιμες.
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Το ποσό της τιμής πώλησης που σχετίζεται με συμφωνία για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν
μεταγενέστερα, εγγράφεται σε μεταβατικό λογαριασμό και αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου στην
οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Αυτό το έσοδο περιλαμβάνεται στο κονδύλι «λοιπές υποχρεώσεις».
Σε περιπτώσεις που ίσως μεταβληθούν οι αρχικές εκτιμήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο βαθμός
ολοκλήρωσης αναθεωρούνται. Αυτές οι αναθεωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή μειώσεις των
εκτιμώμενων εσόδων ή δαπανών και εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου στις οποίες οι περιπτώσεις οι
οποίες καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση γνωστοποιούνται από τη διοίκηση.
Έσοδα από μακροχρόνια συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης (customer-related long-term
support / maintenance contracts) αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του συμβολαίου
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί
της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.
Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που πραγματοποιούνται
για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου.
Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
Κόστος δανεισμού
Το κόστος δανεισμού θα αναγνωρίζεται στα έξοδα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται.
7.2.3.5

Υπεραξία επιχείρησης

Η υπεραξία προκύπτει ως διαφορά μεταξύ αξίας κτήσης και εύλογης αξίας των επί μέρους περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών καθώς και από τη
συγχώνευση με απορρόφηση μιας άλλης οικονομικής μονάδας.
Η υπεραξία κατά την απόκτηση των συγγενών εταιρειών, περιλαμβάνεται στην κόστος της επένδυσης. Η
υπεραξία ελέγχεται ετησίως για απομείωση και απεικονίζεται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης. Η
εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται με βάση τις πρόνοιες του ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών
Στοιχείων». Τα κέρδη και οι ζημίες κατά την διάθεση των θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών προσδιορίζονται
λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής υπεραξίας που αντιστοιχεί στην πωληθείσα οικονομική μονάδα.
7.2.3.6

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισμικό
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται
με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 5 με 7 έτη.
Όταν οι λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
7.2.3.7

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις και τυχόν απομείωση της αξίας
τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε αύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων, μόνο αν
πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρία και το κόστος τους μπορεί να
αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν γίνονται.
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους
που έχει ως εξής:
- Μηχανογραφικός εξοπλισμός, 5 - 7 χρόνια
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- Λοιπός εξοπλισμός, 5 - 10 χρόνια
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων
υπερβαίνουν το ανακτήσιμο ποσό τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα
αποτελέσματα.Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται
και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
Η Διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν η ωφέλιμη ζωή αυτών καταστεί μικρότερη σε σχέση με τις
προηγούμενες εκτιμήσεις ή θα μειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων
που δεν είναι πλέον στρατηγικής σημασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν.
7.2.3.8

Μισθώσεις

Λειτουργικές μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου
καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως
έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μισθώσεις ενσώματων παγίων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της
ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις καταχωρούνται κατά
τη σύναψη της μίσθωσης, με τη χαμηλότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας των μισθωμένων ενσώματων παγίων
και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα κατανέμεται στην υποχρέωση και στο
χρηματοοικονομικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη
υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα μισθώματα, καθαρή από το χρηματοοικονομικό κόστος,
περιλαμβάνεται στις άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα
σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
7.2.3.9
Έλεγχος μείωσης της υπεραξίας, άϋλων περιουσιακών στοιχείων, ενσώματων
ακινητοποιήσεων
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν,
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν
η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία
απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας
χρήσεως. Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού
στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και
προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού
στοιχείου ενώ αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που
αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο
που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο
χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.
Με εξαίρεση την υπεραξία επιχείρησης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα επανεκτιμούνται για την
περίπτωση που η ζημιά απομείωσης που είχε αρχικώς αναγνωριστεί δεν υφίσταται πλέον.
7.2.3.10

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων:
α) δάνεια και απαιτήσεις,
β) διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
γ) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
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Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την Διοίκηση
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό για τον οποίο το μέσο αποκτήθηκε. Η κατηγορία στην οποία
κατατάσσεται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς ανάλογα με την
κατηγορία στην οποία θα καταχωρηθεί το μέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίμηση
του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου αποτελέσματος είτε στην κατάσταση
αποτελεσμάτων είτε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται με την εφαρμογή της λογιστικής της
ημερομηνίας διακανονισμού.
Η εκτίμηση της απομείωσης γίνεται τουλάχιστον σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών
καταστάσεων είτε όταν υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια ότι κάποιο χρηματοοικονομικό στοιχείο ή ομάδα
χρηματοοικονομικών στοιχείων έχουν υποστεί μείωση της αξίας τους είτε όχι.
Η Εταιρία καθορίζει εάν ένα συμβόλαιο αγοράς περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο παράγωγο στην συμφωνία.
Το ενσωματωμένο παράγωγο διαχωρίζεται από το κύριο συμβόλαιο και θεωρείται σαν παράγωγο όταν η
ανάλυση δείχνει ότι τα οικονομικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του παράγωγου δεν σχετίζονται με το κύριο
συμβόλαιο.
α) Δάνεια και απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές και
προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά. Δημιουργούνται
όταν η Εταιρία παρέχει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση
εμπορικής εκμετάλλευσης. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και
κατά την διενέργεια της απόσβεσης.
Για ορισμένες απαιτήσεις πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν απομείωση τους ανά μεμονωμένη απαίτηση
(για παράδειγμα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει
χαρακτηρισθεί εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου
αντικειμενικά στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για απομείωση τους.
Οι λοιπές απαιτήσεις ομαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν απομείωση τους στο σύνολο τους.
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που
λήγουν μετά την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισμό ταξινομούνται σαν εμπορικές και άλλες απαιτήσεις
και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.
β) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά
στοιχεία τα οποία ταξινομούνται σαν διαθέσιμα προς πώληση ή δεν πληρούν τα κριτήρια να ταξινομηθούν σε
άλλες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων. Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
εντάσσονται στην κατηγορία αυτήν αποτιμώνται στην εύλογη αξία, εφόσον αυτή μπορεί να προσδιοριστεί
αξιόπιστα, με τις μεταβολές στην αξία τους να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, μετά από τον υπολογισμό
κάθε επίδρασης από φόρους.
Κατά την πώληση ή την απομείωση των διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα σωρευτικά
κέρδη ή ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Σε περίπτωση απομείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζημιών που μεταφέρεται από την καθαρή θέση και
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα συνίσταται στην διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης (μετά την αφαίρεση των
αποπληρωμών κεφαλαίων και των αποσβέσεων) και της εύλογης αξίας μείον κάθε ζημιά απομείωσης που
έχει προηγουμένως αναγνωριστεί.
Οι ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο
κατατασσόμενο ως διαθέσιμο προς πώληση δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων.
Οι ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων περιόδων και
οι οποίες προέρχονταν από απομείωση χρεωστικών τίτλων αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων, εάν η
αύξηση (αναστροφή απομείωσης) σχετίζεται με γεγονότα που συνέβησαν μετά την αναγνώριση της
απομείωσης στην κατάσταση των αποτελεσμάτων.
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γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή χρηματοοικονομική υποχρέωση στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά στοιχεία που ταξινομούνται είτε σαν διακρατούμενα για
εμπορικούς σκοπούς είτε προσδιορίζονται από την εταιρεία ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση. Επιπλέον, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
που δεν πληρούν τα κριτήρια για λογιστική αντιστάθμισης ταξινομούνται ως διακρατούμενα για εμπορικούς
σκοπούς.
Εάν ένα συμβόλαιο εμπεριέχει ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα παράγωγα, η Εταιρία προσδιορίζει
ολόκληρο το σύνθετο συμβόλαιο σαν χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων εκτός και εάν το ενσωματωμένο παράγωγο δεν τροποποιεί σημαντικά τις ταμιακές ροές που
σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούσε το συμβόλαιο ή διαχωρισμός του ενσωματωμένου παραγώγου
(των ενσωματωμένων παραγώγων) από το συμβόλαιο απαγορεύεται.
Ακολούθως της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’
αυτήν την κατηγορία αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που είχαν αρχικώς αναγνωριστεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων δεν μπορούν να αναταξινομηθούν σε άλλη κατηγορία.
Εύλογη αξία
Η εύλογη αξία των επενδύσεων που υφίστανται σε μία ενεργό αγορά αποδεικνύεται από την αναφορά σε
χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του Ισολογισμού. Εάν η αγορά για μία επένδυση δεν είναι ενεργός η
Εταιρία προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης. Ο σκοπός της χρήσης μιας
τεχνικής αποτίμησης είναι ο καθορισμός της τιμής συναλλαγής που θα προέκυπτε κατά την ημερομηνία
επιμέτρησης για μια συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση παρακινούμενη από συνήθεις επιχειρηματικούς
παράγοντες. Στις τεχνικές αποτίμησης περιλαμβάνεται η χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά
εμπορική βάση, η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς συναφούς μέσου, η ανάλυση των
προεξοφλημένων ταμιακών ροών καθώς και μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης.
7.2.3.11

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Η αξία κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων και
ημιτελών περιλαμβάνει, το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα.
Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στην αξία κτήσης των αποθεμάτων.
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει
περίπτωση. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας αποθεμάτων που
έχουν απομειωθεί, η απομείωση αυτή αντιλογίζεται.
7.2.3.12

Λογιστική Φόρου Εισοδήματος

Τρέχουσα φορολογία εισοδήματος
Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις
φορολογικές αρχές σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους αναφοράς που δεν έχουν
καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που
εφαρμόζονται στην δημοσιονομική χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων κερδών για την
χρήση.
Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό
έξοδο στα αποτελέσματα.
Αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις
προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις.
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα
αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές.
Επιπλέον, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία σε σχέση με την υπεραξία
επιχείρησης.
Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε
θυγατρικές και με συμμετοχές σε κοινοπραξίες εάν η αναστροφή αυτών των προσωρινών διαφορών μπορεί
να ελεγχθεί από την Εταιρία ενώ αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί το μέλλον.
Επιπροσθέτως, οι φορολογικές ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους καθώς και
φορολογικές πιστώσεις στην Εταιρία αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Καμία αναβαλλόμενη φορολογία δεν αναγνωρίζεται κατά την αρχική αναγνώριση μίας απαίτησης ή
υποχρέωσης σε μία συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγμή της
συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημιά.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή
η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς
θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή
υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται
απευθείας στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Η Εταιρία αναγνωρίζει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την
έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης.
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά
την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει
την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
7.2.3.13

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο καθώς
και βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηματαγοράς και τραπεζικές
καταθέσεις με ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο. Οι αξίες της χρηματαγοράς είναι
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στη εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
7.2.3.14

Ίδια Κεφάλαια

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι
κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια.
Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την
αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των μετοχών
καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου.
Οι προνομιούχες μετοχές που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά υποχρέωσης αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό
σαν χρηματοοικονομική υποχρέωση, καθαρή από το κόστος συναλλαγής. Έτσι, η διανομή μερίσματος, για
μετοχές που αναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου στις υποχρεώσεις, αναγνωρίζεται ως δαπάνη τόκων στα
αποτελέσματα.
Τα στοιχεία ενός χρηματοοικονομικού μέσου που α) δημιουργούν χρηματοοικονομική υποχρέωση της
οικονομικής οντότητας και β) παρέχουν ένα δικαίωμα προαίρεσης στον κάτοχο του μέσου να το μετατρέψει
σε συμμετοχικό τίτλο της οικονομικής οντότητας, αναγνωρίζονται ξεχωριστά σαν χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ή συμμετοχικοί τίτλοι.
Αν αποκτηθούν από την Εταιρία ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι, οι «ίδιες αυτές μετοχές» αφαιρούνται από τα Ίδια
Κεφάλαια. Αν «ίδιες αυτές μετοχές» μεταγενέστερα επανεκδίδονται, το τίμημα που λαμβάνεται (καθαρό από
τα σχετικά κόστη της συναλλαγής και το σχετικό όφελος του φόρου εισοδήματος) περιλαμβάνεται στα ίδια
κεφάλαια που αποδίδονται στους μετόχους.
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Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας δεν
αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.
7.2.3.15

Παροχές στο προσωπικό

α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευμένες.
β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο τα προγράμματα καθορισμένων
εισφορών όσο και τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων
καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής
μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των
μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την
ημερομηνία συνταξιοδότησης. Η Εταιρία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει
την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων, σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν
υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία
αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του
ισολογισμού προεξοφλούνται.
Σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα
κάνουν χρήση αυτών των παροχών δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη
υποχρέωση.
7.2.3.16

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν τραπεζικά δάνεια και λογαριασμούς
υπεραναλήψεως (overdraft), εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις και χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στο
κονδύλι “Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις” καθώς και στο κονδύλι “Λοιπές εμπορικές
υποχρεώσεις”.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία
του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή
ακυρώνεται ή λήγει.
Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων.
Οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις αποτιμώνται στην αρχική αξία μείον το ποσό του
κεφαλαίου των χρηματοοικονομικών εξοφλήσεων.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως αποτιμώνται
στο αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού.
Τα μερίσματα στους μετόχους περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις” , όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται
καθώς και μέσω της διενέργειας αποσβέσεων.
Όταν μία υπάρχουσα χρηματοοικονομική υποχρέωση ανταλλάσσεται με μια άλλη υποχρέωση διαφορετικής
μορφής με τον ίδιο δανειστή αλλά ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης
τροποποιούνται σημαντικά, όπως μία ανταλλαγή ή τροποποίηση, αυτή αντιμετωπίζεται σαν εξόφληση της
αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης. Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές
αξίες αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
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7.2.3.17

Δάνεια

Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών της Εταιρίας.
Όλα τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που
λαμβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης σχετικά με τον δανεισμό.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος και κάθε διαφορά ανάμεσα
στα έσοδα και την εξόφληση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο του δανεισμού βάσει της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη κάθε
κόστος έκδοσης και κάθε έκπτωση ή υπέρ το άρτιο ποσό στον διακανονισμό.
Τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια όταν συνάπτονται χωρίζονται σε δύο μέρη: το πρώτο αφορά το μέρος
του δανείου και το δεύτερο αντιπροσωπεύει το στοιχείο ιδίων κεφαλαίων του δανείου. Το μέρος που αφορά
το δάνειο αντιπροσωπεύει την υποχρέωση της Εταιρίας για μελλοντικές πληρωμές του κουπονιού και την
καταβολή εξόφλησης του κεφαλαίου. Τα στοιχείο ιδίων κεφαλαίων του δανείου αντιπροσωπεύει την αξία του
δικαιώματος που έχουν οι ομολογιούχοι να μετατρέψουν σε κοινές μετοχές της εταιρείας και παρουσιάζεται
στα ίδια κεφαλαία (μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου).
Η Εταιρία δεν έχει συνάψει κανένα μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.
7.2.3.18

Λοιπές προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή
οικονομικών πόρων για την Εταιρία ενώ αυτή μπορεί να εκτιμηθεί και αξιόπιστα. Ο χρόνος
πραγματοποίησης ή το ποσό της εκροής μπορεί να είναι αβέβαια.
Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης υποχρέωσης που έχει
προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγμα εγγυήσεις προϊόντων, νομικές αντιδικίες ή
επαχθή συμβόλαια.
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης αναγνωρίζονται μόνο εάν ένα λεπτομερές τυπικό πρόγραμμα έχει
αναπτυχθεί και εκτελεστεί, ή η Διοίκηση έχει τουλάχιστον ανακοινώσει τα χαρακτηριστικά του προγράμματος
σ’ αυτούς που πρόκειται να επηρεαστούν από αυτό.
Προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές.
Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για τον διακανονισμό μιας πρόβλεψης αναμένεται να
αποζημιωθεί από κάποιο άλλο μέρος, η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν, είναι κατ’ ουσία
βέβαιο ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονομική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή
αντιμετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζημίωση δεν
υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης.
Το έξοδο σχετικά με μία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, καθαρό από το ποσό που
αναγνωρίστηκε για την αποζημίωση.
Μια πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηματιστεί πρόβλεψη. Οι
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να
απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση.
Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα
δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού,
περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η
παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση.
Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική
αξία του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για
τους οποίους οι μελλοντικές εκτιμήσεις ταμιακών ροών έχουν προσαρμοστεί.
Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε
περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος
δανεισμού στα αποτελέσματα. Όταν υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μία εκροή
θα απαιτηθεί για διακανονισμό, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων, ως ένα
σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμη και αν η πιθανότητα πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο
που περιλαμβάνεται στην κατηγορία δεσμεύσεων είναι μικρή.
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να
διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη θα αναστρέφεται.
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Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η δυνατή εκροή οικονομικών πόρων σαν αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων
θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία
υποχρέωση στον ενοποιημένο Ισολογισμό, εκτός εάν θεωρείται στα πλαίσια της συνένωσης επιχειρήσεων.
Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης στα
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων. Ακολούθως αποτιμώνται στο
υψηλότερο ποσό μίας συγκρίσιμης πρόβλεψης όπως περιγράφεται ανωτέρω και στο ποσό που είχε αρχικώς
αναγνωριστεί, μείον κάθε απόσβεση.
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για της Εταιρία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός
περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις.
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8

Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα

Η εταιρία δραστηριοποιείται μόνο στην Ελλάδα, όπου είναι και η έδρα της.
Η διάκριση του κύκλου εργασιών είναι η παρακάτω:
ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά σε €

01/01/201331/12/2013
20.645,12
506.176,70
526.821,82
0,00
0,00
0,00
526.821,82

Ανάλυση πωλήσεων ανά γεωγραφικό τομέα
Πωλήσεις αγαθών εσωτερικού
Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού
Σύνολο πωλήσεων εσωτερικού (α)
Πωλήσεις αγαθών εξωτερικού
Πωλήσεις υπηρεσιών εξωτερικού
Σύνολο πωλήσεων εξωτερικού (β)
Γενικά Σύνολα (α) + (β)
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ΕΤΑΙΡΙΑ
01/01/2012 31/12/2012
14.042,16
448.083,17
462.125,33
0,00
0,00
0,00
462.125,33
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9

9.1

Ανάλυση κονδυλίων ισολογισμού
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις 2013 και 2012 αναλύονται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΙΑ
Aξία κτήσης 1.1.2012
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Αξία κτήσης 31.12.2012
Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2012
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2012
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2012

ΕΤΑΙΡΙΑ

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός
100.344,14
451,22
0,00
100.795,36
92.779,54
2.807,31
0,00
95.586,85
5.208,51

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

Aξία κτήσης 1.1.2013
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Αξία κτήσης 31.12.2013
Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2013
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2013
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2013
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Σύνολα
100.344,14
451,22
0,00
100.795,36
92.779,54
2.807,31
0,00
95.586,85
5.208,51

Σύνολα

100.795,36
0,00
0,00
100.795,36

100.795,36
0,00
0,00
100.795,36

95.586,85
1.469,14
0,00
97.055,99

95.586,85
1.469,14
0,00
97.055,99

3.739,37

3.739,37
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9.2

Άϋλα Περιουσιακά στοιχεία

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας για τις χρήσεις 2013 και 2012 αναλύονται ως εξής:

Λογισμικά
προγράμματα
52.399,16
0,00
0,00
52.399,16

ΣΥΝΟΛΑ
52.399,16
0,00
0,00
52.399,16

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2012
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις χρήσης

51.645,02
416,00
0,00

51.645,02
416,00
0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2012

52.061,02

52.061,02

338,14

338,14

ΕΤΑΙΡΙΑ
Aξία κτήσης 1.1.2012
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Αξία κτήσης 31.12.2012

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2012

ΕΤΑΙΡΙΑ

Λογισμικά
προγράμματα

ΣΥΝΟΛΑ

Aξία κτήσης 1.1.2013
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης

52.399,16
0,00
0,00

52.399,16
0,00
0,00

Αξία κτήσης 31.12.2013

52.399,16

52.399,16

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2013
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις χρήσης

52.061,02
338,04
0,00

52.061,02
338,04
0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2013

52.399,06

52.399,06

0,10

0,10

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2013
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9.3

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν τα ποσά των εγγυήσεων που έχει δώσει η Εταιρία, κυρίως
για μίσθωση επαγγελματικών χώρων και μεταφορικών μέσων, και αναλύονται ως εξής:
ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2013

Ποσά σε €

Δοσμένες εγγυήσεις μίσθωσης επαγγελματικών χώρων
Δοσμένες εγγυήσεις προς τη ΔΕΗ
Δοσμένες εγγυήσεις προς τον ΟΤΕ
Άλλες δοσμένες εγγυήσεις
Σύνολα

9.4

4.024,00
415,00
234,78
440,21
5.113,99

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2012
4.024,00
415,00
234,78
440,21
5.113,99

Αποθέματα
ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2013
33.151,13
0,00
33.151,13

Ποσά σε €

Εμπορεύματα
Μείον: πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων
Σύνολα

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2012
33.437,13
0,00
33.437,13

Η Εταιρία δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα. Για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας πώλησης των
αποθεμάτων η Διοίκηση λαμβάνει υπόψη της τα πιο αξιόπιστα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα κατά την
ημερομηνία που πραγματοποιείται η εκτίμηση.

9.5

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2013
39.284,70
0,00
39.284,70

Ποσά σε €

Πελάτες
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολα

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2012
35.300,68
0,00
35.300,68

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται ότι είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των
περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την
εύλογη αξία τους.
Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση
τους.
Η ενηλικίωση των απαιτήσεων που δεν έχουν υποστεί απομείωση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά σε €

Αναμενόμενος χρόνος είσπραξης
Λιγότερο από 3 μήνες
Σύνολα
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ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2013

31.12.2012

39.284,70

35.300,68

39.284,70

35.300,68
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9.6

Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2013

Ποσά σε €

Προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι από το
Ελληνικό Δημόσιο
Προσωπικό - λογαριασμοί προς απόδοση
Συνεργάτες - λογαριασμοί προς απόδοση
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα
Χρεωστικά υπόλοιπα διάφορων πιστωτών
Σύνολα

9.7

2.336,68
43,04
0,00
163,64
0,00
12.809,42
15.352,78

3.298,09
0,00
105,80
39,93
13.030,50
55.689,35
72.163,67

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2013
4.921,98
2.598,58
7.520,56

Ποσά σε €

Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ
Σύνολα

9.8

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2012

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2012
5.075,73
9.457,04
14.532,77

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο αναλύεται συνοπτικά ως εξής:

Ποσά σε €

Αριθμός
κοινών
μετοχών

Ονομαστική
τιμή μετοχής

Μετοχικό κεφάλαιο

Αριθμός μετοχών και μετοχικό κεφάλαιο
την 1.1.2013

75.000

4,00

300.000,00

Αριθμός μετοχών και μετοχικό κεφάλαιο
την 31.12.2013

75.000

4,00

300.000,00

9.9

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2013

Ποσά σε €

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο την
1.1.2013 & 1.1.2012
Διαφορά από Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη χρήση
Μείον: ποσό που χρησιμοποιήθηκε για αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο την
31.12.2013 & 31.12.2012
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ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2012

266.580,00
0,00

266.580,00
0,00

0,00

0,00

266.580,00

266.580,00
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9.10

Λοιπά αποθεματικά

Ποσά σε €

Τακτικό αποθεματικό
Σύνολα

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2013
2.859,44
2.859,44

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2012
2.859,44
2.859,44

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2013
-743.222,37
-743.222,37

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2012
-635.967,42
-635.967,42

9.11 Αποτελέσματα εις νέον

Ποσά σε €

Αποτελέσματα εις νέον

9.12

Σύνολα

Δικαιώματα μειοψηφίας

Δεν υπάρχουν την 31.12.2013 δικαιώματα μειοψηφίας.

9.13

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Μεταβολές στην Παρούσα Αξία Υποχρέωσης Καθορισμένων Παροχών
Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 1η Ιανουαρίου 2013:
Α. Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Β. Δαπάνη τόκου
Γ. Αναλογιστικά ( κέρδη) /ζημίες
Γ.1. Αναλογιστικά ( κέρδη) /ζημίες από μεταβολή οικονομικών υποθέσεων
Γ.2. Αναλογιστικά ( κέρδη) /ζημίες από μεταβολή δημογραφικών υποθέσεων
Γ.3. Αναλογιστικά ( κέρδη) /ζημίες λόγω αποκλίσεων εμπειρίας και άλλων παραγόντων
Δ. Καταβληθείσες Παροχές
Δ.1. Παροχές που καταβάλλονται από τον εργοδότη
Δ.2. Παροχές που καταβάλλονται από το πλανο
Ε. Κόστος προυπηρεσίας & (κέρδη)/ζημίες περικοπών & διακανονισμών
Ζ. Εσωτερικές μετακινήσεις
Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 31 Δεκεμβρίου 2013

12.362
2.354
575
-204
0
-2.008
-18.407
14.729
0
9.402

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση την καταχωρημένη στον ισολογισμό
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό την 1η Ιανουαρίου 2013
Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Δαπάνη προς καταχώρηση στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων : Αναλογιστικά ( κέρδη)
/ζημίες
Καταβληθείσες Παροχές
Εσωτερικές μετακινήσεις
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου 2013

39

12.362
17.658
-2.211
-18.407
0
9.402

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1 – 31.12.2013

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Α. Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Β. Δαπάνη τόκου
Ε. Κόστος προυπηρεσίας & (κέρδη)/ζημίες περικοπών & διακανονισμών

2.354
575
14.729

Σύνολο

17.658

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς το προσωπικό, για τη μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το
χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να
καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Οι
παροχές αυτές προσδιορίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή. Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που
χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
Προεξοφλητικό επιτόκιο

3,98%

Αύξηση μισθών (σε ετήσια βάση)

2,00%

Πληθωρισμός

2,00%

Με βάση το νέο Δ.Λ.Π. 19 το οποίο εφαρμόζεται από 01.01.2013, το σύνολο της αναλογιστικής ζημίας/
κέρδους, αναγνωρίζεται κατά την περίοδο στην οποία προκύπτει άμεσα σε ξεχωριστό λογαριασμό στη
κατάσταση συνολικών εσόδων με άμεσο επηρεασμό της καθαρής θέσης. Μετά την εφαρμογή του προτύπου
αναμορφώθηκαν τα συγκριτικά μεγέθη των «ιδίων κεφαλαίων», του «αναβαλλόμενου φόρου» και των
«προβλέψεων για παροχές στους εργαζομένους» των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης
χρήσεως.
Αναπροσαρμογές κονδυλίων προηγούμενων χρήσεων λόγω τροποποιήσεως του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου
19 «Παροχές στο προσωπικό».
Η επίδραση από την εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου Δ.Λ.Π. 19 στα κονδύλια των οικονομικών
καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως της εταιρείας έχουν ως εξής:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ 31/12/2012
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Δημοσιευμένα
Αναμορφώσεις
Αναμορφωμένα Ποσά
ΘΕΣΗΣ
Ποσά
Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζόμενους
11.941,65
420,55
12.362,20
Αναβαλόμενος φόρος εισοδήματος
65.096,45
84,11
65.180,56
Αποτελέσματα εις νέον
635.630,98
336,44
635.967,42
Η επίδραση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης από την εφαρμογή του αναθεωρημένου
προτύπου Δ.Λ.Π. 19 ήταν ασήμαντη λόγω του μικρού αριθμού των εργαζομένων.
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9.14

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2013

Ποσά σε €

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ενσώματων
ακινητοποιήσεων
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση άϋλων
περιουσιακών στοιχείων
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προβλέψεων για
επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολα αναβαλλόμενων φορολογικών
υποχρεώσεων (α)
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από μη
αναγνώριση εξόδων εγκατάστασης
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση υποχρεώσεων
παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από
αναγνωριζόμενες φορολογικές ζημιές
Σύνολα αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
(β)
Συμψηφιστικό υπόλοιπο αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων ή (απαιτήσεων) (α) - (β)

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2012

858,69

882,32

1.473,95

2.295,05

570,02

438,48

2.902,66

3.615,85

1.474,01

2.227,48

2.444,47

2.472.44

83.325,43

64.096,49

87.243,91

68.796,41

-84.341,25

-65.180,56

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο
νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική
αρχή.
Σημειώνεται ότι το ποσό της πρόβλεψης για διαφορές φορολογικού ελέγχου καταχωρείται στις λοιπές
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

9.15

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2013
112.532,12
6.014,64
175.823,16
294.369,92

Ποσά σε €

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες
Προκαταβολές πελατών
Σύνολα

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2012
207.506,27
0,00
0,00
207.506,27

Οι ανωτέρω εμπορικές υποχρεώσεις θεωρούνται ως βραχυπρόθεσμες. Η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές
αξίες που παρουσιάζονται στον ισολογισμό αποτελούν μία λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών.
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9.16

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ποσά σε €

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Διάφοροι πιστωτές
Ασφαλιστικοί οργανισμοί & λοιπές εισφορές
Δουλευμένα έξοδα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολα

9.17

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2013
1.776,95
2.718,28
13.650,31
0,00
23.248,55
41.394,09

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2012
1.776,95
3.576,03
16.223,81
42.691,00
0,00
64.267,79

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2013
11.962,28
3.459,12
1.699,60
17.121,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2012
4.637,38
4.848,99
4.180,80
13.667,17

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Ποσά σε €

Φόρος προστιθέμενης αξίας
Φόροι αμοιβών προσωπικού
Φόροι αμοιβών τρίτων
Σύνολα
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10

Ανάλυση κονδυλίων Αποτελεσμάτων

10.1 Πωλήσεις
ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2013
20.645,12
506.176,70
526.821,82

Ποσά σε €

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολα

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2012
14.042,16
448.083,17
462.125,33

10.2 Κόστος πωλήσεων
ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2013

Ποσά σε €

Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και κόστος
αναλώσεων πρώτων υλών και λοιπών υλικών
Πλέον:
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Σύνολα

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2012

17.411,97

11.803,06

86.917,24
199.718,43
1.393,85

116.506,77
205.842,90
1.319,95

3.398,54

2.771,88

5.978,95
314.818,98

0,00
338.244,56

10.3 Άλλα έσοδα
ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2013
22.779,00
46,41
22.825,41

Ποσά σε €

Ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις
Λοιπά έσοδα
Σύνολα

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2012
1.320,00
3.295,04
4.615,04

10.4 Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης
ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2013
215.641,03
37.439,40
17.201,54
5.636,03
9.395,48
285.313,48

Ποσά σε €

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα έξοδα
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Σύνολα
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10.5 Έξοδα λειτουργίας Διοίκησης
Ποσά σε €

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Έξοδα από συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έξοδα
Πρόστιμα φορολογίας
Σύνολα

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2013
33.617,57
13.440,00
5.900,06
1.222,08
19.124,61
1.807,18
1.708,27
55,18
492,50
0,00
77.367,45

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2012
33.287,67
13.440,00
5.969,16
1.499,30
16.844,92
3.223,31
0,00
1.731,21
0,00
55,55
76.051,12

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2013
-66,20
840,66
774,46

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2012
-104,74
416,87
312,13

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2012

10.6 Έξοδα Χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Ποσά σε €

Πιστωτικοί τόκοι & συναλλ.διαφορές
Χρεωστικοί τόκοι
Σύνολα

10.7 Φόρος εισοδήματος
Ποσά σε €

Αναβαλλόμενο φορολογικό έξοδο ή (έσοδο)
Σύνολα

-19.735,68
-19.735,68

952,17
952,17

10.8 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε ευρώ)
Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της
εταιρίας, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων
των τυχόν ιδίων κοινών μετοχών.
ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2013

Ποσά σε €

Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη κατά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)
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11 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2013 και 31.12.2012 της Εταιρίας έχει ως
εξής:
ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2013
Μισθωτοί

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2012
10
10

Σύνολο

12
12

Το κόστος μισθοδοσίας των αντίστοιχων χρήσεων αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες:
ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2013
256.065,16
69.704,71
10.405,97
336.175,84

Ποσά σε €

Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Σύνολα

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2012
251.440,88
70.647,94
10.787,67
332.876,49

12 Εμπράγματα βάρη
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

13 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.

14 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρεία έχει περαιώσει όλες τις χρήσεις από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι στις 31/12/2009.
Οι χρήσεις οι οποίες δεν έχουν ελεγθεί φορολογικά απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Επωνυμία
PETABYTE SOLUTIONS AE

Χώρα Εγκ/στασης
Ελλάδα

Ανέλεγκτες Χρήσεις
2010 – 2013 (*)

(*) Για τις χρήσεις 2011 & 2012 διενεργήθηκε έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές σύμφωνα με το
άρθρο 82, παρ. 5, Ν. 2238/1994 και εξεδόθησαν τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα
χωρίς επιφύλαξη.
Για τη χρήση 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013.
Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
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15 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις
Η Εταιρία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την
ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

16 Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Οι διεταιρικές συναλλαγές κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

Διεταιρικές Αγορές - Πωλήσεις από 01.01.2013 - 31.12.2013
Αγοράζουσα Εταιρεία

Πωλούσα Εταιρεία
Performance Technologies
Α.Ε.

Performance
Technologies Α.Ε.

Petabyte Solutions
Α.Ε.

-

10.755,00

10.755,00

250.433,57

-

250.433,57

250.433,57

10.755,00

Petabyte Solutions Α.Ε.
Σύνολα

261.188,57

Σύνολα

261.188,57
0,00

Διεταιρικές Αγορές - Πωλήσεις από 01.01.2012 - 31.12.2012
Αγοράζουσα Εταιρεία

Πωλούσα Εταιρεία
Performance
Technologies Α.Ε.
Petabyte Solutions
Α.Ε.
ALFAVAD ΑΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σύνολα

Performance
Technologies Α.Ε.

Petabyte
Solutions Α.Ε.

ALFAVAD ΑΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

-

61.395,00

0,00

61.395,00

126.274,37

-

105,04

126.379,41

0,00

0,00

-

126.274,37

61.395,00

105,04

187.774,41
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0,00
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Διεταιρικές Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις την 31.12.2013
Εχουσα την Υποχρέωση

Εχουσα την Απαίτηση

Performance
Technologies
Α.Ε.

Petabyte
Solutions
Α.Ε.

Alfavad Α.Ε.

Σύνολα

-

207.111,12

0,00

207.111,12

0,00

-

129,20

129,20

0,00

207.111,12

129,20

207.240,32

Performance Technologies Α.Ε.
Petabyte Solutions Α.Ε.
Σύνολα

207.240,32

0,00

Διεταιρικές Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις την 31.12.2012
Εχουσα την Υποχρέωση
Performance
Technologies
Α.Ε.

Petabyte
Solutions
Α.Ε.

ALFAVAD ΑΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σύνολα

-

148.415,78

0,00

148.415,78

Petabyte Solutions Α.Ε.

0,00

-

129,20

129,20

ALFAVAD ΑΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

0,00

0,00

-

0,00

0,00

148.415,78

129,20

148.544,98

Εχουσα την Απαίτηση
Performance Technologies Α.Ε.

Σύνολα

148.544,98

0,00

Τα ποσά των συναλλαγών με Διευθυντικά Στελέχη και μέλη Διοίκησης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, κατά τη λήξη
της τρέχουσας περιόδου έχουν ως ακολούθως:
ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2013

Ποσά σε €

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και
μελών της Διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Διοίκησης
Σύνολα
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ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2012

19.727,76

18.552,00

10.838,09

10.838,09

0,00
30.565,85

0,00
29.390,09
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17 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις
στα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Η πολιτική διαχείρισης
κινδύνων της Εταιρίας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη
διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρίας,
 σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την
μείωση των κινδύνων και
 εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας
διαχείρισης κινδύνων.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρίας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα
υπερανάληψης σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές.

18 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Δεν υφίσταται συναλλαγματικοί κίνδυνοι.

19 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (μέσα) κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως
εξής:

Ποσά σε €

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012
39.284,70
35.300,68
7.520,56
14.532,77
46.805,26

49.833,45

Η Διοίκηση θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν
απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες είναι ικανοποιητικής πιστωτικής ποιότητας. Κανένα από τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας δεν έχει ασφαλιστεί με ενέχυρο ή άλλη μορφή
πιστωτικής ασφάλισης.
Για τους πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία προσπαθεί να μην εκτίθεται σε σημαντικούς
πιστωτικούς κινδύνους. Για τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου από αυτές τις απαιτήσεις η Εταιρεία
συνεργάζεται μόνο με πελάτες που κρίνει ως αξιόπιστους, ελέγχει διαρκώς το ύψος των απαιτήσεων
προσπαθώντας να τις ελαχιστοποιήσει, παρακολουθεί την πιστωτική συμπεριφορά των πελατών,
χρησιμοποιει διαθέσιμες εξωτερικές εκθέσεις ή/και αναλύσεις σχετικά με τους πελάτες.
Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι αντισυμβαλλόμενες
είναι αξιόπιστες τράπεζες της Ελλάδας.
19.1 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών, των
μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που
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πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση καθώς και
σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μεσο-πρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6-12
μήνες παρακολουθούνται μηνιαία.
Η Εταιρεία διατηρεί μετρητά για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ημερών. Για τις
μεσο-πρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας χρησιμοποιείται και τραπεζικός δανεισμός.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2013 και 31η Δεκεμβρίου 2012 για
την Εταιρία αναλύεται ως εξής:
31.12.2013
Βραχυπρόθεσμες
Ποσά σε €

Εντός 6
μηνών

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές
υποχρεώσεις

294.369,92

0,00

0,00

0,00

294.369,92

294.369,92

0,00

0,00

0,00

294.369,92

Σύνολα

6 έως 12
μήνες

Μακροπρόθεσμες
Πέραν
των 5
ετών
1 εως 5 έτη

Σύνολο

31.12.2012
Βραχυπρόθεσμες
Ποσά σε €

Εντός 6
μηνών

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές
υποχρεώσεις

207.506,27

0,00

0,00

0,00

207.506,27

207.506,27

0,00

0,00

0,00

207.506,27

Σύνολα

6 έως 12
μήνες

Μακροπρόθεσμες
Πέραν
των 5
ετών
1 εως 5 έτη

Σύνολο

19.2 Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά
κατηγορία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως:
ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2013

Ποσά σε €

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012

39.284,70
7.520,56
46.805,26

35.300,68
14.532,77
49.833,45

46.805,26

49.833,45

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη
χρήση
Σύνολο

294.369,92

207.506,27

0,00
294.369,92

0,00
207.506,27

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

294.369,92

207.506,27

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
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20 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα από 1/1/2014 που να αφορούν την Εταιρία για τα οποία επιβάλλεται να
γίνει αναφορά στις Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ).
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