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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(INTERFACE) AE:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α σας υποβάλλουµε για την κλειόµενη
χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012 προς έγκριση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Σε µία περίοδο γενικευµένης οικονοµικής ύφεσης που συνεχίζεται, µε άµεσες δυσµενείς
συνέπειες στο χώρο της αγοράς εργασίας, η Εταιρεία µέσω των σηµαντικών αλλαγών επί του
∆ιοικητικού της προσωπικού αλλά και των κτιριακών της υποδοµών διασφάλισε την παρουσία
της στον χώρο των ΚΕΚ (Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης), και πέτυχε άµεσα καλύτερα
οικονοµικά αποτελέσµατα.
Εντός του 2012 υλοποίησε µε µεγάλη επιτυχία µέρος του έργων κατάρτισης που ανέλαβε
συµβατικά στα τέλη του έτους 2011 από το Υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριµένα υλοποίησε 3
εκ των 4 προγραµµάτων του έργου «ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης και 1 πρόγραµµα εκ των 2 του έργου «ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» στις 3
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου. Υλοποίησε δε και ολοκλήρωσε τα 2 έργα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου. Ανέλαβε δε
συµβατικά εντός του έτους από το Υπουργείο Εργασίας 6 προγράµµατα του έργου «ΒΑΣΙΚΕΣ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και υλοποίησε 4
εξ αυτών και 5 προγράµµατα του έργου «ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ»
στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και υλοποίησε 3 εξ αυτών. Η υλοποίηση των υπολοίπων
προγραµµάτων και η ολοκλήρωση των έργων αυτών προγραµµατίστηκαν για το επόµενο έτος.
Στο πλαίσιο άλλων έργων κατάρτισης ανέλαβε και υλοποίησε επιτυχώς 2 έργα κατάρτισης από
επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο έργο του ΟΑΕ∆ «∆ιαρθρωτική Προσαρµογή Εργαζοµένων
και Επιχειρήσεων εντός της Οικονοµικής Κρίσης για Επιχειρήσεις άνω των 50 ατόµων» από
επιχειρήσεις. Υλοποίησε 2 προγράµµατα VOUCHER - ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ σε
ΑΝΕΡΓΟΥΣ στις πόλεις Αθήνα και Πάτρα και τέλος υλοποίησε προγράµµατα κατάρτισης σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, εντασσόµενα ή µη σε Επιδοτούµενες Ενέργειες Κατάρτισης.
Ως νέα έργα της εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας 2 προγράµµατα του έργου
“ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ – ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης και αναµένεται άµεσα η υπογραφή σύµβασης ανάθεσης υπηρεσιών για
την υλοποίηση αυτών.
Η Εταιρεία έλαβε µέρος στον ανοιχτό δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό του Υπουργείου Τουρισµού∆/νση Τουριστικών Επενδύσεων, υποβάλλοντας 7 τεχνικές προσφορές προγραµµάτων
κατάρτισης µε αντικείµενο τον Τουρισµό και αναµένει αποτελέσµατα αξιολόγησης αυτών.
Επίσης η Εταιρεία στο πλαίσιο του έργου «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)» µε
ενδιάµεσο φορέα την Περιφέρεια Αττικής, συµµετείχε ως Εταίρος στην Αναπτυξιακή
Σύµπραξη «∆ίαυλος» υποβάλλοντας πρόταση για την δράση της Κατάρτισης στους ∆ήµους
Ραφήνας, Πικερµίου και Μαραθώνα και αναµένει την αξιολόγησή αυτής.
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Για έργο µε τίτλο «∆ιαρθρωτική Προσαρµογή Επιχειρήσεων που Απασχολούν 20 ως 49
Άτοµα» που υποβλήθηκε στον Φορέα Επαγγελµατική Κατάρτιση ΑΕ από επιχειρήσεις του
Ιδιωτικού Τοµέα σε συνεργασία µε την Εταιρεία, αναµένονται οι τελικές αποφάσεις των ∆.Σ.
των επιχειρήσεων για την ένταξή τους στο εν λόγω έργο και για την υπογραφή των συµβάσεων
τους µε τον Φορέα, ώστε κατόπιν να προγραµµατιστεί η υλοποίηση της δράσης κατάρτισης.
Τέλος αναµένονται ακόµα αποτελέσµατα αξιολόγησης από υπόλοιπα έργα κατάρτισης του
Υπουργείου Εργασίας, στα οποία η Εταιρεία έχει υποβάλλει προτάσεις από το έτος 2009, όπως
«Παρεµβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά οµάδων από πιστοποιηµένα Εξειδικευµένα Κέντρα
Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Ένταξης Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) και απεξαρτηµένων
ατόµων ή ατόµων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ)» και «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες δεξιότητες χρήσης Τ.Π.Ε.)»
και για τα οποία έργα η διαγωνιστική διαδικασία παρατείνεται συνεχώς µε αποτέλεσµα η
Εταιρεία να µεταφέρει συνεχώς τα προβλεπόµενα ποσά που διεκδικεί βάσει του αρχικού της
σχεδιασµού της και βάσει των αρχικών εξαγγελιών των αρµοδίων.
Η INTERFACE παραµένει στις πρώτες θέσεις σε βαθµολογική κατάταξη Κέντρων
Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εθνικής Εµβέλειας στην Ελλάδα, πιστοποιηµένη από το
Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ µε αριθµό πιστοποίησης 1068. Η δραστηριότητα της περιλαµβάνει αποκλειστικά
την υλοποίηση προγραµµάτων άτυπης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης µε
δυνατότητα άσκησης και συναφών, προς το αντικείµενο αυτό, δραστηριοτήτων (έρευνες µελέτες, ηµερίδες, συνέδρια εκπαιδευτικά βοηθήµατα, συµµετοχή σε ολοκληρωµένα
προγράµµατα). Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού είναι δυνατή : α) η µε οιονδήποτε
τρόπο συνεργασία ή σύµπραξη µε άλλα όµοια ή συναφούς σκοπού νοµικά ή φυσικά πρόσωπα,
β) η ανάληψη κάθε άλλης πρόσφορης ενέργειας ή δραστηριότητας που σχετίζεται άµεσα ή
έµµεσα µε τον παραπάνω σκοπό της εταιρίας.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών η εταιρεία διαθέτει την πιστοποιηµένη απαιτούµενη
τεχνογνωσία και εµπειρία για τον σχεδιασµό, την οργάνωση και υλοποίηση κατάρτισης σε όλο
το εύρος των θεµατικών ενοτήτων στους τοµείς της Πληροφορικής, της Οικονοµίας-∆ιοίκησης,
του Περιβάλλοντος, της Υγείας και Πρόνοιας, του Πολιτισµού και Αθλητισµού, των
Παιδαγωγικών, των Τουριστικών, των Αγροτικών και των Τεχνικών Μεταφορών, αναπτύσσει
καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµµατα, µεθόδους και εργαλεία, καταρτίζει το ανθρώπινο
δυναµικό και συνδράµει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση και αφοµοίωση σύγχρονων
τεχνολογιών και µεθόδων διοίκησης.
Έντονη δραστηριότητα παρουσιάζει ειδικότερα: 1) στη συµµετοχή της σε διαγωνισµούς που
προκηρύσσονται από ∆ηµόσιους φορείς, στην ανάληψη έργων από αυτούς, και στην οργάνωση
και υλοποίηση σεµιναρίων που αφορούν σε άνεργους και σε εργαζόµενους 2) στον σχεδιασµό,
την οργάνωση και την υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών προγραµµάτων κατάρτισης σε
προγράµµατα σχεδιασµένα και προσαρµοσµένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες της
κάθε επιχείρησης, 3) στην ανάληψη και υλοποίηση έργων κατάρτισης που της ανατίθενται από
επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τοµέα, οι οποίες αναλαµβάνουν έργα ∆ηµοσίου που
περιλαµβάνουν και κατάρτιση 4) στον σχεδιασµό, στην οργάνωση και στην υλοποίηση έργων
κατάρτισης στις Περιφέρειες που έχει δοµές Αθήνα-Πάτρα-Ιωάννινα αλλά και σε όλη την
Ελλάδα 5) στην πιστοποιηµένη κατάρτιση σε θέµατα πληροφορικής και στην διεξαγωγή
εξετάσεων στα αντίστοιχα θέµατα 6) στην ανάληψη έργων ολοκληρωµένων δράσεων
(συµβουλευτική, προκατάρτιση, κατάρτιση κλπ.) και 7) στην ενεργή συµµετοχή της µέσω των
έργων της στην προώθηση στην Απασχόληση και στην επανένταξη Ανθρώπινου ∆υναµικού
στην αγορά εργασίας .
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Η µεγάλη εµπειρία των στελεχών της INTERFACE, αλλά και οι συνεργασίες της µε τους
µεγαλύτερους διεθνείς εκπαιδευτικούς και τεχνολογικούς φορείς, εξασφαλίζουν: Πλήρη
επιστηµονική εξειδίκευση και γνώση, Ολοκληρωµένη διαχείριση και διάχυση της γνώσης,
Ποιότητα υπηρεσιών, Υψηλού επιπέδου διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, µε µεγάλη
εξειδίκευση και πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελµατική εµπειρία, Έγκαιρη και άµεση
πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχµής, Ειδική τεχνογνωσία αναφορικά σε εκπαιδευτικές µεθόδους
και εργαλεία, Προγράµµατα απόλυτα εναρµονισµένα µε τις προδιαγραφές των πιο γνωστών
∆ιεθνών Εκπαιδευτικών και Εξεταστικών Κέντρων, Ευρύ φάσµα εκπαιδευτικών θεµάτων,
καθώς και δυνατότητα οργάνωσης εξειδικευµένων σεµιναρίων, προσαρµοσµένων στις
ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες της κάθε επιχείρησης ή οργανισµού, Σχεδιασµό και
διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, Ανάπτυξη Τεχνογνωσίας γύρω από Νέες
Επαγγελµατικές Ειδικότητες µε στόχο την απόκτηση των αναγκαίων επαγγελµατικών γνώσεων
και δεξιοτήτων, Υλοποίηση καινοτόµων τεχνολογικά προϊόντων και υπηρεσιών
τηλεκπαίδευσης (e-learning), µέσα από διαδικασίες ολοκλήρωσης νέων τεχνολογιών µε υλικό,
µεθόδους και εκπαιδευτικά προϊόντα, Κάλυψη αναγκών στελέχωσης των επιχειρήσεων µε
καταρτισµένο Ανθρώπινο ∆υναµικό, Εξειδίκευση και επανειδίκευση του Ανθρώπινου
∆υναµικού για την ένταξη ή την επανένταξη του στην αγορά εργασίας, Προώθηση στην
Απασχόληση µε εφαρµογή των ίσων ευκαιριών για όλους.
Η INTERFACE για τη χρήση που έληξε την 31/12/2012 παρουσίασε τα εξής αποτελέσµατα.
Κύκλος Εργασιών
Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η Εταιρεία πραγµατοποίησε
πωλήσεις 1,92 εκατ. έναντι 0.34 εκατ. (2011) αντίστοιχα.
Μικτό Κέρδος
Το µικτό κέρδος για το Εταιρία ανήλθε σε 917 χιλ. έναντι 339 χιλ. του 2011 αντίστοιχα.
Αποτελέσµατα προ φόρων
Τα αποτελέσµατα προ φόρων για την Εταιρεία διαµορφώθηκαν σε κέρδη 437 χιλ. έναντι
ζηµιών 266 χιλ. του 2011 αντίστοιχα.
Αποτελέσµατα µετά από φόρους
Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους για την Εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη 439 χιλ. έναντι ζηµιών
266 χιλ. το 2011 αντίστοιχα.
EBITDA
Τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων (EBITDA) για την Εταιρεία σε κέρδη 492 χιλ. έναντι ζηµιών 178 χιλ. του 2011
αντίστοιχα.
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Κατά την κλειόµενη χρήση η Εταιρεία πραγµατοποίησε επενδύσεις συνολικής αξίας 25
χιλιάδων ευρώ.
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες του της Εταιρείας, οι οποίες εντάσσονται γενικότερα στις δραστηριότητες του
Οµίλου ALTEC, την εκθέτουν σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνος
αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου
εστιάζει στο µη προβλέψιµο των χρηµατοοικονοµικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει
πιθανές δυσµενείς επιδράσεις στις επιδόσεις της Εταιρείας στο χρηµατοοικονοµικό πεδίο. Η
διαχείριση κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων στα πλαίσια
του Οµίλου ALTEC, οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας. Το τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων του Οµίλου ALTEC αναγνωρίζει, υπολογίζει και
αντισταθµίζει χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τις λειτουργικές µονάδες
αυτού.
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (πέραν των εµπορικών υποχρεώσεων)
αποτελούνται από βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια. Με τα ανωτέρω προϊόντα
χρηµατοδοτούνται οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και οι επενδύσεις σε εξοπλισµό.
Συνοπτικά, οι µορφές χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω.
α) Κίνδυνος αγοράς
(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος αυτός κρίνεται πολύ περιορισµένος καθώς, η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού σε νόµισµα διαφορετικό από το Ευρώ και, ως εκ τούτου, δεν
υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγµατικός κίνδυνος σχετικά µε τα στοιχεία αυτά. Επίσης, δεν
υπάρχουν ανειληµµένες ή προγραµµατισµένες µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές σε νόµισµα
διαφορετικό του λειτουργικού, και δεν αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις από συναλλαγµατικές
διαφορές.
(ii) Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς κινδύνους που οφείλονται σε µεταβολές της αξίας των
αµοιβών της.
(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου
Η Εταιρεία, πέραν των προθεσµιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως, δεν έχει άλλα
σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, σχετικά µε τις προθεσµιακές
καταθέσεις, λόγω του περιορισµένου µεγέθους αυτών, εάν το Euribor είχε αυξηθεί/µειωθεί κατά
1,5%, η επίδραση στο καθαρό αποτέλεσµα της χρήσης εκτιµάται µη σηµαντική.
Ο κίνδυνος επιτοκίου αυξάνεται από τις βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Οι
υποχρεώσεις αυτές υπόκεινται σε µεταβλητά επιτόκια και εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο
ταµειακών ροών επιτοκίου. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συµφωνίες αντιστάθµισης (hedging) του
επιτοκιακού κινδύνου. Λόγω των τρεχουσών οικονοµικών δυσχερειών, η αντιµετώπιση του
κινδύνου αυτού διαχειρίζεται ευρύτερα από τον Όµιλο ALTEC και εξαρτάται από τις σχετικές
συνεννοήσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες.
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε πιστωτικούς κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από τις εµπορικές
απαιτήσεις από πελάτες και τους πιστωτικούς κινδύνους που αντιµετωπίζουν αυτοί. Οι
6
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απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από µια µεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Επίσης,
σηµαντικό µέρος των εµπορικών απαιτήσεων αφορά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ίκαιου. Η
χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τη ∆ιοίκηση της
Εταιρείας.
Η ∆ιοίκηση εξετάζει και αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών σε ατοµική βάση
και, προκειµένου να αντιµετωπίσει ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους, προβαίνει σε προβλέψεις για
ζηµίες από απαξίωση. Στο τέλος της περιόδου, η ∆ιοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας
ουσιώδης πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται από τις ήδη σχηµατισθείσες προβλέψεις
επισφαλών απαιτήσεων.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών
διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών γραµµών. Λόγω
της δυναµικής φύσης των δραστηριοτήτων και της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης που
αντιµετωπίζει ο Όµιλος ALTEC γενικότερα, η δυνατότητα χρηµατοδότησης εξαρτάται από τις
πιστώτριες τράπεζες. Με το ίδιο σκεπτικό, η διαχείριση της ρευστότητας για την ικανοποίηση
των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων εξαρτάται, οµοίως, από τις παρεχόµενες γραµµές από τις
πιστώτριες τράπεζες.
δ) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Η Εταιρεία διαχειρίζεται την ρευστότητα µέσω της συνεχούς παρακολούθησης ταµειακών
ροών και της εξασφάλισης διαθεσίµων και χρηµατοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών
εκροών.
ε) Εύλογη αξία
Η Εταιρεία δεν έχει στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που αποτιµώνται στην εύλογη αξία
στις 31 ∆εκεµβρίου 2012.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2012 απασχολούσε 6 άτοµα (2011: 6).
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ KAI ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Συνοπτικά, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες εταιρείες του
Οµίλου ALTEC, είναι οι παρακάτω:

(ποσά σε ευρώ)

Πωλήσεις προς
συνδεδεµένα
πρόσωπα

Αγορές από /
(αµοιβές σε)
συνδεδεµένα
πρόσωπα

Απαιτήσεις
από
συνδεδεµένα
πρόσωπα

25.884

1.609

1.450

52.126

153
34.305

32.354
4.710
25.972

78.010

36.067

63.036

1.639

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεµένα
πρόσωπα

1.1. - 31.12.2012

Α. Συνδεδεµένα πρόσωπα
ALTEC ΑΒΕΕ
ALTEC SOFTWARE ΑΕ
ALTEC INTEGRATION ΑΕ
Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης
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Οι ανωτέρω συναλλαγές καθώς και τα υπόλοιπα αφορούν πωλήσεις - αγορές και παροχή
υπηρεσιών προς και από τις συνδεδεµένες εταιρίες, οι οποίες γίνονται σε κανονικές τιµές αγοράς.
Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους περιόδου είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε
µετρητά. ∆εν έχουν παρασχεθεί η ληφθεί εγγυήσεις για της παραπάνω απαιτήσεις.
Με τιµή
Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αθανάσιος Χ. Αθανασούλης

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

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

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Δημήτρης Σούρμπης
ΑρΜ ΣΟΕΛ 16891
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης
Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για
τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές
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της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 των οικονομικών καταστάσεων, όπου
περιγράφεται το γεγονός ότι η Εταιρεία έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια κατά την 31 Δεκεμβρίου
2012 και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά €
476 χιλ. εκ. κατά την ημερομηνία αυτή. Αυτές οι συνθήκες, μαζί με τα άλλα θέματα που
παρατίθενται στη σημείωση 2, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί
να εγείρει σημαντική αμφιβολία για τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και την ικανότητά της να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το
θέμα αυτό.
Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», για
τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011, είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση, με έμφαση θέματος, την 29 Μαρτίου
2012 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920.
β) Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί
αρνητικό, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48
του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2013

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

Δημήτρης Σούρμπης

ΑρΜ ΣΟΕΛ 113

ΑρΜ ΣΟΕΛ 16891
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σηµ.
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων

1.1. - 31.12.2012

1.1. - 31.12.2011
Αναπροσαρµοσµένο
(1)

1.919.798
(1.002.408)

339.970
(567)

917.389

339.403

5

Μεικτά κέρδη
Έξοδα διοίκησης

6

(124.766)

(169.530)

Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)

7
8

(284.008)
(38.386)

(392.522)
17.410

470.230

(205.240)

(33.499)

(60.834)

436.730

(266.073)

2.531

27

439.261

(266.046)

Κέρδη /(ζηµιές) εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)

10

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

11

Καθαρό κέρδος/(ζηµιές)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Καθαρό κέρδος/(ζηµιές)
Λοιπές συνολικές (ζηµιές)/ εισοδήµατα:
Επίδραση (µείον αναβαλλόµενοι φόροι)
πρόωρης εφαρµογής αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
Λοιπά συνολικά έσοδα /(ζηµιές) (µετά από
φόρους)
Συνολικά έσοδα

1.1. - 31.12.2012
439.261

1.1. - 31.12.2011
Αναπροσαρµοσµένο
(1)
(266.046)

(5.583)

(9.946)

(5.583)

(9.946)

433.678

(275.992)

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

Οι σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31.12.2011
Αναπροσαρµοσµένο
(1)

31.12.2010
Αναπροσαρµοσµένο
(1)

166.212
3.835
49.498

159.328
7.303
52.433

182.909
10.872
47.633

219.545

219.064

241.413

122.907
350.002
484.536

62.600
111.574
218.297

48.656
13.743
29.989

957.445

392.472

92.389

1.176.990

611.535

333.802

17
18
18
19

723.729
294.968
50.345
(1.369.934)
(300.892)

723.729
294.968
50.345
(1.803.612)
(734.571)

723.729
294.968
50.345
(1.527.620)
(458.579)

11
21

19.926
24.613
100.000
144.539

23.853
46.641
100.000
170.494

26.367
34.209
100.000
160.576

22
20

158.780
204.027

107.945
334.579

111.064
270.011

23

970.536

733.088

250.729

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

1.333.343

1.275.612

631.805

Σύνολο υποχρεώσεων

1.477.882

1.346.106

792.381

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.176.990

611.535

333.802

31.12.2012

Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµο ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Ασώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

12
13

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

14
15
16

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Τακτικό και λοιπά αποθεµατικά
Ζηµίες εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Λοιπές Προβλέψεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατοςι
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

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

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2010 &
1 Ιανουαρίου 2011, όπως
προηγουµένως δηµοσιεύθηκε
Αναπροσαρµογές:
Επίδραση (µείον αναβαλλόµενοι φόροι)
πρόωρης εφαρµογής αναθεωρηµένου
∆ΛΠ 19
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2011,
αναπροσαρµοσµένο
Επίδραση (µείον αναβαλλόµενοι φόροι)
πρόωρης εφαρµογής αναθεωρηµένου
∆ΛΠ 19
Κέρδη/(ζηµιές) περιόδου
Σύνολο συγκεντρωτικών
(ζηµιών)/κερδών χρήσης µετά από
φόρους

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Τακτικό &
λοιπά
αποθεµατικά

Σωρευµένα
κέρδη/(ζηµίες)

Σύνολο

723.729

294.968

50.345

(1.532.590)

(463.549)

4.970

4.970

(1.527.620)

(458.579)

(9.946)
(266.046)

(9.946)
(266.046)

(275.992)

(275.992)

723.729

0

294.968

0

50.345

0

0
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2011,
αναπροσαρµοσµένο

Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2011,
αναπροσαρµοσµένο
Επίδραση (µείον αναβαλλόµενοι φόροι)
πρόωρης εφαρµογής αναθεωρηµένου
∆ΛΠ 19
Κέρδη/(Ζηµιές) περιόδου
Σύνολο συγκεντρωτικών
(ζηµιών)/κερδών χρήσης µετά από
φόρους
Υπόλοιπο, 31 ∆εκεµβρίου 2012

723.729

294.968

50.345

(1.803.612)

(734.571)

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Τακτικό και
λοιπά
αποθεµατικά

Σωρευµένα
κέρδη/(ζηµίες)

Σύνολο

723.729

294.968

50.345

(1.803.612)

(734.571)

(5.583)
439.261

(5.583)
439.261

433.678
0
(300.892)

0
0
723.729

0

0

433.678

294.968

50.345

(1.369.934)

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1.1. - 31.12.2011
Αναπροσαρµοσµένο
1.1. - 31.12.2012
(1)
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµιές) χρήσεως προ φόρων (συνεχιζόµενες
δραστηριότητες)

436.730

(266.073)

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

21.584
19.159
33.500
(1)
0
510.973

27.148
(0)
61.211
(378)
(34)
(178.126)

0
(108.473)
(238.428)

0
(13.944)
(97.831)

50.835
237.449
(33.500)

(3.119)
482.358
(61.211)

418.855

128.126

(25.000)
0
1
2.935

(10.386)
10.422
378
(4.800)

(22.064)

(4.386)

(130.552)
0

0
64.568

(130.552)

64.568

266.239
218.297
484.536

188.308
29.989
218.297

(Αύξηση)/Μείωση σε:
Αποθέµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση) σε:
Εµπορικές υποχρεώσεις (πλην τραπεζών)
Λοιπές υποχρεώσεις
Τόκοι πληρωθέντες
Ταµειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων
Πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Είσπραξη / (πληρωµή) εγγυήσεων
Ταµειακές εισροές / (εκροές) για επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Εισπράξεις δανείων
Ταµειακές εισροές / (εκροές) για χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/ µείωση χρηµατικών διαθεσίµων
Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου
Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου

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

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

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (INTERFACE) ΑΕ», εφεξής η
«Εταιρεία», («η Εταιρεία») είναι ανώνυµη εταιρεία που ιδρύθηκε και στεγάζεται στην Ελλάδα
στη διεύθυνση: Λ. Πειραιώς 35 & Κονδύλη – Μοσχάτο Αττικής.
Η Εταιρεία είναι µέλος του οµίλου ALTEC («ο Όµιλος») ο οποίος απαρτίζεται από ένα σύνολο
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ρουµανία) και παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες στην στον χώρο των επικοινωνιών και της πληροφορικής. Η Μητρική
εταιρεία του Οµίλου είναι η ALTEC Α.Β.Ε.Ε., οι µετοχές της οποίας είναι εισηγµένες στην
αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 εγκρίθηκαν για
έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας την 28 Μαρτίου 2013.

2.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Επίσης, οι
οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern). Σύµφωνα µε την παρούσα χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση
της 31 ∆εκεµβρίου 2012, η Εταιρεία εµφάνισε αρνητικά συνολικά Ίδια Κεφάλαια. Ως εκ
τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν.
2190/1920. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε άλλες ενδείξεις που σχετίζονται µε τη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση, όπως ότι οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις υπολείπονται των
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που
µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της. Η ∆ιοίκηση, έχοντας την πεποίθηση ότι έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα
ώστε να επιτευχθεί η οµαλή συνέχιση της λειτουργίας της, θεωρεί ότι οι παρούσες οικονοµικές
καταστάσεις έχουν συνταχθεί στην κατάλληλη βάση.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων
σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και υποθέσεων στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών
αρχών της Εταιρείας. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι πολύπλοκοι, ή
τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις,
αναφέρονται στη σηµείωση 4.
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν µικρές
αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών στοιχείων.
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται κατά την κατάρτιση αυτών των
ενοποιηµένων και εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων αναφέρονται παρακάτω. Οι εν λόγω
αρχές έχουν εφαρµοστεί για όλες της χρήσεις που παρουσιάζονται, εκτός εάν δηλώνεται
διαφορετικά.
Συγκριτικά στοιχεία
Ορισµένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινοµήθηκαν και προσαρµόστηκαν όπου κρίθηκε
απαραίτητο για να είναι συγκρίσιµα µε την παρουσίαση που πραγµατοποιήθηκε την τρέχουσα
χρήση.
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

Αλλαγές σε λογιστικές αρχές και διόρθωση λογιστικών λαθών
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, αποφάσισε την πρόωρη υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
Παροχές σε Εργαζοµένους, όπως επίσης και τη µέθοδο αναγνώρισης των εσόδων από την
παροχή υπηρεσιών. Ως αποτέλεσµα, οι συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις, έχουν
αναπροσαρµοσθεί και διορθωθεί κατάλληλα, µε βάση το ∆ΛΠ 8. Οι κύριες αναπροσαρµογές
των οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει τα παρακάτω:
i. Η Εταιρεία υιοθέτησε νωρίτερα το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζοµένους, µε
συνέπεια την αλλαγή της λογιστικής πολιτικής σχετικά µε τα προγράµµατα καθορισµένων
παροχών. Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο πρότυπο, τα κόστη προϋπηρεσίας προηγούµενων
ετών αναγνωρίζονται απευθείας στα αποτελέσµατα και οι αναµενόµενες αποδόσεις
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και οι δαπάνες τόκων αντικαθίστανται µε το
καθαρό ποσό των τόκων. Η πρόωρη υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19, απαιτεί
αναδροµική αναπροσαρµογή των οικονοµικών καταστάσεων.
ii. Επαναξιολογήθηκε η µέθοδος αναγνώρισης του εσόδου από την παροχή υπηρεσιών µε
συµβάσεις έργου (project basis) και διορθώθηκε το έσοδο που είχε αρχικά προσδιοριστεί για
ορισµένες περιπτώσεις όπου απαιτήθηκε ορθότερη εφαρµογή της ακολουθούµενης
λογιστικής αρχής σχετικά µε την αναγνώριση του εσόδου.
Παρακάτω παρατίθενται οι αναπροσαρµοσµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2010
και 2011 και εξηγούνται αναλυτικά οι επιδράσεις των προσαρµογών που διενεργήθηκαν.
31.12.2010 ως
δηµοσιεύθηκε
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Ασώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

182.909
10.872
47.633
48.656
13.743
29.989
333.802

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Τακτικό και λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη εις νέο
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Λοιπές Προβλέψεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

723.729
294.968
50.345
(1.532.590)
25.124
40.421
100.000
111.064
270.011
250.729
333.802

31.12.2010
Αναπροσαρµοσµένο

Αναπροσαρµογές
0
0
0
0
0
0

182.909
10.872
47.633
48.656
13.743
29.989
333.802

0
0
0
4.970
1.242
(6.212)
0
0
0
0

723.729
294.968
50.345
(1.527.620)
26.367
34.209
100.000
111.064
270.011
250.729
333.802

Ανάλυση προσαρµογών και καθαρή επίδραση αυτών στα Αποτελέσµατα εις Νέο:
Αποζηµίωση
προσωπικού
6.212
(1.242)
4.970

Υιοθέτηση αναθεωρηµένου Προτύπου ∆ΛΠ 19
Προσαρµογές αναβαλλόµενου φόρου
Προσαρµογές 31.12.2010

16

Αποτελέσµατα εις
νέον (κύκλος
εργασιών)

0

Συνολική
επίδραση στα ίδια
κεφάλαια
6.212
(1.242)
4.970

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

Αναπροσαρµογές της κατάστασης αποτελεσµάτων, χρήσεως 2010:
∆εν υπάρχουν.
Αναπροσαρµογές της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος της χρήσεως 2010:

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

Ως
δηµοσιεύθηκε
(746.762)

Αναπροσαρµογές
0

Αναπροσαρµοσµένο
(746.762)
0

0
0

4.970

4.970
4.970

(746.762)

4.970

(741.793)

Η κατάσταση συνολικού εισοδήµατος έχει επηρεαστεί από την πρόωρη εφαρµογή του
αναθεωρηµένου προτύπου ∆ΛΠ 19. Το εικονιζόµενο όφελος των 4.970 € παρουσιάζεται
καθαρό µετά την αφαίρεση της αναβαλλόµενης φορολογίας.
Αναπροσαρµογές στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων:
Οι επιδράσεις στην κατάσταση αυτή εξηγούνται αναλυτικά από τις αντίστοιχες
αναπροσαρµογές της κατάστασης οικονοµικής θέσης (ισολογισµού) και στον οικείο πίνακα.
Αναπροσαρµογές στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών:
Οι επιδράσεις στην κατάσταση ταµειακών ροών από τις αναπροσαρµογές που εξηγήθηκαν
παραπάνω δεν επηρέασαν την ταµειακή θέση του Οµίλου.
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Αναπροσαρµογές οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2011
Αναπροσαρµογές της ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 31.12.2011:
31.12.2011 ως
δηµοσιεύθηκε
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Ασώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατικά διαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Τακτικό και λοιπά αποθεµατικά
Κέρδη εις νέο
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Λοιπές Προβλέψεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31.12.2011
Αναπροσαρµογές Αναπροσαρµοσµένο

159.328
7.303
52.433
62.601
111.574
218.297
611.536

0
0
0
(0)
0
0

159.328
7.303
52.433
62.600
111.574
218.297
611.535

723.729
294.968
50.345
(1.482.039)
23.854
46.637
100.000
107.945
334.579
411.518
611.536

0
0
0
(321.573)
(1)
4
0
0
0
321.570

723.729
294.968
50.345
(1.803.612)
23.853
46.641
100.000
107.945
334.579
733.088
611.535

Ανάλυση προσαρµογών και καθαρή επίδραση αυτών στα Αποτελέσµατα εις Νέο:

Αποζηµίωση
προσωπικού
4.970
(6.216)
1.243

Σύνολο προσαρµογών 31.12.2010
Υιοθέτηση αναθεωρηµένου Προτύπου ∆ΛΠ 19
Προσαρµογές αναβαλλόµενου φόρου
∆ιόρθωση αναγνώρισης εσόδου (σε µεταβατικό λογαριασµό)
Προσαρµογές 31.12.2011

(3)

Αποτελέσµατα εις
νέον (κύκλος
εργασιών)
0

(321.570)
(321.570)

Συνολική
επίδραση
προσαρµογών στα
ίδια κεφάλαια
4.970
(6.216)
1.243
(321.570)
(321.573)

Αναπροσαρµογές κατάστασης ενοποιηµένων αποτελεσµάτων, χρήσεως 2011:
Ως δηµοσιεύθηκε
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μεικτά κέρδη
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
Κέρδη/(Ζηµιές) εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος/(ζηµιές)

661.540
(567)
660.973
(171.395)
(396.874)
17.410
110.114
(60.834)
(60.834)
49.281
1.270
50.551

1.1. - 31.12.2011
Αναπροσαρµογές
321.570
0
(1.865)
(4.351)
0
0

1.243
316.597

Αναπροσαρµοσµένο
339.970
(567)
339.403
(169.530)
(392.522)
17.410
(205.240)
(60.834)
(60.834)
(266.073)
27
(266.046)

Οι ανωτέρω αναπροσαρµογές οφείλονται στα εξής:
– Την προσαρµογή της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού λόγω της πρόωρης
εφαρµογής του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 συνολικού ποσού 6.216 € το οποίο
κατανεµήθηκε στις λειτουργίες.
– Στην προσαρµογή των πωλήσεων που αφορούν στην επόµενη χρήση κατά ποσό
321.570 €
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–

και στην επίδραση της αναβαλλόµενης φορολογίας κατά ποσό 1.243 €.

Αναπροσαρµογές κατάστασης ενοποιηµένου Συνολικού Εισοδήµατος, χρήσεως 2011:
Ως
δηµοσιεύθηκε
50.551

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) µετά φόρων
Λοιπές συνολικές (ζηµιές)/ εισοδήµατα

Επίδραση (µείον αναβαλλόµενοι φόροι) πρόωρης εφαρµογής
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19

0
0
50.551

Λοιπές συνολικές (ζηµιές)/ εισοδήµατα µετά από φόρους
Σύνολο συγκεντρωτικών (ζηµιών)/κερδών χρήσης µετά από φόρους

Αναπροσαρµογές
316.597

Αναπροσαρµοσµένο
(266.046)
0

9.946

(9.946)
(9.946)
(275.992)

326.543

Η κατάσταση συνολικού εισοδήµατος έχει επηρεαστεί από την πρόωρη εφαρµογή του
αναθεωρηµένου προτύπου ∆ΛΠ 19 κατά 9.946 € που παρουσιάζεται καθαρό µετά την
αφαίρεση της αναβαλλόµενης φορολογίας.
Αναπροσαρµογές Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, χρήσεως 2011:
Οι επιδράσεις στην κατάσταση αυτή εξηγούνται αναλυτικά από τις αντίστοιχες
αναπροσαρµογές της κατάστασης οικονοµικής θέσης (ισολογισµού) που επέδρασαν στα
αποτελέσµατα και στο συνολικό εισόδηµα της χρήσεως 2011.
Αναπροσαρµογές στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών:
Οι επιδράσεις στην κατάσταση ταµειακών ροών από τις αναπροσαρµογές που εξηγήθηκαν
παραπάνω δεν επηρέασαν την ταµειακή θέση του Οµίλου.
2.1

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις
αξίες κτήσεώς τους.
Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσης τους το οποίο µειώνεται µε τις
συσσωρευµένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση. Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου
ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή αγοράς
συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων αγοράς,
καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιµο για
την κατά προορισµό χρήση του. Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε
ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των
επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων
καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιούνται.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι
σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική
περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα χρήσης.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, µε βάση την σταθερή
µέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων.
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Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων
Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

14-50 έτη
10-15 έτη
5-20 έτη
5-15 έτη

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

Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

2.2.1

Λογισµικά προγράµµατα

Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς αδειών χρήσης ή ιδιοπαραγωγής,
λογισµικού όπως µισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει
πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι
δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από
τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται
στο αρχικό κόστος του λογισµικού.
Τα ανωτέρω ασώµατα επιβαρύνονται µε αποσβέσεις που καταχωρούνται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης
ζωής τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτών κυµαίνεται µεταξύ 5-12 έτη.
2.3

Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

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

Αποθέµατα

∆εν υπάρχουν
2.6

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων
και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις)
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς
αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας
αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό
επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως.
2.7

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

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

Μετοχικό Κεφάλαιο

Οι κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την
έκδοση νέων µετοχών ή δικαιωµάτων προαίρεσης εµφανίζεται στα ίδια κεφάλαια
αφαιρουµένου του σχετικού φόρου εισοδήµατος.
2.9

∆άνεια

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής
πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιµώνται µεταγενέστερα στο
αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε
διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων.
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2.10

Μισθώσεις

Οι µισθώσεις στις οποίες ένα σηµαντικό µέρος των κινδύνων και των ωφελειών της ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που
γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον
εκµισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια
της µίσθωσης.
Η Εταιρεία µισθώνει ενσώµατα πάγια στοιχεία. Οι µισθώσεις ενσώµατων πάγιων στοιχείων,
όπου η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και ωφέλειες της ιδιοκτησίας
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται
κατά την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου
και της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων.
Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική
υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά
έξοδα, απεικονίζονται στο κονδύλι ‘Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης’ στην κατάσταση
οικονοµικής θέσης. Το µέρος του κόστους χρηµατοδότησης, χρεώνεται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό
περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε περίοδο. Τα ενσώµατα πάγια
στοιχεία που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο
µεταξύ της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της µίσθωσης.
2.11

Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος)

Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών
κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που
ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων
κερδών της Εταιρείας όπως αναµορφώθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού
νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability
method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων.
Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές
προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις.
Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι
θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά
µπορεί να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων.
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Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες
χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να
ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που
έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
2.12 Μερίσµατα
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2.13 Παροχές σε εργαζοµένους
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της
εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που
το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το
υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την
έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Η Εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την
υπηρεσία, εκτός από τις προβλεπόµενες από την εργατική νοµοθεσία αποζηµιώσεις για
απόλυση ή συνταξιοδότηση.
(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση του προσωπικού υπολογίζονται στη παρούσα αξία των
µελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευµένες κατά το τέλος της χρήσης µε βάση την
αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων κατά την διάρκεια της αναµενόµενης
εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τις οικονοµικές και
αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην σηµείωση 37 και καθορίζονται
χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας υποχρέωσης
(projected unit credit method) και τη µέθοδο της προοδευτικής προβολής (roll forward),
λαµβάνοντας υπόψη τις αποχωρήσεις και τις µετακινήσεις του προσωπικού.
Οι σχετικές προβλέψεις της χρήσης συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στις
συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των
παροχών που κατέστησαν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της
υποχρέωσης παροχών, τυχόν κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή
ζηµίες τα οποία αναγνωρίζονται στη χρήση και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη.
Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση
περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Οι υποχρεώσεις για τις ανωτέρω
παροχές δεν χρηµατοδοτούνται.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές αναπροσαρµογές και
αλλαγές σε αναλογιστικές παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια στα λοιπά
συνολικά έσοδα κατά την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. Αυτά τα αναλογιστικά κέρδη
και οι ζηµίες αναγνωρίζονται άµεσα στα αποτελέσµατα εις νέον και δεν µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα χρήσης σε µεταγενέστερες περιόδους.
Οι υποχρεώσεις παροχών υπολογίζονται ως η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών
εκταµιεύσεων µε τη χρήση επιτοκίων οµολόγων του δηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων, όπου
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υπάρχει ώριµη αγορά για εταιρικά οµόλογα στην εκάστοτε χώρα, µε ηµεροµηνίες λήξης
παρόµοιες µε τις ηµεροµηνίες λήξης της αντίστοιχης υποχρέωσης. Το κόστος προϋπηρεσίας
αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
2.14 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω
εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και προσαρµόζονται έτσι
ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε
µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική,
τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές
µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς
για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που
σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση.
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά
οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
2.15 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία
∆εν υπάρχουν
2.16 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον
αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών.
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που
καθορίζεται από την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των
συνολικών υπηρεσιών που προσφέρονται.
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαµβάνοντας υπόψη το
υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν
καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία.
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της
διανοµής τους.
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2.17
2.17.1

Έξοδα
Λειτουργικές µισθώσεις

Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου.
2.17.2

Κόστος χρηµατοδότησης

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

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

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

2011

0
472.909
484.536
957.445

0
174.175
218.297
392.472

γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών
διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών γραµµών.
Λόγω της δυναµικής φύσης των δραστηριοτήτων και της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης
που αντιµετωπίζει η Εταιρεία, η δυνατότητα χρηµατοδότησης εξαρτάται από τις πιστώτριες
τράπεζες. Με το ίδιο σκεπτικό, η διαχείριση της ρευστότητας για την ικανοποίηση των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων εξαρτάται οµοίως από τις παρεχόµενες γραµµές από τις
πιστώτριες τράπεζες.
Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις
οµαδοποιηµένες ανά ηµεροµηνία λήξης
ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής
ποσά που εµφανίζονται στον παρακάτω
ταµιακές ροές.
31.12.2012
∆ανεισµός
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2011
∆ανεισµός
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας,
µε βάση την εναποµένουσα περίοδο κατά την
θέσης µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης. Τα
πίνακα είναι οι συµβατικές µη προεξοφληµένες

Έως 1 έτος

Από 1 έως 5 έτη

204.027
1.129.316
1.333.343
Έως 1 έτος
334.579
841.033
1.175.612
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Πάνω από 5 έτη
0
0
0

0
0
Από 1 έως 5 έτη

Πάνω από 5 έτη
0

0

0
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δ) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Η Εταιρεία διαχειρίζεται την ρευστότητα µέσω της συνεχούς παρακολούθησης ταµειακών
ροών και της εξασφάλισης διαθεσίµων και χρηµατοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών
εκροών. Η χρηµατοδότηση της Εταιρείας αντλείται από τις πιστώτριες Τράπεζες οι οποίες είναι
και µέτοχοι της Εταιρείας.
ε) Εύλογη αξία
Η Εταιρεία δεν έχει στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που αποτιµώνται στην εύλογη αξία
στις 31 ∆εκεµβρίου 2012.
4.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

Η διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις
προκειµένου είτε να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση µε την
µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω
εκτιµήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα
τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται
στην προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης της Εταιρίας σε σχέση µε τη φύση και το επίπεδο
των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων.
Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη
των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων τους
επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής:
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρία αποµειώνει την αξία των εµπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδοµένα ή
ενδείξεις οι οποίες δείχνουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα
µέρος δεν είναι πιθανή. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση των
σχηµατισµένων επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την πιστωτική της πολιτική και
λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας της Εταιρίας.
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 12 υπολογίζεται µε
εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον
τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που
πιθανόν να προκύψουν σε µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Προκειµένου να
προσδιοριστεί η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος απαιτείται ουσιαστική αντίληψη των
ανωτέρω. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά
ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και οι διαφορές
αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους.
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5.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το κόστος πωλήσεων που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εκφράζει
κυρίως τις αµοιβές που πληρώνονται σε επαγγελµατίες εκπαιδευτές.
6.

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα έξοδα διοίκησης που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται
ως εξής:
1.1. - 31.12.2012
67.445
12.590
2.666
8.609
14.756
4.866
1.681
12.154
124.766

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

7.

1.1. - 31.12.2011
99.131
3.170
900
9.059
4.212
46.659
1.678
4.721
169.530

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

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

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

8.

1.1. - 31.12.2012
157.371
4.818
6.220
12.975
34.431
11.353
9.482
3.922
2
43.435
284.008

1.1. - 31.12.2011
231.306
4.299
2.100
18.089
9.828
108.872
847
3.916
16
13.250
392.522

1.1. - 31.12.2012

1.1. - 31.12.2011
1.942
34
0
22.508
(7.075)
17.410

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α/(ΕΞΟ∆Α)

Έσοδα από ενοίκια
Κέρδη από πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Έξοδα προβλέψεων
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά
Σύνολο

0
0
(48.166)
0
9.780
(38.386)
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9.

ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Τα έξοδα για παροχές σε εργαζοµένους που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Μισθοί και παρεπόµενες παροχές
Έξοδα ασφαλιστικών ταµείων
Αποζηµιώσεις πληρωθείσες
Πρόβλεψη αποζηµιώσεων
Λοιπά- Αµοιβές ∆.Σ
Σύνολο

1.1. - 31.12.2012
177.593
42.629
33.600
(29.007)
0
224.815

1.1. - 31.12.2011
186.252
96.257
47.928
0
0
330.437

6

6

Αριθµός εργαζοµένων

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

1.1. - 31.12.2011

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έσοδα επενδύσεων
Λοιπά
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

1
1

378
378

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

(28.106)
(5.394)
(33.500)

(57.081)
(4.130)
(61.211)

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων / (εξόδων)

(33.499)

(60.834)

11. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:
1.1. - 31.12.2012
Φόρος εισοδήµατος χρήσης
Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων
Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων
Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος
Σύνολο

0
0
0
(2.531)
(2.531)

1.1. - 31.12.2011
0
0
0
(1.270)
(1.270)

Ο φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο φορολογικό συντελεστή, ως εξής:
Κέρδη προ φόρων εισοδήµατος
Φόροι εισοδήµατος υπολογισµένοι µε τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή
Φορολογική επίδραση των ζηµιών για τις οποίες δεν
αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενος φόρος ενεργητικού
Λοιπά
Φόροι εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων

1.1. - 31.12.2012
436.730

1.1. - 31.12.2011
(272.289)

(87.346)

54.458

92.285
(2.408)
2.531

(52.834)
(354)
1.270

Ο συντελεστής φόρου που ισχύει για τις εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα για τη χρήση
2012 είναι 20% (2011: 20%).
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν επιµετρηθεί µε τη χρήση
των φορολογικών συντελεστών που θα είναι σε ισχύ την χρήση που αυτές καταστούν
οριστικές, έχουν δε βασιστεί στο φορολογικό καθεστώς το οποίο ήταν εν ισχύ κατά την
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµού).
Η ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα
κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου
οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου
τη στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαρισθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι
φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν
τη χρήση που αφορούν.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αφορά την περίοδο 1.1- 31.12.2010. Για την
χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 καθώς και για την προηγούµενη 2011, η Εταιρεία
ελέγχθηκε από τους ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές σύµφωνα µε τον Ν.3842/2010 και την
ΠΟΛ 1159/2011. Για τη χρήση 2012, διεξάγεται επίσης φορολογικός έλεγχος από τους
Ορκωτούς Ελεγκτές σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, ο οποίος ευρίσκεται σε
εξέλιξη. Η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει σχηµατίσει επαρκείς προβλέψεις έναντι των πρόσθετων
φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά τους µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, βάσει των
ευρηµάτων των φορολογικών ελέγχων προηγούµενων ετών και προγενέστερων διερµηνειών
των φορολογικών νόµων.
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρέωσης,
για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις.
Η κίνηση για το λογαριασµό αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος είναι ως εξής:
Υπόλοιπο την 1.1
Χρεώσεις/(πιστώσεις) στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως
Χρεώσεις/(πιστώσεις) στα ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο την 31.12

2012
(23.854)
2.531
1.396
(19.927)

2011
(25.124)
1.270
0
(23.854)

Η κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια
του έτους, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων που αφορούν την ίδια
φορολογική δικαιοδοσία, έχει ως εξής:

1.1. - 31.12.2011
∆ιαγραφές άυλων στοιχείων
Αποζηµιώσεις προσωπικού
∆ιόρθωση αποσβέσεων
Σύνολο

1.1. - 31.12.2012
Προβλέψεις επισφαλών
∆ιαγραφές άυλων στοιχείων
Αποζηµιώσεις προσωπικού
∆ιόρθωση αποσβέσεων
∆εδουλευµένα έξοδα
Σύνολο

Υπόλοιπο
έναρξης
(1.780)
8.084
(31.428)
(25.124)

Υπόλοιπο
έναρξης
0
(1.370)
9.327
(31.811)
0
(23.854)

(Χρεώσεις) /
πιστώσεις
αποτελεσµάτων
410
1.243
(383)
1.270

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

Υπόλοιπο
τέλους
(1.370)
9.327
(31.811)
(23.854)

(Χρεώσεις) /
πιστώσεις
αποτελεσµάτων
9.633
610
(5.801)
3.314
(5.224)
2.531

(Χρεώσεις) /
πιστώσεις στα
ίδια κεφάλαια
0
0
1.396
0
0
1.396

Υπόλοιπο
τέλους
9.633
(760)
4.922
(28.497)
(5.224)
(19.927)
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12.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:
Γήπεδα και
κτίρια
Κόστος
1.1.2011
Προσθήκες χρήσης
Πωλήσεις χρήσης
31.12.2011
Αποσβέσεις
1.1.2011
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις χρήσεις
31.12.2011
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2011

Αποσβέσεις
1.1.2012
Προσθήκες χρήσης
31.12.2012
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2012

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

315.737
0
0
315.737

792
0
0
792

500.646
10.386
(56.011)
455.022

817.176
10.386
(56.011)
771.551

(165.532)
(14.009)
0
(179.541)
136.196

(755)
(37)
0
(792)
0

(467.981)
(9.532)
45.623
(431.890)
23.132

(634.267)
(23.579)
45.623
(612.223)
159.328

Γήπεδα και
κτίρια
Κόστος
1.1.2012
Προσθήκες χρήσης
31.12.2012

Μηχανολογικός
εξοπλισµός και
µεταφορικά µέσα

Μηχανολογικός
εξοπλισµός και
µεταφορικά µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Σύνολο

315.737
25.000
340.737

792
0
792

455.022
0
455.022

771.551
25.000
796.551

(179.541)
(13.751)
(193.292)
147.445

(792)
0
(792)
0

(431.890)
(4.365)
(436.255)
18.767

(612.223)
(18.116)
(630.339)
166.212

Επί των ανωτέρω παγίων της Εταιρείας δεν υπάρχουν προσηµειώσεις για εξασφάλιση
τραπεζικών δανείων.
13. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Λογισµικά
Κόστος
1.1.2011
Προσθήκες χρήσης
31.12.2011

103.707
0
103.707

Αποσβέσεις
1.1.2011
Προσθήκες χρήσης
31.12.2011
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2011

(92.835)
(3.569)
(96.404)
7.303
Λογισµικά

Κόστος
1.1.2012
Προσθήκες χρήσης
31.12.2012

103.707
0
103.707

Αποσβέσεις
1.1.2012
Προσθήκες χρήσης
31.12.2012
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2012

(96.404)
(3.468)
(99.872)
3.835
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14. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31.12.2012

Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Σύνολο

321.074
(198.166)
122.907

31.12.2011

212.600
(150.000)
62.600

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. ∆εν
υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων σε άλλα νοµίσµατα εκτός του Ευρώ.
Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης των εµπορικών απαιτήσεων, έχει ως εξής:
31.12.2012
150.000
48.166
198.166

Υπόλοιπο την 1.1
Πρόβλεψη αποµείωσης
Σύνολο

31.12.2011
150.000
0
150.000

Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εµπορικών απαιτήσεων την ηµεροµηνία αναφοράς είναι η
λογιστική αξία τους. Επί των εµπορικών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα.
Τα ανωτέρω υπόλοιπα των πελατών δεν περιλαµβάνει υπόλοιπα πέραν της πιστωτικής
πολιτικής των 6 µηνών.
15 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι προκαταβολές και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
31.12.2012
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
Xρεώστες διάφοροι
ΦΠΑ εισπρακτέο
Έξοδα εποµένων χρήσεων
Λοιποί παρακρατούµενοι φόροι
Προκαταβολές και πιστώσεις
Σύνολο

0
9.931
0
136.812
202.140
1.119
350.002

31.12.2011
48.123
57.076
5.955
420
0
0
111.574

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία.
Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εµπορικών απαιτήσεων την ηµεροµηνία αναφοράς είναι η
λογιστική αξία τους. Επί των λοιπών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα.
16. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ
Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι:
31.12.2012
483.430
1.106
484.536

Ταµείο
Καταθέσεις σε τράπεζες (όψεως και προθεσµίας)
Σύνολο

37

31.12.2011
38.558
179.739
218.297

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

Οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα
µηνιαία επιτόκια καταθέσεων τραπεζών.
17.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από 126.970 κοινές ονοµαστικές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας € 5,70 εκάστη και οι οποίες ανήκουν κατά 100% στην ALTEC ABEE.
18.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το τακτικό, τα αφορολόγητα και ειδικά αποθεµατικά αναλύονται ως εξής:
31.12.2012

Τακτικό αποθεµατικό
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα
Σύνολο

46.301
4.044
50.345

31.12.2011

46.301
4.044
50.345

Τακτικό αποθεµατικό: Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες
υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό
µέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την
διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού, εκτός
από το µέρος που υπερβαίνει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το οποίο
θεωρείται προαιρετικό αποθεµατικό.
Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά: Τα αποθεµατικά φορολογηθέντα
κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας
βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόµων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή
κέρδη για το σχηµατισµό τους) και άλλων φορολογικών διατάξεων. Στην παρούσα φάση ο
Όµιλος δεν έχει πρόθεση να διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και ως εκ τούτου δεν
λογιστικοποιήθηκε η σχετική αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. Η φορολογική
υποχρέωση, που θα προκύψει σε περίπτωση διανοµής των αποθεµατικών αυτών,
υπολογιζόµενη, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 σε περίπου 810 ευρώ θα αναγνωρισθεί όταν και
εφόσον συντελεσθεί η διανοµή.
19. ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ
Η κίνηση των ζηµιών εις νέο, έχει ως εξής:
31.12.2012
(1.803.612)
439.261
(5.583)
(1.369.934)

Υπόλοιπο την 1.1.
Κέρδη περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα
Σύνολο

31.12.2011
(1.527.620)
(266.046)
(9.946)
(1.803.612)

Σύµφωνα µε τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2012 η Εταιρεία εµφάνισε
αρνητικά συνολικά Ίδια Κεφάλαια ποσού € 301 χιλ.. (2011: € 735 χιλ.) εξ αιτίας των
συσσωρευµένων ζηµιών αυτής, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 1.370 χιλ. Ως εκ τούτου,
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
Είναι γεγονός ότι οι απαραίτητοι για την συνέχιση λειτουργίας της Εταιρείας πόροι,
καλύπτονται µέσω χρηµατοδοτήσεων από τους µετόχους – πιστώτριες τράπεζες. Η συνέχιση
της χρηµατοδότησης της Εταιρείας, είναι απαραίτητη για την οµαλή συνέχιση της λειτουργίας
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της. Η ∆ιοίκηση ενηµερώνει τους µετόχους σε τακτική βάση και οι µέτοχοι έχουν εκφράσει την
υποστήριξή τους µε την διευκόλυνση αποπληρωµής των δανειακών υποχρεώσεων της
Εταιρείας επιµηκύνοντας την αποπληρωµή αυτών ή παρέχοντας πρόσθετη χρηµατοδότηση
όταν απαιτείται.
20.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ

31.12.2012
204.027
204.027

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

31.12.2011
334.579
334.579

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια της Εταιρείας µε υπόλοιπο την 31.12.2012 ποσού 204.027 ευρώ,
έχουν χορηγηθεί από την τράπεζα EUROBANK και είναι εκπεφρασµένα σε ευρώ. Τα ποσά είναι
πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Επί των παγίων και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν
προσηµειώσεις για εγγυήσεις δανείων.
21.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύµφωνα µε την Ελληνική εργατική
νοµοθεσία οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην περίπτωση απόλυσης ή
συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα µε τον µισθό, τα έτη υπηρεσίας
και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. Υπάλληλοι που
παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα
αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της αποζηµίωσης που θα ήταν
πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις τοπική πρακτική,
αυτά τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσµατα για
δεδουλευµένες παροχές σε κάθε περίοδο µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής
υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους κάθε
περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Τα προγράµµατα των καθορισµένων
παροχών δε είναι χρηµατοδοτούµενα.
Η αποτίµηση και η απεικόνιση των υποχρεώσεων έχει γίνει για τις αποζηµιώσεις προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση, µε βάση τις διατάξεις του
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19, µε αναδροµική εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου 2011.
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Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στον επισυναπτόµενο ισολογισµό της Εταιρείας καθώς και
τα στοιχεία αποτελεσµάτων έχουν ως ακολούθως:
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ
Υποχρέωση την 1η Ιανουαρίου
Έξοδο αποζηµίωσης χρήσης
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
Αναλογιστικό κέρδος(ζηµιά) στην υποχρέωση
Υποχρέωση την 31η ∆εκεµβρίου

31.12.2012
46.641
4.597
-33.600
6.975
24.613
0

31.12.2011
34.209
41.711
-47.928
18.649
46.641
0

1.1. 31.12.2012
2.732
1.865
0
4.597

1.1. 31.12.2011
41.711

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

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

41.711

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

Επιτόκιο προεξόφλησης
Ρυθµός αύξησης αποδοχών
Μέσος αναµενόµενος χρόνος µελλοντικής υπηρεσίας

2011
4,9%
0%
27

Σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% η υποχρέωση θα µειωθεί κατά
8% περίπου.
Σε περίπτωση µείωσης της ληφθείσας υπόψη ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο έτη (-2), η
τιµές της υποχρέωσης θα αυξηθούν κατά 2,7% περίπου.
22.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
31.12.2012
154.521
4.259
158.780

Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31.12.2011
103.687
4.259
107.945

Οι εµπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασµός και συνήθως διακανονίζονται εντός
90 ηµερών.
Οι εµπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική πλειοψηφία
υποχρεώσεις σε Ευρώ.
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23.

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:
31.12.2012
534
39.518
48.186
438.363
294.840
149.095
970.536

Προκαταβολές πελατών
Παρακρατούµενοι φόροι πληρωτέοι
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Πιστωτές διάφοροι
Εσοδα εποµένων χρήσεων
∆εδουλευµένα έξοδα
Σύνολο

31.12.2011
534
12.995
43.091
354.897
321.570
0
733.088

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασµός και συνήθως
διακανονίζονται εντός 90 ηµερών.
24.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

Συµφωνία ανά κατηγορία παρουσίασης
α) Συµφωνία ανά κατηγορία παρουσίασης
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία παρουσίασης, αναλύονται ως εξής:
Στοιχεία Ενεργητικού
31.12.2012
Στοιχεία ενεργητικού όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

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

∆άνεια και
απαιτήσεις
49.498
122.907
350.002
522.407

∆άνεια και
απαιτήσεις
52.433
62.600
111.574
226.607

Στοιχεία Υποχρεώσεων
31.12.2012
Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο
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Λοιπές
χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις
158.780
204.027
970.536
1.333.343
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Λοιπές
χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις

31.12.2011
Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

107.945
334.579
733.088
1.175.612

β) Πιστοληπτική ικανότητα χρηµατοοικονοµικών µέσων
Η πιστοληπτική ικανότητα των χρηµατοοικονοµικών µέσων, τα οποία δεν είναι ληξιπρόθεσµα
ή αποµειωµένα µπορούν να εκτιµηθούν βάσει ανεξάρτητων αξιολογήσεων (ICAP) ή ιστορικών
στοιχείων που βασίζονται στην πληροφόρηση της Εταιρείας (εσωτερική πληροφόρηση).
∆εδοµένου ότι σηµαντικό µέρος του πελατολογίου είναι το δηµόσιο ή εταιρείες που ελέγχονται
από αυτό, οι υπόλοιποι πελάτες του ιδιωτικού τοµέα αξιολογούνται κατά περίπτωση και δεν
υπάρχει συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση.
25.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η Εταιρεία συνδέεται µε την µητρική της ALTEC ΑBEΕ, τις θυγατρικές και τις λοιπές
συνδεµένες οντότητες και πρόσωπα µε αυτή. Σε σχέση µε την ALTEC ΑBEΕ δεν υφίσταται
µητρική µε τη µορφή νοµικής οντότητας, καθώς το σηµαντικότερο ποσοστό του µετοχικού
κεφαλαίου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012, ανήκε στον κ. Αθανάσιο Αθανασούλη.
Η Εταιρεία προµηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες και πραγµατοποιεί πωλήσεις προς συγκεκριµένες
συνδεδεµένες εταιρείες στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηµατικής λειτουργίας. Αυτές οι
συνδεδεµένες εταιρείες αποτελούνται από εταιρείες που έχουν κοινή ιδιοκτησία ή/και διοίκηση
µε την ALTEC ΑBEΕ.
Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη την 31.12.2012 και 2011, έχουν ως εξής:

(ποσά σε ευρώ)
1.1. - 31.12.2012
Α. Συνδεδεµένα πρόσωπα
ALTEC ΑΒΕΕ
ALTEC SOFTWARE ΑΕ
ALTEC INTEGRATION ΑΕ
Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης

(ποσά σε ευρώ)
1.1. - 31.12.2011
Α. Συνδεδεµένα πρόσωπα
ALTEC ΑΒΕΕ
ALTEC INTEGRATION ΑΕ
Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης

Πωλήσεις προς
συνδεδεµένα
πρόσωπα

Αγορές από /
(αµοιβές σε)
συνδεδεµένα
πρόσωπα

Απαιτήσεις
από
συνδεδεµένα
πρόσωπα

25.884

1.609

1.450

52.126
78.010

153
34.305
36.067

32.354
4.710
25.972
63.036

1.639

Πωλήσεις προς
συνδεδεµένα
πρόσωπα

Αγορές από /
(αµοιβές σε)
συνδεδεµένα
πρόσωπα

Απαιτήσεις
από
συνδεδεµένα
πρόσωπα

870
171
85.283
86.324

18.318

1.450

18.318

1.450

8.900

8.900
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Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεµένα
πρόσωπα

188

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεµένα
πρόσωπα
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Οι πωλήσεις και η παροχή υπηρεσιών προς τις συνδεδεµένες εταιρείες γίνονται σε κανονικές
τιµές αγοράς. Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση
γίνεται σε µετρητά. ∆εν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις και
δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για επισφάλειες, η οποία να σχετίζεται µε ποσά που οφείλονται
από συνδεδεµένες εταιρείες.
26.

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

(α) ∆ικαστικές υποθέσεις
Η Εταιρεία εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες
δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της.
Η ∆ιοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν ότι οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται
να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική
θέση της Εταιρείας, ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας τους και ως εκ τούτου δεν έχει
σχηµατισθεί καµία σχετική πρόβλεψη.
(β) Εγγυήσεις
H Εταιρεία την 31 ∆εκεµβρίου 2012, είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
συνολικού ποσού 126 χιλ.
(γ) ∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα
Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η Εταιρεία είχε ποικίλες συµφωνίες λειτουργικής µίσθωσης που
αφορούν την ενοικίαση κτιριακών εγκαταστάσεων και µεταφορικών µέσων και λήγουν σε
διάφορες ηµεροµηνίες έως το 2015.
Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων
λειτουργικής µίσθωσης την 31 ∆εκεµβρίου 2012, έχουν ως εξής:
Εντός ενός έτους
2-5 έτη
Μετά από 5 έτη
Σύνολο

27.

38.400
153.600
192.000

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2012 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία,
για τα οποία απαιτείται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013
Ο Πρόεδρος
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Η Αντιπρόεδρος του ∆. Σ.

Ο Προϊστάµενος του
Λογιστηρίου

Αθανάσιος Χ. Αθανασούλης

Ελένη Μούτσου

Φαφούτης ∆ηµήτριος
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