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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου γιά την χρήση 2011

Αγαπητοί Μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σας παρουσιάζει τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα και
τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας για τη χρήση 1/1/2011- 31/12/2011 καθώς και
εκτιμήσεις της διοίκησης για την τρέχουσα χρήση 2012.
Α. Εισαγωγή: Εταιρική οργάνωση και δραστηριότητα
Η Εταιρία (www.performance.gr) παρέχει τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, προϊόντα και
ειδικευμένες υπηρεσίες πληροφορικής. Προωθεί λύσεις και τεχνολογίες virtualization, cloud
computing, κεντρικής αποθήκευσης και οργάνωσης πληροφορίας, προστασίας & ασφάλειας
πληροφορικών συστημάτων, διαχείρισης δικτύων, συστημάτων και εφαρμογών και
αναπτύσσει και παρέχει τα δικά της cloud computing services.
Η Εταιρία διαθέτει ισχυρό και αναγνωρίσιμο brand κατέχοντας εδραιωμένη ηγετική θέση
στον τομέα εξειδίκευσής της. Δραστηριοποιείται σε τομείς πληροφορικής τεχνολογίας που
παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση ακόμα και σε περίοδο οικονομικής ύφεσης. Οι λύσεις
virtualization, IT consolidation/ transformation/ re-platforming, cloud services, IT services
management, business continuity & disaster recovery services διατηρούν υψηλότατες θέσεις
τους στις προτεραιότητες των μεγάλων πελατών. Η Εταιρία διαθέτει επίσης τις κατάλληλες
επιχειρηματικές συνεργασίες με διεθνείς οίκους πληροφορικής που της επιτρέπουν να
διατηρεί πολύ ανταγωνιστικά κοστολόγια στα έργα και λύσεις που προωθεί στην αγορά.
Η Εταιρία διαθέτει διαδικασίες ποιότητας πιστοποιημένες κατά το πρότυπο ISO 9001:2008
για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, προμήθεια και υποστήριξη πληροφοριακών
συστημάτων και λύσεων. Επίσης διαθέτει διαδικασίες και σύστημα διαχείρισης ασφάλειας
πληροφοριών, πιστοποιημένες από την Bureau Veritas κατά το πρότυπο ISO 27001:2005,
που εφαρμόζει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους τομείς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Τεχνολογιών Πληροφορικής, Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing
Services) και Τεχνικών Υπηρεσιών υλοποίησης και υποστήριξης συστημάτων
πληροφορικής.
Η Εταιρία είναι γνωστή για την ισχυρή της τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία
επιτυχημένων σημαντικών έργων. Η πελατειακή βάση περιλαμβάνει μεσαίου και μεγάλου
μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς από όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομίας:
τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, τράπεζες, ΜΜΕ, εκδοτικές, επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών/κοινής ωφέλειας, βιομηχανίες και εταιρίες διανομής και λιανεμπορίου,
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιους οργανισμούς.
Η Εταιρία έχει ιδρύσει 3 θυγατρικές (100%) στο εξωτερικό: την Performance Technologies
(Cyprus) Ltd (“PTC” - άμεση συμμετοχή), την Performance Technologies BG AD (έμμεση
συμμετοχή, 100% θυγατρική της PTC) και την Performance Technologies (Romania) SRL
(έμμεση συμμετοχή, 100% θυγατρική της PTC).

5

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1 – 31.12.2011

Επίσης διαθέτει την θυγατρική εταιρία Petabyte Solutions ΑΕ (άμεση συμμετοχή, 100%
θυγατρική) που είναι εξειδικευμένη, με εξέχουσα θέση στην παροχή υπηρεσιών υλοποίησης
και υποστήριξης λύσεων/έργων μετασχηματισμού υποδομής πληροφορικής με χρήση
virtualization & cloud computing τεχνολογιών, OpenSource/ Linux λογισμικού και σχετικών
υπηρεσιών (π.χ. Red Hat, Zimbra κλπ) αλλά και υπηρεσιών outsourcing support contracts.
Τα κύρια έσοδα της Εταιρίας προέρχονται από παροχή λύσεων και υπηρεσιών για
μετασχηματισμό υποδομών πληροφορικής μέσω τεχνολογίας virtualization, για αποθήκευση
δεδομένων, διατάξεων και διαδικασιών για ευρείας κλίμακας backup & restore, συστήματα
για αδιάλειπτη λειτουργία εφαρμογών, ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων, διαχείριση
δικτύων, εφαρμογών και για εξασφάλιση SLA στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: ITSM services (υπηρεσίες συμβουλευτικές
και προγραμματισμού), IT solution development, planning and implementation (υπηρεσίες
ανάπτυξης, σχεδιασμού και υλοποίησης λύσεων), IT technical support services (υπηρεσίες
υποστήριξης και συντήρησης) καθώς και ΙΤ training services (υπηρεσίες τεχνικής
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης) ως πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο.
Τα τελευταία 4 χρόνια η Εταιρία έχει επενδύσει περισσότερα από 1 εκ ευρώ για την
υλοποίηση IT υποδομής για παροχή υπηρεσιών cloud computing και για την ανάπτυξη νέων
καινοτόμων προϊόντων-υπηρεσιών cloud services. Αυτού του είδους υπηρεσίες παρέχονται
από την Επιχειρηματική Μονάδα Bronet (www.bronet.eu) που λειτουργεί από την 1.1.2010,
μετά την απορρόφηση της BRONET HELLAS AE, από την μητρική εταιρία, ως ανεξάρτητη
Επιχειρηματική Μονάδα.
Βασικά συστατικά των λύσεων που προωθεί η Εταιρία είναι αξιόπιστα και δοκιμασμένα
προϊόντα υλικού (hardware) και λογισμικού (software) που προμηθεύεται από
καταξιωμένους κατασκευαστές όπως EMC, DELL, HP, IBM, με τους οποίους έχει συνάψει
συμφωνίες άμεσου εμπορικού συνεργάτη (Tier 1). Επίσης διαθέτει συμφωνίες συνεργασίας
με κατασκευαστές λογισμικού όπως Microsoft, Symantec, VMware, Veeam, Linux, Oracle,
Orsyp κλπ.
Η Εταιρία ίδρυσε και λειτουργεί από 1.1.2010 ανεξάρτητη Επιχειρηματική Μονάδα («ΕΜ» Business Unit) με την εμπορική ονομασία "Performance VAD" (www.performance-vad.eu)
που έχει την ευθύνη για λειτουργία «διανομής προστιθέμενης αξίας» («Value Added
Distribution» -«VAD») προϊόντων και υπηρεσιών διεθνών οίκων, σε εταιρίες πληροφορικής,
εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτή η ΕM είναι επιφορτισμένη και με τη δραστηριότητα
διεξαγωγής τεχνικής εκπαίδευσης. Μέσω των εμπορικών συμβάσεων με διεθνείς οίκους
παρέχονται στην EM “Performance VAD” δικαιώματα διανομής προϊόντων η/και λειτουργίας
επισήμων τεχνικών εκπαιδευτικών κέντρων στα αντικείμενα.
Στον τομέα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, το 2011 η Εταιρία επέκτεινε τις συνεργασίες
της, συμβαλλόμενη με τον διεθνή οίκο πληροφορικής RED HAT, για την παροχή υπηρεσιών
τεχνολογικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού
κώδικα, και ξεκίνησε επιτυχώς την σχετική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Πρόσφατα η ΕΜ "Performance VAD" σύναψε νέες συνεργασίες διανομής προστιθέμενης
αξίας με διεθνείς οίκους όπως Zerto, VirtualSharp, Neverfail, Starwind Software, Devon IT,
NEC, κ.α. Επικεντρώνεται στους τομείς διαχείρισης δεδομένων, λύσεων που διαφυλάσσουν
την επιχειρηματική συνέχεια ολόκληρου του data center, λύσεων Disaster Recovery για
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εικονικά κέντρα δεδομένων (data centers), εναλλακτικών λύσεων
που παρέχουν
μεγαλύτερη ασφάλεια στην επιφάνεια εργασίας, λύσεων που προσφέρουν βελτιωμένη
διαχειρισιμότητα και αξιοπιστία με χαμηλότερο κόστος, λύσεις διακομιστών υψηλής
διαθεσιμότητας (FT), Storage, δίκτυα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και λύσεων με
καινοτόμο λογισμικό για Virtualized περιβάλλοντα.
Ο συνδυασμός της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτει, με τα χαμηλά κοστολόγια λόγω
των εμπορικών συμφωνιών με τους κατασκευαστικούς οίκους, καθιστούν την Εταιρία
ιδιαίτερα ανταγωνιστική στους τομείς εξειδίκευσης της. Επιτρέπουν την επιλογή βέλτιστου
συνδυασμού συστατικών από διάφορους κατασκευαστές για δοκιμασμένες “best of breed”
σύνθετες λύσεις. Αυτό συχνά αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι λύσεων
που είναι σε θέση να προσφέρουν μεγάλοι πολυεθνικοί οίκοι-κατασκευαστές, που εκ των
πραγμάτων περιορίζονται στο δικό τους portfolio προϊόντων. Οι λύσεις που σχεδιάζει και
υλοποιεί η Εταιρία είναι βασισμένες στις καλύτερες και πιο δοκιμασμένες τεχνολογίες και
σχεδιάζονται έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες και προϋπολογισμό
του εκάστοτε πελάτη.
Τα τελευταία 5 χρόνια η εταιρία επικεντρώνεται στην επέκταση του πελατολογίου και
εργασιών της εντός και εκτός Ελλάδος. Η προσπάθεια έχει φέρει πολύ θετικά
αποτελέσματα. Η εταιρία στο διάστημα αυτό απέκτησε πολύ σημαντικούς νέους πελάτες,
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (π.χ. τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, Τράπεζες,
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς) προηγμένες λύσεις πληροφορικής στους τομείς
εξειδίκευσής της, που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα τους.
Κατά το 2011 η Εταιρία συνέχισε να επεκτείνει το EMC Velocity Signature Solution Center
της υλοποιώντας νέες λύσεις, που της δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του
ανταγωνισμού.
Επίσης το 2011 ήταν από τις πρώτες εταιρίες στην Ευρώπη που απέκτησε (και η μοναδική
μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια που το διαθέτει) «Symantec Master
Specialization - Data Protection». Η αναγνώριση αυτή από τη Symantec, ήρθε ως
αποτέλεσμα της επιτυχημένης πορείας της Εταιρίας (για 14 συναπτά έτη) στο σχεδιασμό,
υλοποίηση και υποστήριξη σύνθετων και απαιτητικών έργων Data Protection και Business
Continuity στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2010 κατέχει το Symantec Data Protection
Specialization και το Symantec Data Archiving & e-Discovery specialization. Οι σημαντικές
αυτές διακρίσεις αποδεικνύουν έμπρακτα την ικανότητα της Εταιρίας να υλοποιεί
αποτελεσματικές λύσεις για προστασία εταιρικών πληροφοριών και συστημάτων σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους.
Β. Συγκριτική Παρουσίαση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2011 και 2010.
Για τη χρήση 2011 η Εταιρία σημείωσε πρόοδο στους περισσότερους οικονομικούς τομείς,
ποσοτική και κυρίως ποιοτική.
Συγκεκριμένα τα έσοδα πωλήσεων το 2011 ήταν σε ενοποιημένη βάση 10,035 εκ €
αυξανόμενα κατά 2,72% έναντι του 2010, ενώ για την Μητρική αντίστοιχα ανήλθαν σε 9,734
εκ € αυξανόμενα κατά 4,11%. Το 2011 τα μικτά κέρδη σε ενοποιημένη βάση ήταν 2,578 εκ €
έναντι 2,540€ εκ την προηγούμενη περίοδο, με διατήρηση του ιδίου επιπέδου μικτού
κέρδους (26%).
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Το EBITDA στη χρήση 2011 αυξήθηκε σε ενοποιημένη βάση κατά 16% περίπου
ανερχόμενο στα 727,4 χιλ € έναντι 622 χιλ € την προηγούμενη χρήση, ενώ για την Μητρική
αυξήθηκε κατά 17% ανερχόμενο στα 752,1 χιλ € έναντι 637,7 χιλ €.
Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων ήταν σε
ενοποιημένη βάση θετικό με κέρδη 109,1 χιλ € έναντι 68,6 χιλ. € το 2010 σημειώνοντας
αύξηση 59%, ενώ για την Μητρική ήταν κέρδη 139,3 χιλ € έναντι 95,2 χιλ € σημειώνοντας
αύξηση 46%.
Το αποτέλεσμα προ φόρων το 2011 σε επίπεδο μητρικής ήταν θετικό με κέρδη προ φόρων
12,2 χιλ € έναντι του 2010 που είχε ζημίες προ φόρων 6,7 χιλ €, ενώ σε επίπεδο Ομίλου
μειώθηκαν κατά 57% οι ζημιές στα 17,66 χιλ € έναντι των αρνητικών αποτελεσμάτων 41,65
χιλ € του 2010.
Επετεύχθη περιορισμός ορισμένων κατηγοριών δαπανών, π.χ. μείωση των εξόδων
Διοίκησης κατά περίπου 13% σε ενοποιημένη βάση, ενώ άλλες κατηγορίες δαπανών που
συνδέονται με την επενδυτική και αναπτυξιακή δραστηριότητα (π.χ. νέες προσλήψεις)
αυξήθηκαν.
Το χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε κατά 40,6 χιλ € για τον Όμιλο και κατά 44 χιλ € για
την Εταιρία (59% και 46% αντίστοιχα). Αυτό οφείλεται στις αυξήσεις του επιτοκίου
χορηγήσεων της ΕΚΤ κατά το 2011 και στην μείωση ρευστότητας των Ελληνικών εταιριών
λόγω της ύφεσης στην Ελλάδα. Η Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων σε ενοποιημένη βάση
αυξήθηκε από 132 ημέρες το 2009, σε 161 το 2010 και σε 172 ημέρες την 31/12/11,
αντανακλώντας τη στενότητα ρευστότητας των πελατών.
Η Εταιρία κατόρθωσε και στη χρήση 2011 μέσω των συστημάτων ελέγχου πιστοληπτικής
ικανότητας των πελατών, να διατηρήσει τις επισφάλειες σε χαμηλά επίπεδα (περίπου στο
0,5 % των εσόδων) και πέτυχε να διατηρήσει τους δείκτες άμεσης και γενικής ρευστότητας
της Εταιρίας και του Ομίλου θετικούς και στα ίδια επίπεδα με το 2010. Ειδικότερα, στις
31/12/2011 ο δείκτης γενικής ρευστότητας σε ενοποιημένη βάση ανέρχεται στο 1,5 και για
την μητρική στο 1,3, ενώ ο δείκτης άμεσης ρευστότητας ανέρχεται στο 1,3 και 1,4
αντίστοιχα.
Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τις δυσμενείς συνθήκες ύφεσης που επικρατούν, η
Εταιρία εντάχθηκε εξ’ αρχής και παραμένει ενταγμένη μετά και την αξιολόγηση της 8/9/2011,
στις «Strongest Companies in Greece» της ICAP Group, ως μία μεταξύ των ισχυρότερων
επιχειρήσεων σε όρους υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων αυτών είναι ο σεβασμός που
έμπρακτα επιδεικνύουν προς τον οποιοδήποτε συναλλασσόμενό τους προμηθευτή, πελάτη,
τράπεζα, αλλά και προς τους εργαζομένους τους. Η Icap Group αναγνωρίζεται από την
Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων. Η
Εταιρία επίσης διατήρησε πολύ ισχυρή αξιολόγηση και από τον οίκο Dun & Bradstreet
(D&B) τον παγκόσμιο ηγέτη στη παροχή πληροφόρησης για επιχειρήσεις, αλλά και από
τους προμηθευτές της.
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Γ. Σημαντικές εξελίξεις κατά το 2011
1) Ανάπτυξη πελατολογίου, νέες συνεργασίες, νέα προϊόντα & υπηρεσίες
Ο Όμιλος κατά το 2011 απέκτησε 172 νέους πελάτες στο εσωτερικό και εξωτερικό μεταξύ
των οποίων εταιρίες τηλεπικοινωνιών, χρηματοπιστωτικού τομέα, πληροφορικής κ.α.
Σημαντικοί νέοι πελάτες περιλαμβάνουν τους ΕFG EUROBANK, Ειδησεοφωνική Ελλάς
Α.Ε.Ε. (Newsphone S.A.), PROTON BANK, ΕΤΕΑΝ ΑΕ, PIRAEUS BANK ROMANIA SA,
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, CYTA EΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΕ, INNOVA SOLUTIONS
AD (Βουλγαρία), MISSIRIAN A.E., ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, INTERCOMP MARKETING
LTD, PIRAEUS BANK (CYPRUS) LIMITED, COSMOTE ROMANIA MOBILE TELECO.SA,
HSBC ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ., CREDICOM CONSUMER FINANCE BANK,
ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Π.Ε, Ο.Π.Α.Π. ΑΕ, ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΕ, CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
ΝΙΚΑΣ Π.Γ. ΑΒΕΕ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ, ERICSSON HELLAS SA,
INTERCOMP MARKETING LTD, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, PRENECON AE,
QUINTANA SHIP MANAGEMENT LTD, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS AEBE, BRINK'S AVIATION
SECURITY SERVICES SΑ, TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕ,
INTERNATIONAL ΑΕΒΕ, Α.Κ.Ε.Π. ΑΕ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΕΕ, NEW
HORIZONS LTD κ.α.
Στα πλαίσια διαρκούς εκμετάλλευσης των επιχειρηματικών ευκαιριών που παρουσιάζονται,
η Εταιρία επεκτείνεται σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, κυρίως στον τομέα των Cloud
Computing Services και του Virtualization.
Εντείνει την προσπάθεια πωλήσεων σε πελάτες εξωτερικού με έμφαση σε υπηρεσίες
υψηλής εξειδίκευσης και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης. Αξιοσημείωτη τέτοια εξέλιξη κατά τη χρήση του 2011, ήταν ότι η Εταιρία σύναψε
νέα συνεργασία με το Διεθνή Οίκο Πληροφορικής RED HAT για παροχή υπηρεσιών
εκπαίδευσης σε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα (Linux κλπ).
2) Επενδυτικά - επιχειρησιακά προγράμματα το 2011: Εξωστρέφεια, Συνεργασίες
με ΑΕΙ
Η εταιρία διοργάνωσε το 2011 και το 2012 το Virtualization & Cloud Computing Forum στην
Αθήνα και την Λευκωσία, με εξαιρετική επιτυχία. Κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις αυτές
συμμετέχουν περισσότερα από 800 στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που
δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της Ελληνικής και Κυπριακής
οικονομίας. Παρουσιάζονται μεταξύ άλλων στοιχεία για την εδραίωση και εξάπλωση της
χρήσης τεχνολογίας Virtualization & Cloud Computing, οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο και
πώς αξιοποιείται από επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους.
Στα πλαίσια της εξωστρεφούς ανάπτυξης η Εταιρία διοργανώνει στο εξωτερικό
ενημερωτικές ημερίδες σε τομείς όπου κατέχει ηγετική θέση, τεχνογνωσία και εξειδίκευση.
Το 2011 έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις στην Κύπρο και την Μάλτα. Επίσης το 2011 η Εταιρία
εκπόνησε ολοκληρωμένο επενδυτικό-επιχειρηματικό σχέδιο για εξωστρεφή ανάπτυξη,
συνολικού ύψους 245 χιλ € που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ –
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ. Εγκρίθηκε επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 113 χιλ € με χρηματοδότηση
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51 χιλ € περίπου. Εντός του 2011 ξεκίνησε η υλοποίηση δράσεων του σχεδίου αυτού ενώ το
μεγαλύτερο μέρος του θα υλοποιηθεί εντός του 2012.
Επίσης, τον Ιούλιο 2011 η Εταιρία κατάρτισε και υπέβαλε επιχειρηματικό σχέδιο από κοινού
με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την εταιρία CAMBO Industries
για ανάπτυξη μιας νέας καινοτόμου ευρυζωνικής υπηρεσίας της ΕΜ Βronet,
για
επιχορήγηση στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ <<Συνεργασία>>. Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης δεν έχουν ακόμα κοινοποιηθεί.
3) Επενδύσεις στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση προσωπικού στις
νέες τεχνολογίες και δεξιότητες
H Εταιρία πιστεύοντας στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης προσωπικού, ακόμα και σε
περίοδο οικονομικής ύφεσης, επένδυσε το 2011 περίπου 20 χιλιάδες ευρώ για την
επαγγελματική κατάρτιση προσωπικού της και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και
σύγχρονες δεξιότητες, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητάς της και τη διατήρηση της ηγετικής θέσης στην αγορά. Προς αυτή την
κατεύθυνση, η Εταιρία προσπαθεί να αξιοποιεί στο μέγιστο πρόσθετους χρηματοδοτικούς
πόρους από επενδυτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ και του ΟΑΕΔ.
Η Εταιρία υπέβαλε τον Απρίλιο του 2011 αίτηση επιχορήγησης προγράμματος εκπαίδευσης
των εργαζομένων της στον ΟΑΕΔ, μέσω του προγράμματος «διαρθρωτικής προσαρμογής
επιχειρήσεων» συνολικού ύψους 92 χιλιάδων ευρώ το οποίο εγκρίθηκε στο σύνολό του, και
το οποίο στοχεύει να υλοποιήσει εντός του 2012 και του 2013.
Η Εταιρία εντάχθηκε σε πρόγραμμα επιχορήγησης του εργοδοτικού κόστους από τον
Νοέμβριο 2010, αναλαμβάνοντας τις αναγκαίες σχετικές δεσμεύσεις για δεκαοκτώ μήνες,
που τηρήθηκαν μέχρι σήμερα.
Ο αριθμός των ατόμων που απασχολεί πλήρως η Εταιρία αυξήθηκε σημαντικά. Οι μισθωτοί
στο τέλος του 2011 ήταν 44 άτομα για τον Όμιλο (από 38 στο τέλος του 2010), ενώ στην
Εταιρία αυξήθηκε σε 30 άτομα (από 29 στο τέλος του 2010).
Δ. Στόχοι, Σκοποί και εκτιμήσεις για τη χρήση 2012
Η Εταιρία πιστεύει ότι είναι καλά τοποθετημένη ώστε να εκμεταλλευθεί ευκαιρίες που
παρουσιάζονται σε περιόδους ύφεσης όπως αυτή που διανύει η Ελληνική οικονομία, και να
συνεχίσει να αναπτύσσεται λόγω του αντικειμένου της.
Βασικός στόχος παραμένει η επέκταση στρατηγικών συνεργασιών με σημαντικούς εταίρους
(πελάτες, προμηθευτές, στρατηγικούς επενδυτές) εντός και εκτός Ελλάδος, η παροχή
ποιοτικών λύσεων και υπηρεσιών, η συνέχιση των επενδύσεων για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν απήχηση στην αγορά.
Στο 2012 η Εταιρία στοχεύει να βελτιώσει τα έσοδα της και την λειτουργική κερδοφορία της,
με αύξηση μικτού περιθωρίου κέρδους, καλύτερο product mix, εντείνοντας την προσπάθεια
διαχείρισης χρηματοπιστωτικών κινδύνων και διατηρώντας προσεκτικό χρηματοδοτικό
προγραμματισμό.
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Η Εταιρία θα συνεχίσει να επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη λύσεων, προϊόντων και
υπηρεσιών, όπως αυτά που σταδιακά εισάγει στην αγορά η EM Bronet. Επί σειρά ετών η
Εταιρία δαπανά για τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη ποσά που αντιστοιχούν σε 4%-5%
των ετησίων εσόδων της και σκοπεύει να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση,
επιδιώκοντας να εξασφαλίσει πηγές συγχρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους.
Η ανάπτυξη, εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της, η δυνατότητα της
να προσελκύει και να διατηρεί ικανά στελέχη παραμένουν στόχοι υψηλής προτεραιότητας.
Το 2012 η εταιρία σκοπεύει να επεξεργαστεί και να υιοθετήσει πολιτική διαχείρισης και
ανάπτυξης δυναμικού σε συνδυασμό με εκπαίδευση, και υιοθετώντας νέο τεκμηριωμένο
σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης σε σχέση με στοχοθέτηση.
Στρατηγικός στόχος της Εταιρίας παραμένει η προσέλκυση σημαντικών νέων κεφαλαίων
που θα της επιτρέψει να εκμεταλλευτεί καλύτερα τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται και να επεκταθεί γεωγραφικά σε νέες ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές.
Έχοντας αποκτήσει ισχυρή τεχνογνωσία σε τομείς υψηλής ζήτησης όπως το
Virtualization και Cloud Computing και παρέχοντας νέα ελκυστικά προϊόντα και υπηρεσίες,
θέλει να παραμείνει η κορυφαία επιλογή για την παροχή αξιόπιστων λύσεων πληροφορικής
σε σημαντικούς πελάτες που περιλαμβάνουν μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς όπως
τράπεζες, τηλεπικοινωνίες και Δημόσιους φορείς.

Άγιος Δημήτριος, 27 Μαρτίου 2012
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος
Δρ. Δημήτριος Α. Παπαντωνίου
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας
«PERFORMANCE
TECHNOLOGIES
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και
ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2011, τις εταιρικές και
ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων
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 εταιρικές και τις
ενοποιημένες 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 εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι
επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και
των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση
και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14321
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Σημ.
31/12/2011
31/12/10
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Υπεραξία επιχείρησης
9.1
6.165,57
6.165,57
3

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Μείον: Ίδιες Μετοχές
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους
ιδιοκτήτες της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Κρατικές επιχορηγήσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές
υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2010

0,00

0,00

9.2
9.2
9.3

430.064,48
1.910.850,81
0,00

572.276,05
1.910.468,94
0,00

422.499,88
1.910.096,67
839.814,74

559.737,63
1.909.298,80
839.814,74

9.4
9.5

27.600,00
26.075,46
2.400.756,32

27.600,00
24.357,46
2.540.868,02

27.600,00
20.961,47
3.220.972,76

27.600,00
19.667,47
3.356.118,64

9.6
9.7
9.8
9.9

646.451,58
4.716.042,56
239.959,41
538.783,62
6.141.237,17
8.541.993,49

601.076,10
4.303.323,29
501.342,71
363.774,67
5.769.516,77
8.310.384,79

589.708,89
4.610.141,14
268.289,13
491.785,05
5.959.924,21
9.180.896,97

529.865,20
4.145.590,12
365.656,16
235.279,24
5.276.390,72
8.632.509,36

9.10

1.172.697,00

1.172.697,00

1.172.697,00

1.172.697,00

9.11
9.14
9.12
9.13

759.656,80
-19.392,90
250.716,53
797.956,42

759.656,80
-19.392,90
250.716,53
815.612,51

759.656,80
-19.392,90
250.716,53
1.031.199,56

759.656,80
-19.392,90
250.716,53
1.035.567,88

9.15

2.961.633,85
0,00
2.961.633,85

2.979.289,94
0,00
2.979.289,94

3.194.876,99
0,00
3.194.876,99

3.199.245,31
0,00
3.199.245,31

9.16
9.17
9.18
9.19
9.20

142.993,22
267.509,50
728.190,00
80.000,00
152.557,04
1.371.249,76

138.756,04
334.231,11
888.245,01
80.000,00
157.861,45
1.599.093,61

128.965,44
267.509,50
728.190,00
80.000,00
218.605,66
1.423.270,60

124.329,90
334.231,11
888.245,01
80.000,00
202.014,97
1.628.820,99

9.21
9.22
9.23
9.24

2.477.797,31
248.667,38
322.590,18
1.000.000,00

1.888.062,03
314.330,59
367.678,61
979.999,99

2.924.048,66
184.734,24
293.911,47
1.000.000,00

2.193.210,83
102.220,33
347.081,89
979.999,99

9.25

160.055,01
4.209.109,88
5.580.359,64

181.930,02
3.732.001,24
5.331.094,85

160.055,01
4.562.749,38
5.986.019,98

181.930,02
3.804.443,06
5.433.264,05

8.541.993,49

8.310.384,79

9.180.896,97

8.632.509,36
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4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 01/01/2011 - 31/12/2011
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €

Σημ.

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα έρευνας

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Αποτέλεσμα προ φόρων
χρηματοδοτικών & επενδυτικών
αποτελεσμάτων

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/131/12/2011

1/131/12/2010

1/131/12/2011

1/131/12/2010

10.035.395,04
7.457.622,28
2.577.772,76
236.398,59
1.589.035,44
687.804,34
428.149,60

9.769.348,59
7.229.306,38
2.540.042,21
265.239,42
1.593.097,07
790.063,30
353.512,31

9.734.458,42
7.533.920,42
2.200.538,00
220.916,91
1.244.054,51
609.980,71
428.149,60

9.350.384,71
7.202.809,87
2.147.574,84
255.270,38
1.279.989,28
674.178,16
353.512,31

109.181,97

68.608,95

139.270,09

95.165,47

Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας

10.7

128.496,08

103.565,17

127.047,72

101.903,11

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)

10.8

-19.314,11
-1.658,02
-17.656,09

-34.956,22
6.697,58
-41.653,80

12.222,37
16.590,69
-4.368,32

-6.737,64
10.208,47
-16.946,11

-17.656,09
0,00
-17.656,09

-41.653,80
0,00
-41.653,80

-4.368,32
0,00
-4.368,32

-16.946,11
0,00
-16.946,11

0,00

0,00

0,00

0,00

-17.656,09

-41.653,80

-4.368,32

-16.946,11

-17.656,09
0,00
-17.656,09

-41.653,80
0,00
-41.653,80

-4.368,32
0,00
-4.368,32

-16.946,11
0,00
-16.946,11

727.405,86

622.068,79

752.104,16

637.696,10

-0,0045

-0,0107

-0,0011

-0,0044

Κέρδη μετά από φόρους αποδιδόμενα
σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από
φόρους
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά
από φόρους
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά
από φόρους αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσμάτων &
αποσβέσεων (EBITDA)
Βασικά κέρδη ανά μετοχή μετά από
φόρους (σε €)

10.9
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5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε €
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

16

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 31/12/2011

1/1 31/12/2010

1/1 31/12/2011

1/1 31/12/2010

-19.314,11

-34.956,22

12.222,37

-6.737,64

618.223,89
4.237,18

553.459,84
-40.611,37

612.834,07
4.635,54

542.530,63
-25.383,58

-93.882,73
129.127,28

-103.016,53
103.861,71

-93.725,96
127.522,15

-102.989,97
102.173,09

-45.375,48
-153.053,97
785.332,90

-54.983,59
-906.922,21
1.092.776,57

-59.843,69
-368.477,99
1.040.065,48

-55.391,79
-554.949,94
1.080.991,59

-129.127,28
-283.466,88

-103.861,71
-374.177,17

-127.522,15
-253.355,39

-102.173,09
-352.605,86

812.700,80

131.569,32

894.354,43

525.463,44

0,00
-476.394,19

0,00
-506.700,38

0,00
-476.394,19

-355.440,00
-506.700,38

1,15
631,20

4.069,90
296,54

1,15
474,43

4.069,90
269,98

-475.761,84

-502.333,94

-475.918,61

-857.800,50

3.300.000,01
-3.461.930,02

3.189.404,60
-2.991.096,67

3.300.000,01
-3.461.930,02

3.160.237,95
-2.961.930,02

-161.930,01

198.307,93

-161.930,01

198.307,93

175.008,95
363.774,67
538.783,62

-172.456,69
536.231,36
363.774,67

256.505,81
235.279,24
491.785,05

-134.029,13
369.308,37
235.279,24
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6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
6.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Ποσά σε €
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων
1.1.2010

Μετοχικό
κεφάλαιο

Ίδιες
Μετοχές

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

1.172.697,00

-19.392,90

759.656,80

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
θυγατρικών
που
αναλογούν
στον όμιλο

218.206,78

-10.920,22

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποτελέσματα
εις νέον

Ίδια κεφάλαια
αποδιδόμενα
στους
μετόχους της
μητρικής

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

ΣΥΝΟΛΟ
ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

900.696,28

3.020.943,74

0,00

3.020.943,74

-41.653,80

-41.653,80

19.392,90

-19.392,90

0,00

13.116,85

-13.116,85

0,00

0,00

10.920,22

-10.920,22

0,00

0,00

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την
περίοδο 1.1 - 31.12.2010

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
περιόδου μετά από φόρους
Αναγνώριση αποθεματικού για ίδιες
μετοχές της χρήσης 2009 λόγω
έγκρισής τους από την τακτική Γ.Σ.
Αναγνώριση των αποθεματικών της
χρήσης 2009 λόγω έγκρισής τους
από την τακτική Γ.Σ.
Αποτέλεσμα (αναγνωρισμένο)
θυγατρικών
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων
31.12.2010
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων
1.1.2011

-41.653,80

0,00

0,00

1.172.697,00

-19.392,90

759.656,80

250.716,53

0,00

815.612,51

2.979.289,94

0,00

2.979.289,94

1.172.697,00

-19.392,90

759.656,80

250.716,53

0,00

815.612,51

2.979.289,94

0,00

2.979.289,94

-17.656,09

-17.656,09

797.956,42

2.961.633,85

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την
περίοδο 1.1 - 31.12.2011

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
περιόδου μετά από φόρους
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων
31.12.2011

1.172.697,00

-19.392,90

759.656,80

250.716,53
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0,00

-17.656,09
0,00

2.961.633,85
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6.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ποσά σε €
Υπόλοιπα Ιδίων
Κεφαλαίων 1.1.2010
Μεταβολή Ιδίων
Κεφαλαίων για την
περίοδο 1.1 - 31.12.2010
Συγκεντρωτικά Συνολικά
Έσοδα περιόδου μετά από
φόρους
Αναγνώριση αποθεματικού
για ίδιες μετοχές της χρήσης
2009 λόγω έγκρισής τους
από την τακτική Γ.Σ.
Αναγνώριση των
αποθεματικών της χρήσης
2009 λόγω έγκρισής τους
από την τακτική Γ.Σ.
Υπόλοιπα Ιδίων
Κεφαλαίων 31.12.2010
Υπόλοιπα Ιδίων
Κεφαλαίων 1.1.2011
Μεταβολή Ιδίων
Κεφαλαίων για την
περίοδο 1.1 - 31.12.2011
Συγκεντρωτικά Συνολικά
Έσοδα περιόδου μετά από
φόρους
Υπόλοιπα Ιδίων
Κεφαλαίων 31.12.2011

Μετοχικό
κεφάλαιο

1.172.697,00

Ίδιες
Μετοχές

-19.392,90

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

759.656,80

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

ΣΥΝΟΛΟ
ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

218.206,78

1.085.023,74

3.216.191,42

-16.946,11

-16.946,11

19.392,90

-19.392,90

0,00

13.116,85

-13.116,85

0,00

1.172.697,00

-19.392,90

759.656,80

250.716,53

1.035.567,88

3.199.245,31

1.172.697,00

-19.392,90

759.656,80

250.716,53

1.035.567,88

3.199.245,31

-4.368,32

-4.368,32

1.031.199,56

3.194.876,99

1.172.697,00

-19.392,90
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7
7.1

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων.
Γενικές πληροφορίες

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ετήσιες εταιρικές & ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. και των θυγατρικών της (Όμιλος
PERFORMANCE TECHNOLOGIES) της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 οι
οποίες εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 27 Μαρτίου 2012.
Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») είναι η Μητρική Εταιρεία του ομίλου
PERFORMANCE TECHNOLOGIES (εφεξής «ο Ομιλος»). Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Ελλάδα, στο Δήμο
Αγίου Δημητρίου Αττικής, στο κτίριο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 338. Ο διαδικτυακός τόπος του Ομίλου
είναι στην διεύθυνση www.performance.gr
Η δομή του ομίλου κατά την 31.12.2011 είχε ως εξής:
Επωνυμία
PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΕ
PETABYTE SOLUTIONS AE

Χώρα
Εγκ/στασης

Δραστηριότητα

Ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
ενοποίησης

Ελλάδα
Ελλάδα

Πληροφορική
Πληροφορική

Μητρική
100,00%

Ολική
Ολική

PERFORMANCE TECHNOLOGIES
(CYPRUS) LIMITED
PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG
AD

Κύπρος

Πληροφορική

100,00%

Ολική

Βουλγαρία

Πληροφορική

100,00%

Ολική

PERFORMANCE TECHNOLOGIES
(Romania) SRL

Ρουμανία

Πληροφορική

100,00%

Ολική

Οι εταιρίες PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG AD και PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Romania)
SRL είναι θυγατρικές της κυπριακής θυγατρικής εταιρείας PERFORMANCE TECHNOLOGIES (CYPRUS)
LTD.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε Σώμα στη συνεδρίαση της 16
Μαρτίου 2009, είναι η ακόλουθη:
Παπαντωνίου Αντ. Δημήτριος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό
μέλος
Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος
Εκτελεστικό – Μη Ανεξάρτητο μέλος
Μη εκτελεστικό – εκπρόσωπος μειοψηφίας
Μη εκτελεστικό – Ανεξάρτητο μέλος

Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας
Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας
Παπαδόπουλoς Νικ. Ιωάννης
Δήμας Παναγ. Σταύρος

7.2

ης

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της 31ης Δεκεμβρίου 2011, έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων
(I.F.R.I.C.) της IASB.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και
κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από την
διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται
κατάλληλο.
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7.2.1

Νέα Πρότυπα & Διερμηνίες

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2011 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της
Εταιρείας και του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2011
ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο 2009) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/20.07.2010)
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε
συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (governments - related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του
συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να
γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη
δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την
γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα
μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι
ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Ομίλου.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Δεκεμβρίου 2009, L 347/24.12.2009)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα
πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής
για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας για ένα
συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους και πρέπει να
ταξινομούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης, εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα,
δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της
ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει
καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου διότι δεν έχουν συναφθεί τέτοιου
είδους συναλλαγές.

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου 2010, L 166/01.07.2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει στις οντότητες που εφαρμόζουν πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ περιορισμένες
εξαιρέσεις από συγκεκριμένες συγκριτικές γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με την εύλογη αξία και τον
κίνδυνο ρευστότητας. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και
του Ομίλου καθώς έχουν ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ.
ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποιημένη) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο
Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδραση τους»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/20.07.2010)
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Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις και ειδικώτερα όταν η οικονομική οντότητα
υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των
εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική
οντότητα να αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η
παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Ομίλου.
ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2010, L 193/24.07.2010)
Η Διερμηνεία αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό που θα υιοθετήσει η οικονομική οντότητα που εκδίδει
συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονίσει, το σύνολο ή μέρος, μιας
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 149/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Φεβρουαρίου 2011, L 46/19.02.2011)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων εξέδωσε τον Μάιο του 2010 τροποποιήσεις σε
7 υφιστάμενα πρότυπα και διερμηνείες. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν
έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
Οι σημαντικότερες απαιτήσεις των τροποποιήσεων αυτών είναι οι εξής:

ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις: (α) όταν αλλάζει μία λογιστική πολιτική στην περίοδο που
καλύπτεται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, (β) για τη χρήση της εύλογης
αξίας με βάση τις προηγούμενες Γ.Π.Λ.A. ως τεκμαιρόμενου κόστους και (γ) για τη δυνατότητα χρήσης της
λογιστικής αξίας των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων ως τεκμαιρόμενου κόστους κατά την
ημερομηνία μετάβασης από εταιρείες που υπόκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις (rate regulations operations) .
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος
που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την αποτίμηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική
αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας
επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών
και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν
χρηματοοικονομικών μέσων.

πολλαπλές

διευκρινίσεις
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ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε
στις σημειώσεις.
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την
αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση
με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με αποτιμήσεις
στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο
πρόσφατη ετήσια έκθεση.
ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της αποτίμησης της
επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας πελατών.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου
2012 και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά
είναι
υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2012. Η Εταιρεία και ο Όμιλος
δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα πρότυπα αυτά και εκτιμά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεμβρίου 2011, L 305/23.11.2011)
Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονομικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται με τις μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και το αποτέλεσμα των κινδύνων αυτών στην οικονομική θέση μιας οντότητας.
Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά με τις μεταβιβάσεις,
ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η Εταιρεία και ο
Όμιλος δεν αναμένουν ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για
την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου
θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη
λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του
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ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9
νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί
εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.
ΔΠΧΠ 13 «Αποτίμηση της εύλογης αξίας»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την αποτίμηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν
διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα
πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την
αποτίμηση 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 αποτιμούνται στην εύλογη αξία και όχι
μόνο τα χρηματοοικονομικά. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 13 νωρίτερα
διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα
εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012.
Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες να
ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων, ώστε να
φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη περίοδο .
Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εφαρμόσουν αυτή την τροποποίηση από την ημέρα που τίθεται σε εφαρμογή και
δεν αναμένει (αναμένουν) να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος»
Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.
Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με ένα
περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου με τη χρήση ή μέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να
εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό
στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία
παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής
αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν
αναμένουν ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια
εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα
(προγράμματα καθορισμένων παροχών) («μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές
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τις αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή
πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις
επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα
αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Η Εταιρεία και ο Όμιλος
δεν αναμένουν ότι η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος απογύμνωσης κατά το Στάδιο Παραγωγής ενός Ορυχείου Επιφανείας»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη δραστηριότητα
απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να αποκτηθεί πρόσβαση σε
μεταλλευτικά κοιτάσματα. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 και
τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 και ΔΛΠ 28. Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα
εφαρμοστούν και τα πέντε. Τα πρότυπα αυτά και οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να εφαρμοστούν νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο . Ο Όμιλος
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι
σημαντικότερες απαιτήσεις των προτύπων είναι οι εξής:
ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27
«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς
επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η
οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο
κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».
ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις
σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός 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 ΔΠΧΑ 11.
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις
απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαμβάνονται στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10
στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα
για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
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μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του
ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες»
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Χρηματοοικονομική Παρουσίαση των Συμφερόντων σε Κοινοπραξίες»
και τη Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες - μη νομισματικές συνεισφορές από
κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 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.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις συμφερόντων σε άλλες οντότητες»
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας,
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που
σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και
μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να
προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το
ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.

7.2.2

Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί από τη Διοίκηση τον
σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά
εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από
αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται από τη Διοίκηση συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία
του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για
μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση του Ομίλου, πέραν αυτών που συνδέονται με εκτιμήσεις οι
οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια, και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:
Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων
Η Διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως
διακρατούμενη ως τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούμενες ως
τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα το κατά πόσο ο
Όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Ο Όμιλος κατηγοριοποιεί τις
επενδύσεις ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία
βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών
των επενδύσεων. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν
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διαθέσιμες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή
στη ζημιά στους λογαριασμούς της διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων. Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση.
Εκτιμήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις
σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι
οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της
οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή
περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με
την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο όμιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση,
βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και
σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις
προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.
Εκτίμηση απομείωσης
Ο Όμιλος ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν απομείωση και ερευνά τα γεγονότα ή τις
συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης, όπως για παράδειγμα μια σημαντική δυσμενής
αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μια απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας ή ενός λειτουργικού τομέα. Ο
καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της αντίστοιχης μονάδας, η οποία εκτιμάται
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Όταν υπάρχει η διαθέσιμη
πληροφόρηση χρησιμοποιείται και η μέθοδος των πολλαπλάσιων συντελεστών (multiples) της αγοράς
προκειμένου να διασταυρωθούν τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την μέθοδο των
προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Κατά την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, ο όμιλος βασίζεται σε μια
σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα,
μελλοντικά εταιρικά σχέδια καθώς και δεδομένα της αγοράς (στατιστικά και μη).
Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας, η μέτρηση της απομείωσης
απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο ή ασώματο περιουσιακό στοιχείο. Σε
αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμιακών ροών η οποία αναφέρεται παραπάνω
από ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.
Επιπλέον ετησίως ελέγχονται για τυχόν απομείωση άλλα αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία με
καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το άθροισμα
των μη προεξοφλημένων ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο.
Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μια μέθοδο
εύλογης αξίας όπως τις προεξοφλημένες ταμιακές ροές.
Ο Όμιλος ετησίως ελέγχει για απομείωση της υπεραξίας. Τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας
ταμειακών ροών έχουν καθοριστεί βασιζόμενα σε υπολογισμούς της αξίας χρήσης. Αυτοί οι υπολογισμοί
απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων.
Φόροι εισοδήματος
Οι εταιρίες του Ομίλου υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από τις φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό των
προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και
υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών της επιχείρησης. Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού
ελέγχου βασιζόμενος σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν
το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά
αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις
προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται.
Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις
για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία του
Ομίλου σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών.
Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους
πιστωτικού κινδύνου (χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το
ποσό της απαίτησης, θέση σε πτωχευτική διαδικασία), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται
ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.
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Ενδεχόμενα γεγονότα
Ο Όμιλος δεν εμπλέκεται σε σημαντικές δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία
των εργασιών του.
Η Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δεν ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική
θέση του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2011.
Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις
είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις για τις πιθανές συνέπειες και διερμηνείες σχετικά
με τους νόμους και τους κανονισμούς.
Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων του Ομίλου στο μέλλον.
7.2.3
7.2.3.1

Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών
Γενικά

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

Ενοποίηση και επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

Θυγατρικές
Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες ο όμιλος έχει τη δύναμη να ελέγχει τις χρηματοοικονομικές και
επιχειρηματικές πολιτικές. O Όμιλος θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο όταν συμμετέχει με ποσοστό
μεγαλύτερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου.
Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσο ο Όμιλος ασκεί έλεγχο στα δικαιώματα ψήφου μιας άλλης
οικονομικής οντότητας εξετάζεται η ύπαρξη και η τυχόν επίδραση δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία
μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της
μητρικής Εταιρείας όπως επίσης και των οικονομικών οντοτήτων, οι οποίες ελέγχονται από τον Όμιλο με
πλήρη ενοποίηση. Οι θυγατρικές ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την ημερομηνία
κατά την οποία ο Όμιλος αποκτά τον έλεγχο, ενώ παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την
οποία παύει να υπάρχει ο έλεγχος.
Επιπλέον, οι θυγατρικές που έχουν αποκτηθεί είναι υποκείμενες στην εφαρμογή της μεθόδου της αγοράς.
Αυτή περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία όλων των αναγνωρίσιμων περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της θυγατρικής, κατά
την ημερομηνία της απόκτησης, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν συμπεριληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις
της θυγατρικής πριν την απόκτησή της.
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής περιλαμβάνονται
στον ενοποιημένο ισολογισμό στα αναπροσαρμοσμένα ποσά, τα οποία επίσης χρησιμοποιούνται ως βάση
για την μετέπειτα επιμέτρηση τους σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του ομίλου.
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον του κόστους κτήσης πάνω από την εύλογη αξία του μεριδίου
του ομίλου στα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου της αποκτώμενης θυγατρικής κατά την
απόκτησή της. Εάν το κόστος απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων της αποκτώμενης θυγατρικής, η διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στο αποτέλεσμα.
Οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου
να είναι συνεπείς με τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον Όμιλο.
Ενδοεταιρικοί λογαριασμοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και συναλλαγές που δημιουργούν έσοδα
και έξοδα καθώς και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές μεταξύ των εταιριών απαλείφονται κατά την
ενοιποίηση στα στοιχεία του Ομίλου.
Συγγενείς
Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η επενδύτρια επιχείρηση ασκεί ουσιώδη επιρροή και οι οποίες δεν
είναι ούτε θυγατρικές, ούτε κοινοπραξίες.
Ουσιώδης επιρροή είναι η δυνατότητα συμμετοχής στις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές πολιτικές της
επενδυόμενης επιχείρησης, χωρίς όμως να ασκείται έλεγχος πάνω σε αυτές τις πολιτικές. Στην περίπτωση
που μια επενδύτρια επιχείρηση κατέχει άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, ποσοστό 20% και άνω των
δικαιωμάτων ψήφου της επενδυόμενης επιχείρησης, τότε τεκμαίρεται ότι αυτή ασκεί ουσιώδη επιρροή, εκτός
και αν μπορεί να αποδειχτεί καθαρά ότι αυτό δεν συμβαίνει.
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Η ύπαρξη ουσιώδους επιρροής αποδεικνύεται με έναν ή περισσοτέρους από τους εξής τρόπους: α)
Αντιπροσώπευση στο Δ.Σ., β) συμμετοχή στις διαδικασίες χάραξης της πολιτικής, γ) σημαντικές συναλλαγές
μεταξύ επενδύτριας και επενδυόμενης επιχείρησης, δ) ανταλλαγή διευθυντικού προσωπικού, ε) παροχή
ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης.
Οι συγγενείς επιχειρήσεις ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης. Η μέθοδος της καθαρής θέσης είναι μια λογιστική πολιτική κατά την οποία η επένδυση
αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης και αναπροσαρμόζεται μεταγενέστερα ( απεικονίζοντας τις
μεταβολές στα ίδια κεφάλαια της επένδυσης), για τη μεταβολή που επήλθε μετά από την απόκτηση της
επενδύτριας επιχείρησης, στην καθαρή θέση της επενδυόμενης επιχείρησης. Το κέρδος ή η ζημιά της
επενδύτριας επιχείρησης περιλαμβάνει το μερίδιό της, στα αποτελέσματα χρήσης της επενδυόμενης
επιχείρησης.
7.2.3.3

Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα

α) Νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αποτιμώνται με τη χρήση του νομίσματος του
οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα).
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου.
β) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που
υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια της χρήσεως και κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους
θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης
αξίας.
7.2.3.4

Πληροφόρηση κατά Τομέα

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων
επιχειρηματικών τομέων.Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται
προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες
περιοχές.
Οι δραστηριότητες του ομίλου, με δεδομένο ότι είναι ομογενοποιημένες, θεωρούνται ως ένας τομέας.
Γεωγραφικά ο όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία.
7.2.3.5

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Έσοδα: Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν
στην οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.
Το έσοδο επιμετρείται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο
προστιθέμενης αξίας, επιστροφές και κάθε είδους εκπτώσεις. Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να
μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί.
Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως κατά την ενοποίησή τους στα οικονομικά
δεδομένα του Ομίλου.
Αναλυτικότερα, η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Πωλήσεις αγαθών
Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας
των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως με την αποστολή των αγαθών.
Παροχή υπηρεσιών
Το έσοδο από συμβάσεις με προκαθορισμένη τιμή αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της
συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σύμφωνα με τη μέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, το
έσοδο γενικά αναγνωρίζεται βάσει της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και της επίδοσης μέχρι σήμερα
σε ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν.
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Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, το
έσοδο αναγνωρίζεται μόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισμένες δαπάνες είναι ανακτήσιμες.
Το ποσό της τιμής πώλησης που σχετίζεται με συμφωνία για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν
μεταγενέστερα, εγγράφεται σε μεταβατικό λογαριασμό και αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου στην
οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Αυτό το έσοδο περιλαμβάνεται στο κονδύλι «λοιπές υποχρεώσεις».
Σε περιπτώσεις που ίσως μεταβληθούν οι αρχικές εκτιμήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο βαθμός
ολοκλήρωσης αναθεωρούνται. Αυτές οι αναθεωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή μειώσεις των
εκτιμώμενων εσόδων ή δαπανών και εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου στις οποίες οι περιπτώσεις οι
οποίες καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση γνωστοποιούνται από τη διοίκηση.
Έσοδα από μακροχρόνια συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης (customer-related long-term
support / maintenance contracts) αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του συμβολαίου
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί
της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.
Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που πραγματοποιούνται
για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου.
Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
Κόστος δανεισμού
Το κόστος δανεισμού θα αναγνωρίζεται στα έξοδα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται.
7.2.3.6

Υπεραξία επιχείρησης

Η υπεραξία προκύπτει ως διαφορά μεταξύ αξίας κτήσης και εύλογης αξίας των επί μέρους περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών καθώς και από τη
συγχώνευση με απορρόφηση μιας άλλης οικονομικής μονάδας.
Η υπεραξία κατά την απόκτηση των συγγενών εταιρειών, περιλαμβάνεται στην κόστος της επένδυσης. Η
υπεραξία ελέγχεται ετησίως για απομείωση και απεικονίζεται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης. Η
εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται με βάση τις πρόνοιες του ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών
Στοιχείων». Τα κέρδη και οι ζημίες κατά την διάθεση των θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών προσδιορίζονται
λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής υπεραξίας που αντιστοιχεί στην πωληθείσα οικονομική μονάδα.
7.2.3.7

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοπαραγόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία
Πρόκειται για ιδιοπαραγόμενα λογισµικά προγράµµατα που αφορούν νέα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες
που είναι αποτέλεσµα των εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης του Ομίλου. Τα
προγράµµατα αυτά κατά κύριο λόγο προορίζονται για πώληση, αλλά και για την παραγωγή νέων ή
ουσιωδώς βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών, συστηµάτων, µεθόδων ή υπηρεσιών. Οι
πραγματοποιούμενες δαπάνες αφορούν κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής λογισµικού, κόστος αγοράς υλικού
που χρησιμοποιέιται για την ανάπτυξη, αµοιβές και έξοδα προσωπικού, αµοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές
τρίτων και λοιπά διάφορα έξοδα - αναλώσιµα υλικά.
 Κριτήρια αναγνώρισης
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού που προέρχονται από ιδιοπαραγωγή, αναγνωρίζονται
στις Οικονοµικές Καταστάσεις µόνο αν ενσωµατώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου ώστε να καταστεί έτοιμο για
χρήση, εκμετάλλευση ή πώληση.
 Η πρόθεση της επιχείρησης να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο ώστε να το χρησιμοποιεί, να
το εκμεταλλευτεί ή να το πωλεί.
 Η ικανότητά της να το πωλεί ή να το χρησιμοποιεί.
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Η πρόβλεψη ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη.
Η επάρκεια των τεχνικών οικονομικών και άλλων πόρων για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη.
Η ικανότητα του Ομίλου να αποτιμά αξιόπιστα τη δαπάνη που επιρρίπτεται στο άυλο περιουσιακό
στοιχείο κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης. Κατά την αποτίμηση σε ετήσια βάση
περιλαμβάνονται και έξοδα που αφορούν άμεσα και μπορούν να κατανεμηθούν με μία λογική και
συνέπεια, όπως:
 Τα κόστη των υλικών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται ή αναλώνονται για την ανάπτυξη του
άυλου παγίου.
 Οι µισθοί και άλλα σχετικά έξοδα του προσωπικού, που ασχολείται άµεσα στην παραγωγική
διαδικασία του άυλου παγίου.
 Κάθε έξοδο, το οποίο είναι άµεσα αποδοτέο στη δηµιουργία του άυλου παγίου (π.χ. αµοιβές για
την κατοχύρωση ενός νοµικού δικαιώµατος).
 Τα γενικά έξοδα, που είναι αναγκαία για τη δηµιουργία του άυλου παγίου και µπορούν να
κατανεµηθούν σε αυτό, σε µια λογική και σταθερή βάση (π.χ. επιµερισµός απόσβεσης παγίων,
ασφαλίστρων, ενοικίων, φωτισµού, λοιπών υλικών άµεσης ανάλωσης κλπ).

 Δραστηριότητα έρευνας
Όλες οι δαπάνες που διενεργούνται κατά τη δραστηριότητα της έρευνας, για την ανάπτυξη ενός εσωτερικά
δηµιουργούµενου άυλου παγίου στοιχείου, αναγνωρίζονται άµεσα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της
χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Μόνο οι δαπάνες που αφορούν το στάδιο ανάπτυξης µπορούν να
αναγνωριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατο να γίνει σαφής
διαχωρισµός ανάµεσα στα δύο στάδια, τότε όλα τα έξοδα που µπορεί να προκύψουν κατά την ανάπτυξη του
άυλου παγίου στοιχείου, θα αναγνωριστούν στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
∆απάνες που, πριν την αναγνώριση ενός συγκεκριµένου άυλου παγίου στοιχείου, είχαν µεταφερθεί ως
έξοδα στα αποτελέσµατα, δεν κεφαλαιοποιούνται µετά την αναγνώρισή του.
 Δραστηριότητα ανάπτυξης
Η δραστηριότητα ανάπτυξης παρέχει τη δυνατότητα στον Όμιλο, να αποδείξει βάσιµα, ότι θα δηµιουργηθεί
ένα άυλο πάγιο στοιχείο του ενεργητικού.
Προκειµένου να αναγνωριστεί το κόστος, που πραγµατοποιείται κατά το στάδιο της ανάπτυξης, στα
εσωτερικά δηµιουργούµενα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού, η Διοίκηση εκτιµά και
αποδεικνύει σωρευτικά, σε ετήσια βάση, τα εξής:
 Την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου, ώστε να καταστεί έτοιμο για
χρήση ή πώληση.
 Την πρόθεση – απόφαση να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο, ώστε να μπορεί να το διαθέσει
– πωλήσει ή να το ιδιοχρησιμοποιήσει.
 Την ικανότητα πώλησης ή χρήσης του περιουσιακού στοιχείου.
 Τον τρόπο µε τον οποίο θα δημιουργηθούν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη α) από την διάθεση σε ενεργή
αγορά κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του άυλου περιουσιακού στοιχείου και των προϊόντων και
υπηρεσιών που μπορεί αυτό να παράξει και β) τη δυνατότητα χρησιµοποίησης του άυλου περιουσιακού
στοιχείου εντός του Ομίλου καθώς και τη χρησιµότητα του.
 Την επάρκεια τεχνικών, οικονοµικών και άλλων πόρων για την ολοκλήρωση και δυνατότητα διάθεσης ή
ιδιοχρησιμοποίησης εντός του Ομίλου του άυλου περιουσιακού στοιχείου.
 Τη δυνατότητα αξιόπιστης µέτρησης (σύστηµα κοστολόγησης) των εξόδων και γενικά των πόρων που
θα διατεθούν κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξής του άυλου περιουσιακού στοιχείου.
 Μέθοδος αποτίµησης µετά την αρχική αναγνώριση
Μετά την αρχική αναγνώριση, το ∆ΛΠ 38 δίνει τη δυνατότητα επιλογής µίας εκ των παρακάτω δύο μεθόδων
αποτίµησης των άυλων πάγιων στοιχείων του ενεργητικού:
 Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού εµφανίζεται στην αξία κτήσης µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις
και τις τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες, λόγω µείωσης της αξίας του.
 Το εν λόγω άυλο στοιχείο εµφανίζεται στην αναπροσαρµοσµένη αξία του, που είναι η εύλογη αξία του,
κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής µείον τις µεταγενέστερες συσσωρευµένες αποσβέσεις και
τις τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες, λόγω µείωσης της αξίας του.
Ο Όμιλος, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ, εφάρµοσε την πρώτη µέθοδο του ιστορικού κόστους, την
οποία και συνεχίζει.
 Αποσβέσεις
Η µέθοδος απόσβεσης των ιδιοπαραγόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού που
χρησιµοποιείται, είναι η συστηµατική κατανοµή της αποσβέσιµης αξίας κάθε άυλου παγίου του Ομίλου στα
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έτη της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του, η οποία ανέρχεται σε 6 έτη, περίοδο κατά την οποία η Διοίκηση του
Ομίλου εκτιμά ότι θα έχει έσοδα – οικονομικά οφέλη από τη διάθεση ή ιδιοχρησιμοποίηση του άυλου
περιουσιακού στοιχείου.
Αποσβέσιµη αξία κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ είναι η αξία του ιστορικού κόστους µείον την
υπολειµµατική αξία. Η υπολειµµατική αξία θεωρείται ότι είναι µηδενική για όλα τα άυλα στοιχεία του Ομίλου.
∆εδοµένου ότι για τον προσδιορισµό της αποσβέσιµης και της υπολειµµατικής αξίας κάθε άυλου παγίου,
είναι απαραίτητο να έχει εκτιµηθεί η ωφέλιµη ζωή του, η Διοίκηση του Ομίλου έχει λάβει υπ’ όψη της όλους
τους παρακάτω παράγοντες, προκειµένου να προσδιοριστεί η ωφέλιµη ζωή ξεχωριστά για κάθε άυλο
περιουσιακό στοιχείο:
 Η αναµενόµενη χρήση του άυλου περιουσιακού στοιχείου.
 Ο χρόνος ζωής παρεμφερών προϊόντων όπως προκύπτει από πληροφορίες και έρευνα αγοράς που
διεξάγει η Διοίκηση του Ομίλου για την ύπαρξη αυτών.
 Οι τεχνολογικές µορφές απαξίωσης.
 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθώς και η ζήτηση
για προϊόντα και υπηρεσίες που προκύπτουν από τα εν λόγω άυλα περιουσιακά στοιχεία.
 Οι εκτιμώμενες ενέργειες των ανταγωνιστών για δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων.
Λογισμικό
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται
με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 5 με 7 έτη.
Όταν οι λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
7.2.3.8

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις και τυχόν απομείωση της αξίας
τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε αύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων, μόνο αν
πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον Όμιλο και το κόστος τους μπορεί να
αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν γίνονται.
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους
που έχει ως εξής:
- Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων, 10 – 12 χρόνια
- Μηχανολογικός εξοπλισμός, 10 χρόνια
- Μεταφορικά μέσα, 10 χρόνια
- Μηχανογραφικός εξοπλισμός, 5 - 7 χρόνια
- Λοιπός εξοπλισμός, 5 - 10 χρόνια
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία καταρτίσεως οικονομικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων
υπερβαίνουν το ανακτήσιμο ποσό τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα
αποτελέσματα.Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται
και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
Η Διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν η ωφέλιμη ζωή αυτών καταστεί μικρότερη σε σχέση με τις
προηγούμενες εκτιμήσεις ή θα μειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων
που δεν είναι πλέον στρατηγικής σημασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν.
7.2.3.9

Μισθώσεις

Λειτουργικές μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου
καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως
έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μισθώσεις ενσώματων παγίων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της
ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις καταχωρούνται κατά
τη σύναψη της μίσθωσης, με τη χαμηλότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας των μισθωμένων ενσώματων παγίων
και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα κατανέμεται στην υποχρέωση και στο
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χρηματοοικονομικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη
υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα μισθώματα, καθαρή από το χρηματοοικονομικό κόστος,
περιλαμβάνεται στις άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα
σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
7.2.3.10
Έλεγχος μείωσης της υπεραξίας, άϋλων περιουσιακών στοιχείων, ενσώματων
ακινητοποιήσεων
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν,
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν
η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία
απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας
χρήσεως. Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού
στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και
προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού
στοιχείου ενώ αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που
αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο
που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο
χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά.
Με εξαίρεση την υπεραξία επιχείρησης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα επανεκτιμούνται για την
περίπτωση που η ζημιά απομείωσης που είχε αρχικώς αναγνωριστεί δεν υφίσταται πλέον.
7.2.3.11

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων:
α) δάνεια και απαιτήσεις,
β) διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
γ) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την Διοίκηση
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό για τον οποίο το μέσο αποκτήθηκε. Η κατηγορία στην οποία
κατατάσσεται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς ανάλογα με την
κατηγορία στην οποία θα καταχωρηθεί το μέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίμηση
του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου αποτελέσματος είτε στην κατάσταση
αποτελεσμάτων είτε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται με την εφαρμογή της λογιστικής της
ημερομηνίας διακανονισμού.
Η εκτίμηση της απομείωσης γίνεται τουλάχιστον σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών
καταστάσεων είτε όταν υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια ότι κάποιο χρηματοοικονομικό στοιχείο ή ομάδα
χρηματοοικονομικών στοιχείων έχουν υποστεί μείωση της αξίας τους είτε όχι.
Ο Όμιλος καθορίζει εάν ένα συμβόλαιο αγοράς περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο παράγωγο στην συμφωνία.
Το ενσωματωμένο παράγωγο διαχωρίζεται από το κύριο συμβόλαιο και θεωρείται σαν παράγωγο όταν η
ανάλυση δείχνει ότι τα οικονομικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του παράγωγου δεν σχετίζονται με το κύριο
συμβόλαιο.
α) Δάνεια και απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές και
προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά. Δημιουργούνται
όταν ο Όμιλος παρέχει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση
εμπορικής εκμετάλλευσης. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και
κατά την διενέργεια της απόσβεσης.
Για ορισμένες απαιτήσεις πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν απομείωση τους ανά μεμονωμένη απαίτηση
(για παράδειγμα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει
χαρακτηρισθεί εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου
αντικειμενικά στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για απομείωση τους.
32

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1 – 31.12.2011

Οι λοιπές απαιτήσεις ομαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν απομείωση τους στο σύνολο τους.
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που
λήγουν μετά την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισμό ταξινομούνται σαν εμπορικές και άλλες απαιτήσεις
και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.
β) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά
στοιχεία τα οποία ταξινομούνται σαν διαθέσιμα προς πώληση ή δεν πληρούν τα κριτήρια να ταξινομηθούν σε
άλλες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων. Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
εντάσσονται στην κατηγορία αυτήν αποτιμώνται στην εύλογη αξία, εφόσον αυτή μπορεί να προσδιοριστεί
αξιόπιστα, με τις μεταβολές στην αξία τους να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, μετά από τον υπολογισμό
κάθε επίδρασης από φόρους.
Κατά την πώληση ή την απομείωση των διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα σωρευτικά
κέρδη ή ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Σε περίπτωση απομείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζημιών που μεταφέρεται από την καθαρή θέση και
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα συνίσταται στην διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης (μετά την αφαίρεση των
αποπληρωμών κεφαλαίων και των αποσβέσεων) και της εύλογης αξίας μείον κάθε ζημιά απομείωσης που
έχει προηγουμένως αναγνωριστεί.
Οι ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο
κατατασσόμενο ως διαθέσιμο προς πώληση δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων.
Οι ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων περιόδων και
οι οποίες προέρχονταν από απομείωση χρεωστικών τίτλων αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων, εάν η
αύξηση (αναστροφή απομείωσης) σχετίζεται με γεγονότα που συνέβησαν μετά την αναγνώριση της
απομείωσης στην κατάσταση των αποτελεσμάτων.
γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή χρηματοοικονομική υποχρέωση στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά στοιχεία που ταξινομούνται είτε σαν διακρατούμενα για
εμπορικούς σκοπούς είτε προσδιορίζονται από την εταιρεία ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση. Επιπλέον, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
που δεν πληρούν τα κριτήρια για λογιστική αντιστάθμισης ταξινομούνται ως διακρατούμενα για εμπορικούς
σκοπούς.
Εάν ένα συμβόλαιο εμπεριέχει ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα παράγωγα, ο Όμιλος προσδιορίζει
ολόκληρο το σύνθετο συμβόλαιο σαν χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων εκτός και εάν το ενσωματωμένο παράγωγο δεν τροποποιεί σημαντικά τις ταμιακές ροές που
σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούσε το συμβόλαιο ή διαχωρισμός του ενσωματωμένου παραγώγου
(των ενσωματωμένων παραγώγων) από το συμβόλαιο απαγορεύεται.
Ακολούθως της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’
αυτήν την κατηγορία αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που είχαν αρχικώς αναγνωριστεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων δεν μπορούν να αναταξινομηθούν σε άλλη κατηγορία.
Εύλογη αξία
Η εύλογη αξία των επενδύσεων που υφίστανται σε μία ενεργό αγορά αποδεικνύεται από την αναφορά σε
χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του Ισολογισμού. Εάν η αγορά για μία επένδυση δεν είναι ενεργός ο
Όμιλος προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης. Ο σκοπός της χρήσης μιας
τεχνικής αποτίμησης είναι ο καθορισμός της τιμής συναλλαγής που θα προέκυπτε κατά την ημερομηνία
επιμέτρησης για μια συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση παρακινούμενη από συνήθεις επιχειρηματικούς
παράγοντες. Στις τεχνικές αποτίμησης περιλαμβάνεται η χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε καθαρά
εμπορική βάση, η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς συναφούς μέσου, η ανάλυση των
προεξοφλημένων ταμιακών ροών καθώς και μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης.
7.2.3.12

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Η αξία κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων και
ημιτελών περιλαμβάνει, το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα.
Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στην αξία κτήσης των αποθεμάτων.
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Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει
περίπτωση. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας αποθεμάτων που
έχουν απομειωθεί, η απομείωση αυτή αντιλογίζεται.
7.2.3.13

Λογιστική Φόρου Εισοδήματος

Τρέχουσα φορολογία εισοδήματος
Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις
φορολογικές αρχές σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους αναφοράς που δεν έχουν
καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που
εφαρμόζονται στην δημοσιονομική χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων κερδών για την
χρήση.
Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό
έξοδο στα αποτελέσματα.
Αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις
προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα
αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές.
Επιπλέον, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία σε σχέση με την υπεραξία
επιχείρησης.
Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε
θυγατρικές και με συμμετοχές σε κοινοπραξίες εάν η αναστροφή αυτών των προσωρινών διαφορών μπορεί
να ελεγχθεί από την Εταιρεία ενώ αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί το μέλλον.
Επιπροσθέτως, οι φορολογικές ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους καθώς και
φορολογικές πιστώσεις στον Όμιλο αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Καμία αναβαλλόμενη φορολογία δεν αναγνωρίζεται κατά την αρχική αναγνώριση μίας απαίτησης ή
υποχρέωσης σε μία συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγμή της
συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημιά.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή
η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς
θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή
υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται
απευθείας στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την
έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης.
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά
την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει
την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
7.2.3.14

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

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

34

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1 – 31.12.2011

7.2.3.15

Ίδια Κεφάλαια

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι
κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια.
Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την
αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των μετοχών
καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου.
Οι προνομιούχες μετοχές που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά υποχρέωσης αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό
σαν χρηματοοικονομική υποχρέωση, καθαρή από το κόστος συναλλαγής. Έτσι, η διανομή μερίσματος, για
μετοχές που αναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου στις υποχρεώσεις, αναγνωρίζεται ως δαπάνη τόκων στα
αποτελέσματα.
Τα στοιχεία ενός χρηματοοικονομικού μέσου που α) δημιουργούν χρηματοοικονομική υποχρέωση της
οικονομικής οντότητας και β) παρέχουν ένα δικαίωμα προαίρεσης στον κάτοχο του μέσου να το μετατρέψει
σε συμμετοχικό τίτλο της οικονομικής οντότητας, αναγνωρίζονται ξεχωριστά σαν χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ή συμμετοχικοί τίτλοι.
Αν αποκτηθούν από την Εταιρεία ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι, οι «ίδιες αυτές μετοχές» αφαιρούνται από τα Ίδια
Κεφάλαια. Αν «ίδιες αυτές μετοχές» μεταγενέστερα επανεκδίδονται, το τίμημα που λαμβάνεται (καθαρό από
τα σχετικά κόστη της συναλλαγής και το σχετικό όφελος του φόρου εισοδήματος) περιλαμβάνεται στα ίδια
κεφάλαια που αποδίδονται στους μετόχους.
Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας δεν
αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.
7.2.3.16

Παροχές στο προσωπικό

α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευμένες.
β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο τα προγράμματα καθορισμένων
εισφορών όσο και τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων
καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής
μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των
μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την
ημερομηνία συνταξιοδότησης. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει
την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων, σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν
υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία
αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του
ισολογισμού προεξοφλούνται.
Σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα
κάνουν χρήση αυτών των παροχών δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη
υποχρέωση.
7.2.3.17

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν τραπεζικά δάνεια και λογαριασμούς
υπεραναλήψεως (overdraft), εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις και χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στο
κονδύλι “Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις” καθώς και στο κονδύλι “Λοιπές εμπορικές
υποχρεώσεις”.
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία
του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν ο Όμιλος απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή
ακυρώνεται ή λήγει.
Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων.
Οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις αποτιμώνται στην αρχική αξία μείον το ποσό του
κεφαλαίου των χρηματοοικονομικών εξοφλήσεων.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως αποτιμώνται
στο αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού.
Τα μερίσματα στους μετόχους περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις” , όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται
καθώς και μέσω της διενέργειας αποσβέσεων.
Όταν μία υπάρχουσα χρηματοοικονομική υποχρέωση ανταλλάσσεται με μια άλλη υποχρέωση διαφορετικής
μορφής με τον ίδιο δανειστή αλλά ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης
τροποποιούνται σημαντικά, όπως μία ανταλλαγή ή τροποποίηση, αυτή αντιμετωπίζεται σαν εξόφληση της
αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης. Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές
αξίες αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
7.2.3.18

Δάνεια

Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών του Ομίλου.
Όλα τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που
λαμβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης σχετικά με τον δανεισμό.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος και κάθε διαφορά ανάμεσα
στα έσοδα και την εξόφληση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο του δανεισμού βάσει της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη κάθε
κόστος έκδοσης και κάθε έκπτωση ή υπέρ το άρτιο ποσό στον διακανονισμό.
Τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια όταν συνάπτονται χωρίζονται σε δύο μέρη: το πρώτο αφορά το μέρος
του δανείου και το δεύτερο αντιπροσωπεύει το στοιχείο ιδίων κεφαλαίων του δανείου. Το μέρος που αφορά
το δάνειο αντιπροσωπεύει την υποχρέωση του Ομίλου για μελλοντικές πληρωμές του κουπονιού και την
καταβολή εξόφλησης του κεφαλαίου. Τα στοιχείο ιδίων κεφαλαίων του δανείου αντιπροσωπεύει την αξία του
δικαιώματος που έχουν οι ομολογιούχοι να μετατρέψουν σε κοινές μετοχές της εταιρείας και παρουσιάζεται
στα ίδια κεφαλαία (μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου).
Ο Όμιλος στις 31.12.2011 δεν έχει συνάψει κανένα μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.
7.2.3.19

Λοιπές προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή
οικονομικών πόρων για τον Όμιλο ενώ αυτή μπορεί να εκτιμηθεί και αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης
ή το ποσό της εκροής μπορεί να είναι αβέβαια.
Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης υποχρέωσης που έχει
προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγμα εγγυήσεις προϊόντων, νομικές αντιδικίες ή
επαχθή συμβόλαια.
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης αναγνωρίζονται μόνο εάν ένα λεπτομερές τυπικό πρόγραμμα έχει
αναπτυχθεί και εκτελεστεί, ή η Διοίκηση έχει τουλάχιστον ανακοινώσει τα χαρακτηριστικά του προγράμματος
σ’ αυτούς που πρόκειται να επηρεαστούν από αυτό.
Προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές.
Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για τον διακανονισμό μιας πρόβλεψης αναμένεται να
αποζημιωθεί από κάποιο άλλο μέρος, η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν, είναι κατ’ ουσία
βέβαιο ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονομική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή
αντιμετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζημίωση δεν
υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης.
Το έξοδο σχετικά με μία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, καθαρό από το ποσό που
αναγνωρίστηκε για την αποζημίωση.
Μια πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηματιστεί πρόβλεψη. Οι
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να
απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση.

36

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1 – 31.12.2011

Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα
δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού,
περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η
παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση.
Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική
αξία του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για
τους οποίους οι μελλοντικές εκτιμήσεις ταμιακών ροών έχουν προσαρμοστεί.
Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε
περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος
δανεισμού στα αποτελέσματα. Όταν υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μία εκροή
θα απαιτηθεί για διακανονισμό, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων, ως ένα
σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμη και αν η πιθανότητα πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο
που περιλαμβάνεται στην κατηγορία δεσμεύσεων είναι μικρή.
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να
διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη θα αναστρέφεται.
Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η δυνατή εκροή οικονομικών πόρων σαν αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων
θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία
υποχρέωση στον ενοποιημένο Ισολογισμό, εκτός εάν θεωρείται στα πλαίσια της συνένωσης επιχειρήσεων.
Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης στα
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων. Ακολούθως αποτιμώνται στο
υψηλότερο ποσό μίας συγκρίσιμης πρόβλεψης όπως περιγράφεται ανωτέρω και στο ποσό που είχε αρχικώς
αναγνωριστεί, μείον κάθε απόσβεση.
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός
περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις.
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8

Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα

Η διάκριση του κύκλου εργασιών σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού είναι η παρακάτω:
Ποσά σε €

Ανάλυση πωλήσεων ανά γεωγραφικό
τομέα

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2011

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2010

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2011

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2010

Πωλήσεις αγαθών εσωτερικού

3.517.354,38

2.666.029,66

3.518.241,13

2.658.207,50

Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού

5.538.277,85

5.833.279,37

5.231.579,41

5.404.530,82

Σύνολο πωλήσεων εσωτερικού (α)

9.055.632,23

8.499.309,03

8.749.820,54

8.062.738,32

16.004,00

114.481,24

20.879,07

65.330,00

Πωλήσεις υπηρεσιών εξωτερικού

963.758,81

1.155.558,32

963.758,81

1.222.316,39

Σύνολο πωλήσεων εξωτερικού (β)

979.762,81

1.270.039,56

984.637,88

1.287.646,39

10.035.395,04

9.769.348,59

9.734.458,42

9.350.384,71

Πωλήσεις αγαθών εξωτερικού

Γενικά Σύνολα (α) + (β)

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – Επιχειρηματικοί τομείς
Στο παραπάνω πλαίσιο δραστηριότητας η διοίκηση του ομίλου από 01/01/2010 αναγνωρίζει τρεις
επιχειρηματικούς τομείς
Α) Βασική Επιχειρηματική μονάδα
Περιλαμβάνει την βασική δραστηριότητα της μητρικής Εταιρεία και των θυγατρικών εταιριών στην παροχή
προιόνων, λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής σε τελικούς πελάτες (επιχειρήσεις και οργανισμούς) εντός
και εκτός Ελλάδος. Οι ανάγκες που καλύπτουν οι παρεχόμενες λύσεις εστιάζονται στους τομείς virtualization
& IT Consolidation, προστασίας και ασφάλειας δεδομένων, εξασφάλισης υψηλής διαθεσιμότητας καίριων
εφαρμογών και υπηρεσιών που βασίζονται σε πληροφοριακά συστήματα, παροχής υπηρεσιών και
μεθοδολογίας διαχείρισης υπολογιστικών πόρων.
Β) Επιχειρηματική μονάδα "PERFORMANCE VAD"
Η Εταιρία ίδρυσε και λειτουργεί από 1.1.2010 ανεξάρτητη Επιχειρηματική Μονάδα («ΕΜ» - Business Unit) με
την εμπορική ονομασία "Performance VAD" (www.performance-vad.eu) που έχει την ευθύνη για λειτουργία
«διανομής προστιθέμενης αξίας» («Value Added Distribution» -«VAD») προϊόντων και υπηρεσιών διεθνών
οίκων, σε εταιρίες πληροφορικής, εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτή η ΕM είναι επιφορτισμένη και με τη
δραστηριότητα διεξαγωγής τεχνικής εκπαίδευσης. Μέσω των εμπορικών συμβάσεων με διεθνείς οίκους
παρέχονται στην EM “Performance VAD” δικαιώματα διανομής προϊόντων η/και λειτουργίας επισήμων
τεχνικών εκπαιδευτικών κέντρων στα αντικείμενα.
Στον τομέα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, το 2011 η Εταιρία επέκτεινε τις συνεργασίες της,
συμβαλλόμενη με τον διεθνή οίκο πληροφορικής RED HAT, για την παροχή υπηρεσιών τεχνολογικής
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα, και ξεκίνησε επιτυχώς
την σχετική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η ΕΜ "Performance VAD" σύναψε νέες συνεργασίες διανομής προστιθέμενης αξίας με διεθνείς οίκους όπως
Zerto, VirtualSharp, Neverfail, Starwind Software, Devon IT, NEC, κ.α. Επικεντρώνεται στους τομείς
διαχείρισης δεδομένων, λύσεων που διαφυλάσσουν την επιχειρηματική συνέχεια ολόκληρου του data center,
λύσεων Disaster Recovery για εικονικά κέντρα δεδομένων (data centers), εναλλακτικών λύσεων που
παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην επιφάνεια εργασίας, λύσεων που προσφέρουν βελτιωμένη
διαχειρισιμότητα και αξιοπιστία με χαμηλότερο κόστος, λύσεις διακομιστών υψηλής διαθεσιμότητας (FT),
Storage, δίκτυα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και λύσεων με καινοτόμο λογισμικό για Virtualized
περιβάλλοντα.
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Γ) Επιχειρηματική Mονάδα BROnet
Η νέα Eπιχειρηματική
Mονάδα BROnet (www.bronet.gr) δημιουργήθηκε από την 1.1.2010 με την
απορρόφηση της 100% θυγατρικής Εταιρείας BRONET AE από την μητρική Εταιρεία.
H BROnet έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής μέσω ευρυζωνικών δικτύων (internet)
που περιλαμβάνουν υπηρεσίες Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) και Software
as a Service (SaaS).
Βασικά οικονομικά στοιχεία των παραπάνω επιχειρηματικών τομέων σε επίπεδο ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

Βασική
Επιχειρηματική
μονάδα

Επιχειρηματική
Mονάδα
BROnet

Επιχειρηματική
μονάδα
"PERFORMANCE
VAD"

8.260.546

118.188

1.656.661

10.035.395

Αποτέλεσμα προ φόρων
χρηματοδοτικών & επενδυτικών
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
(EBITDA)

507.462

108.042

111.901

727.406

Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας

114.297

1.608

12.591

128.496

18.120

-63.547

26.113

-19.314

Χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011
Κύκλος εργασιών

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

ΣΥΝΟΛΟ

-1.658

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους

-17.656

ΟΜΙΛΟΣ

Χρήση 01/01/2010 - 31/12/2010
Κύκλος εργασιών
Αποτέλεσμα προ φόρων
χρηματοδοτικών & επενδυτικών
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων

Βασική
Επιχειρηματική
μονάδα

Επιχειρηματική
Mονάδα
BROnet

Επιχειρηματική
μονάδα
"PERFORMANCE
VAD"

7.886.538

174.813

1.707.997

9.769.349

357.184

148.750

116.135

622.069

92.718

2.905

7.941

103.565

-105.484

-6.922

77.450

-34.956

Φόρος εισοδήματος

ΣΥΝΟΛΟ

6.698

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους

-41.654
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9
9.1

Ανάλυση κονδυλίων ισολογισμού
Υπεραξία επιχείρησης

Το κονδύλι υπεραξία επιχείρησης φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε €

Υπεραξία από ενοποίηση της πρόσθετης
επένδυσης στο μετοχικό κεφάλαιο της
θυγατρικής εταιρείας PERFORMANCE
TECHNOLOGIES AD (ΔΠΧΠ 3)
Σύνολα
9.2

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

6.165,57

6.165,57

0,00

0,00

6.165,57

6.165,57

0,00

0,00

Ενσώματες ακινητοποιήσεις και άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Aξία κτήσης 1.1.2010
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Αξία κτήσης 31.12.2010
Σωρευμένες αποσβέσεις
1.1.2010
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2010
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2010

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ασώματα
Περιουσιακά
Στοιχεία

Σύνολα

208.436,65

2.492,28

43.636,89

910.009,94

2.356.937,41

3.521.513,17

12.839,91

0,00

0,00

37.992,67

459.802,19

510.634,77

0,00

0,00

-8.684,75

-870,00

0,00

-9.554,75

221.276,56

2.492,28

34.952,14

947.132,61

2.816.739,60

4.022.593,19

80.648,09

2.373,32

14.901,51

379.162,23

514.923,57

992.008,72

16.652,94

61,44

3.618,08

141.780,29

391.347,09

553.459,84

0,00

0,00

-5.517,41

-102,95

0,00

-5.620,36

97.301,03

2.434,76

13.002,18

520.839,57

906.270,66

1.539.848,20

123.975,53

57,52

21.949,96

426.293,04

1.910.468,94

2.482.744,99

Κτίρια
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Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ασώματα
Περιουσιακά
Στοιχεία

Σύνολα

221.276,56

2.492,28

34.952,14

947.132,61

2.816.739,60

4.022.593,19

Προσθήκες χρήσης

0,00

0,00

6.350,00

10.857,59

463.531,57

480.739,16

Μειώσεις χρήσης

0,00

0,00

0,00

-111.731,81

0,00

-111.731,81

221.276,56

2.492,28

41.302,14

846.258,39

3.280.271,17

4.391.600,54

97.301,03

2.434,76

13.002,18

520.839,57

906.270,66

1.539.848,20

17.680,15

48,22

3.854,17

133.491,65

463.149,70

618.223,89

0,00

0,00

0,00

-107.386,84

0,00

-107.386,84

114.981,18

2.482,98

16.856,35

546.944,38

1.369.420,36

2.050.685,25

106.295,38

9,30

24.445,79

299.314,01

1.910.850,81

2.340.915,29

ΟΜΙΛΟΣ
Aξία κτήσης 1.1.2011

Αξία κτήσης 31.12.2011
Σωρευμένες αποσβέσεις
1.1.2011
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2011
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2011

Κτίρια

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΙΑ
Aξία κτήσης 1.1.2010
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Αξία κτήσης 31.12.2010
Σωρευμένες αποσβέσεις
1.1.2010
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2010
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2010

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ασώματα
Περιουσιακά
Στοιχεία

Σύνολα

208.436,65

2.492,28

43.636,89

807.900,98

2.304.538,25

3.367.005,05

12.839,91

0,00

0,00

37.992,67

459.802,19

510.634,77

0,00

0,00

-8.684,75

-870,00

0,00

-9.554,75

221.276,56

2.492,28

34.952,14

845.023,65

2.764.340,44

3.868.085,07

80.648,09

2.373,32

14.901,51

300.104,90

464.110,55

862.138,37

16.652,94

61,44

3.618,08

131.267,08

390.931,09

542.530,63

0,00

0,00

-5.517,41

-102,95

0,00

-5.620,36

97.301,03

2.434,76

13.002,18

431.269,03

855.041,64

1.399.048,64

123.975,53

57,52

21.949,96

413.754,62

1.909.298,80

2.469.036,43

Κτίρια
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Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ασώματα
Περιουσιακά
Στοιχεία

Σύνολα

221.276,56

2.492,28

34.952,14

845.023,65

2.764.340,44

3.868.085,07

Προσθήκες χρήσης

0,00

0,00

6.350,00

10.857,59

463.531,57

480.739,16

Μειώσεις χρήσης

0,00

0,00

0,00

-111.731,81

0,00

-111.731,81

221.276,56

2.492,28

41.302,14

744.149,43

3.227.872,01

4.237.092,42

97.301,03

2.434,76

13.002,18

431.269,03

855.041,64

1.399.048,64

17.680,15

48,22

3.854,17

128.517,83

462.733,70

612.834,07

0,00

0,00

0,00

-107.386,84

0,00

-107.386,84

114.981,18

2.482,98

16.856,35

452.400,02

1.317.775,34

1.904.495,87

106.295,38

9,30

24.445,79

291.749,41

1.910.096,67

2.332.596,55

ΕΤΑΙΡΙΑ

Κτίρια

Aξία κτήσης 1.1.2011

Αξία κτήσης 31.12.2011
Σωρευμένες αποσβέσεις
1.1.2011
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2011
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2011

9.3

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι οι κατωτέρω αξίες κτήσης των επενδύσεων σε θυγατρικές, είναι και οι
εύλογες αξίες.

Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

Επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής
PETABYTE SOLUTIONS ΑΕ

0,00

0,00

549.814,74

549.814,74

Επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής
PERFORMANCE TECHNOLOGIES LTD

0,00

0,00

290.000,00

290.000,00

Σύνολα

0,00

0,00

839.814,74

839.814,74

9.4

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία την 31/12/2011 είχαν ως εξής:

Ποσά σε €

Επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ (ποσοστό 0,28%)
Σύνολα

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

27.600,00
27.600,00

27.600,00
27.600,00

27.600,00
27.600,00

27.600,00
27.600,00

Οι ανωτέρω αξίες κτήσης των επενδύσεων θεωρείται ότι ταυτίζονται με την εύλογη αξία τους.
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9.5

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

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

Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

Δοσμένες εγγυήσεις μίσθωσης επαγγελματικών
χώρων

11.200,00

11.200,00

7.600,00

7.600,00

Δοσμένες εγγυήσεις προς τη ΔΕΗ

865,00

415,00

450,00

0,00

Δοσμένες εγγυήσεις προς τον ΟΤΕ
Δοσμένες εγγυήσεις μίσθωσης μεταφορικών
μέσων

645,97

495,97

411,19

261,19

8.424,00

7.036,00

8.000,00

7.036,00

Άλλες δοσμένες εγγυήσεις

4.940,49

5.210,49

4.500,28

4.770,28

26.075,46

24.357,46

20.961,47

19.667,47

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

Σύνολα
9.6

Αποθέματα

Ποσά σε €

Εμπορεύματα
Έτοιμα προϊόντα
Πρώτες ύλες
Μείον: πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων
Σύνολα

640.831,58
0,00
69.736,81
-64.116,81

596.669,28
0,00
68.523,63
-64.116,81

584.088,89
0,00
69.736,81
-64.116,81

525.458,38
0,00
68.523,63
-64.116,81

646.451,58

601.076,10

589.708,89

529.865,20

Ο Όμιλος δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα. Για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας πώλησης των
αποθεμάτων η Διοίκηση λαμβάνει υπόψη της τα πιο αξιόπιστα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα κατά την
ημερομηνία που πραγματοποιείται η εκτίμηση.
Οι πρώτες ύλες αφορούν σε εξοπλισμό πληροφορικής ο οποίος χρησιμοποιείται για την κατασκευή
συστημάτων πληροφορικής αλλά μπορούν να πωληθούν και αυτούσιες.

9.7

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

4.364.680,07

3.926.901,37

4.258.778,65

3.796.794,00

0,00

0,00

0,00

0,00

559.418,62

526.191,59

559.418,62

498.565,79

Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

-208.056,13

-149.769,67

-208.056,13

-149.769,67

Σύνολα

4.716.042,56

4.303.323,29

4.610.141,14

4.145.590,12

Ποσά σε €

Πελάτες
Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες

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

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

Λιγότερο από 3 μήνες

4.447.278,65

3.742.893,04

4.341.377,23

3.585.159,87

Μεταξύ 3 και 6 μηνών

Ποσά σε €

Αναμενόμενος χρόνος είσπραξης

268.763,91

512.681,65

268.763,91

512.681,65

Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους

0,00

47.748,60

0,00

47.748,60

Μεγαλύτερη του 1 έτους

0,00

0,00

0,00

0,00

4.716.042,56

4.303.323,29

4.610.141,14

4.145.590,12

Σύνολα
9.8

Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

Προκαταβολές προσωπικού
Δάνεια προσωπικού

960,00

960,00

960,00

960,00

Προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι από
το Ελληνικό Δημόσιο

9.454,84

11.971,37

6.167,22

10.997,35

Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου για
διαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσης 2003

78.096,78

78.096,78

78.096,78

78.096,78

Μείον: πρόβλεψη για επίδικες απαιτήσεις κατά
Ελληνικού Δημοσίου

-78.096,78

-78.096,78

-78.096,78

-78.096,78

Διάφοροι χρεώστες

-25.285,32

108.730,71

27.508,71

19.726,42

Προσωπικό - λογαριασμοί προς απόδοση

2.093,64

2.102,64

2.093,64

2.102,64

Συνεργάτες - λογαριασμοί προς απόδοση

21.774,75

24.115,52

21.774,75

22.276,95

190.463,86

309.001,56

177.308,02

266.781,89

Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

8.020,85

36.894,50

0,00

35.244,50

Εκπτώσεις επί αγορών χρήσης υπό διακανονισμό

32.476,79

7.566,41

32.476,79

7.566,41

Σύνολα

239.959,41

501.342,71

268.289,13

365.656,16

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

9.9

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ποσά σε €

Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα
Σύνολα
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8.155,89

13.492,10

2.268,57

3.084,96

517.918,27

334.336,77

487.986,95

225.140,41

12.709,46

15.945,80

1.529,53

7.053,87

538.783,62

363.774,67

491.785,05

235.279,24
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9.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο αναλύεται συνοπτικά ως εξής:
Αριθμός
κοινών
μετοχών

Αριθμός μετοχών και μετοχικό κεφάλαιο
την 1.1.2011
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο 2010
Αριθμός μετοχών και μετοχικό κεφάλαιο
την 31.12.2011

Ονομαστική
τιμή μετοχής

Μετοχικό
κεφάλαιο

3.908.990

0,30

1.172.697,00

0,00

0,00

0,00

3.908.990

0,30

1.172.697,00

Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά
(ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
9.11 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιο την 1.1.2011
Μείον: ποσό που χρησιμοποιήθηκε για αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο την
31.12.2011

9.12

759.656,80
0,00
759.656,80

Λοιπά αποθεματικά

Ποσά σε €

Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποθεματικό για ίδιες μετοχές
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της
φορολογίας έσοδα
Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ'
ειδικό τρόπο
Σύνολα

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

107.762,02
103.532,96
19.392,90

107.762,02
103.532,96
19.392,90

107.762,02
103.532,96
19.392,90

107.762,02
103.532,96
19.392,90

12.979,94

12.979,94

12.979,94

12.979,94

7.048,71

7.048,71

7.048,71

7.048,71

250.716,53

250.716,53

250.716,53

250.716,53

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

9.13 Αποτελέσματα εις νέον

Ποσά σε €

Αποτελέσματα θυγατρικών που αναλογούν στον
όμιλο
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολα

0,00

0,00

0,00

0,00

797.956,42

815.612,51

1.031.199,56

1.035.567,88

797.956,42

815.612,51

1.031.199,56

1.035.567,88
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9.14

Ίδιες Μετοχές
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €

31.12.2011
-19.392,90
-19.392,90

Ίδιες Μετοχές
Σύνολα

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
-19.392,90
-19.392,90

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2011
-19.392,90
-19.392,90

31.12.2010
-19.392,90
-19.392,90

Η αξία των ιδίων μετοχών που κατείχε την 31/12/2011 η Μητρική Εταιρεία αφορά σε 19.460 Μετοχές της
ιδίας. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών έγινε σε εφαρμογή της από 30/01/2009 απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης.
9.15

Δικαιώματα μειοψηφίας

Δεν υπάρχουν την 31.12.2011 δικαιώματα μειοψηφίας.
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011

Ποσά σε €

Σύνολα

9.16

0,00

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2010

0,00

0,00

0,00

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Το κονδύλι αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία μητρικής εταιρείας

128.965,44

124.329,90

128.965,44

124.329,90

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία θυγατρικών εταιρειών
Σύνολα

14.027,78
142.993,22

14.426,14
138.756,04

0,00
128.965,44

0,00
124.329,90

Η κίνηση του συγκεκριμένου λογαριασμού για τις χρήσεις 2011 και 2010 έχει ως εξής:

Ποσά σε €

Υπόλοιπο έναρξης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Μείον: καταβληθείσες αποζημιώσεις
Υπόλοιπο λήξης

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
138.756,04
14.153,85
-9.916,67
142.993,22

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2010
164.367,41
-12.685,38
-12.925,99
138.756,04

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2011
124.329,90
14.552,21
-9.916,67
128.965,44

ΕΤΑΙΡΙΑ
31.12.2010
149.713,48
-12.457,59
-12.925,99
124.329,90

Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
31.12.2011
4,87% - 6,22%

Προεξοφλητικό επιτόκιο
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Η υποχρέωση της Εταιρείας για μελλοντική καταβολή παροχών στο προσωπικό, ανάλογα με το χρόνο
προϋπηρεσίας και τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής, προσμετράται και απεικονίζεται στην παρούσα αξία
με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του εργαζομένου κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού.
Λόγω του μικρού αριθμού απασχολούμενου προσωπικού και του δυσανάλογα υψηλού κόστους των
αναλογιστικών μελετών η πρόβλεψη δεν ανατέθηκε σε αναλογιστή αλλά χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα
υπολογισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Εταιρείας.
9.17

Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι ληφθείσες επιχορηγήσεις αφορούν:
α) το προγραμμα "Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά" του Υπ.Ανάπτυξης,
β) το πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον» του Υπ. Ανάπτυξης
γ) το πρόγραμμα "Ευρυζωνικές Υπηρεσίες" της Κ.τ.Π.
δ) το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του Υπ. Ανάπτυξης

Ποσά σε €

Επιχορηγήσεις προγραμμάτων ΥΠ.ΑΝ. & ΚτΠ
(υπόλοιπο αρχής χρήσης)
Εισπραχθείσες Επιχορηγήσεις χρήσεις
προγραμμάτων ΥΠ.ΑΝ. & ΚτΠ.
Μείον: μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσης των
αναλογουσών επιχορηγήσεων
Επιχορηγήσεις προγραμμάτων (υπόλοιπο
τέλους χρήσης)

9.18

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

334.231,11

428.729,01

334.231,11

428.729,01

25.417,45

0,00

25.417,45

0,00

-92.139,06

-94.497,90

-92.139,06

-94.497,90

267.509,50

334.231,11

267.509,50

334.231,11

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

Μακροπρόθεσμα και ομολογιακά δάνεια
(υπόλοιπο αρχής χρήσης)
Εξοφλήσεις δανείων
Προσθήκες δανείων

888.245,01
-160.055,01
0,00

1.070.175,05
-181.930,04
0,00

888.245,01
-160.055,01
0,00

1.070.175,05
-181.930,04
0,00

Μακροπρόθεσμα και ομολογιακά δάνεια
(υπόλοιπο τέλους χρήσης)

728.190,00

888.245,01

728.190,00

888.245,01

Ο διακανονισμός των μακροπρόθεσμων δανείων στις επόμενες χρήσεις φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

Λήξη δανείων μεταξύ 1 και 2 ετών
Λήξη δανείων μεταξύ 2 και 3 ετών
Λήξη δανείων μεταξύ 3 και 4 ετών
Σύνολα
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638.180,00
90.010,00
0,00

160.055,01
638.180,00
90.010,00

638.180,00
90.010,00
0,00

160.055,01
638.180,00
90.010,00

728.190,00

888.245,01

728.190,00

888.245,01

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1 – 31.12.2011

9.19

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούμενων χρήσεων μητρικής εταιρείας
Σύνολα

9.20

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Ποσά σε €

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
ενσώματων ακινητοποιήσεων

14.870,19

17.175,08

13.525,42

15.115,82

459.167,34

365.609,00

456.789,09

364.241,18

438,48

438,48

0,00

0,00

21.517,93

0,00

21.517,93

0,00

495.993,94

383.222,56

491.832,44

379.357,00

179,09

179,09

179,09

179,09

139.546,26
12.823,37

77.247,98
12.823,37

137.318,78
12.823,37

76.114,13
12.823,37

7.581,73

7.359,47

7.581,73

7.359,47

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
υποχρεώσεων παροχών προσωπικού

28.598,65

27.751,20

25.793,09

24.865,97

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προβλέψεων
για έξοδα χρήσεως δουλευμένα

21.530,72

0,00

21.530,72

0,00

133.177,08

100.000,00

68.000,00

56.000,00

343.436,90

225.361,11

273.226,78

177.342,03

152.557,04

157.861,45

218.605,66

202.014,97

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση άϋλων
περιουσιακών στοιχείων
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
προβλέψεων για έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολα αναβαλλόμενων φορολογικών
υποχρεώσεων (α)
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ενσώματων
ακινητοποιήσεων
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από μη
αναγνώριση εξόδων εγκατάστασης
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αποθεμάτων
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
επιχορηγήσεων

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από
αναγνωριζόμενες φορολογικές ζημιές
Σύνολα αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων (β)
Συμψηφιστικό υπόλοιπο αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων ή (απαιτήσεων)
(α) - (β)

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο
νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική
αρχή.
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Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις

9.21

Ποσά σε €

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

1.654.835,93

1.311.159,15

2.101.087,28

1.651.310,45

777.428,87

570.168,95

777.428,87

535.245,45

45.532,51

6.733,93

45.532,51

6.654,93

2.477.797,31

1.888.062,03

2.924.048,66

2.193.210,83

Προκαταβολές πελατών
Σύνολα

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

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

9.22

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011
2.224,34
30.136,18
55.899,63
136.082,79
24.324,44
248.667,38

31.12.2010
37.768,22
82.586,12
50.129,96
143.846,29
0,00
314.330,59

31.12.2011
0,00
5.646,72
43.004,73
136.082,79
0,00
184.734,24

31.12.2010
35.991,27
4.256,75
39.373,35
22.598,96
0,00
102.220,33

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011
202.718,48
18.512,80
27.365,48
3.646,39

31.12.2010
244.902,37
13.501,81
23.254,40
6.846,29

31.12.2011
182.742,24
15.237,12
25.608,08
0,00

31.12.2010
234.762,63
11.411,22
21.734,30
0,00

70.286,58
0,00
60,45
322.590,18

70.286,58
8.811,68
75,48
367.678,61

70.286,58
0,00
37,45
293.911,47

70.286,58
8.811,68
75,48
347.081,89

Ποσά σε €

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

9.23

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Ποσά σε €

Φόρος προστιθέμενης αξίας
Φόροι αμοιβών προσωπικού
Φόροι αμοιβών τρίτων
Φόρος εισοδήματος
Υπόλοιπο διαφορών φορολογικού ελέγχου χρήσης
2003 (για τις οποίες έχει γίνει προσφυγή στα
φορολογικά δικαστήρια)
Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010
Λοιποί φόροι και τέλη
Σύνολα

Για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011.
Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
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9.24

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
μητρικής εταιρείας
Σύνολα

9.25

1.000.000,00

979.999,99

1.000.000,00

979.999,99

1.000.000,00

979.999,99

1.000.000,00

979.999,99

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

Ποσά σε €

Δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων που θα
καταβληθούν εντός της επόμενης χρήσης μητρικής
εταιρείας
Σύνολα

10
10 .1

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

160.055,01

181.930,02

160.055,01

181.930,02

160.055,01

181.930,02

160.055,01

181.930,02

Ανάλυση κονδυλίων Αποτελεσμάτων
Πωλήσεις

Ποσά σε €

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολα

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2011
2.396.126,52
1.135.435,96
1.795,90
6.502.036,66
10.035.395,04

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2010
2.689.148,90
91.456,00
-94,00
6.988.837,69
9.769.348,59

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2011
2.401.888,34
1.135.435,96
1.795,90
6.195.338,22
9.734.458,42

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2010
2.632.175,50
91.456,00
-94,00
6.626.847,21
9.350.384,71

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2011

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2010

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2011

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2010

2.846.697,72

2.361.217,35

2.848.669,27

2.286.636,43

84.765,35
4.523.422,61
879,25
1.857,35
7.457.622,28

87.948,19
4.777.814,31
174,64
2.151,89
7.229.306,38

0,00
4.685.251,15
0,00
0,00
7.533.920,42

0,00
4.916.173,44
0,00
0,00
7.202.809,87

10.2 Κόστος πωλήσεων

Ποσά σε €

Κόστος πωληθέντων
εμπορευμάτων και κόστος
αναλώσεων πρώτων υλών και
λοιπών υλικών
Πλέον:
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα έξοδα
Σύνολα
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10.3

Άλλα έσοδα

Ποσά σε €

Ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε
τρίτους
Κέρδη εκποίησης παγίων στοιχείων
Έσοδα από συναλλαγματικές
διαφορές
Αντιστροφή Προβλέψεων για
αποζημίωση προσωπικού
Λοιπά έσοδα
Σύνολα

10.4

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2010
99.606,44

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2011
96.670,06

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2010
99.606,44

139.381,32
0,00

124.547,58
1.025,90

124.317,02
0,00

124.547,58
1.025,90

0,00

3.749,67

0,00

3.749,67

-4.237,18
4.584,39
236.398,59

25.383,58
10.926,25
265.239,42

-4.635,54
4.565,37
220.916,91

25.383,58
957,21
255.270,38

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2011
640.478,65
339.898,71
107.984,24
4.971,83
254.611,08
157.937,61

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2010
722.232,84
303.745,15
108.094,50
10.788,59
288.250,58
159.985,41

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2011
507.275,98
180.802,17
90.780,88
4.971,83
219.132,72
157.937,61

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2010
584.028,51
204.572,65
76.405,68
10.788,59
244.208,45
159.985,41

52.740,13

0,00

52.740,13

0,00

30.413,19
1.589.035,44

0,00
1.593.097,07

30.413,19
1.244.054,51

0,00
1.279.989,28

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2011
241.622,68
110.764,30
88.612,96
7.259,11
94.745,20
119.533,17

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2010
275.425,97
169.926,17
82.196,53
6.675,47
120.300,07
128.026,91

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2011
217.404,00
95.063,05
83.851,87
4.865,89
82.383,85
114.143,35

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2010
250.297,93
115.630,59
76.383,30
4.895,40
105.163,68
117.097,70

2.991,49
14.837,32
4.343,82
3.094,29
687.804,34

4.854,89
2.637,21

2.866,69
2.310,34
4.343,82
2.747,85
609.980,71

3.705,39
984,09
0,00
20,08
674.178,16

Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης

Ποσά σε €

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις
Ζημίες από καταστροφή
εμπορευμάτων
Σύνολα

10.5

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2011
96.670,06

Έξοδα λειτουργίας Διοίκησης

Ποσά σε €

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Έξοδα από συναλλαγματικές
διαφορές
Λοιπά έξοδα
Ζημιές από εκποίησης Η/Υ
Πρόστιμα φορολογικών ελέγχων
Σύνολα
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10.6

Έξοδα λειτουργίας Έρευνας και Ανάπτυξης

Ποσά σε €

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολα

10.7

ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2011
12.000,00
3.160,00
23.774,02
48.462,47
340.753,11
428.149,60

ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2010
20.894,88
3.964,56
21.265,42
41.939,92
265.447,53
353.512,31

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2011
12.000,00
3.160,00
23.774,02
48.462,47
340.753,11
428.149,60

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2010
20.894,88
3.964,56
21.265,42
41.939,92
265.447,53
353.512,31

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2011
-631,20
129.127,28
128.496,08

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2010
-308,24
103.873,41
103.565,17

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2011
-474,43
127.522,15
127.047,72

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2010
-269,98
102.173,09
101.903,11

ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2011

ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2010

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2011

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2010

3.646,39

6.846,29

0,00

0,00

0,00
0,00

17.235,92
8.811,68

0,00
0,00

680,00
8.811,68

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

-5.304,41
-1.658,02

-11.196,31
6.697,58

16.590,69
16.590,69

716,79
10.208,47

Έξοδα Χρηματοοικονομικής λειτουργίας

Ποσά σε €

Πιστωτικοί τόκοι & συναλλ.διαφορές
Χρεωστικοί τόκοι
Σύνολα

10.8 Φόρος εισοδήματος

Ποσά σε €

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων
κερδών
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούμενων χρήσεων
Εκτακτή Εισφορά Ν. 3845/2010
Αναστροφή πρόβλεψης για διαφορές
φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2007
και 2008 και 2009, λόγω του ότι
οριστικοποιήθηκε ο έλεγχος εντός
του 2010
Αναβαλλόμενο φορολογικό έξοδο ή
(έσοδο)
Σύνολα
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10.9 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε ευρώ)
Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της
μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων
των τυχόν ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την εταιρεία.
ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2011

Ποσά σε €

Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν
στους μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος αριθμός
μετοχών
Βασικά κέρδη κατά μετοχή (Ευρώ
ανά μετοχή)

11

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2010

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2011

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2010

-17.656,09

-41.653,80

-4.368,32

-16.946,11

3.889.530

3.889.530

3.889.530

3.889.530

-0,0045

-0,0107

-0,0011

-0,0044

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2011 και 31.12.2010, του Ομίλου και της
Εταιρείας έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2011
44
0
44

Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2010
38
0
38

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2011
30
0
30

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2010
29
0
29

Το κόστος μισθοδοσίας των αντίστοιχων χρήσεων αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ποσά σε €

Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα
προσωπικού
Αποζημιώσεις απόλυσης
Σύνολα

12

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2011
770.102,64
145.583,98

ΟΜΙΛΟΣ
1.131.12.2010
834.855,67
216.199,13

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2011
573.047,26
107.022,72

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.131.12.2010
638.957,23
164.298,28

53.263,40
9.916,67
978.866,69

42.521,10
12.925,99
1.106.501,89

46.693,34
9.916,67
736.679,99

39.039,82
12.925,99
855.221,32

Μερίσματα
ης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2011 αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.
13

Εμπράγματα βάρη

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της
Εταιρείας.
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14

Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου και της
Εταιρείας.
15

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Οι χρήσεις οι οποίες δεν έχουν ελεγθεί φορολογικά απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Επωνυμία

Χώρα Εγκ/στασης

Ανέλεγκτες Χρήσεις

PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΕ

Ελλάδα

2006 – 2011

PETABYTE SOLUTIONS AE

Ελλάδα

2010 – 2011

PERFORMANCE TECHNOLOGIES (CYPRUS) LIMITED

Κύπρος

2004 – 2011

PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG AD

Βουλγαρία

2006 – 2011

PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Romania) SRL

Ρουμανία

2006 – 2011

Στις
παρούσες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, έχει λογισθεί σωρευτικά στον Ισολογισμό
πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων ποσού € 80.000 για τον Όμιλο και
την Εταιρεία, όπως αναλύεται στη σημείωση 9.19 (Μακροπρόθεσμες προβλέψεις).

16

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

Ο Όμιλος δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την
ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη

Οι διεταιρικές συναλλαγές του ομίλου κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

Διεταιρικές Αγορές - Πωλήσεις από 01.01.2011 - 31.12.2011
Αγοράζουσα Εταιρεία
Performance
Technologies Α.Ε.

Petabyte Solutions
Α.Ε.

Performance
Technologies
(Cyprus)LTD

Performance
Technologies
Bulgaria

-

331.098,51

142.722,40

0,00

473.820,91

138.394,01

-

0,00

0,00

138.394,01

Performance Technologies (Cyprus)

1.349.075,86

29.873,70

-

0,00

1.378.949,56

Performance Technologies Bulgaria

0,00

0,00

0,00

-

0,00

Performance Technologies Romania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.487.469,87

360.972,21

142.722,40

0,00

Πωλούσα Εταιρεία
Performance Technologies Α.Ε.
Petabyte Solutions Α.Ε.

Σύνολα

1.991.164,48
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1.991.164,48
0,00
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Διεταιρικές Αγορές - Πωλήσεις από 01.01.2010 - 31.12.2010
Αγοράζουσα Εταιρεία
Performance
Technologies Α.Ε.

Petabyte Solutions
Α.Ε.

Performance
Technologies
(Cyprus)LTD

Performance
Technologies
Bulgaria

-

402.230,95

67.118,07

0,00

469.349,02

70.231,11

-

0,00

0,00

70.231,11

Performance Technologies (Cyprus)

1.345.943,71

41.349,13

-

0,00

1.387.292,84

Performance Technologies Bulgaria

0,00

0,00

40.509,76

-

Performance Technologies Romania

0,00

0,00

0,00

0,00

1.416.174,82

443.580,08

107.627,83

0,00

Πωλούσα Εταιρεία
Performance Technologies Α.Ε.
Petabyte Solutions Α.Ε.

Σύνολα

1.967.382,73
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Διεταιρικές Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις την 31.12.2011
Εχουσα την Υποχρέωση
Performance
Technologies
Α.Ε.

Petabyte
Solutions Α.Ε.

Performance
Technologies
(Cyprus)LTD

Performance
Technologies
Bulgaria

Performance
Technologies
Romania

Σύνολα

-

257.911,62

143.843,67

5.239,37

0,00

406.994,66

Petabyte Solutions Α.Ε.

42.826,05

-

0,00

0,00

0,00

42.826,05

Performance Technologies (Cyprus)

552.410,02

0,00

-

78.005,45

5.985,62

636.401,09

Performance Technologies Bulgaria

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

Performance Technologies Romania

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

595.236,07

257.911,62

143.843,67

83.244,82

5.985,62

1.086.221,80

Εχουσα την Απαίτηση
Performance Technologies Α.Ε.

Σύνολα

1.086.221,80
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Διεταιρικές Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις την 31.12.2010
Εχουσα την Υποχρέωση
Performance
Technologies
Α.Ε.

Petabyte
Solutions Α.Ε.

Performance
Technologies
(Cyprus)LTD

Performance
Technologies
Bulgaria

Performance
Technologies
Romania

Σύνολα

-

347.678,00

0,00

0,00

0,00

347.678,00

8.280,75

-

0,00

0,00

0,00

8.280,75

Performance Technologies (Cyprus)

626.050,50

36.674,68

-

52.229,45

5.985,62

720.940,25

Performance Technologies Bulgaria

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

Performance Technologies Romania

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

634.331,25

384.352,68

0,00

52.229,45

5.985,62

1.076.899,00

Εχουσα την Απαίτηση
Performance Technologies Α.Ε.
Petabyte Solutions Α.Ε.

Σύνολα

1.076.899,00
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Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων, έχουν
απαλειφθεί.
Τα ποσά των συναλλαγών με Διευθυντικά Στελέχη και μέλη Διοίκησης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, κατά τη λήξη
της τρέχουσας περιόδου έχουν ως ακολούθως:

Ποσά σε €

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

18

ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2011

ΟΜΙΛΟΣ
1.1-31.12.2010

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2011

ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1-31.12.2010

183.446,84

263.716,80

165.646,34

189.778,30

23.951,44

27.658,90

13.113,35

8.029,28

2.746,85
210.145,13

4.255,26
295.630,96

2.746,85
181.506,54

4.255,26
202.062,84

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις
στα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Η πολιτική διαχείρισης
κινδύνων του Ομίλου στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα του Ομίλου που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών
και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ομίλου,
 σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την
μείωση των κινδύνων και
 εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας
διαχείρισης κινδύνων.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα
υπεραναλήψης σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές.
19

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς η έκθεση σε κίνδυνο
συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι μικρή.
19.1 Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου
Ο Ομιλος προσπαθεί να ελαχιστοποιεί την έκθεση του σε κίνδυνο αυξήσεων επιτοκίου όσον αφορά τη μεσομακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.
Οι συμβάσεις μεσο-μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων γίνονται κατά κύριο λόγο με χρονικό ορίζοντα 3-5
ετών, με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor.
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο απο αυξήσεις επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό της με
κυμαινόμενο επιτοκιο.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των Ιδίων
Κεφαλαίων για μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +0,5% ή –0,5% και +1,0% ή -1.0%. Οι αλλαγές στα
επιτόκια εκτιμάται ότι συμβαδίζουν με τις πρόσφατες συνθήκες και τάσεις της αγοράς.
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ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2011
+0,50%
-0,50%
Επίδραση στα
αποτελέσματα
χρήσης
Επίδραση στα
ίδια κεφάλαια

10.140,00
10.140,00

10.140,00
10.140,00

31.12.2011
+1,00%
-1,00%

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2010
+0,50%
-0,50%
10.630,00
10.630,00

10.630,00
10.630,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2011
+0,50%
-0,50%
10.140,00
10.140,00

31.12.2010
+1,00%
-1,00%

10.140,00
10.140,00

31.12.2011
+1,00%
-1,00%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2010
+0,50%
-0,50%
10.630,00
10.630,00

10.630,00
10.630,00

31.12.2010
+1,00%
-1,00%

Επίδραση στα
αποτελέσματα
χρήσης

20.280,00

20.280,00

21.260,00

21.260,00

20.280,00

20.280,00

21.260,00

21.260,00

Επίδραση στα
ίδια κεφάλαια

20.280,00

20.280,00

21.260,00

21.260,00

20.280,00

20.280,00

21.260,00

21.260,00

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

Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2010

Επενδύσεις σε θυγατρικές
επιχειρήσεις
Διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εμπορικές
απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολα

0,00

0,00

839.814,74

839.814,74

27.600,00

27.600,00

27.600,00

27.600,00

4.716.042,56
538.783,62

4.303.323,29
363.774,67

4.610.141,14
491.785,05

4.145.590,12
235.279,24

5.282.426,18

4.694.697,96

5.969.340,93

5.248.284,10

Η Διοίκηση θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν
απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες είναι ικανοποιητικής πιστωτικής ποιότητας. Κανένα από τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου δεν έχει ασφαλιστεί με ενέχυρο ή άλλη μορφή
πιστωτικής ασφάλισης.
Για τους πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, ο Όμιλος προσπαθεί να μην εκτίθεται σε σημαντικούς
πιστωτικούς κινδύνους. Για τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου από αυτές τις απαιτήσεις ο Όμιλος
συνεργάζεται μόνο με πελάτες που κρίνει ως αξιόπιστους, ελέγχει διαρκώς το ύψος των απαιτήσεων
προσπαθώντας να τις ελαχιστοποιήσει, παρακολουθεί την πιστωτική συμπεριφορά των πελατών,
χρησιμοποιει διαθέσιμες εξωτερικές εκθέσεις ή/και αναλύσεις σχετικά με τους πελάτες.
Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι αντισυμβαλλόμενες
είναι αξιόπιστες τράπεζες της Ελλάδας.
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19.3 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών, των
μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που
πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση καθώς και
σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μεσο-πρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6-12
μήνες παρακολουθούνται μηνιαία.
Ο Όμιλος διατηρεί μετρητά για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ημερών. Για τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας χρησιμοποιείται και τραπεζικός δανεισμός.
η
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2011 και 31 Δεκεμβρίου 2010 για
τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2011
Βραχυπρόθεσμες
6 έως 12
μήνες

Εντός 6 μηνών

Ποσά σε €

Μακροπρόθεσμες
πέραν
1 εως 5
των 5
έτη
ετών

Μακροπρόθεσμα δάνεια

728.190,00

0,00

Σύνολο
728.190,00

Προμηθευτές και λοιπές
εμπορικές υποχρεώσεις

2.477.797,31

0,00

2.477.797,31

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

19.090,00

140.965,01

160.055,01

3.496.887,31

140.965,01

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Σύνολα

ΟΜΙΛΟΣ

728.190,00

0,00

4.366.042,32

31.12.2010
Βραχυπρόθεσμες
6 έως 12
μήνες

Εντός 6 μηνών

Ποσά σε €

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές
εμπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Σύνολα

Μακροπρόθεσμες
1 εως 5 έτη
888.245,01

πέραν
των 5
ετών
0,00

Σύνολο
888.245,01

1.888.062,03
979.999,99

0,00
0,00

1.888.062,03
979.999,99

40.965,01

140.965,01

181.930,02

2.909.027,03

140.965,01
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0,00
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ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2011
Βραχυπρόθεσμες
Εντός 6
μηνών

Ποσά σε €

Μακροπρόθεσμες

6 έως 12
μήνες

Μακροπρόθεσμα δάνεια

1 εως 5
έτη
728.190,00

πέραν των
5 ετών
0,00

Σύνολο
728.190,00

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές
υποχρεώσεις

2.924.048,66

0,00

2.924.048,66

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

19.090,00

140.965,01

160.055,01

3.943.138,66

140.965,01

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Σύνολα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

728.190,00

0,00

4.812.293,67

31.12.2010
Βραχυπρόθεσμες
Εντός 6
μηνών

Ποσά σε €

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Σύνολα

Μακροπρόθεσμες

6 έως 12
μήνες

1 εως 5
έτη
888.245,01

πέραν των
5 ετών
0,00

Σύνολο
888.245,01

2.193.210,83
979.999,99

0,00
0,00

2.193.210,83
979.999,99

40.965,01

140.965,01

181.930,02

3.214.175,83

140.965,01
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0,00
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19.4 Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά
κατηγορία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως:

Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2010

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2010

0,00

0,00

839.814,74

839.814,74

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

27.600,00
27.600,00

27.600,00
27.600,00

27.600,00
867.414,74

27.600,00
867.414,74

4.716.042,56
538.783,62
5.254.826,18

4.303.323,29
363.774,67
4.667.097,96

4.610.141,14
491.785,05
5.101.926,19

4.145.590,12
235.279,24
4.380.869,36

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5.282.426,18

4.694.697,96

5.969.340,93

5.248.284,10

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια

728.190,00
728.190,00

888.245,01
888.245,01

728.190,00
728.190,00

888.245,01
888.245,01

2.477.797,31
1.000.000,00

1.888.062,03
979.999,99

2.924.048,66
1.000.000,00

2.193.210,83
979.999,99

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
Σύνολο

160.055,01
3.637.852,32

181.930,02
3.049.992,04

160.055,01
4.084.103,67

181.930,02
3.355.140,84

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.366.042,32

3.938.237,05

4.812.293,67

4.243.385,85
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Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα από 1/1/2012 που να αφορούν την Εταιρεία και τον Όμιλο, για τα οποία
επιβάλλεται να γίνει αναφορά στις Σημειώσεις των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ).
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