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1 ΈΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «PERFORMANCE TECHNOLOGIES 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 

 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σας παρουσιάζει τα παρακάτω στοιχεία σχετικά µε τη δραστηριότητα και τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας για το πρώτο εξάµηνο 2012 (01/01/2012 – 30/6/2012) καθώς και 
εκτιµήσεις µας για το υπόλοιπο 2012. 
 
Α.  Εισαγωγή: Εταιρική δραστηριότητα, σύντοµο ιστορικό και σταθµοί στην ανάπτυξη της Εταιρίας 
 
Η Performance Technologies ΑΕ (www.performance.gr) είναι Ελληνική εταιρία πληροφορικής που 
παρέχει τεχνολογικά προηγµένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας για 
υλοποίηση σύγχρονων υπολογιστικών διατάξεων και δικτύων, επεξεργασία, αποθήκευση και οργάνωση 
πληροφορίας, προστασία & ασφάλεια δεδοµένων, διαχείριση η/υ συστηµάτων και εφαρµογών και άλλα 
συναφή.  
 
Η Εταιρία διαθέτει διαδικασίες ποιότητας, πιστοποιηµένες κατά ISO 9001:2008 και  ισχυρό, αναγνωρίσιµο 
brand. Κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά στον τοµέα εξειδίκευσής της και διαθέτει ισχυρές 
επιχειρηµατικές συνεργασίες µε διεθνείς οίκους πληροφορικής.  Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε τοµείς 
πληροφορικής που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση ακόµα και σε περίοδο οικονοµικής ύφεσης, που 
περιλαµβάνουν λύσεις και υπηρεσίες για: virtualization, IT consolidation/ transformation/ re-platforming, 
cloud services,  business continuity & disaster recovery services, IT service management & automation. 
 
Η πελατειακή βάση περιλαµβάνει µεσαίου και µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις και οργανισµούς από όλους 
σχεδόν τους κλάδους οικονοµίας, όπως τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, τράπεζες, ΜΜΕ & εκδοτικές, 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών/κοινής ωφέλειας, βιοµηχανίες και εταιρίες διανοµής και λιανεµπορίου, 
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα και δηµόσιοι οργανισµοί. 
 
Η Εταιρία έχει ιδρύσει και λειτουργεί θυγατρικές στο εξωτερικό, συγκεκριµένα την Performance Technologies 
(Cyprus) Ltd (100% 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).  
 
Επίσης διαθέτει την 100% θυγατρική Petabyte Solutions ΑΕ (www.petabyte.gr), εξειδικευµένη και µε 
εξέχουσα θέση στην παροχή υπηρεσιών υλοποίησης και υποστήριξης λύσεων/έργων µετασχηµατισµού 
υποδοµής πληροφορικής µε χρήση virtualization & cloud computing τεχνολογιών, καθώς και OpenSource/ 
Linux λογισµικού και σχετικών υπηρεσιών (π.χ. RedHat, Zimbra κλπ).  
 
Τα έσοδα πωλήσεων της Εταιρίας και του Οµίλου προέρχονται από παροχή λύσεων και υπηρεσιών για έργα 
πληροφορικής που βασίζονται σε τεχνολογίες εικονικοποίηοης (virtualization), αποθήκευσης δεδοµένων 
(data storage), διατάξεων και διαδικασιών για κεντρικοποιηµένο backup & restore, συστήµατα για αδιάλειπτη 
λειτουργία εφαρµογών, ασφάλεια πληροφορικών συστηµάτων, διαχείριση δικτύων και εφαρµογών και για 
εξασφάλιση SLA στις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
 
Στις παρεχόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνονται: συµβουλευτικές και προγραµµατισµού, υπηρεσίες 
σχεδιασµού και υλοποίησης, υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης καθώς και υπηρεσίες τεχνικής 
εκπαίδευσης. Τα τελευταία 4 χρόνια η Εταιρία υλοποίησε επένδυση περισσότερα από 1 εκ ευρώ για την 
ανάπτυξη προϊόντων-υπηρεσιών 'cloud services' που παρέχονται µέσω ευρυζωνικού internet, από την 
ειδικευµένη Επιχειρηµατική Μονάδα Bronet (www.bronet.gr). 
 
Βασικό συστατικό των λύσεων που προωθεί είναι αξιόπιστα και δοκιµασµένα προϊόντα υλικού (hardware) 
και λογισµικού (software) που προµηθεύεται απευθείας από καταξιωµένους κατασκευαστές όπως IBM, HP, 
DELL, EMC κλπ, µε τους οποίους έχει συνάψει συµβατικές σχέσεις άµεσου (direct) εµπορικού 
συνεργάτη/µεταπωλητή/διανοµέα. 
 
Μέσω των συµβάσεων αυτών, για τις οποίες επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει σηµαντικούς πόρους, της 
παρέχονται κατά περίπτωση  δικαιώµατα µεταπώλησης η/και διανοµής προστιθέµενης αξίας προϊόντων 
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στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΜΕΑ. Επίσης δικαιώµατα και ευθύνη λειτουργίας επισήµων τεχνικών 
εκπαιδευτικών κέντρων στις σχετικές τεχνολογικές λύσεις και παροχής σχετικών υπηρεσιών εκπαίδευσης. 
 
Ο συνδυασµός εµπειρίας και τεχνογνωσίας και τα χαµηλά κοστολόγια, λόγω εµπορικών συµφωνιών, 
καθιστούν την Εταιρία και τον Όµιλο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στους τοµείς εξειδίκευσης του, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, επιτρέπουν επιλογή βέλτιστου συνδυασµού προϊόντων «best of 
breed”, εν αντιθέσει µε µεγάλους πολυεθνικούς οίκους-κατασκευαστές, που συνήθως περιορίζονται από το 
δικό τους προϊοντικό portfolio, ούτως ώστε οι λύσεις που σχεδιάζονται να ανταποκρίνονται απόλυτα στις 
πραγµατικές ανάγκες του πελάτη. 
 
Από το 2006 µέχρι σήµερα, η Εταιρία επενδύει στην επέκταση του πελατολογίου και εργασιών της εκτός 
Ελλάδος. Έχει καταφέρει να παράσχει σε σηµαντικούς πελάτες εξωτερικού µε διεθνή παρουσία, όπως 
εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τράπεζες,  ολοκληρωµένες και σύνθετες λύσεις υποδοµών πληροφορικής 
υψηλής προστιθέµενης αξίας. Στην προσπάθεια αυτή αξιοποιούνται τόσο οι υφιστάµενες 
εµπορικές/επιχειρηµατικές συνεργασίες µε εταιρίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται διεθνώς, και ήδη 
γνωρίζουν και εµπιστεύονται την Εταιρία για την υψηλή ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών της και την 
τεχνογνωσία της, όσο και νέες συνεργασίες που αναπτύσσει. 
 
Από το 2010 που ξεκίνησε η συνεργασία µε την EMC, η Εταιρία έχει διαµορφώσει, λειτουργεί και εξελίσσει 
ένα σύγχρονο ΕΜC Signature Solutions Center µε σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες της να το 
επισκέπτονται και να βλέπουν τις νέες τεχνολογίες και λύσεις από την EMC και τη VMware σε πραγµατική 
λειτουργία, έτσι ώστε να εξαλείψουν τον κίνδυνο που εµπεριέχεται  στην απόφαση αγοράς και υιοθέτησης 
νέων τεχνολογιών. Μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των στελεχών της Εταιρίας, τα τελευταία 
δύο χρόνια το επίπεδο συνεργασίας µε την EMC έχει εξελιχθεί σηµαντικά. Η εταιρία είναι σήµερα ο 
µοναδικός στην Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή «EMC Velocity Signature Solution Center 
Partner» διαθέτοντας τρία (3) specializations (Consolidate, Advanced Consolidate & BRS), γεγονός που την 
διαφοροποιεί  σηµαντικά από ανταγωνιστές της. 
 
Η Εταιρία αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους συνεργάτες της Symantec στην Ελλάδα όσο και την 
Ν.Α.Ε.κ.Α (SEEMA). Από το 2012 που η Symantec ανακοίνωσε το νέο παγκόσµιο πρόγραµµα συνεργατών 
που βασίζεται στα «Solution Specializations», η Εταιρία ξεκίνησε να επενδύει εντατικά στην κατάρτιση και 
τεχνική πιστοποίηση των στελεχών της, αξιοποιώντας την πλούσια τεχνογνωσία και πολύχρονη εµπειρία της 
στον σχεδιασµό και υλοποίηση σχετικών λύσεων.  Ήταν η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια που 
απέκτησε δύο σηµαντικά Specializations: το “Symantec Data Protection Specialization” και το “Symantec 
Archiving and e-Discovery Specialization”. Συνεχίζοντας να επενδύει στην ισχυροποίηση της στρατηγική της 
συνεργασίας µε την Symantec, απέκτησε πιστοποίηση στο ύψιστο επίπεδο συνεργασίας µε την Symantec: 
το «Symantec Master Specialization». Είναι η µοναδική Εταιρία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια που διαθέτει 
αυτό το επίπεδο συνεργασίας, και από τους ελάχιστους στην Ευρώπη. Η Symantec εµπιστεύεται τους 
Master Specialist Partners να παραδίδουν, για λογαριασµό της, άριστες τεχνικές και συµβουλευτικές 
υπηρεσίες στους χρήστες των προϊόντων της. Το “Symantec Master Specialization” είναι, στην παγκόσµια 
αγορά πληροφορικής, αναγνωρίσιµο εχέγγυο και συνώνυµο του “Symantec Approved”. Επίσης πρόσφατα 
απέκτησε και το “Symantec High Availability Specialization” όντας η µοναδική Εταιρία στην Ελλάδα που 
κατέχει αποδειγµένη τεχνογνωσία και εµπειρία σε λύσεις που βασίζονται στις τεχνολογίες Veritas Storage 
Foundation και Veritas Cluster Server. 
 
Από το 2011, η Εταιρία, επεκτείνοντας την συνεργασία της  µε τον ∆ιεθνή Οίκο Πληροφορικής Red Hat,  
σύναψε συµφωνία που την καθιστά επίσηµο εκπαιδευτικό κέντρο Red Hat  για παροχή υπηρεσιών 
επαγγελµατικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, π.χ., Red Hat System Administrator, Red Hat 
Certified Engineer κλπ. Επίσης, αξιοποιώντας και τις τεχνικές δυνατότητες της θυγατρικής Petabyte 
Solutions ΑΕ, η εταιρία διεκδικεί επιτυχώς, αναλαµβάνει και εκτελεί τα σηµαντικότερα έργα στην Ελλάδα για 
πελάτες που αξιοποιούν επιχειρησιακά τις προηγµένες Red Hat Linux τεχνολογίες. 
 
Η Εταιρία αποτελεί το σηµαντικότερο συνεργάτη της VMware στην Ελλάδα, όντας η πρώτη εταιρία 
πληροφορικής στην Ελλάδα (και από τις πρώτες στην Ευρώπη) που σύναψε συνεργασία µε την VMware, 
ήδη από το 2001. Τα τελευταία 6 χρόνια η Εταιρία είχε την ευθύνη της διανοµής του λογισµικού της VMware 
στην Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα,  ανάπτυξης, εκπαίδευσης και υποστήριξης του καναλιού συνεργατών κλπ. 
Η συγκεκριµένη συµβατική σχέση µε την VMware περιόριζε την δυνατότητά της να συµβάλλεται απ’ ευθείας 
µε τελικούς πελάτες. ∆εδοµένου όµως ότι η αγορά virtualization έχει πλέον ωριµάσει και λαµβάνοντας 
υπόψη της τις αυξανόµενες ανάγκες των µεγάλων πελατών, η Εταιρία επέλεξε να σταµατήσει την συµβατική 
σχέση διανοµής από 1.1.2012,  ώστε να µπορεί να επικεντρωθεί χωρίς περισπασµούς και περιορισµούς ως 
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VMware Solution Provider. Από την αρχή του έτους έχει αφοσιωθεί στην διεκδίκηση έργων από σηµαντικούς 
πελάτες που έχουν ανάγκη υιοθέτησης των προηγµένων τεχνολογιών virtualization που παρέχει η VMware ή 
αξιοποιούν τέτοιες υποδοµές και τις εξελίσσουν. Η επιλογή της αυτή έχει αποφέρει ήδη σηµαντικά θετικά 
αποτελέσµατα σε νέα έργα και πελατειακές σχέσεις. 
 
Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν την Εταιρία να σταµατήσει και τις λοιπές δραστηριότητες διανοµής που 
αποτελούσαν από 1.1.2010 αντικείµενο της ανεξάρτητης επιχειρηµατικής µονάδας “Performance VAD”. Το 
πρώτο εξάµηνο του 2012, η εταιρία επένδυσε αρχικό κεφάλαιο 60.000 euro για  την ίδρυση µιας νέας 
εταιρίας «AlfaVAD AE» (www.alfavad.com). Η εταιρία αυτή, έχοντας ανεξάρτητη διοίκηση από την PT, 
στελεχώνεται από προσωπικό µε εµπειρία στην διανοµή και επικεντρώνεται αποκλειστικά σε δραστηριότητες 
διανοµής προστιθέµενης αξίας (“Value Added Distribution”). Προωθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
αποκλειστικά µέσω καναλιού συνεργατών, λύσεις πληροφορικής για Virtualization, Cloud Computing, 
Storage, Data Protection, Availabiltiy, Security, ITSM & IT Automation κλπ. Επίσης προωθεί και παρέχει 
υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης για επαγγελµατίες στελέχη πληροφορικής, σε όλους τους ανωτέρω τοµείς. 
∆εδοµένου ότι η λειτουργία διανοµής προϊόντων τρίτων δεν συµβαδίζει πλέον µε την go-to-market 
προσέγγιση της Εταιρίας, η βασική επιδίωξη για την Εταιρία είναι να πωλήσει το συντοµότερο δυνατό το 
σύνολο της συµµετοχής της στην AlfaVAD ΑΕ, σε επενδυτή ή εταιρία που ασχολείται µε την διανοµή τέτοιων 
εξειδικευµένων προϊόντων και λύσεων πληροφορικής. Ως εκ τούτου δεν θα την ενοποιεί στις οικονοµικές της 
καταστάσεις, και θα χειρίζεται το στοιχείο αυτό του ενεργητικού της ως «περιουσιακό στοιχείο προς 
πώληση». 
 
Άλλη σηµαντική εξέλιξη στην περίοδο αυτή είναι ότι η Εταιρία δηµιούργησε και στελέχωσε νέα επιχειρηµατική 
µονάδα που εξειδικεύεται στην  παροχή τεχνικών/συµβουλευτικών υπηρεσιών µε έµφαση στο χώρο του 
ITSM/BSM (IT Service Management, ΙΤ Systems & Network Management, Business Services Managament, 
ΙΤ Automation, Job Scheduling κλπ).  Η Εταιρία πιστεύει  ότι οι ανάγκες των επιχειρησιακών πελατών για 
τέτοιου είδους υπηρεσίες αυξάνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και ήδη εκτελεί έργα σε αυτό 
το χώρο, σε σηµαντικούς πελάτες (π.χ. ΟΤΕ, COSMOTE, Marfin Egnatia Bank κλπ). Επίσης η τεχνογνωσία 
και εµπειρία που αποφέρει η δραστηριότητα αυτή είναι χρήσιµη εσωτερικά στην Εταιρία, ισχυροποιώντας 
την έναντι του ανταγωνισµού σε core business areas, π.χ  ανάπτυξη, σχεδιασµού, υλοποίησης και παροχής 
προηγµένων υπηρεσιών Bronet Cloud Services & IT Managed Services. 
 
 
Β. Σχόλια επί των Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Πρώτου Εξαµήνου 2012  
 
Το πρώτο εξάµηνο του 2012 («1H2012») το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα επιδεινώθηκε 
περαιτέρω, ενώ το κόστος του χρήµατος αυξήθηκε σηµαντικά.  
 
Τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε ενοποιηµένη βάση στα 4,05 εκατ.€ στην περίοδο έναντι 4,45 εκατ.€ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2011, ενώ για την µητρική ανήλθαν σε 3,88 εκατ.€ το 1H2012, έναντι 4,39 εκατ.€ το 
1H2011.  
 
Ο κύκλος εργασιών της κύριας δραστηριότητας «παροχής λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής» αυξήθηκε 
στην περίοδο. Επίσης υπήρξαν σηµαντικές παραγγελίες και έργα υπό εκτέλεση, που δεν απεικονίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Στην περίοδο, το µικτό κέρδος σε ενοποιηµένη βάση ανήλθε στα 1.125 χιλ. €, έναντι 1.357 το 1H2011, ενώ 
για την Μητρική στα 1.044 χιλ. € έναντι 1.213 χιλ. €. 
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου διεκόπησαν οι δραστηριότητες της Επιχειρηµατικής Μονάδας «Performance 
VAD» (η δραστηριότητα διανοµής προϊόντων πληροφορικής εφεξής δεν θα συνεχιστεί από την Εταιρία). Οι 
πωλήσεις αυτής της Ε.Μ. ήταν 199,2 στην περίοδο 1H2012 έναντι 775 χιλ.€ του 1H2011 και 905 χιλ.€ του 
1H2010.  
 
Η µείωση των εσόδων πωλήσεων και µικτών κερδών στο 1H2012 οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο ότι 
σηµαντικά έργα παροχής υπηρεσιών ήταν «υπό εκτέλεση», χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ώστε να µπορούν 
να αναγνωριστούν τα αντίστοιχα έσοδα και η/και να τιµολογηθούν. 
 
Σηµαντικός παράγων που επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις και το περιθώριο µικτού κέρδους ήταν η µείωση 
ρευστότητας των περισσοτέρων Ελληνικών επιχειρήσεων/οργανισµών και η σηµαντική δυσχέρεια που είχαν 
αυτοί να χρηµατοδοτήσουν έργα.  
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Η Εταιρία ισχυροποίησε τη θέση της έναντι του ανταγωνισµού και αύξησε τα έσοδα πωλήσεων, από την 
κύρια δραστηριότητα αλλά και τις παραγγελίες/έργα υπό εκτέλεση, συµβαλλόµενη µε σηµαντικούς και 
αξιόπιστους πελάτες,  ενίσχυσε δε τη θέση της σε επίκαιρους τοµείς που εκτιµά ότι θα έχουν ισχυρή ζήτηση 
στο άµεσο µέλλον, όπως τα Bronet cloud computing services. 
 
Σε ενοποιηµένη βάση το EBITDA διαµορφώθηκε στα 112,3 χιλ.€ έναντι 523,8 χιλ.€ του 1H2011 και για την 
Μητρική στα 279 χιλ.€ έναντι 527 χιλ.€ του 1Η2011. Το αποτέλεσµα προ φόρων σε ενοποιηµένη βάση ήταν 
ζηµία 280 χιλ.€, έναντι κερδών 150,2 χιλ.€ του 1H2011, και για την Μητρική ζηµία 110,2 χιλ.€  έναντι κερδών 
157,7 χιλ.€. 
 
Η Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων (οριζόµενη ως: 182 * {υπόλοιπα πελατών την 30.6} / {κ.ε. 1.1 έως 30.6}) 
εξελίχθηκε από 131 ηµέρες την 30/6/2010 σε 152 ηµέρες την 30/6/11 σε 174 ηµέρες την 30/6/12.  
 
Παρά την δυσµενή κατάσταση της οικονοµίας, την µειωµένη ρευστότητα των πελατών και τα αυξηµένα 
επιτόκια δανεισµού, το συνολικό χρηµατοοικονοµικό κόστος µειώθηκε κατά 18,5% σε σχέση µε το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2011, ενώ ο τραπεζικός δανεισµός µειώθηκε κατά 417 χιλ. €.   
 
Οι δείκτες άµεσης και γενικής ρευστότητας παραµένουν θετικοί. Ειδικότερα, σε ενοποιηµένη βάση ο δείκτης 
γενικής ρευστότητας είναι 1,4 και ο δείκτης άµεσης ρευστότητας είναι 1,2.  
 
Έχοντας υιοθετήσει την τελευταία 3ετία διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου, η Εταιρία πέτυχε και στην περίοδο 
αυτή να αποφύγει σηµαντικές ζηµίες από  επισφάλειες, επιλέγοντας να συµβάλλεται µόνο µε πελάτες 
χαµηλού πιστωτικού κινδύνου. 
 
Η Εταιρία εκτιµά ότι η αρνητική οικονοµική συγκυρία που διανύει η Ελλάδα παρουσιάζει σηµαντικές ευκαιρίες 
για ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε νέους τοµείς πληροφορικής, για ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής της 
θέσης και για τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Για να 
εκµεταλλευτεί αυτές τις ευκαιρίες, εντατικοποίησε τις επενδύσεις της προς κατεύθυνση ανάπτυξης αντί 
σύµπτυξης. Εντατικοποίησε τις επενδύσεις/δαπάνες για αύξηση δεξιοτήτων και κατάρτισης του προσωπικού 
της και προσέλαβε νέο προσωπικό, π.χ. για την στελέχωση των ITSM/BSM consulting services και της ΕΜ 
Bronet Cloud Services. Επίσης συνέχισε να επενδύει σε δραστηριότητες εξέλιξης των προιόντων-λύσεων ή 
υπηρεσιών που διαθέτει στην αγορά και ανάπτυξης νέων προιόντων & υπηρεσιών π.χ. Bronet cloud 
services, αγοράζοντας τις απαραίτητες υποδοµές/πάγια και διατηρώντας τις σχετικές δαπάνες στα επίπεδα 
του 2011.  Οι παραπάνω επιλογές της αντικατοπρίζονται, συµβάλλοντας και στο αρνητικό αποτελέσµα 
κερδοφορίας της περιόδουµ, σε αυξηµένα, σε ενοποιηµένη βάση, έξοδα ∆ιάθεσης κατά 22% και ∆ιοίκησης 
κατά 13% καθώς και σε αυξηµένες αποσβέσεις κατά 9,7%.  
 
 
 
Γ. Σηµαντικές εξελίξεις κατά το πρώτο εξάµηνο 2012  
 
 
1) Ανάπτυξη πελατολογίου, νέες συνεργασίες, νέα προϊόντα &  υπηρεσίες 
 
Η Εταιρία συνεχίζει εντατικά τη συστηµατική προσπάθεια που καταβάλλει για διεύρυνση της πελατειακής της 
βάσης. Κατά το 1H2012 διεκδίκησε επιτυχώς έργα από σηµαντικούς πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
µεταξύ των οποίων εταιρίες τηλεπικοινωνιών, χρηµατοπιστωτικού τοµέα, βιοµηχανίας, εµπορίου, 
πληροφορικής κ.α..  
 
Παραδείγµατα έργων που ανέλαβε προσφάτως να εκτελέσει η Εταιρία, µερικά εκ των οποίων είναι 
σε ξέλιξη, αποτελούν:  

- Wind Ελλάς, έργο αντικατάστασης υφιστάµενης κεντρικής υποδοµής αποθήκευσης στο primary & 
DR site και παροχή σχετικών υπηρεσιών migration και υποστήριξης, ύψους 1.290.000€ (εκ των 
οποίων έχει ολοκληρωθεί και τιµολογηθεί εντός του 1ου 6µήνου ποσό 430.000€) και συνολικής 
διάρκειας 3 ετών, µε σηµαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο. 

- Alpha Bank, προµήθεια υπολογιστικών συστηµάτων για αντικατάσταση της υφιστάµενης κεντρικής 
υποδοµής servers και υπηρεσιών migration (data & servers) προς VMware virtual servers, ύψους 
935.000€ το οποίο είναι σε εξέλιξη (παραδόθηκε και τιµολογήθηκε τον 7ο/2012 εξοπλισµός αξίας 
530.000€ το δε υπόλοιπο του έργου θα έχει ολοκληρωθεί και τιµολογηθεί εντός του 1H2013).  
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- ΟΠΑΠ ΑΕ, προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού & αναβάθµιση πληροφοριακών συστηµάτων, 
ύψους 233.000€ το οποίο είναι σε εξέλιξη (παραδόθηκε και τιµολογήθηκε τον 7ο/2012 εξοπλισµός 
αξίας 215.000€.) 

- ΕΛΤΑ, προµήθεια & εγκατάσταση Servers & συστήµατος Enterprise Storage, ύψους 40.000€, 
ολοκληρωµένο. 

- ∆ΕΗ, προµήθεια & εγκατάσταση συστήµατος δίσκων & San Switches,  ύψους 120.000€, 
ολοκληρωµένο. 

- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, υποστήριξη εγκατατεστηµένης βάσης λογισµικού, ύψους 323.000€, διάρκειας 3 
ετών 

- ΕΧΑΕ, προµήθεια servers, λογισµικού και υπηρεσιών, ύψους 134.000€, που είναι σε εξέλιξη. Εχει 
παραδοθεί και τιµολογηθεί ενός του 1ου 6µήνου 2012 µέρος του έργου, αξίας 120.000€ το δε 
υπόλοιπο θα ολοκληρωθεί και τιµολογηθεί εντός του τρέχοντος έτους. 

- Forthnet, διάφορα έργα που αφορούν προµήθεια συστηµάτων Storage, υπηρεσιών υποστήριξης 
προϊόντων λογισµικού & υπηρεσίες cloud, συνολικού ύψους 433.000€ εκ των οποίων το 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο την 30/06/2012 ανέρχεται σε 197.000€. 

- ΟΤΕ,  παροχή τεχνικών/συµβουλευτικών υπηρεσιών ITSM/BSM (IT Service Management/ Business 
Services Managament) ύψους 75.000€ που βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
και τιµολογηθεί εντός του 2H2012. 

- OTE, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισµικού και λειτουργικών συστηµάτων, ύψους 85.000€ 
που είναι σε εξέλιξη. Εντός του 1ου 6µήνου 2012 παραδόθηκε και τιµολογήθηκε µέρος του έργου, 
αξίας 67.000€ ενώ αναµένεται να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο εντός του 2012. 

 
Στα πλαίσια διαρκούς προσπάθειας εκµετάλλευσης των επιχειρηµατικών ευκαιριών, η Εταιρία επεκτάθηκε σε 
νέα προϊόντα και παρεχόµενες υπηρεσίες cloud computing. Στην περίοδο αυτή επέκτεινε την φυσική της 
παρουσία µε υποδοµή που εγκατέστησε σε data center υψηλών προδιαγραφών (της Lamda Hellix) 
επεκτείνοντας και συµπληρώνοντας σηµαντικά τις δυνατότητες που παρείχε η υφιστάµενη υποδοµή Bronet 
στο υφιστάµενο Forthnet Data Center. Πρόσφατα απέκτησε νέους επιχειρησιακούς πελάτες για Bronet cloud 
services, π.χ. τον εκπαιδευτικό οργανισµό «Business College of Athens (BCA)”. Επίσης επέκτεινε και εξέλιξε 
την υποδοµή/υπηρεσία «virtual labs» που παρέχονται στα πλαίσια τεχνικής εκπαίδευσης (hands-on labs) σε 
πελάτες – εκπαιδευτικούς οργανισµούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
 
2) Εξωστρέφεια  
 
Η Εταιρία διοργάνωσε στην Αθήνα τον Μάρτιο 2012 το ετήσιο Virtualization & Cloud Computing Forum, που 
έχει καθιερωθεί ως το σηµαντικότερο συνέδριο στο συγκεκριµένο θέµα. Όπως και την προηγούµενη χρονιά, 
συµµετείχαν περισσότερα από 600 στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε 
όλους σχεδόν τους κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας. Στην εκδήλωση, µεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν 
στοιχεία για την εδραίωση και εξάπλωση της χρήσης τεχνολογίας Virtualization & Cloud Computing, στην 
παγκόσµια και την Ελληνική αγορά, οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο, λύσεις που προσφέρουν οι κυριότερες 
εταιρίες πληροφορικής για virtualization & cloud computing και βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης τους από 
επιχειρήσεις και οργανισµούς κάθε µεγέθους.  
 
Συνεχίζοντας το πρόγραµµα ανάπτυξης και ενίσχυσης της εξωστρέφειας της, η Εταιρία διοργάνωσε και στην 
Κύπρο αντίστοιχη ηµερίδα, τον Μάρτιο 2012, για τρίτη συνεχή χρονιά. 
 
Η Εταιρία εκτελεί ολοκληρωµένο επενδυτικό επιχειρηµατικό σχέδιο για τόνωση της εξωστρεφούς της 
ανάπτυξης, συνολικού ύψους 113 χιλ.€. Το σχέδιο αυτό  εγκρίθηκε για συγχρηµατοδότηση κατά 45% από 
κονδύλια του ΕΣΠΑ, και βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης. 
 
Επίσης, η Εταιρία διεκδίκησε και εκτέλεσε επιτυχώς έργα για πελάτες εξωτερικού (Μάλτα, Ρουµανία) και 
συνεχίζει να προσπαθεί την περαιτέρω ανάπτυξη σε νέες γεωγραφικές αγορές και νέους πελάτες. 
 
 
3) Επενδύσεις στην εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση προσωπικού στις νέες 
τεχνολογίες και δεξιότητες  
 
Παρά τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλεται για περιορισµό λειτουργικών δαπανών, η Εταιρία πιστεύει 
ότι η επένδυση για απόκτηση περισσοτέρων δεξιοτήτων από το προσωπικό της µέσω τεχνικής και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, αποδίδει, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης. Για το σκοπό αυτό 
συνεχίζει να δαπανά πόρους (περίπου 11 χιλιάδες ευρώ στην περίοδο) για την εκπαίδευση του προσωπικού 
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της σε νέες τεχνολογίες, µεθοδολογίες και σύγχρονες δεξιότητες. Η Εταιρία προσπαθεί να χρησιµοποιήσει 
τόσο δικούς της όσο και πρόσθετους πόρους - από ειδικά προγράµµατα- προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει 
εγκριθεί επιχορήγηση (κατά 100%) δαπανών για εκπαίδευση και αύξηση αποτελεσµατικότητας των 
εργαζοµένων της,  από τον ΟΑΕ∆, µέσω του προγράµµατος «διαρθρωτικής προσαρµογής επιχειρήσεων» 
συνολικού ύψους 92 χιλιάδων ευρώ και διάρκειας 18 µηνών, που πρόσφατα ξεκίινησε να υλοποιείται. 
 
Η Εταιρία αύξησε τον αριθµό προσωπικού της κατά την διάρκεια της περιόδου. Τον Νοέµβριο 2010 
υπάχθηκε στο «πρόγραµµα επιχορήγησης του εργοδοτικού κόστους» µε επιδότηση συνολικού ύψους 91 
χιλιάδων ευρώ, που έληξε επιτυχώς. 
 
∆. Εκτιµήσεις για το δεύτερο εξάµηνο 2012 και το οικονοµικό έτος 2013 
 
Η Εταιρία πιστεύει ότι είναι κατάλληλα τοποθετηµένη ώστε να εκµεταλλευθεί ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
ακόµα και σε περιόδους ύφεσης, όπως η παρούσα που διανύει η Ελληνική οικονοµία τα τελευταία 4 χρόνια.  
 
Οι µεγάλες εταιρίες και οργανισµοί έχουν ανάγκη να µειώσουν δραστικά τα λειτουργικά τους έξοδα που 
σχετίζονται µε την πληροφορική, ταυτόχρονα αυξάνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν στους 
εσωτερικούς χρήστες και τους πελάτες τους. Η Εταιρία διαθέτει την τεχνογνωσία και εµπειρία που 
απαιτούνται για να προσφέρει δοκιµασµένες και αξιόπιστες λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. 
 
Βασικοί στόχοι για την Εταιρία είναι η διατήρηση λειτουργικής κερδοφορίας, η αξιοποίηση των στρατηγικών 
συνεργασιών µε σηµαντικούς εταίρους (πελάτες, προµηθευτές, στρατηγικούς επενδυτές) εντός και εκτός 
Ελλάδος, η παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι επενδύσεις σε απόκτηση και εµβάθυνσης 
τεχνογνωσίας, και η ανάπτυξη και εξέλιξη ελκυστικών προϊόντων και υπηρεσιών.  
 
 
 
Άγιος ∆ηµήτριος, 29 Αυγούστου  2012 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
∆ρ. ∆ηµήτριος Α. Παπαντωνίου 
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2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 

    ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € Σηµ. 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 
    

  Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
 

    
  Υπεραξία επιχείρησης 8.1 6.165,57 6.165,57 0,00 0,00 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 
στοιχεία  8.2 369.332,70 430.064,48 363.163,55 422.499,88 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8.2 1.923.660,32 1.910.850,81 1.923.114,18 1.910.096,67 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 8.3 0,00 0,00 839.814,74 839.814,74 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 8.4 87.600,00 27.600,00 87.600,00 27.600,00 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8.5 32.411,46 26.075,46 27.297,47 20.961,47 
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.419.170,05 2.400.756,32 3.240.989,94 3.220.972,76 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Αποθέµατα 8.6 862.984,87 646.451,58 806.168,18 589.708,89 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 8.7 3.867.606,59 4.716.042,56 3.988.813,56 4.610.141,14 
Λοιπές απαιτήσεις 8.8 722.558,84 239.959,41 574.822,03 268.289,13 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8.9 84.622,26 538.783,62 36.466,56 491.785,05 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 5.537.772,56 6.141.237,17 5.406.270,33 5.959.924,21 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.956.942,61 8.541.993,49 8.647.260,27 9.180.896,97 

 
    

  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Μετοχικό κεφάλαιο 8.10 1.172.697,00 1.172.697,00 1.172.697,00 1.172.697,00 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 8.11 759.656,80 759.656,80 759.656,80 759.656,80 
Μείον: Ίδιες Μετοχές 8.14 -19.392,90 -19.392,90 -19.392,90 -19.392,90 
Λοιπά αποθεµατικά 8.12 250.716,53 250.716,53 250.716,53 250.716,53 
Αποτελέσµατα εις νέον 8.13 504.256,41 797.956,42 907.327,34 1.031.199,56 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους 
ιδιοκτήτες της µητρικής 2.667.933,84 2.961.633,85 3.071.004,77 3.194.876,99 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 8.15 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.667.933,84 2.961.633,85 3.071.004,77 3.194.876,99 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 8.16 130.736,72 142.993,22 118.571,52 128.965,44 
Κρατικές επιχορηγήσεις 8.17 221.831,83 267.509,50 221.831,83 267.509,50 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 8.18 687.225,00 728.190,00 687.225,00 728.190,00 
Μακροπρόθεσµες προβλέψεις 8.19 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 8.20 166.286,03 152.557,04 232.317,67 218.605,66 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.286.079,58 1.371.249,76 1.339.946,02 1.423.270,60 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προµηθευτές και  λοιπές εµπορικές 
υποχρεώσεις 8.21 2.559.394,67 2.477.797,31 2.928.653,04 2.924.048,66 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.22 278.223,21 248.667,38 161.993,01 184.734,24 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 8.23 249.263,56 322.590,18 229.615,68 293.911,47 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 8.24 755.992,75 1.000.000,00 755.992,75 1.000.000,00 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση 8.25 160.055,00 160.055,01 160.055,00 160.055,01 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 4.002.929,19 4.209.109,88 4.236.309,48 4.562.749,38 
Σύνολο υποχρεώσεων 

 
5.289.008,77 5.580.359,64 5.576.255,50 5.986.019,98 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
7.956.942,61 8.541.993,49 8.647.260,27 9.180.896,97 
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3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 01/01/2012 - 30/06/2012 
    ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € Σηµ. 
1/1 - 

30/06/2012 
1/1 - 

30/06/2011 
1/1 - 

30/06/2012 
1/1 - 

30/06/2011 
            
Κύκλος εργασιών 9.1 4.047.497,60 4.453.137,44 3.876.501,51 4.395.515,53 
Κόστος πωληθέντων 2.922.561,76 3.096.564,67 2.832.679,41 3.182.879,42 
Μικτό Κέρδος 

 
1.124.935,84 1.356.572,77 1.043.822,10 1.212.636,11 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 128.546,23 138.599,59 123.522,89 126.677,46 
Έξοδα διάθεσης 841.322,51 689.732,19 645.159,63 571.040,19 
Έξοδα διοίκησης 399.937,44 354.080,15 340.414,68 310.779,50 
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 241.477,24 238.919,24 241.477,24 238.919,24 

Αποτέλεσµα προ φόρων 
χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 

 
-229.255,12 212.440,78 -59.706,56 218.574,64 

 
    

Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 50.715,90 62.269,93 50.453,65 60.854,14 

 Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων 
 

-279.971,02 150.170,85 -110.160,21 157.720,50 
Φόρος εισοδήµατος 9.2 13.728,99 43.829,78 13.712,01 39.008,56 
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) -293.700,01 106.341,07 -123.872,22 118.711,94 

 
 Κέρδη µετά από φόρους αποδιδόµενα 

σε: 
 

    
  Ιδιοκτήτες της µητρικής -293.700,01 106.341,07 -123.872,22 118.711,94 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
-293.700,01 106.341,07 -123.872,22 118.711,94 

 Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
 Αγορές Ιδίων Μετοχών 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από 
φόρους 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά 
από φόρους 

 
-293.700,01 106.341,07 -123.872,22 118.711,94 

 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά 
από φόρους αποδιδόµενα σε: 

     Ιδιοκτήτες της µητρικής -293.700,01 106.341,07 -123.872,22 118.711,94 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 

-293.700,01 106.341,07 -123.872,22 118.711,94 

    
  

Αποτέλεσµα προ φόρων χρηµατοδοτικών 
& επενδυτικών αποτελεσµάτων & 
αποσβέσεων (EBITDA) 112.309,10 523.767,91 278.986,26 527.030,37 

    
  Βασικά κέρδη ανά µετοχή µετά από 

φόρους (σε €)  9.3 -0,0755  0,0273  -0,0318  0,0305  
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3.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 01/01/2012 - 30/06/2012. Συνεχιζόµενες & διακοπείσες δραστηριότητες Οµίλου 

 
    ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά σε € Σηµ. 1/1 - 30/06/2012 1/1 - 30/06/2012 1/1 - 30/06/2012 1/1 - 30/06/2011 1/1 - 30/06/2011 1/1 - 30/06/2011 

    
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο 

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο 

Κύκλος εργασιών 9.1 3.848.279,17 199.218,43 4.047.497,60 3.678.344,42 774.793,02 4.453.137,44 
Κόστος πωληθέντων 2.811.740,13 110.821,63 2.922.561,76 2.466.606,91 629.957,76 3.096.564,67 
Μικτό Κέρδος 

 
1.036.539,04 88.396,80 1.124.935,84 1.211.737,51 144.835,26 1.356.572,77 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 128.546,23 0,00 128.546,23 138.599,59 0,00 138.599,59 
Έξοδα διάθεσης 774.828,45 66.494,06 841.322,51 628.821,96 60.910,23 689.732,19 
Έξοδα διοίκησης 364.132,95 35.804,49 399.937,44 321.282,34 32.797,81 354.080,15 
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 241.477,24 0,00 241.477,24 238.919,24 0,00 238.919,24 

Αποτέλεσµα προ φόρων χρηµατοδοτικών & 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 

 
-215.353,37 -13.901,75 -229.255,12 161.313,56 51.127,22 212.440,78 

 
            

Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 45.655,78 5.060,12 50.715,90 56.247,37 6.022,56 62.269,93 
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων 

 
-261.009,15 -18.961,87 -279.971,02 105.066,19 45.104,66 150.170,85 

Φόρος εισοδήµατος 9.2 11.368,74 2.360,25 13.728,99 32.674,17 11.155,61 43.829,78 
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) -272.377,89 -21.322,12 -293.700,01 72.392,02 33.949,05 106.341,07 
Κέρδη µετά από φόρους αποδιδόµενα σε: 

 
            

Ιδιοκτήτες της µητρικής -272.377,89 -21.322,12 -293.700,01 72.392,02 33.949,05 106.341,07 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
-272.377,89 -21.322,12 -293.700,01 72.392,02 33.949,05 106.341,07 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
 Αγορές Ιδίων Μετοχών 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους 
 

-272.377,89 -21.322,12 -293.700,01 72.392,02 33.949,05 106.341,07 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους 
αποδιδόµενα σε: 

 
            

Ιδιοκτήτες της µητρικής -272.377,89 -21.322,12 -293.700,01 72.392,02 33.949,05 106.341,07 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-272.377,89 -21.322,12 -293.700,01 72.392,02 33.949,05 106.341,07 
Αποτέλεσµα προ φόρων χρηµατοδοτικών & 
επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων 
(EBITDA) 99.979,89 12.329,21 112.309,10 449.433,48 74.334,43 523.767,91 

            

Βασικά κέρδη ανά µετοχή µετά από φόρους (σε €) 9.3 -0,0700  -0,0055  -0,0755  0,0186  0,0087  0,0273  
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3.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 01/01/2012 - 30/06/2012. Συνεχιζόµενες & διακοπείσες δραστηριότητες Εταιρείας 

    ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € Σηµ. 1/1 - 30/06/2012 1/1 - 30/06/2012 1/1 - 30/06/2012 1/1 - 30/06/2011 1/1 - 30/06/2011 1/1 - 30/06/2011 

    
Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο 

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο 

Κύκλος εργασιών 9.1 3.677.283,08 199.218,43 3.876.501,51 3.620.722,51 774.793,02 4.395.515,53 
Κόστος πωληθέντων 2.721.857,78 110.821,63 2.832.679,41 2.552.921,66 629.957,76 3.182.879,42 
Μικτό Κέρδος 

 
955.425,30 88.396,80 1.043.822,10 1.067.800,85 144.835,26 1.212.636,11 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 123.522,89 0,00 123.522,89 126.677,46 0,00 126.677,46 
Έξοδα διάθεσης 578.665,57 66.494,06 645.159,63 510.129,96 60.910,23 571.040,19 
Έξοδα διοίκησης 304.610,19 35.804,49 340.414,68 277.981,69 32.797,81 310.779,50 
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 241.477,24 0,00 241.477,24 238.919,24 0,00 238.919,24 
Αποτέλεσµα προ φόρων χρηµατοδοτικών & 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 

 
-45.804,81 -13.901,75 -59.706,56 167.447,42 51.127,22 218.574,64 

 Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 45.393,53 5.060,12 50.453,65 54.831,58 6.022,56 60.854,14 

 Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων 
 

-91.198,34 -18.961,87 -110.160,21 112.615,84 45.104,66 157.720,50 
Φόρος εισοδήµατος 9.2 11.351,76 2.360,25 13.712,01 27.852,95 11.155,61 39.008,56 
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) -102.550,10 -21.322,12 -123.872,22 84.762,89 33.949,05 118.711,94 
Κέρδη µετά από φόρους αποδιδόµενα σε: 

       Ιδιοκτήτες της µητρικής -102.550,10 -21.322,12 -123.872,22 84.762,89 33.949,05 118.711,94 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
-102.550,10 -21.322,12 -123.872,22 84.762,89 33.949,05 118.711,94 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
 Αγορές Ιδίων Μετοχών 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από 
φόρους 

 
-102.550,10 -21.322,12 -123.872,22 84.762,89 33.949,05 118.711,94 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από 
φόρους αποδιδόµενα σε: 

       Ιδιοκτήτες της µητρικής -102.550,10 -21.322,12 -123.872,22 84.762,89 33.949,05 118.711,94 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-102.550,10 -21.322,12 -123.872,22 84.762,89 33.949,05 118.711,94 

      Αποτέλεσµα προ φόρων χρηµατοδοτικών & 
επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων 
(EBITDA) 266.657,05 12.329,21 278.986,26 452.695,94 74.334,43 527.030,37 

      Βασικά κέρδη ανά µετοχή µετά από φόρους (σε 
€) 9.3 -0,0264  -0,0055  -0,0318  0,0218  0,0087  0,0305  
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4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € 
1/1 - 

30/06/2012 
1/1 - 

30/06/2011 
1/1 - 

30/06/2012 
1/1 - 

30/06/2011 
Λειτουργικές δραστηριότητες         
Κέρδη προ φόρων -279.971,02 150.170,85 -110.160,21 157.720,50 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις 341.564,22 311.327,13 338.692,82 308.455,73 
Προβλέψεις -12.256,50 6.473,34 -10.393,92 5.900,00 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας -46.077,69 -46.822,98 -45.989,49 -46.795,27 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 51.115,92 62.631,52 50.765,47 61.188,02 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:     
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -216.533,29 -83.475,14 -216.459,29 -98.712,83 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 359.500,54 311.941,21 308.458,68 -15.773,58 
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 202.019,64 -382.299,75 66.570,33 27.157,83 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -51.115,92 -62.631,52 -50.765,47 -61.188,02 
Καταβληµένοι φόροι -164.193,07 -151.261,84 -149.002,97 -141.565,39 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 184.052,83 116.052,82 181.715,95 196.386,99 
Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων -60.000,00 0,00 -60.000,00 0,00 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -293.641,95 -240.471,44 -292.374,00 -240.471,44 
Τόκοι εισπραχθέντες 400,02 361,59 311,82 333,88 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -353.241,93 -240.109,85 -352.062,18 -240.137,56 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.715.992,75 1.673.283,26 1.715.992,75 1.673.283,26 
Εξοφλήσεις δανείων -2.000.965,01 -1.680.965,01 -2.000.965,01 -1.680.965,01 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -284.972,26 -7.681,75 -284.972,26 -7.681,75 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -454.161,36 -131.738,78 -455.318,49 -51.432,32 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 538.783,62 363.774,67 491.785,05 235.279,24 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 84.622,26 232.035,89 36.466,56 183.846,92 
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5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
5.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

 

  ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά σε € 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
θυγατρικών 

που 
αναλογούν 
στον όµιλο 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόµενα 

στους 
µετόχους της 
µητρικής 

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 1/1/2011 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 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την 
περίοδο 1/1 - 30/6/2011                   

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
περιόδου µετά από φόρους           106.341,07 106.341,07   106.341,07 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων  30/6/2011 1.172.697,00 -19.392,90 759.656,80 250.716,53 0,00 921.953,58 3.085.631,01 0,00 3.085.631,01 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 1/1/2012 1.172.697,00 -19.392,90 759.656,80 250.716,53 0,00 797.956,42 2.961.633,85 0,00 2.961.633,85 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την 
περίοδο 1/1 - 30/6/2012                   

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
περιόδου µετά από φόρους           -293.700,01 -293.700,01   -293.700,01 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων  30/6/2012 1.172.697,00 -19.392,90 759.656,80 250.716,53 0,00 504.256,41 2.667.933,84 0,00 2.667.933,84 
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5.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Ποσά σε € 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

∆ιαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 
1/1/2011 1.172.697,00 -19.392,90 759.656,80 250.716,53 1.035.567,88 3.199.245,31 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 
για την περίοδο 1/1 - 
30/6/2011 

      

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
περιόδου µετά από φόρους 118.711,94 118.711,94 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 
30/6/2011 1.172.697,00 -19.392,90 759.656,80 250.716,53 1.154.279,82 3.317.957,25 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 
1/1/2012 1.172.697,00 -19.392,90 759.656,80 250.716,53 1.031.199,56 3.194.876,99 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 
για την περίοδο 1/1 - 
30/6/2012 

      

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
περιόδου µετά από φόρους -123.872,22 -123.872,22 

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 
30/6/2012 1.172.697,00 -19.392,90 759.656,80 250.716,53 907.327,34 3.071.004,77 
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6 Πληροφορίες και επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
6.1 Γενικές πληροφορίες 

 
Οι Ενδιάµεσες συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου της περιόδου από 1ης 
Ιανουαρίου 2012 έως 30ης Ιουνίου 2012 του Οµίλου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης (∆ΛΠ 34) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων. 
Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (εφεξής «η Εταιρία») είναι η Μητρική Εταιρία του οµίλου 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES (εφεξής «ο Όµιλος»). Η έδρα της Εταιρίας είναι στην Ελλάδα, στο ∆ήµο 
Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής, στο κτίριο επί της Λεωφόρου Βουλιαγµένης 338. Ο διαδικτυακός τόπος του Οµίλου 
είναι στην διεύθυνση www.performance.gr 
Οι ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2012, εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την Τετάρτη 29  Αυγούστου 2012. 
 
Η δοµή του οµίλου κατά την 30/6/2012 είχε ως εξής: 

Επωνυµία 
Χώρα 

Εγκ/στασης ∆ραστηριότητα 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
Μέθοδος 

ενοποίησης 

PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΕ Ελλάδα Πληροφορική Μητρική Ολική 
PETABYTE SOLUTIONS AE Ελλάδα Πληροφορική 100,00% Ολική 

PERFORMANCE TECHNOLOGIES 
(CYPRUS) LIMITED Κύπρος Πληροφορική 100,00% Ολική 
PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG 
AD 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 εταιρίας PERFORMANCE TECHNOLOGIES (CYPRUS) 
LTD. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε Σώµα στη συνεδρίαση της 16ης 
Μαρτίου 2009, είναι η ακόλουθη: 
 
Παπαντωνίου Α. ∆ηµήτριος Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό 

µέλος 
Τσαγκάρης Μ. Ανδρέας     Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό µέλος 
Κιαγιάς Χ. Ανδρέας     Εκτελεστικό – Μη Ανεξάρτητο µέλος 
Παπαδόπουλoς Ν. Ιωάννης    Μη εκτελεστικό – εκπρόσωπος µειοψηφίας 
∆ήµας Π. Σταύρος     Μη εκτελεστικό – Ανεξάρτητο µέλος 
 
 
6.2 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου την 30η Ιουνίου 2012, έχουν 
συνταχθεί βάσει του ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις», την αρχή του ιστορικού κόστους, την 
αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και σηµειώσεις 
που απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της 31ης ∆εκεµβρίου 2011 και πρέπει να 
διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις δηµοσιευµένες και ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της 31ης 
∆εκεµβρίου 2011, οι οποίες είναι διαθέσιµες στην διεύθυνση διαδικτύου του Οµίλου  (www.performance.gr). 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 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 εταιρίας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται 
κατάλληλο. 
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6.2.1 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής 
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2012 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 ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2012 

 

∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεµβρίου 2011, L 305/23.11.2011) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Η εφαρµογή 
νωρίτερα επιτρέπεται. 

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. Με την 
τροποποίηση ευθυγραµµίζονται σε γενικές γραµµές οι σχετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης των ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και των Αµερικάνικων γενικώς παραδεκτών λογιστικών 
αρχών (GΑΑΡ). Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας και του Οµίλου. 

 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις προτύπων έχουν εφαρµογή στην τρέχουσα χρήση 2012 αλλά δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν µπορούν να εφαρµοσθούν. 

 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011.  
Την 20.12.2010 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 1 
σύµφωνα µε την οποία µία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρµόζει τα ∆ΠΧΠ και το λειτουργικό της νόµισµα 
είναι νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης οι 
συνθήκες πληθωρισµού έχουν «οµαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «οµαλοποιηθεί», δύναται να κάνει 
χρήση της εξαίρεσης να αποτιµήσει τα στοιχεία του Ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τα οποία 
αποκτήθηκαν πριν την «οµαλοποίηση» του νοµίσµατος, στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της 
µετάβασης στα ∆ΠΧΠ και να χρησιµοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκµαρτό κόστος των στοιχείων αυτών 
στον ισολογισµό έναρξης. Στην περίπτωση που η ηµεροµηνία «οµαλοποίησης» του νοµίσµατος τοποθετείται 
κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική µία περίοδο µικρότερη των 12 
µηνών. Επίσης καταργούνται οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το 
υφιστάµενο πρότυπο αναφορικά µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη διακοπή αναγνώρισης και την 
αποτίµηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι ηµεροµηνίες 
αυτές αντικαθίστανται από τη φράση «ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ». 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 

 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012. 
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Το ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 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, όταν υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή ένωση, θα έχει σηµαντική επίδραση 
στις οικονοµικές καταστάσεις.  

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου  

2013 και δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Οµίλο.   

 
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 
υποχρεωτικά για  περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την  1 Ιανουαρίου 2013. Η  Εταιρεία και ο Όµιλος 
δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 
 
∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 
Την 13.3.2012 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 1 
σύµφωνα µε την οποία, κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, µία εταιρία δεν θα 
πρέπει να εφαρµόσει αναδροµικά τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΠ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 αναφορικά µε τα 
υφιστάµενα, κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια 
δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί µε 
επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε 
αναγνωριστεί και αποτιµηθεί πριν τη µετάβαση στα ∆ΠΧΠ κατά τρόπο συνεπή µε τα ∆ΠΧΠ, η εταιρία θα 
πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το 
δάνειο µε βάση τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, µία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα 
∆ΠΧΠ δύναται να εφαρµόσει αναδροµικά τα ∆ΠΧΠ 9 (ή ∆ΛΠ 39) και ∆ΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που 
χορηγήθηκαν πριν την ηµεροµηνία της µετάβασης, µε την προϋπόθεση ότι η απαιτούµενη πληροφόρηση 
υφίσταντο κατά την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
και του Οµίλου. 
 
 
∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 
εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 7. 
Με την τροποποίηση αυτή προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο 
∆ΠΧΠ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία και ο Όµιλος εξετάζει 
τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 
εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για 
την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου 
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θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 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 
∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν µπορούν να εφαρµόσουν το ∆ΠΧΑ 9 
νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί 
εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

 

∆ΠΧΠ 13 «Επιµέτρηση της εύλογης αξίας» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 
εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το 
οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι 
µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν µπορούν να εφαρµόσουν το ∆ΠΧΑ 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. 

 

∆ΛΠ 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 Εσόδων, 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 αναµένουν να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΛΠ 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 Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε µια 
εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα 
(προγράµµατα καθορισµένων παροχών) («µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές 
τις αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή 
πλεόνασµα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις 
επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό κόστος στα 
αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Η Εταιρεία και ο Όµιλος 
δεν αναµένουν ότι η τροποποίηση του ∆ΛΠ 19  θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  
Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» - ∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) 

«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός 
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο ∆ΠΧΑ 7 τις 
σχετικές γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 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  Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12  και 
τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 και ∆ΛΠ 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 
κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

 

∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 
«Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».  

 

∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις 
σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά 
µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου 
της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από 
τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 

 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις 
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απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονται στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 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 
µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του 
ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί.  

 

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού συµφωνίες» 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Χρηµατοοικονοµική Παρουσίαση των Συµφερόντων σε Κοινοπραξίες» 
και τη ∆ιερµηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες - µη νοµισµατικές συνεισφορές από 
κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών 
εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών 
περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής 
ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την 
ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού 
ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του 
παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες 
δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού 
συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις συµφερόντων σε άλλες οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που 
σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και 
µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να 
προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το 
∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του  

Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

 
Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 
5 υφιστάµενα πρότυπα . Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2013.  Εφόσον δεν 
αναφέρεται διαφορετικά, οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 
 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 περισσότερες από 
µία φορά κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει να 
εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 είτε την ηµεροµηνία µετάβασης είτε από µία προγενέστερη ηµεροµηνία. 
 

∆ΛΠ 1   «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

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

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να ταξινοµηθούν ως 
πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων. 
 
 
∆ΛΠ 32  «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµές προς τους 
µετόχους και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 
 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 
των τοµέων πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.  
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7 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 
 
Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – Γεωγραφικοί τοµείς 
 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, όπου είναι και η έδρα του, καθώς και σε 
Ρουµανία, Βουλγαρία και Κύπρο. 
 
Η διάκριση του κύκλου εργασιών σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού είναι η παρακάτω: 
 

Ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ανάλυση πωλήσεων ανά 
γεωγραφικό τοµέα 

1/1 - 
30/6/201 

1/1 - 
30/6/2011 

1/1 - 
30/6/2012 

1/1 - 
30/6/2011 

Σύνολο πωλήσεων εσωτερικού (α) 3.817.608,06 4.041.313,89 3.656.061,97 3.869.944,65 

Σύνολο πωλήσεων εξωτερικού (β) 229.889,54 411.823,55 220.439,54 525.570,88 

Γενικά Σύνολα (α) + (β) 4.047.497,60 4.453.137,44 3.876.501,51 4.395.515,53 
 
 
 
∆ευτερεύων 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 Εταιρία και των θυγατρικών εταιριών στην παροχή 
προϊόντων, 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"  
Από την 1.1.2010 η  Εταιρία λειτουργούσε ανεξάρτητη Επιχειρηµατική Μονάδα (Business Unit) µε εµπορικό 
όνοµα "PERFORMANCE VAD"  και δικτυακό τόπο www.performance-vad.eu µε αντικείµενο α) τη διανοµή 
προστιθέµενης αξίας (Value Added Distribution) προϊόντων και λύσεων πληροφορικής σηµαντικών 
κατασκευαστικών οίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και β) παροχή υπηρεσιών και πιστοποίηση τεχνικής-
επαγγελµατικής εκπαίδευσης (Authorized Training Center). 
 
Για τους λόγους που αναφέρονται στην Έκθεση του ∆.Σ. η Εταιρία αποφάσισε να σταµατήσει τις 
δραστηριότητες διανοµής που αποτελούσαν από 1.1.2010 αντικείµενο της ανεξάρτητης επιχειρηµατικής 
µονάδας “Performance VAD” και για λόγους σύγκρισης, εφεξής θα διαχωρίζονται οι «µη συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες» όπως η εν λόγω, από τις «συνεχιζόµενες δραστηριότητες”. 
 
 
Γ) Επιχειρηµατική Mονάδα Bronet  
Από την 1.1.2010 η  Εταιρία λειτουργεί ανεξάρτητη Επιχειρηµατική Μονάδα (Business Unit) µε εµπορικό 
όνοµα «Brοnet» και δικτυακό τόπο www.bronet.gr. Η ΕΜ Bronet δηµιουργήθηκε µε την απορρόφηση της 
100% θυγατρικής Εταιρίας BRONET AE από την µητρική Εταιρία. 
 
H BROnet έχει ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής µέσω ευρυζωνικών δικτύων (internet) 
συγκεκριµένα: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) και Software as a Service 
(SaaS).  
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Βασικά οικονοµικά στοιχεία των παραπάνω επιχειρηµατικών τοµέων σε επίπεδο οµίλου αναλύονται ως εξής: 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ         

01/01/2012 - 30/06/2012 

Βασική 
Επιχειρηµατική 

µονάδα  

Επιχειρηµατική 
Mονάδα 
BROnet  

Επιχειρηµατική 
µονάδα 

"PERFORMANCE 
VAD" ΣΥΝΟΛΟ 

Κύκλος εργασιών 3.775.393 72.886 199.218 4.047.498 

Αποτέλεσµα προ φόρων 
χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & αποσβέσεων (EBITDA) 51.067 48.913 12.329 112.309 

Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 44.480 1.176 5.060 50.716 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων -232.362 -28.647 -18.962 -279.971 

Φόρος εισοδήµατος       13.729 

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους       -293.700 

 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ         

01/01/2011 - 30/06/2011 

Βασική 
Επιχειρηµατική 

µονάδα  

Επιχειρηµατι
κή Mονάδα 

Bronet  

Επιχειρηµατική 
µονάδα 

"PERFORMANCE 
VAD" ΣΥΝΟΛΟ 

Κύκλος εργασιών 3.613.412 64.932 774.793 4.453.137 

Αποτέλεσµα προ φόρων 
χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & αποσβέσεων 
(EBITDA) 400.259 49.174 74.334 523.768 

Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 55.285 962 6.023 62.270 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 133.220 -28.154 45.105 150.171 

Φόρος εισοδήµατος       43.830 

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους       106.341 
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8 Ανάλυση κονδυλίων ισολογισµού 
 
8.1 Υπεραξία επιχείρησης 

 
Το κονδύλι υπεραξία επιχείρησης φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 

Υπεραξία από ενοποίηση της πρόσθετης 
επένδυσης στο µετοχικό κεφάλαιο της 
θυγατρικής εταιρίας PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES AD (∆ΠΧΠ 3) 6.165,57 6.165,57 0,00 0,00 

Σύνολα 6.165,57 6.165,57 0,00 0,00 
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8.2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 
 

ΟΜΙΛΟΣ Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ασώµατα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία Σύνολα 

Aξία κτήσης 
1/1/2011 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 
Αξία κτήσης 
31/12/2011 221.276,56 2.492,28 41.302,14 846.258,39 3.280.271,17 4.391.600,54 
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 
1/1/2011 97.301,03 2.434,76 13.002,18 520.839,57 906.270,66 1.539.848,20 

Αποσβέσεις χρήσης 17.680,15 48,22 3.854,17 133.491,65 463.149,70 618.223,89 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 -107.386,84 0,00 -107.386,84 
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 
31/12/2011 114.981,18 2.482,98 16.856,35 546.944,38 1.369.420,36 2.050.685,25 
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2011 106.295,38 9,30 24.445,79 299.314,01 1.910.850,81 2.340.915,29 
 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ασώµατα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία Σύνολα 

Aξία κτήσης 
1/1/2012 221.276,56 2.492,28 41.302,14 846.258,39 3.280.271,17 4.391.600,54 

Προσθήκες χρήσης 10.865,15 0,00 0,00 451,22 281.508,85 292.825,22 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσης 
30/6/2012 232.141,71 2.492,28 41.302,14 846.709,61 3.561.780,02 4.684.425,76 
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 
1/1/2012 114.981,18 2.482,98 16.856,35 546.944,38 1.369.420,36 2.050.685,25 

Αποσβέσεις χρήσης 8.840,07 5,16 1.980,00 61.222,92 268.699,34 340.747,49 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρευµένες 
αποσβέσεις 
30/6/2012 123.821,25 2.488,14 18.836,35 608.167,30 1.638.119,70 2.391.432,74 
Αναπόσβεστη αξία 
30/6/2012 108.320,46 4,14 22.465,79 238.542,31 1.923.660,32 2.292.993,02 
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Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ασώµατα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία Σύνολα 

Aξία κτήσης 1/1/2011 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 

Αξία κτήσης 31/12/2011 221.276,56 2.492,28 41.302,14 744.149,43 3.227.872,01 4.237.092,42 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
1/1/2011 97.301,03 2.434,76 13.002,18 431.269,03 855.041,64 1.399.048,64 

Αποσβέσεις χρήσης 17.680,15 48,22 3.854,17 128.517,83 462.733,70 612.834,07 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 -107.386,84 0,00 -107.386,84 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
31/12/2011 114.981,18 2.482,98 16.856,35 452.400,02 1.317.775,34 1.904.495,87 
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2011 106.295,38 9,30 24.445,79 291.749,41 1.910.096,67 2.332.596,55 
 
 
 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ Κτίρια Μηχανήµατα 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ασώµατα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία Σύνολα 

Aξία κτήσης 1/1/2012 221.276,56 2.492,28 41.302,14 744.149,43 3.227.872,01 4.237.092,42 

Προσθήκες χρήσης 10.865,15 0,00 0,00 0,00 281.508,85 292.374,00 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αξία κτήσης 30/6/2012 232.141,71 2.492,28 41.302,14 744.149,43 3.509.380,86 4.529.466,42 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
1/1/2012 114.981,18 2.482,98 16.856,35 452.400,02 1.317.775,34 1.904.495,87 

Αποσβέσεις χρήσης 8.840,07 5,16 1.980,00 59.376,25 268.491,34 338.692,82 

Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
30/6/2012 123.821,25 2.488,14 18.836,35 511.776,27 1.586.266,68 2.243.188,69 
Αναπόσβεστη αξία 
30/6/2012 108.320,46 4,14 22.465,79 232.373,16 1.923.114,18 2.286.277,73 

  



 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1.1 – 30.6.2012 

 
 

30 
 

8.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
 
Η ∆ιοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι οι κατωτέρω αξίες κτήσης των επενδύσεων σε θυγατρικές, είναι και οι 
εύλογες αξίες. 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 

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 
 
 
8.4 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία την 30/6/2012 είχαν ως εξής: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 

Επένδυση στο µετοχικό κεφάλαιο της ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 
ΑΕ (ποσοστό 0,30%) 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 

Επένδυση, κατεχόµενη προς πώληση, στο µετοχικό 
κεφάλαιο της ALFAVAD AE (ποσοστό 100%) 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 

Σύνολα 87.600,00 27.600,00 87.600,00 27.600,00 
 
Η ανωτέρω αξίες κτήσης των επενδύσεων θεωρείται ότι ταυτίζονται µε την εύλογη αξία τους. 
 
 
8.5 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

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

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 
∆οσµένες εγγυήσεις µίσθωσης επαγγελµατικών 
χώρων 11.200,00 11.200,00 7.600,00 7.600,00 

∆οσµένες εγγυήσεις προς τη ∆ΕΗ 971,00 865,00 556,00 450,00 

∆οσµένες εγγυήσεις προς τον ΟΤΕ 645,97 645,97 411,19 411,19 

∆οσµένες εγγυήσεις µίσθωσης µεταφορικών µέσων 9.090,00 8.424,00 9.090,00 8.000,00 

Άλλες δοσµένες εγγυήσεις 10.504,49 4.940,49 9.640,28 4.500,28 

Σύνολα 32.411,46 26.075,46 27.297,47 20.961,47 
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8.6 Αποθέµατα 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 

Εµπορεύµατα 857.365,13 640.831,58 800.548,44 584.088,89 

Πρώτες ύλες 69.736,55 69.736,81 69.736,55 69.736,81 

Μείον: πρόβλεψη για απαξίωση αποθεµάτων -64.116,81 -64.116,81 -64.116,81 -64.116,81 

Σύνολα 862.984,87 646.451,58 806.168,18 589.708,89 
 
Ο Όµιλος δεν έχει ενεχυριασµένα αποθέµατα. Για τον προσδιορισµό της καθαρής αξίας πώλησης των 
αποθεµάτων η ∆ιοίκηση 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.  
 
 
 
8.7 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 

Πελάτες 3.935.867,05 4.364.680,07 4.057.074,02 4.258.778,65 

Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες 153.252,51 559.418,62 153.252,51 559.418,62 

Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -221.512,97 -208.056,13 -221.512,97 -208.056,13 

Σύνολα 3.867.606,59 4.716.042,56 3.988.813,56 4.610.141,14 
 
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 Εταιρίας έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν 
αποµείωση τους.  
 
Η ενηλικίωση των απαιτήσεων που δεν έχουν υποστεί αποµείωση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Αναµενόµενος χρόνος είσπραξης 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 

Λιγότερο από 3 µήνες 3.323.316,75 4.447.278,65 3.444.523,72 4.341.377,23 

Μεταξύ 3 και 6 µηνών 544.289,84 268.763,91 544.289,84 268.763,91 

Σύνολα 3.867.606,59 4.716.042,56 3.988.813,56 4.610.141,14 
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8.8 Λοιπές απαιτήσεις 

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

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 
∆άνεια προσωπικού 960,00 960,00 960,00 960,00 
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων 
επιχειρήσεων 19.145,49 0,00 19.145,49 0,00 

Προκαταβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο 9.770,46 9.454,84 6.474,02 6.167,22 

Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού ∆ηµοσίου 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 ∆ηµοσίου -78.096,78 -78.096,78 -78.096,78 -78.096,78 
∆ιάφοροι χρεώστες 115.834,08 -25.285,32 16.807,55 27.508,71 
Προσωπικό - λογαριασµοί προς απόδοση 2.216,64 2.093,64 2.216,64 2.093,64 
Συνεργάτες - λογαριασµοί προς απόδοση 22.789,40 21.774,75 22.789,40 21.774,75 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 536.625,69 190.463,86 501.233,98 177.308,02 
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 14.644,95 8.020,85 5.194,95 0,00 
Εκπτώσεις επί αγορών χρήσης υπό διακανονισµό 572,13 32.476,79 0,00 32.476,79 

Σύνολα 722.558,84 239.959,41 574.822,03 268.289,13 
 
 
 
8.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 7.847,35 8.155,89 2.464,35 2.268,57 

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 55.927,59 517.918,27 24.340,05 487.986,95 

Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόµισµα 20.847,32 12.709,46 9.662,16 1.529,53 

Σύνολα 84.622,26 538.783,62 36.466,56 491.785,05 
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8.10 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο αναλύεται συνοπτικά ως εξής: 
 

  

Ονοµαστική 
τιµή 

µετοχής 

Αριθµός 
κοινών 
µετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αριθµός µετοχών και µετοχικό κεφάλαιο την 1/1/2012 0,30 3.908.990 1.172.697,00 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στο 2012 0,00 0 0,00 
Αριθµός µετοχών και µετοχικό κεφάλαιο την 30/6/2012 0,30 3.908.990 1.172.697,00 

 
Το σύνολο των µετοχών της εταιρίας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Εναλλακτική Αγορά 
(ΕΝ.Α.) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 
 
8.11 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 

 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο την 1/1/2012       759.656,80 
Μείον: ποσό που χρησιµοποιήθηκε για αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου    0,00 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο την 30/6/2012     759.656,80 

 
 
 
8.12    Λοιπά αποθεµατικά 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 
Τακτικό αποθεµατικό 107.762,02 107.762,02 107.762,02 107.762,02 
Αφορολόγητα αποθεµατικά 103.532,96 103.532,96 103.532,96 103.532,96 
Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές 19.392,90 19.392,90 19.392,90 19.392,90 
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας 
έσοδα 12.979,94 12.979,94 12.979,94 12.979,94 
Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό 
τρόπο 7.048,71 7.048,71 7.048,71 7.048,71 

Σύνολα 250.716,53 250.716,53 250.716,53 250.716,53 
 
 
 
8.13 Αποτελέσµατα εις νέον 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 

Αποτελέσµατα εις νέον 504.256,41 797.956,42 907.327,34 1.031.199,56 

Σύνολα 504.256,41 797.956,42 907.327,34 1.031.199,56 
 
 
8.14 Ίδιες Μετοχές 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 
 Ίδιες Μετοχές -19.392,90 -19.392,90 -19.392,90 -19.392,90 

Σύνολα -19.392,90 -19.392,90 -19.392,90 -19.392,90 
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Η αξία των ιδίων µετοχών που κατείχε την 30/6/2012 η Μητρική Εταιρία αφορά σε 19.460 Μετοχές της ιδίας. 
Η απόκτηση των ιδίων µετοχών έγινε σε εφαρµογή της από 30/01/2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 
 
 
8.15   ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 

 
∆εν υπάρχουν την 30/6/2012 δικαιώµατα µειοψηφίας.  
 
 
8.16    Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 
Το κονδύλι αναλύεται ως εξής: 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία µητρικής εταιρείας 118.571,52 128.965,44 118.571,52 128.965,44 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία θυγατρικών εταιρειών 12.165,20 14.027,78 0,00 0,00 

Σύνολα 130.736,72 142.993,22 118.571,52 128.965,44 
 
 
Η κίνηση του συγκεκριµένου λογαριασµού έχει ως εξής: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 

Υπόλοιπο έναρξης 142.993,22 138.756,04 128.965,44 124.329,90 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης -12.256,50 14.153,85 -10.393,92 14.552,21 

Μείον: καταβληθείσες αποζηµιώσεις 0,00 -9.916,67 0,00 -9.916,67 

Υπόλοιπο λήξης 130.736,72 142.993,22 118.571,52 128.965,44 
 
 
 
8.17    Κρατικές επιχορηγήσεις 

 
Οι ληφθείσες επιχορηγήσεις αφορούν:  
α) το πρόγραµµα "Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά" του Υπ. Ανάπτυξης, 
β) το πρόγραµµα «Ψηφιακό Μέλλον» του Υπ. Ανάπτυξης, 
γ) επιχορήγηση του επιχειρησιακού σχεδίου BRONET από την Κ.τ.Π. και 
δ) το πρόγραµµα "Εξωστρέφεια" του Υπ. Ανάπτυξης 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 
Επιχορηγήσεις προγραµµάτων ΥΠ.ΑΝ. & ΚτΠ 
(υπόλοιπο αρχής χρήσης) 267.509,50 334.231,11 267.509,50 334.231,11 
Εισπραχθείσες Επιχορηγήσεις χρήσεις 
προγραµµάτων ΥΠ.ΑΝ. & ΚτΠ. 0,00 25.417,45 0,00 25.417,45 
Μείον: µεταφορά στα αποτελέσµατα χρήσης των 
αναλογουσών επιχορηγήσεων -45.677,67 -92.139,06 -45.677,67 -92.139,06 
Επιχορηγήσεις προγραµµάτων (υπόλοιπο τέλους 
χρήσης) 221.831,83 267.509,50 221.831,83 267.509,50 
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8.18     Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 

Μακροπρόθεσµα και οµολογιακά δάνεια 
(υπόλοιπο αρχής χρήσης) 728.190,00 888.245,01 728.190,00 888.245,01 
Εξοφλήσεις δανείων -40.965,00 -160.055,01 -40.965,00 -160.055,01 
Προσθήκες δανείων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μακροπρόθεσµα και οµολογιακά δάνεια 
(υπόλοιπο τέλους χρήσης) 687.225,00 728.190,00 687.225,00 728.190,00 

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

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 

Λήξη δανείων µεταξύ 1 και 2 ετών 687.225,00 638.180,00 687.225,00 638.180,00 
Λήξη δανείων µεταξύ 2 και 3 ετών 0,00 90.010,00 0,00 90.010,00 

Σύνολα 687.225,00 728.190,00 687.225,00 728.190,00 
 
 
 
8.19      Μακροπρόθεσµες προβλέψεις 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούµενων χρήσεων µητρικής εταιρίας 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

Σύνολα 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 
 
 
 
8.20   Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (α) 524.009,22 495.993,94 520.203,25 491.832,44 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (β) 357.723,19 343.436,90 287.885,58 273.226,78 
Συµψηφιστικό υπόλοιπο αναβαλλόµενων 
φορολογικών υποχρεώσεων ή (απαιτήσεων) 
(α) - (β) 166.286,03 152.557,04 232.317,67 218.605,66 

 
 
 
8.21       Προµηθευτές και λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 
Προµηθευτές 1.832.092,25 1.654.835,93 2.203.350,62 2.101.087,28 
Επιταγές πληρωτέες 693.670,08 777.428,87 691.670,08 777.428,87 
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µεταχρονολογηµένες 

Προκαταβολές πελατών 33.632,34 45.532,51 33.632,34 45.532,51 
Σύνολα 2.559.394,67 2.477.797,31 2.928.653,04 2.924.048,66 

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

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 2.257,55 2.224,34 480,60 0,00 
∆ιάφοροι πιστωτές 30.545,16 30.136,18 4.288,01 5.646,72 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί & λοιπές εισφορές 34.496,85 55.899,63 26.465,50 43.004,73 
∆ουλευµένα έξοδα 134.905,67 136.082,79 61.988,42 136.082,79 
Έσοδα επόµενων χρήσεων 16.017,98 24.324,44 8.770,48 0,00 
Οφειλόµενες δόσεις συµµετοχών 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 

Σύνολα 278.223,21 248.667,38 161.993,01 184.734,24 
 
 
 
8.23      Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 
Φόρος προστιθέµενης αξίας 120.162,93 202.718,48 109.183,93 182.742,24 
Φόροι αµοιβών προσωπικού 20.107,46 18.512,80 16.971,77 15.237,12 
Φόροι αµοιβών τρίτων 34.979,04 27.365,48 33.092,24 25.608,08 
Φόρος εισοδήµατος 3.646,39 3.646,39 0,00 0,00 
Υπόλοιπο διαφορών φορολογικού ελέγχου χρήσης 
2003 (για τις οποίες έχει γίνει προσφυγή στα 
φορολογικά δικαστήρια) 70.286,58 70.286,58 70.286,58 70.286,58 
Λοιποί φόροι και τέλη 81,16 60,45 81,16 37,45 

Σύνολα 249.263,56 322.590,18 229.615,68 293.911,47 
 
 
8.24     Βραχυπρόθεσµα δάνεια 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις µητρικής 
εταιρείας 755.992,75 1.000.000,00 755.992,75 1.000.000,00 

Σύνολα 755.992,75 1.000.000,00 755.992,75 1.000.000,00 
 
 
8.25     Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 
∆όσεις µακροπρόθεσµων δανείων που θα 
καταβληθούν εντός της επόµενης χρήσης µητρικής 
εταιρείας 160.055,00 160.055,01 160.055,00 160.055,01 

Σύνολα 160.055,00 160.055,01 160.055,00 160.055,01 
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9     Ανάλυση κονδυλίων Αποτελεσµάτων 

9.1 Πωλήσεις 

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 1/1 - 30/6/201 1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2012 1/1 - 30/6/2011 
Πωλήσεις εµπορευµάτων 1.487.473,46 1.216.168,17 1.484.394,46 1.216.869,92 
Πωλήσεις προϊόντων 147.500,00 38.018,20 147.500,00 38.018,20 
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 0,00 170,00 0,00 170,00 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 2.412.524,14 3.198.781,07 2.244.607,05 3.140.457,41 

Σύνολα 4.047.497,60 4.453.137,44 3.876.501,51 4.395.515,53 
 
 
9.2 Φόρος εισοδήµατος 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 1/1 - 30/6/201 1/1 - 30/6/2011 1/1 - 30/6/2012 1/1 - 30/6/2011 
Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων 
κερδών 0,00 5.312,74 0,00 0,00 
Αναβαλλόµενο φορολογικό έξοδο ή 
(έσοδο) 13.728,99 38.517,04 13.712,01 39.008,56 

Σύνολα 13.728,99 43.829,78 13.712,01 39.008,56 
 
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005. Η θυγατρική PETABYTE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009. 
 
 
9.3 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 εταιρία. 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 
1/1 - 

30/6/2012 
1/1 - 

30/6/2011 
1/1 - 

30/6/2012 
1/1 - 

30/6/2011 
Κέρδη/(Ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους 
της µητρικής -293.700,01 106.341,07 -123.872,22 118.711,94 
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 3.889.530 3.889.530 3.889.530 3.889.530 
Βασικά κέρδη κατά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) -0,0755 0,0273 -0,0318 0,0305 

 
 
10 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30/6/2012 και 30/6/2011, του Οµίλου και της 
Εταιρίας έχει ως εξής: 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
  30/6/2012 30/6/2011 30/6/2012 30/6/2011 

Μισθωτοί 45 38 33 29 
Ηµεροµίσθιοι 0 0 0 0 

Σύνολο 45 38 33 29 
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11 Μερίσµατα 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2012 αποφάσισε τη µη διανοµή µερίσµατος. 
 
 
12 Εµπράγµατα βάρη 
 
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της 
Εταιρίας. 
 
 
13 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
∆εν 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 
Εταιρίας. 
 
 
14 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 Εταιρία, όπως αναλύεται στη σηµείωση 8.19 (Μακροπρόθεσµες προβλέψεις). 
 
 
15 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. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις 
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, κατά την 
ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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16 Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 
Οι διεταιρικές συναλλαγές του οµίλου κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
 

∆ιεταιρικές Αγορές - Πωλήσεις από 1/1/2012 – 30/6/2012 

Αγοράζουσα Εταιρεία 

Πωλούσα Εταιρεία 

Performance 
Technologies Α.Ε. 

Petabyte 
Solutions Α.Ε. 

Performance 
Technologies 
(Cyprus)LTD 

Performance 
Technologies 

Bulgaria 
Σύνολα 

Performance Technologies Α.Ε. - 55.315,00 0,00 0,00 55.315,00 

Petabyte Solutions Α.Ε. 47.690,78 - 0,00 0,00 47.690,78 

Performance Technologies  (Cyprus)  0,00 0,00 - 0,00 0,00 

Performance Technologies  Bulgaria  0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Performance Technologies Romania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολα 47.690,78 55.315,00 0,00 0,00 103.005,78 

  103.005,78  0,00 

 
 

∆ιεταιρικές Αγορές - Πωλήσεις από 1/1/2011 – 30/6/2011 

Αγοράζουσα Εταιρία 

Πωλούσα Εταιρία 

Performance 
Technologies Α.Ε. 

Petabyte 
Solutions Α.Ε. 

Performance 
Technologies 
(Cyprus) LTD 

Performance 
Technologies BG 

AD 
Σύνολα 

Performance Technologies Α.Ε. - 29.286,00 119.247,33 0,00 148.533,33 
Petabyte Solutions Α.Ε. 76.977,51 - 0,00 0,00 76.977,51 
Performance Technologies  (Cyprus)  819.208,01 17.351,33 - 0,00 836.559,34 

Performance Technologies  Bulgaria  0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Performance Technologies Romania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Σύνολα 896.185,52 46.637,33 119.247,33 0,00 1.062.070,18 
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∆ιεταιρικές Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις  την 30/6/2012 
  Εχουσα την Υποχρέωση 

Εχουσα την Απαίτηση 

Performance 
Technologies 

Α.Ε. 

Petabyte 
Solutions 

Α.Ε. 

Performance 
Technologies 
(Cyprus)LTD 

Performance 
Technologies 

Bulgaria 

Performance 
Technologies 

Romania 
ALFAVAD Σύνολα 

Performance Technologies Α.Ε. - 80.949,07 143.843,67 5.239,37 0,00 0,00 230.032,11 

Petabyte Solutions Α.Ε. -514,29 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -514,29 

Performance Technologies  (Cyprus)  356.410,02 0,00 - 83.005,45 5.985,62 0,00 445.401,09 

Performance Technologies  Bulgaria  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 

Performance Technologies Romania 0,00 0,00 0,00 0,00 -   0,00 
Σύνολα 355.895,73 80.949,07 143.843,67 88.244,82 5.985,62 0,00 674.918,91 

  674.918,91  0,00 
 
 
 

∆ιεταιρικές Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις  την 30/6/2011 

  Έχουσα την Υποχρέωση 

Έχουσα την Απαίτηση 

Performance 
Technologies 

Α.Ε. 

Petabyte 
Solutions Α.Ε. 

Performance 
Technologies 
(Cyprus) LTD 

Performance 
Technologies 

BG AD 

Performance 
Technologies 
Romania SRL 

Σύνολα 

Performance Technologies Α.Ε. - 86.699,78 119.247,33 5.239,37 0,00 211.186,48 

Petabyte Solutions Α.Ε. 75.963,07 - 0,00 0,00 0,00 75.963,07 

Performance Technologies  (Cyprus) LTD  792.461,85 1.650,00 - 73.505,45 5.985,62 873.602,92 

Performance Technologies  BG AD  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

Performance Technologies Romania SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

Σύνολα 868.424,92 88.349,78 119.247,33 78.744,82 5.985,62 1.160.752,47 
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Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων, έχουν 
απαλειφθεί. 
 
Τα ποσά των συναλλαγών µε ∆ιευθυντικά Στελέχη και µέλη ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, κατά τη λήξη 
της τρέχουσας περιόδου έχουν ως ακολούθως: 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 
1/1 - 

30/6/201 
1/1 - 

30/6/2011 
1/1 - 

30/6/2012 
1/1 - 

30/6/2011 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 99.130,78 123.950,27 89.854,78 90.255,33 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη 
της ∆ιοίκησης 22.010,37 22.553,78 10.192,28 10.735,68 
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της ∆ιοίκησης 4.326,51 4.463,79 4.326,51 4.463,79 

Σύνολα 125.467,66 150.967,84 104.373,57 105.454,80 
 
 
 
17 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 
υπερανάληψης σε τράπεζες, εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές. 
 
 
18 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς η έκθεση σε κίνδυνο 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών είναι µικρή. 
 
 
18.1 Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου 

 
Ο Όµιλος προσπαθεί να ελαχιστοποιεί την έκθεση του σε κίνδυνο αυξήσεων επιτοκίου όσον αφορά τη µέσο-
µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση.  
Οι συµβάσεις µέσο-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 από αυξήσεις επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό της µε 
κυµαινόµενο επιτόκιο. 
 
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. 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30/6/2012 30/6/2011 30/6/2012 30/6/2011 
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  +0,50% -0,50% +0,50% -0,50% +0,50% -0,50% +0,50% -0,50% 
Επίδραση στα 
αποτελέσµατα χρήσης -3.978,37 3.978,37 -5.027,49 5.027,49 -3.978,37 3.978,37 -5.027,49 5.027,49 
Επίδραση στα ίδια 
κεφάλαια -3.978,37 3.978,37 -5.027,49 5.027,49 -3.978,37 3.978,37 -5.027,49 5.027,49 

 
 

  30/6/2012 30/6/2011 30/6/2012 30/6/2011 

  +1,00% -1,00% +1,00% -1,00% +1,00% -1,00% +1,00% -1,00% 
Επίδραση στα 
αποτελέσµατα χρήσης -7.956,74 7.956,74 -10.054,98 10.054,98 -7.956,74 7.956,74 -10.054,98 10.054,98 

Επίδραση στα ίδια 
κεφάλαια -7.956,74 7.956,74 -10.054,98 10.054,98 -7.956,74 7.956,74 -10.054,98 10.054,98 

 
 
 
18.2 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

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

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 

 
    

  Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 839.814,74 839.814,74 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 87.600,00 27.600,00 87.600,00 27.600,00 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 3.867.606,59 4.716.042,56 3.988.813,56 4.610.141,14 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 84.622,26 538.783,62 36.466,56 491.785,05 

Σύνολα 4.039.828,85 5.282.426,18 4.952.694,86 5.969.340,93 
 
 
Η ∆ιοίκηση 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, 
χρησιµοποιεί 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. 
 
 
18.3 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 µεσοπρόθεσµες 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 οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις την 30η Ιουνίου 2012 και 31η ∆εκεµβρίου 2011 για τον Όµιλο και την 
Εταιρία αναλύονται ως εξής: 
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ΟΜΙΛΟΣ 30/6/2012   
  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες   

Ποσά σε € 
Εντός 6 
µηνών 

6 έως 12 
µήνες 

1 εως 5 
έτη 

πέραν των 
5 ετών Σύνολο 

Μακροπρόθεσµα δάνεια     687.225,00 0,00 687.225,00 
Προµηθευτές και  λοιπές εµπορικές 
υποχρεώσεις 2.559.394,67 0,00     2.559.394,67 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 755.992,75 0,00     755.992,75 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόµενη χρήση 119.090,00 40.965,00     160.055,00 

Σύνολα 3.434.477,42 40.965,00 687.225,00 0,00 4.162.667,42 
 
 
ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2011   
  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες   

Ποσά σε € 
Εντός 6 
µηνών 

6 έως 12 
µήνες 1 εως 5 έτη 

πέραν των 
5 ετών Σύνολο 

Μακροπρόθεσµα δάνεια     728.190,00 0,00 728.190,00 
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 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόµενη χρήση 19.090,00 140.965,01     160.055,01 

Σύνολα 3.496.887,31 140.965,01 728.190,00 0,00 4.366.042,32 
 
 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ 30/6/2012   
  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες   

Ποσά σε € 
Εντός 6 
µηνών 

6 έως 12 
µήνες 1 εως 5 έτη 

πέραν των 
5 ετών Σύνολο 

Μακροπρόθεσµα δάνεια     687.225,00 0,00 687.225,00 
Προµηθευτές και  λοιπές εµπορικές 
υποχρεώσεις 2.928.653,04 0,00     2.928.653,04 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 755.992,75 0,00     755.992,75 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόµενη χρήση 119.090,00 40.965,00     160.055,00 

Σύνολα 3.803.735,79 40.965,00 687.225,00 0,00 4.531.925,79 
 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12//2011   
  Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες   

Ποσά σε € 
Εντός 6 
µηνών 

6 έως 12 
µήνες 1 εως 5 έτη 

πέραν των 
5 ετών Σύνολο 

Μακροπρόθεσµα δάνεια     728.190,00 0,00 728.190,00 
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 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόµενη χρήση 19.090,00 140.965,01     160.055,01 

Σύνολα 3.943.138,66 140.965,01 728.190,00 0,00 4.812.293,67 
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18.4 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: 
 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ποσά σε € 30/6/2012 31/12/2011 30/6/2012 31/12/2011 
      

  Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
  Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 839.814,74 839.814,74 

∆ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 87.600,00 27.600,00 87.600,00 27.600,00 
Σύνολο 87.600,00 27.600,00 927.414,74 867.414,74 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 3.867.606,59 4.716.042,56 3.988.813,56 4.610.141,14 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 84.622,26 538.783,62 36.466,56 491.785,05 
Σύνολο 3.952.228,85 5.254.826,18 4.025.280,12 5.101.926,19 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4.039.828,85 5.282.426,18 4.952.694,86 5.969.340,93 
      

        
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσµα δάνεια 687.225,00 728.190,00 687.225,00 728.190,00 
Σύνολο 687.225,00 728.190,00 687.225,00 728.190,00 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προµηθευτές και  λοιπές εµπορικές 
υποχρεώσεις 2.559.394,67 2.477.797,31 2.928.653,04 2.924.048,66 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 755.992,75 1.000.000,00 755.992,75 1.000.000,00 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόµενη χρήση 160.055,00 160.055,01 160.055,00 160.055,01 
Σύνολο 3.475.442,42 3.637.852,32 3.844.700,79 4.084.103,67 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.162.667,42 4.366.042,32 4.531.925,79 4.812.293,67 

 
 
 
 
19 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
 
∆εν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα από 1/7/2012 που να αφορούν την Εταιρία και τον Όµιλο, για τα οποία 
επιβάλλεται να γίνει αναφορά στις Σηµειώσεις των  Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  (∆ΠΧΠ). 


