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ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «PERFORMANCE TECHNOLOGIES
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013

Κύριοι Μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
σας παρουσιάζει τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα της
Εταιρίας και του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο 2013 (01/01/2013 – 30/6/2013) καθώς και εκτιμήσεις της
διοίκησης για το υπόλοιπο 2013.
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 διαδικασίες ασφάλειας και
επιχειρηματικής συνέχειας πιστοποιημένες κατά ISO 27001:2005. Έχει ισχυρό, αναγνωρίσιμο brand,
κατέχοντας 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 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).
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).
Τα έσοδα πωλήσεων της Εταιρίας και του Ομίλου προέρχονται από παροχή λύσεων και υπηρεσιών για έργα
πληροφορικής που βασίζονται σε τεχνολογίες εικονικοποίηοης (virtualization) και υπολογιστικού νέφους
(Cloud Services), 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
H PT μέσω της επιχειρηματικής μονάδος Bronet, (http://www.bronet.eu) έχει αναπτύξει τις ακόλουθες
Εnterpise Cloud Services που σήμερα βρίσκονται λειτουργία, και είναι πιστοποιημένες για τις διαδικασίες
ποιότητας κατά ISO9001:2008 και ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας κατά ISO27001:
Enterpise Virtual Data Center aaS: Κάθε πελάτης έχει πλήρη δυνατότητα δημιουργίας και χρήσης
μιάς ή περισσοτέρων εικονικών μηχανών (virtual servers) και ιδιωτικών δικτύων, σε ένα ασφαλές
περιβάλλον, πλήρως απομονωμένο από τρίτους. Αξιοποιείται η πλέον προηγμένη τεχνολογία
virtualization (VMware vSphere) και cloud stack (vCloud Director). Η υποδομή που χρησιμοποιείται
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παρέχει ύψιστα επίπεδα ασφάλειας, ευελιξίας ποιότητας με διαθεσιμότητα 99,99%, όσον αφορά την
υπολογιστική υποδομή, την υποδομή αποθήκευσης και τη δικτυακή υποδομή.
-

-

-

-

Enterprise Backup as a Service (EBaaS). Η υπηρεσία αξιοποιεί το Enterpise Virtual Data Center και
χρησιμοποιεί λογισμικό της Symantec καθώς και της EMC, προκειμένου να παρέχει remote backup
& disaster recovery σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Enterprise Disaster Recovery as a Service (DRaaS): Με χρήση των υποδομών virtual datacenter και
χρήση δοκιμασμένων τεχνολογιών παρέχονται υπηρεσίες ανάκτησης από καταστροφή (disaster
recovery) και επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity) σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
και οργανισμούς, με χρόνο ανάκαμψης τάξεως λεπτών. Τα δεδομένα από το χώρο του πελάτη
καθρεπτίζονται με ασφαλή τρόπο στις υποδομές υπολογιστικού νέφους της PΤ/Βronet , όπου
χρησιμοποιούνται όποτε χρειαστεί για την αναδημιουργία, σε εικονικές μηχανές, των υπολογιστικών
συστημάτων και δεδομένων του πελάτη, καθώς και για την αυτοματοποιημένη μετάπτωση
συστημάτων/ υπηρεσιών/εφαρμογών από το primary datacenter (του πελάτη) στις υποδομές Virtual
DataCenter της PT/Bronet.
Enterprise Email & Collaboration as a Service, με χρήση του λογισμικού VMware Zimbra. Η
υπηρεσία περιέχει έναν enterprise class mail server, με δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων, κοινό
κατάλογο επαφών και ημερολόγιο, αρχειοθέτηση μηνυμάτων, webmail και mobile email.
Virtual Labs as a Service: απευθύνονται στην αγορά παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής
εκπαίδευσης στις τεχνολογίες και διαχείριση περιβάλλοντος VMware, Symantec, Red Hat κλπ.

Βασικό συστατικό των λύσεων που προωθεί η Performance 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
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. Τα τελευταία χρόνια κατάφερε 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
τρια 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.
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Η Εταιρία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες της Symantec στην Ελλάδα όσο και την
Ν.Α.Ε.κ.Α (SEEMA). Από το 2011 που η Symantec ανακοίνωσε το νέο παγκόσμιο πρόγραμμα συνεργατών
που βασίζεται στα «Solution Specializations», η Εταιρία επένδυσε σημαντικούς πόρους για την 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”. Επίσης 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. Τέλος
απέκτησε πιστοποίηση στο ύψιστο επίπεδο συνεργασίας με την Symantec: το Symantec Master
Specialization με ειδίκευση στο Data Protection. Είναι η μοναδική Εταιρία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια που
διαθέτει αυτό το επίπεδο συνεργασίας, και από τις ελάχιστες στην Ευρώπη. Η Symantec εμπιστεύεται τους
Master Specialist Partners να παραδίδουν, για λογαριασμό της, άριστες τεχνικές και συμβουλευτικές
υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες των προϊόντων της. Το “Symantec Master Specialization” είναι, στην
παγκόσμια αγορά πληροφορικής, αναγνωρίσιμο εχέγγυο και συνώνυμο του “Symantec Approved”.
Από το 2011, η Εταιρία, επεκτείνοντας την συνεργασία της με τον Διεθνή 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. Πρίν δύο χρόνια, η Εταιρία επέλεξε να αφοσιωθεί αποκλειστικά 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, και να σταματήσει την δραστηριότητα
διανομής, και ανάπτυξης δικτύου μεταπωλητών. Η επιλογή της αυτή απέφερε σημαντικά θετικά
αποτελέσματα σε νέα σημαντικά έργα και πελατειακές σχέσεις.
Η Εταιρία επίσης αποφάσισε να σταματήσει και τις λοιπές δραστηριότητες διανομής που αποτελούσαν από
1.1.2010 αντικείμενο της ανεξάρτητης επιχειρηματικής μονάδας “Performance VAD”. Ετσι, το πρώτο
εξάμηνο του 2012, η εταιρία επένδυσε αρχικό κεφάλαιο 60.000 euro για την ίδρυση νέας εταιρίας «AlfaVAD
AE» (www.alfavad.com). Η εταιρία αυτή, έχει 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 δικτύου 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. Δεδομένου
ότι η λειτουργία διανομής προϊόντων τρίτων δεν συμβαδίζει με την go-to-market προσέγγιση της κύτριας
δραστηριότητας της Εταιρίας, η στρατηγική επιδίωξη είναι να πωλήσει το συντομότερο δυνατό το σύνολο της
συμμετοχής της στην AlfaVAD ΑΕ, σε επενδυτή ή εταιρία που ασχολείται με την διανομή εξειδικευμένων
προϊόντων και λύσεων πληροφορικής . (Η Εταιρία δεν θα την ενοποιεί στις οικονομικές της καταστάσεις, και
θα χειρίζεται το στοιχείο αυτό του ενεργητικού της ως «περιουσιακό στοιχείο προς πώληση», όταν με
συμβατικό διακανονισμό θα παύσει να έχει δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες χάραξης χρηματοοικονομικών, εμπορικών και λειτουργικών πολιτικών της συγγενούς επιχείρησης).
Το 2012 η Εταιρία επένδυσε σημαντικά κεφάλαια για την αύξηση της ικανότητας της να διεκδιεκεί και να
εκτελεί έργα στο χώρο IT Service Management, ΙΤ Systems & Network Management, Business Services
Management, ΙΤ Automation, Job Scheduling κλπ (ITSM/BSM), προσλαμβάνοντας ειδικευμένο προσωπικό
κλπ. Η Εταιρία πιστεύει ότι οι ανάγκες των επιχειρησιακών πελατών για τέτοιου είδους υπηρεσίες
αυξάνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η επιλογή της αυτή έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς.
Ηδη εκτελεί έργα σε αυτό το χώρο, σε σημαντικούς πελάτες (π.χ. ΟΤΕ, COSMOTE, Alpha Bank 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.
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Επιπλέον η εταιρία επέκτεινε τις συνεργασίες της με σημαντικούς οίκους πληροφορικής όπως η HP, IBM,
Zerto, Microsoft, Citrix, Abiquo, Websense. Η εταιρία πιστοποιήθηκε ως “HP ServiceOne Expert” και ως “HP
Converged Infrastructure Specialist” (η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα στην Ελλάδα). Παράλληλα
βραβεύτηκε από την HP ως «Top Enterprise Partner in Greece» και ως «HP Software Partner of the year.
Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις αποδεικνύουν έμπρακτα την τεχνική ικανότητα της Εταιρίας να υλοποιεί
σύνθετες τεχνολογικά και αποτελεσματικές λύσεις για την προστασία εταιρικών πληροφοριών και
συστημάτων των πελατών της .
Συνοπτικά σταθμοί – ορόσημα στην στρατηγική επιχειρηματική εξέλιξη και ανάπτυξη της Εταιρίας
μας και το πρώτο εξάμηνο του 2013 ήταν και τα ακόλουθα επιτεύγματα:
1. Η PERFORMANCE επέκτεινε τη συνεργασία της με την Hewlett Packard στον τομέα των υπηρεσιών
ως εξουσιοδοτημένος HP ServiceOne Expert Partner να παρέχει τεχνικές υπηρεσίες υλοποίησης και
υποστήριξης σε Servers, Storage και Networking προϊόντα της HP.
2. Η Performance Technologies αποτελεί τον πρώτο πιστοποιημένο HP Converged Infrastructure
Specialist για την ελληνική αγορά. Η νέα κορυφαία αυτή πιστοποίηση της HP ήρθε να προστεθεί σε
αυτές που ήδη έχει πετύχει η Performance Technologies για το σύνολο των λύσεων HP Enterprise,
που περιλαμβάνουν κορυφαία προϊόντα και λύσεις για Servers, Storage, Networking καθώς και
καινοτόμες υπηρεσίες ως HP ServiceONE Expert Partner. Ως ο πρώτος πιστοποιημένος HP
Converged Infrastructure Specialist, η Performance Technologies προσφέρει λύσεις που αφορούν
στη σύγκλιση των επιμέρους υποδομών των data centers, επιτρέποντας στα τμήματα IT
επιχειρήσεων και οργανισμών να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις και να
προσαρμοστούν άμεσα στις συνεχείς αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με ένα ισχυρό
τεχνολογικό υπόβαθρο σε όλες τις επιμέρους προϊοντικές κατηγορίες και σε συνδυασμό με την
κορυφαία πιστοποίηση HP ServiceONE Expert στον τομέα των υπηρεσιών που έχει ήδη επιτύχει, η
Performance Technologies διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να προσφέρει το ευρύ
χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων λύσεων HP Enterprise. H Perfromance Technologies αναλαμβάνει
τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση και την υποστήριξη σύνθετων και απαιτητικών λύσεων που
περιλαμβάνουν HP servers, storage, networking, virtualization, application και services. Τα οφέλη
των πελατών είναι μείωση του χρόνου διάθεσης νέων ποιοτικών υπηρεσιών πληροφορικής, μείωση
του επιχειρηματικού κινδύνου και του λειτουργικού κόστους.
3. Διοργανώσαμε μεγάλα συνέδρια πληροφορικής στην Ελλάδα και εξωτερικό με περισσότερους από
1.000 συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα της εταιρίας η Εταιρία μας διοργάνωσε το 1ο εξάμηνο του 2013
το Virtualization & Cloud Computing Forum 2012 στην Αθήνα στις 27.3.2013 και στη Λευκωσία στις
29.3.2013, στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος « Εξωστρέφεια» που εκτελείται. Τα
συνέδρια-ημερίδες αυτά διοργανώθηκαν από την Εταιρία μας, με την υποστήριξη των
σημαντικότερων συνεργατών της, διεθνών κατασκευαστικών οίκων εξοπλισμού και λογισμικού
πληροφορικής, που εξειδικεύονται στην αγορά πληροφορικής και περιλαμβάνουν τις VMwre,
Microsoft, Cisco, EMC, HP, Symantec, Veeam, Acronis και BitDefender .(Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα συνέδρια στο www.virtualizationforum.gr). Επιπλέον, σε συνεργασία με
ο
το ITSM Forum Hellas διοργάνωσε το 6 itSMF South East Europe Conference (Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο αυτό στο www.itsmc.gr).
4. Η εταιρία κατήρτισε και υπέβαλλε για συγχρηματοδότηση στο πρόγραμμα ICT4Growth,
επιχειρηματικό σχέδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των Bronet Cloud Services. Αυτό περιλαμβάνει
την ανάπτυξη δύο νέων υπηρεσιών, και ενέργειες για την προώθηση και διάθεση τους στην
Ελληνική αγορά και σε αγορές άλλων χωρών.
5. Σημαντική επιχειρηματική διάκριση τις αρχές του 2013 υπήρξε η βράβευση της Performance από το
επιχειρηματικό κοινό, ως η καλύτερη εταιρία της Εναλλακτικής Αγοράς στα Επιχειρηματικά βραβεία
έτους 2012, που διοργανώνει το Ethos – περιοδικό ΧΡΗΜΑ.

8

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1 – 30.6.2013

Β. Σχόλια επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Πρώτου Εξαμήνου 2013
Το πρώτο εξάμηνο του 2013 («1H2013») το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα επιδεινώθηκε
περαιτέρω, το κόστος του χρήματος αυξήθηκε, η ύφεση εντάθηκε και το επιχειρείν έγινε δυσχερέστερο με
πτώση της ζήτησης εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων ως
συνέπεια των δημοσιονομικών μέτρων και της μεγάλης ανεργίας.
O όμιλος της Performance, παρά την παρατεταμένη ύφεση κατόρθωσε να κερδίσει πολλούς νέους
σημαντικούς πελάτες, να αυξήσει το μερίδιο αγοράς και τα έσοδα πωλήσεων να ισχυροποιήσει τη θέση του
έναντι του ανταγωνισμού.
Ο κύκλος εργασιών της κύριας δραστηριότητας «παροχής λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής» αυξήθηκε
σημαντικά στην περίοδο. Τα έσοδα από πωλήσεις παρουσίασαν άνοδο 9,6% και ανήλθαν σε ενοποιημένη
βάση στα 4,44 εκ. € το 1Η2013 έναντι 4,05 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ για την μητρική
ανήλθαν σε 4,13 εκατ. € το 1H2013, έναντι 3,88 εκατ. € το 1H2012.
Στην περίοδο, το μικτό κέρδος σε ενοποιημένη βάση ανήλθε στα 1.179 χιλ. €, έναντι 1.125 το 1H2012, ενώ
για την Μητρική στα 1.024 χιλ. € έναντι 1.044 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Σε ενοποιημένη βάση το EBITDA διαμορφώθηκε στα 159 χιλ.€ έναντι 112 χιλ.€ του 1H2012, ενώ για την
Μητρική στα 299 χιλ.€ έναντι 279 χιλ.€ του 1Η2012.
Το αποτέλεσμα προ φόρων παρουσίασε μικρή βελτίωση σε ενοποιημένη βάση, με ζημία 233 χιλ.€, έναντι
ζημίας 280 χιλ.€ του 1H2012, και για την Μητρική ζημία 92 χιλ.€ έναντι ζημίας 110 χιλ.€ το 1Η2012.
Σημαντικός παράγων που επηρέασε αρνητικά τα έσοδα από πωλήσεις και το περιθώριο μικτού κέρδους
ήταν η μείωση ρευστότητας των περισσοτέρων Ελληνικών επιχειρήσεων/οργανισμών και η σημαντική
δυσχέρεια που είχαν αυτοί να χρηματοδοτήσουν τα έργα. Η Εταιρία παρά αυτές τις δυσμενείς συγκυρίες,
ισχυροποίησε τη θέση της έναντι του ανταγωνισμού και αύξησε τα έσοδα πωλήσεων από την κύρια
δραστηριότητα της, αλλά και τις παραγγελίες και έργα υπό εκτέλεση, συμβαλλόμενη με σημαντικούς και
αξιόπιστους πελάτες, ενίσχυσε δε τη θέση της σε επίκαιρους τομείς που εκτιμά ότι θα έχουν αυξανόμενη
ζήτηση στο άμεσο μέλλον, όπως τα Bronet cloud computing services.
Η Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων βελτιώθηκε σημαντικά από 174 ημέρες την 30/6/12 σε 113 ημέρες την
30/6/13 για τον όμιλο, ενώ για την εταιρία σε 111 ημέρες από 188 ημέρες το αντίστοιχο διάστημα του 2012.
Λόγω της δυσμενούς κατάστασης της οικονομίας γενικά και της μειωμένης ρευστότητας των πελατών και
τραπεζών το συνολικό κόστος χρηματοδότησης αυξήθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 από
50 χιλ. € σε 73 χιλ. €, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 835 χιλ. € από την αρχή του έτους.
Οι δείκτες άμεσης και γενικής ρευστότητας παραμένουν θετικοί. Ειδικότερα, σε ενοποιημένη βάση ο δείκτης
γενικής ρευστότητας είναι 1,24 και ο δείκτης άμεσης ρευστότητας είναι 1,07, ενώ για την εταιρία ο δείκτης
γενικής ρευστότητας είναι 1,25 και ο δείκτης άμεσης ρευστότητας είναι 1,09.
Έχοντας υιοθετήσει την τελευταία 4ετία διαδικασίες αυστηρού 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, μέχρις σήμερα η Εταιρία έχει εντατικοποιήσει τις επενδύσεις της
προς κατεύθυνση ανάπτυξης αντί σύμπτυξης. Ενώ καταβάλλεται προσπάθεια περαιτέρω μείωσης εξόδων
διοίκησης και λειτουργίας, η Εταιρία έχει αυξήσει τις επενδύσεις/δαπάνες για απόκτηση δεξιοτήτων και
κατάρτισης του προσωπικού της. Επίσης συνέχισε να επενδύει σε δραστηριότητες εξέλιξης των προϊόντωνλύσεων ή υπηρεσιών που διαθέτει στην αγορά και ανάπτυξης νέων προϊόντων & υπηρεσιών (π.χ. Bronet
cloud services), αγοράζοντας τις απαραίτητες υποδομές/πάγια και διατηρώντας τις σχετικές δαπάνες
λειτουργίας Ε&Α στα επίπεδα του 2012, όπου υπήρξε μικρή μείωση 8%.
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Οι παραπάνω επιλογές συνέβαλλαν στο αρνητικό αποτέλεσμα κερδοφορίας της περιόδου. Τα έξοδα
Διάθεσης αυξήθηκαν σε ενοποιημένη βάση κατά 29% ενώ τα έξοδα Διοίκησης μειώθηκαν κατά 15%.

Γ. Ανάπτυξη πελατολογίου, νέες συνεργασίες, νέα προϊόντα & υπηρεσίες
Ο Όμιλος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 απέκτησε αρκετούς νέους πελάτες στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, μεταξύ των οποίων εταιρίες τηλεπικοινωνιών, χρηματοπιστωτικού τομέα, βιομηχανίας, εμπορίου,
κ.α..
Κατά το πρώτο εξάμηνο 2013 η Εταιρία ανέλαβε να εκτελέσει αξιόλογου μεγέθους έργα πληροφορικής σε
σημαντικούς πελάτες. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω έργα που είτε ολοκληρώθηκαν το 1H2013 είτε
έιναι υπό εξέλιξη:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WIND: Έργο αντικατάστασης υφιστάμενης κεντρικής υποδομής αποθήκευσης δεδομένων στο
Primary & DR site και παροχή σχετικών υπηρεσιών migration και υποστήριξης. Ολοκληρώθηκε
εντός του 2012 μέρος του έργου ενώ υπάρχει σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο για το 2013 και
2014.
ALPHA BANK: προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων για αντικατάσταση της υφιστάμενης
κεντρικής υποδομής servers και παροχή υπηρεσιών migration (data & servers) προς VMware virtual
servers
ΕΛΤΑ: προμήθεια & εγκατάσταση Servers & συστήματος Enterprise Storage για σύμπτυξη
υποδομής μέσω virtualization.
ΔΕΗ: προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος κεντρικής υποδομής αποθήκευσης δεδομένων &
Storage area network
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: έργα α) υποστήριξης εγκατεστημένης βάσης λογισμικού virtualization,
διάρκειας 3 ετών β) αντικατάστασης υφιστάμενης κεντρικής υποδομής αποθήκευσης δεδομένων στο
Primary & DR site και παροχή υπηρεσιών data migration και τεχνικής υποστήριξης. Προμήθεια και
5ετή υποστήριξη εξοπλισμού IBM Mainframe Storage
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ: προμήθεια servers, λογισμικού και υπηρεσιών για virtualization,
consolidation, data protection, υποστήριξη λογισμικού ανοικτού κώδικα κ.α.
FORTHNET: έργα α) προμήθειας συστημάτων servers, storage, και υπηρεσιών υποστήριξης
προϊόντων λογισμικού β) Σχεδιασμό και υλοποίηση Private Cloud και αυτοματοποίησης λειτουργιών
ΙΤ γ) Σχεδιασμό και υλοποίηση Public Cloud services
ΟΤΕ: Εργα α) παροχής τεχνικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών ITSM/BSM (IT Service Management/
Business Services Managament) και υποστήριξης λογισμικού και λειτουργικών συστημάτων. Β)
Υλοποίηση και υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων με λογισμικό ανοικτού κώδικα
COSMOTE: παροχή υπηρεσιών ITSM. Υποστήριξη υλικού και λογισμικού για data protection
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: προμήθεια και υλοποίηση έργου εικονικοποίησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Σχεδιασμός, Προμήθεια, Υλοποίηση, Τεχνική και επιχειρησιακή
Υποστήριξη υλικού και λογισμικού για δικτυακή υποδομή, virtualization, ανοικτού κώδικα και dns
υπηρεσιών
TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: παροχή λογισμικού και υπηρεσιών για προστασία δεδομένων, αποθήκευση
δεδομένων και επιχειρησιακή συνέχεια
ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: προμήθεια κεντρικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων και υπηρεσίες
υποστήριξης λογισμικού
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ: προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων και υπηρεσίες Cloud
Computing
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: προμήθεια κεντρικής μονάδας αποθήκευσης δεδομένων και
συστημάτων servers
MILLENNIUM BANK: υπηρεσίες υποστήριξης και IT outsourcing
EFG IT SHARED SERVICES: υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού
HSBC Bank: υπηρεσίες Cloud Computing και IT outsourcing. Επέκταση σύμβασης για 3 χρόνια.
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS: προμήθεια συστημάτων πληροφορικής
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού και προμήθεια συστήματος
αποθήκευσης δεδομένων. Υπηρεσίες υποστήριξης για τις λύσεις Symantec Εnterprise Vault εφόσον
αυτές ζητηθούν. Υπηρεσίες Οn-site / remote / call support
VELTI: υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων και λογισμικού
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•
•
•
•
•

•

•

•

INTRASOFT INTERNATIONAL: προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού και υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης
HELLAS ON LINE: προμήθεια εξοπλισμού, υποστήριξη υλικού και λογισμικού
ING: Προμήθεια κεντρικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων, συστημάτων servers και
δημιουργία περιβάλλοντος virtualization
Business College of Athens (BCA): υπηρεσίες Bronet Cloud (IaaS)
INTRALOT: προμήθεια εξοπλισμού, υποστήριξη υλικού και λογισμικού προστασίας δεδομένων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: Προμήθεια hardware για τη δημιουργία και λειτουργία πιλοτικού
private cloud. Περιλαμβάνει servers με ενσωματωμένο hardware virtualization, δικτυακούς
μεταγωγούς, SAN Backup system, έλεγχος για την αυτόνομη λειτουργία του εξοπλισμού και την
καλή λειτουργία του software, υποστήριξη των στελεχών της εταιρείας στην ενσωμάτωση του νέου
εξοπλισμού στην υφιστάμενη υποδομή, εκπαίδευση των στελεχών στην διαχείριση και προληπτική
συντήρηση του νέου εξοπλισμού και υπηρεσίες εγγύησης του εξοπλισμού
OTEGLOBE: Παροχή backup framework βασισμένο σε SYMANTEC ΝΕΤBACKUP. Το hardware
απαρτίζεται από DL360p HP Proliant backup server και dedicated SAN storage μέσω συστοιχίας
δίσκων MSA P2000 G3 με 18ΤΒ net capacity και προστασία raid-6 βαθμού. Επίσης παρέχονται
υπηρεσίες υποστήριξης.
ROKAS: Εγκατάσταση και αρχική ρύθμιση (IP assignments) VNX 5300. Ενημέρωση με τα τελευταία
block και αρχεία ΟΕ, φόρτωση των τελευταίων utility και partition pbus.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 η Εταιρία επελέγη από τον ΟΤΕ ΑΕ ως συνεργάτης και υπέβαλε
υποψηφιότητα ως ένωση εταιριών – κοινοπραξία από κοινού με τον OTE AE, στο Δημόσιο Διαγωνισμό του
G-Cloud για την Κοινωνία της Πληροφορίας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ,
του οποίου αναμένονται αποτελέσματα αξιολόγησης (διακρίθηκε πρώτη στην τεχνική αξιολόγηση).
Επίσης η Εταιρία διεκδίκησε αξιόλογα έργα πληροφορικής συμμετέχοντας σε σημαντικούς Διαγωνισμούς του
Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα (όπως πχ Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ανοικτού Πανεπιστημίου,
της Κοινωνίας της Πληροφορίας) καθώς και του Ιδιωτικού Τομέα.

Δ. Άλλες Εξελίξεις και επενδύσεις
•
•
•
•

Η εταιρία εκπόνησε ολοκληρωμένο επενδυτικό-επιχειρηματικό σχέδιο για εξωστρεφή ανάπτυξη
(Εξωστρέφεια – ΕΣΠΑ) που ολοκληρώθηκε μέσα στο 2013
Εγκρίθηκε πρόσφατα (το 2013) επιχειρηματικό σχέδιο για ανάπτυξη μιας νέας καινοτόμου
υπηρεσίας σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Forth CRS και
Forthnet/Nova που επιδοτείται από το Συνεργασία 2011 – ΕΣΠΑ.
Η Εταιρία εξασφάλισε το 2012 σημαντικούς πρόσθετους πόρους για εκπαίδευση προσωπικού με
στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη διατήρηση της
ηγετικής θέσης της στην αγορά που δραστηριοποιείται.
Εκπόνησε πρόγραμμα κατάρτισης στα πλαίσια εφαρμογής συστήματος επιχειρηματικής ηγεσίας &
αριστείας (Business Leadership System), μέρος του οποίου είναι και η εφαρμογή ενιαίου
συστήματος διαχείρισης απόδοσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (Human Resources
Management & Development System)

Παρά τη προσπάθεια που καταβάλλεται για μείωση λειτουργικών δαπανών, η Εταιρία πρεσβεύει ότι η
επένδυση για απόκτηση περισσοτέρων δεξιοτήτων από το προσωπικό της μέσω τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης, αποδίδει ακόμα και σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.

Δ. Στόχοι και Προτεραιότητες για το δεύτερο εξάμηνο 2013 και τη χρήση 2014
Οι προτεραιότητες της Εταιρίας και Ομίλου εστιάζονται στους κάτωθι τομείς:


Ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων που εξυπηρετούν καίριες και επίκαιρες ανάγκες σε επιχειρήσεις και
οργανισμούς στην Ελλάδα και την ευρύτερη αγορά Ν.Α. Ευρώπης: IT transformation, Virtualization
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& IT consolidation, Cloud Building, αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων και εφαρμογών, προστασία
και ασφάλεια πληροφορίας, αποτελεσματική διαχείριση ΙΤ assets, ελαχιστοποίηση κόστους κτήσης
και λειτουργίας ΙΤ
Ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (ΕΜ
Bronet)
Άντληση κεφαλαίων για την εκτέλεση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (δεν έχει γίνει ακόμα IPO)
Επέκταση πελατειακής βάσης στην Ελλάδα και εξωτερικό
Ανάληψη και εκτέλεση σημαντικών έργων στο πεδίο ειδίκευσης της Εταιρίας, από τον Δημόσιο τομέα

Η Εταιρία πιστεύει ότι είναι κατάλληλα τοποθετημένη ώστε να εκμεταλλευθεί ευκαιρίες που παρουσιάζονται
ακόμα και σε περιόδους ισχυρής ύφεσης, όπως η παρούσα που διανύει η Ελληνική οικονομία τα τελευταία 5
χρόνια. Κύριοι στόχοι για την Εταιρία παραμένουν η ανάπτυξη και διατήρηση 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
εμβάθυνση τεχνογνωσίας, και η ανάπτυξη και εξέλιξη ελκυστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Άγιος Δημήτριος, 30 Αυγούστου 2013
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος
Δρ. Δημήτριος Α. Παπαντωνίου
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

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

Σημ.

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2013

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012

8.1

6.165,57

6.165,57

0,00

0,00

8.2
8.2
8.3

294.505,77
1.857.638,49
0,00

309.815,69
1.870.236,51
0,00

287.919,09
1.857.483,76
899.814,74

302.292,33
1.869.898,37
899.814,74

8.4
8.5

52.597,83
33.435,46
2.244.343,12

27.600,00
33.406,46
2.247.224,23

52.597,83
25.816,47
3.123.631,89

27.600,00
25.787,47
3.125.392,91

8.6
8.7
8.8
8.9

684.912,63
2.735.593,89
1.188.313,05
510.675,47
5.119.495,04
7.363.838,16

609.906,86
4.697.121,78
1.785.031,26
1.012.472,12
8.104.532,02
10.351.756,25

626.406,47
2.519.823,22
1.436.828,51
443.923,53
5.026.981,73
8.150.613,62

551.390,17
4.593.919,88
1.882.625,28
941.045,12
7.968.980,45
11.094.373,36

8.10

1.172.697,00

1.172.697,00

1.172.697,00

1.172.697,00

8.11
8.14
8.12
8.13

759.656,80
-19.392,90
250.716,53
196.926,49

759.656,80
-19.392,90
250.716,53
499.424,09

759.656,80
-19.392,90
250.716,53
1.009.187,24

759.656,80
-19.392,90
250.716,53
1.189.284,11

8.15

2.360.603,92
0,00
2.360.603,92

2.663.101,52
0,00
2.663.101,52

3.172.864,67
0,00
3.172.864,67

3.352.961,54
0,00
3.352.961,54

8.16
8.17
8.18
8.19
8.20

123.323,95
131.515,51
300.000,00
80.000,00
238.832,36
873.671,82

130.280,58
176.154,41
540.010,00
80.000,00
169.736,04
1.096.181,03

114.706,55
131.515,51
300.000,00
80.000,00
322.786,11
949.008,17

118.338,93
176.154,41
540.010,00
80.000,00
234.832,49
1.149.335,83

8.21
8.22
8.23
8.24

2.048.434,51
568.081,06
149.723,50
654.223,35

3.753.487,27
486.088,91
395.455,00
1.169.262,52

2.078.803,24
467.913,49
118.700,70
654.223,35

3.855.904,31
405.314,36
373.414,80
1.169.262,52

8.25

709.100,00
4.129.562,42
5.003.234,24

788.180,00
6.592.473,70
7.688.654,73

709.100,00
4.028.740,78
4.977.748,95

788.180,00
6.592.075,99
7.741.411,82

7.363.838,16

10.351.756,25

8.150.613,62

11.094.373,36
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 01/01/2013 - 30/06/2013
ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1 30/06/2013

1/1 30/06/2012

1/1 30/06/2013

1/1 30/06/2012

4.435.408,03
3.255.912,78
1.179.495,25
308.688,82
1.085.760,44
340.246,38
222.320,58

4.047.497,60
2.922.561,76
1.124.935,84
128.546,23
841.322,51
399.937,44
241.477,24

4.129.287,84
3.105.387,39
1.023.900,45
269.937,06
833.350,48
257.541,46
222.320,58

3.876.501,51
2.832.679,41
1.043.822,10
123.522,89
645.159,63
340.414,68
241.477,24

-160.143,33

-229.255,12

-19.375,01

-59.706,56

73.257,95

50.715,90

72.768,24

50.453,65

-233.401,28
69.096,32
-302.497,60

-279.971,02
13.728,99
-293.700,01

-92.143,25
87.953,62
-180.096,87

-110.160,21
13.712,01
-123.872,22

-302.497,60
0,00
-302.497,60

-293.700,01
0,00
-293.700,01

-180.096,87
0,00
-180.096,87

-123.872,22
0,00
-123.872,22

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Αγορές Ιδίων Μετοχών

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποτέλεσμα (αναγνωρισμένο) λόγω
απορρόφησης θυγατρικής Bronet Hellas

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από
φόρους

0,00

0,00

0,00

0,00

-302.497,60

-293.700,01

-180.096,87

-123.872,22

-302.497,60
0,00
-302.497,60

-293.700,01
0,00
-293.700,01

-180.096,87
0,00
-180.096,87

-123.872,22
0,00
-123.872,22

159.292,67

112.309,10

298.898,73

278.986,26

-0,0778

-0,0755

-0,0463

-0,0318

Ποσά σε €
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης

Σημ.
9.1

Αποτέλεσμα προ φόρων
χρηματοδοτικών & επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)

9.2

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

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

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

9.3
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Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1 – 30.6.2013
3.1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 01/01/2013 - 30/06/2013. Συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες Ομίλου
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης

Σημ.
9.1

Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Κέρδη μετά από φόρους αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

9.2

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

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

9.3

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

1/1 - 30/06/2013
Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
4.435.408,03
3.255.912,78
1.179.495,25
308.688,82
1.085.760,44
340.246,38
222.320,58

1/1 - 30/06/2013
Διακοπείσες
δραστηριότητες
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1/1 - 30/06/2013

-160.143,33

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

1/1 - 30/06/2012
Διακοπείσες
δραστηριότητες
199.218,43
110.821,63
88.396,80
0,00
66.494,06
35.804,49
0,00

1/1 - 30/06/2012

Σύνολο
4.435.408,03
3.255.912,78
1.179.495,25
308.688,82
1.085.760,44
340.246,38
222.320,58

1/1 - 30/06/2012
Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
3.848.279,17
2.811.740,13
1.036.539,04
128.546,23
774.828,45
364.132,95
241.477,24

0,00

-160.143,33

-215.353,37

-13.901,75

-229.255,12

73.257,95

0,00

73.257,95

45.655,78

5.060,12

50.715,90

-233.401,28
69.096,32
-302.497,60

0,00
0,00
0,00

-233.401,28
69.096,32
-302.497,60

-261.009,15
11.368,74
-272.377,89

-18.961,87
2.360,25
-21.322,12

-279.971,02
13.728,99
-293.700,01

-302.497,60
0,00
-302.497,60

0,00
0,00
0,00

-302.497,60
0,00
-302.497,60

-272.377,89
0,00
-272.377,89

-21.322,12
0,00
-21.322,12

-293.700,01
0,00
-293.700,01

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-302.497,60

0,00

-302.497,60

-272.377,89

-21.322,12

-293.700,01

-302.497,60
0,00
-302.497,60

0,00
0,00
0,00

-302.497,60
0,00
-302.497,60

-272.377,89
0,00
-272.377,89

-21.322,12
0,00
-21.322,12

-293.700,01
0,00
-293.700,01

159.292,67

0,00

159.292,67

99.979,89

12.329,21

112.309,10

-0,0778

0,0000

-0,0778

-0,0700

-0,0055

-0,0755
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Σύνολο
4.047.497,60
2.922.561,76
1.124.935,84
128.546,23
841.322,51
399.937,44
241.477,24

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1 – 30.6.2013
3.2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 01/01/2013 - 30/06/2013. Συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες Εταιρείας
ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά σε €
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης

Σημ.
9.1

Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Κέρδη μετά από φόρους αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

9.2

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Αγορές Ιδίων Μετοχών
Αποτέλεσμα (αναγνωρισμένο) λόγω απορρόφησης
θυγατρικής Bronet Hellas
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από
φόρους
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από
φόρους αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
(EBITDA)
Βασικά κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους (σε
€)

9.3

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1 - 30/06/2013
Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
4.129.287,84
3.105.387,39
1.023.900,45
269.937,06
833.350,48
257.541,46
222.320,58

1/1 - 30/06/2013
Διακοπείσες
δραστηριότητες
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-19.375,01

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύνολο
4.129.287,84
3.105.387,39
1.023.900,45
269.937,06
833.350,48
257.541,46
222.320,58

1/1 - 30/06/2012
Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
3.677.283,08
2.721.857,78
955.425,30
123.522,89
578.665,57
304.610,19
241.477,24

1/1 - 30/06/2012
Διακοπείσες
δραστηριότητες
199.218,43
110.821,63
88.396,80
0,00
66.494,06
35.804,49
0,00

0,00

-19.375,01

-45.804,81

-13.901,75

-59.706,56

72.768,24

0,00

72.768,24

45.393,53

5.060,12

50.453,65

-92.143,25
87.953,62
-180.096,87

0,00
0,00
0,00

-92.143,25
87.953,62
-180.096,87

-91.198,34
11.351,76
-102.550,10

-18.961,87
2.360,25
-21.322,12

-110.160,21
13.712,01
-123.872,22

-180.096,87
0,00
-180.096,87

0,00
0,00
0,00

-180.096,87
0,00
-180.096,87

-102.550,10
0,00
-102.550,10

-21.322,12
0,00
-21.322,12

-123.872,22
0,00
-123.872,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-180.096,87

0,00

-180.096,87

-102.550,10

-21.322,12

-123.872,22

-180.096,87
0,00
-180.096,87

0,00
0,00
0,00

-180.096,87
0,00
-180.096,87

-102.550,10
0,00
-102.550,10

-21.322,12
0,00
-21.322,12

-123.872,22
0,00
-123.872,22

298.898,73

0,00

298.898,73

266.657,05

12.329,21

278.986,26

-0,0463

0,0000

-0,0463

-0,0264

-0,0055

-0,0318
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1/1 - 30/06/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1 - 30/06/2012
Σύνολο
3.876.501,51
2.832.679,41
1.043.822,10
123.522,89
645.159,63
340.414,68
241.477,24

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1 – 30.6.2013

4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

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

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 30/06/2013

1/1 30/06/2012

1/1 30/06/2013

1/1 30/06/2012

-233.401,28

-279.971,02

-92.143,25

-110.160,21

319.436,00
-6.956,63

341.564,22
-12.256,50

318.273,74
-3.632,38

338.692,82
-10.393,92

-225.143,44
73.394,23

-46.077,69
51.115,92

-202.154,55
72.787,94

-45.989,49
50.765,47

-75.005,77
2.558.217,10
-1.498.377,61

-216.533,29
359.500,54
202.019,64

-75.016,30
2.519.864,43
-1.657.727,98

-216.459,29
308.458,68
66.570,33

-73.394,23
-190.046,24

-51.115,92
-164.193,07

-72.787,94
-153.992,11

-50.765,47
-149.002,97

648.722,13

184.052,83

653.471,60

181.715,95

-24.997,83
-291.528,06
136,28

-60.000,00
-293.641,95
400,02

-24.997,83
-291.485,89
19,70

-60.000,00
-292.374,00
311,82

-316.389,61

-353.241,93

-316.464,02

-352.062,18

1.974.262,29
-2.808.391,46

1.715.992,75
-2.000.965,01

1.974.262,29
-2.808.391,46

1.715.992,75
-2.000.965,01

-834.129,17

-284.972,26

-834.129,17

-284.972,26

-501.796,65
1.012.472,12
510.675,47

-454.161,36
538.783,62
84.622,26

-497.121,59
941.045,12
443.923,53

-455.318,49
491.785,05
36.466,56

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1 – 30.6.2013

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
5.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Ποσά σε €
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 1/1/2012

Μετοχικό
κεφάλαιο

Ίδιες
Μετοχές

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

1.172.697,00

-19.392,90

759.656,80

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
θυγατρικών
που
αναλογούν
στον όμιλο

250.716,53

0,00

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποτελέσματα
εις νέον

Ίδια κεφάλαια
αποδιδόμενα
στους
μετόχους της
μητρικής

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

ΣΥΝΟΛΟ
ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

797.956,42

2.961.633,85

0,00

2.961.633,85

-293.700,01

-293.700,01

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

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
περιόδου μετά από φόρους

-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

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 1/1/2013

1.172.697,00

-19.392,90

759.656,80

250.716,53

0,00

499.424,09

2.663.101,52

0,00

2.663.101,52

-302.497,60

-302.497,60

196.926,49

2.360.603,92

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την
περίοδο 1/1 - 30/6/2013

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
περιόδου μετά από φόρους
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 30/6/2013

1.172.697,00

-19.392,90

759.656,80

250.716,53
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0,00

-302.497,60
0,00

2.360.603,92

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1 – 30.6.2013

5.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ποσά σε €
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων
1/1/2012
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων
για την περίοδο 1/1 30/6/2012

Μετοχικό
κεφάλαιο

Ίδιες
Μετοχές

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο

1.172.697,00

-19.392,90

759.656,80

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

ΣΥΝΟΛΟ
ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

250.716,53

1.031.199,56

3.194.876,99

-123.872,22

-123.872,22

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
περιόδου μετά από φόρους
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων
30/6/2012

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων
1/1/2013
Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων
για την περίοδο 1/1 30/6/2013

1.172.697,00

-19.392,90

759.656,80

250.716,53

907.327,34

3.071.004,77

1.172.697,00

-19.392,90

759.656,80

250.716,53

1.189.284,11

3.352.961,54

-180.096,87

-180.096,87

1.009.187,24

3.172.864,67

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
περιόδου μετά από φόρους
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων
30/6/2013

1.172.697,00

-19.392,90
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759.656,80

250.716,53

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1 – 30.6.2013

6
6.1

Πληροφορίες και επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
Γενικές πληροφορίες

Οι Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της περιόδου από 1ης
Ιανουαρίου 2013 έως 30ης Ιουνίου 2013 του Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (ΔΛΠ 34) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών
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 Δήμο
Αγίου Δημητρίου 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 2013, εγκρίθηκαν προς δημοσίευση
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013.
Η δομή του ομίλου κατά την 30/6/2013 είχε ως εξής:
Χώρα
Εγκ/στασης

Δραστηριότητα

Ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
ενοποίησης

PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΕ
PETABYTE SOLUTIONS AE

Ελλάδα
Ελλάδα

Πληροφορική
Πληροφορική

Μητρική
100,00%

Ολική
Ολική

ALFAVAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ελλάδα

Πληροφορική

100,00%

Ολική

Επωνυμία

PERFORMANCE TECHNOLOGIES
(CYPRUS) LIMITED
PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG
AD

Κύπρος

Πληροφορική

100,00%

Ολική

Βουλγαρία

Πληροφορική

100,00%

Ολική

PERFORMANCE TECHNOLOGIES
(Romania) SRL

Ρουμανία

Πληροφορική

100,00%

Ολική

Οι εταιρίες PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG AD και PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Romania)
SRL είναι θυγατρικές της κυπριακής θυγατρικής εταιρίας PERFORMANCE TECHNOLOGIES (CYPRUS)
LTD.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε Σώμα στη συνεδρίαση της 28
Ιουνίου 2013, είναι η ακόλουθη:
Παπαντωνίου Α. Δημήτριος

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

Τσαγκάρης Μ. Ανδρέας
Κιαγιάς Χ. Ανδρέας
Παπαδόπουλoς Ν. Ιωάννης
Δήμας Π. Σταύρος
6.2

ης

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2013, έχουν
συνταχθεί βάσει του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις», την αρχή του ιστορικού κόστους, την
αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις
ης
που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31 Δεκεμβρίου 2012 και πρέπει να
ης
διαβάζονται σε συνάρτηση με τις δημοσιευμένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31
Δεκεμβρίου 2012, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση διαδικτύου του Ομίλου (www.performance.gr).
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και
κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από την
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διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρίας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται
κατάλληλο.
6.2.1

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση
από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2013

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων- Παρουσίαση των
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων»
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 σε δύο ομάδες,
ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη
περίοδο.

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος –
υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων»

Αναβαλλόμενος

φόρος:

Ανάκτηση

Εφαρμόζεται υποχρεωτικά το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους
που αρχίζει από την 11 Δεκεμβρίου 2012 ή μεταγενέστερα.
Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με ένα
περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή μέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να
εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό
στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία
παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής
αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.
Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια
εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα
(προγράμματα καθορισμένων παροχών-«μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις
αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή
πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις
επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα
αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ
19 απαιτεί αναδρομική εφαρμογή και η επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων από την υιοθέτησή του
είναι ασήμαντη.

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς – Σοβαρός υπερπληθωρισμός και άρση καθορισμένων ημερομηνιών για
υιοθετούντες για πρώτη φορά»
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Εφαρμόζεται υποχρεωτικά το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους
που αρχίζει από την 11 Δεκεμβρίου 2012 ή μεταγενέστερα.
Την 20.12.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1
σύμφωνα με την οποία μία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ και το λειτουργικό της νόμισμα
είναι νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ημερομηνία μετάβασης οι
συνθήκες πληθωρισμού έχουν «ομαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «ομαλοποιηθεί», δύναται να κάνει
χρήση της εξαίρεσης να αποτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την
«ομαλοποίηση» του νομίσματος, στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ και να
χρησιμοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκμαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισμό έναρξης. Στην
περίπτωση που η ημερομηνία «ομαλοποίησης» του νομίσματος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η
εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική μία περίοδο μικρότερη των 12 μηνών. Επίσης καταργούνται οι
συγκεκριμένες ημερομηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο αναφορικά με τις εξαιρέσεις
που προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίμηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική
αναγνώριση, των χρηματοοικονομικών μέσων. Οι ημερομηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση
«ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ».
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.

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

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν
διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα
πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την
επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το
οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι
μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας και του Ομίλου.
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ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η
εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για
την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου
θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη
λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του
ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές τους καταστάσεις. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ
9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα
αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.

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

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

ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις
σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο
ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο».

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

ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο»
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από κοινού ελεγχόμενες
οικονομικές οντότητες — Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο
ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού
ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον
επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες
εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε
από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο
παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει
από κοινού έλεγχος.

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες»
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας,
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που
σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και
μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να
προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το
ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.
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Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες μετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση
όσον αφορά τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να
παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση μόνο στην αμέσως προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Για τις
γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με μη ενοποιούμενες δομημένες οντότητες (structured entities) οι
τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την
πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2014.

Τροποποίησες στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις
Εταιρείες Επενδύσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012 παρέχουν μια εξαίρεση
από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες
Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως μια καθαρή επένδυση που
επιμετράται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές οι
οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση καταβολής εισφοράς
είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή της
εισφοράς. Η διερμηνεία εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.

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

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» Ανανέωση παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης»
Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης σε μια κατάσταση όπου ένα παράγωγο,
το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί με έναν νέο κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
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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 30/6/2013

1/1 30/6/2012

1/1 30/6/2013

1/1 30/6/2012

Σύνολο πωλήσεων εσωτερικού (α)

4.236.688,99

3.817.608,06

3.974.492,30

3.656.061,97

Σύνολο πωλήσεων εξωτερικού (β)

198.719,04

229.889,54

154.795,54

220.439,54

4.435.408,03

4.047.497,60

4.129.287,84

3.876.501,51

Γενικά Σύνολα (α) + (β)
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Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – Επιχειρηματικοί τομείς
Στο παραπάνω πλαίσιο δραστηριότητας η διοίκηση του ομίλου από 01/01/2010 αναγνωρίζει τρεις
επιχειρηματικούς τομείς για τους οποίους γίνεται εκτενείς αναφορά στην έκθεση του ΔΣ:
Α) Βασική Επιχειρηματική μονάδα
Β) Επιχειρηματική μονάδα "VAD"
Γ) Επιχειρηματική Mονάδα Bronet
Βασικά οικονομικά στοιχεία των παραπάνω επιχειρηματικών τομέων σε επίπεδο ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

01/01/2013 - 30/06/2013
Κύκλος εργασιών
Αποτέλεσμα προ φόρων
χρηματοδοτικών & επενδυτικών
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
(EBITDA)
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων

Βασική
Επιχειρηματική
μονάδα

Επιχειρηματική
Mονάδα
BROnet

Επιχειρηματική
μονάδα
"PERFORMANCE
VAD"

4.236.922

62.286

136.200

4.435.408

230.305

-12.682

-58.331

159.293

70.839

2.173

246

73.258

-28.696

-145.926

-58.779

-233.401

Φόρος εισοδήματος

ΣΥΝΟΛΟ

69.096

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους

-302.498

ΟΜΙΛΟΣ

Βασική
Επιχειρηματική
μονάδα

Επιχειρηματική
Mονάδα
BROnet

Επιχειρηματική
μονάδα
"PERFORMANCE
VAD"

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

-232.362

-28.647

-18.962

-279.971

01/01/2012 - 30/06/2012
Κύκλος εργασιών

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

ΣΥΝΟΛΟ

13.729

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους

-293.700
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8
8.1

Ανάλυση κονδυλίων ισολογισμού
Υπεραξία επιχείρησης

Το κονδύλι υπεραξία επιχείρησης φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2013

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

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

6.165,57

6.165,57

0,00

0,00

Σύνολα

6.165,57

6.165,57

0,00

0,00

Ποσά σε €
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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:
Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ασώματα
Περιουσιακά
Στοιχεία

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

221.276,56

2.492,28

41.302,14

846.258,39

3.280.271,17

4.391.600,54

Προσθήκες χρήσης

0,00

0,00

0,00

22.127,64

499.802,56

521.930,20

Μειώσεις χρήσης
Αξία κτήσης
31/12/2012
Σωρευμένες
αποσβέσεις 1/1/2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221.276,56

2.492,28

41.302,14

868.386,03

3.780.073,73

4.913.530,74

114.981,18

2.482,98

16.856,35

546.944,38

1.369.420,36

2.050.685,25

Αποσβέσεις χρήσης

17.680,14

9,18

3.960,00

120.727,11

540.416,86

682.793,29

Μειώσεις χρήσης
Σωρευμένες
αποσβέσεις
31/12/2012
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132.661,32

2.492,16

20.816,35

667.671,49

1.909.837,22

2.733.478,54

88.615,24

0,12

20.485,79

200.714,54

1.870.236,51

2.180.052,20

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

221.276,56

2.492,28

41.302,14

868.386,03

3.780.073,73

4.913.530,74

Προσθήκες χρήσης

0,00

0,00

0,00

41.339,06

250.189,00

291.528,06

Μειώσεις χρήσης
Αξία κτήσης
30/6/2013
Σωρευμένες
αποσβέσεις 1/1/2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221.276,56

2.492,28

41.302,14

909.725,09

4.030.262,73

5.205.058,80

132.661,32

2.492,16

20.816,35

667.671,49

1.909.837,22

2.733.478,54

Αποσβέσεις χρήσης

9.776,75

0,00

1.974,99

44.897,24

262.787,02

319.436,00

Μειώσεις χρήσης
Σωρευμένες
αποσβέσεις
30/6/2013
Αναπόσβεστη αξία
30/6/2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142.438,07

2.492,16

22.791,34

712.568,73

2.172.624,24

3.052.914,54

78.838,49

0,12

18.510,80

197.156,36

1.857.638,49

2.152.144,26

ΟΜΙΛΟΣ
Aξία κτήσης 1/1/2012

ΟΜΙΛΟΣ
Aξία κτήσης 1/1/2013

Κτίρια

Κτίρια
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Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ασώματα
Περιουσιακά
Στοιχεία

Σύνολα

Σύνολα

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1 – 30.6.2013

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

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ασώματα
Περιουσιακά
Στοιχεία

Σύνολα

221.276,56

2.492,28

41.302,14

744.149,43

3.227.872,01

4.237.092,42

Προσθήκες χρήσης

0,00

0,00

0,00

19.178,13

499.802,56

518.980,69

Μειώσεις χρήσης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221.276,56

2.492,28

41.302,14

763.327,56

3.727.674,57

4.756.073,11

114.981,18

2.482,98

16.856,35

452.400,02

1.317.775,34

1.904.495,87

17.680,14

9,18

3.960,00

117.736,36

540.000,86

679.386,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132.661,32

2.492,16

20.816,35

570.136,38

1.857.776,20

2.583.882,41

88.615,24

0,12

20.485,79

193.191,18

1.869.898,37

2.172.190,70

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Ασώματα
Περιουσιακά
Στοιχεία

Σύνολα

221.276,56

2.492,28

41.302,14

763.327,56

3.727.674,57

4.756.073,11

Προσθήκες χρήσης

0,00

0,00

0,00

41.339,06

250.146,84

291.485,90

Μειώσεις χρήσης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221.276,56

2.492,28

41.302,14

804.666,62

3.977.821,41

5.047.559,01

132.661,32

2.492,16

20.816,35

570.136,38

1.857.776,20

2.583.882,41

8.840,07

0,00

1.974,99

44.897,24

262.561,45

318.273,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141.501,39

2.492,16

22.791,34

615.033,62

2.120.337,65

2.902.156,16

79.775,17

0,12

18.510,80

189.633,00

1.857.483,76

2.145.402,85

ΕΤΑΙΡΙΑ
Aξία κτήσης 1/1/2012

Αξία κτήσης 31/12/2012
Σωρευμένες αποσβέσεις
1/1/2012
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
31/12/2012
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΙΑ
Aξία κτήσης 1/1/2013

Αξία κτήσης 30/6/2013
Σωρευμένες αποσβέσεις
1/1/2013
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Σωρευμένες αποσβέσεις
30/6/2013
Αναπόσβεστη αξία 30/6/2013

Κτίρια

Κτίρια
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8.3

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

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

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2013

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

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

Επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής
ALFAVAD AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

Σύνολα

0,00

0,00

899.814,74

899.814,74

Ποσά σε €

8.4

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία την 30/6/2013 είχαν ως εξής:

Ποσά σε €

Επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΕ (ποσοστό 0,30%)
Επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Σύνολα

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2013

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

27.600,00

27.600,00

27.600,00

27.600,00

24.997,83

0,00

24.997,83

0,00

52.597,83

27.600,00

52.597,83

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:

Ποσά σε €

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

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2013

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

13.200,00

13.200,00

7.600,00

7.600,00

1.476,00

1.476,00

556,00

556,00

645,97

645,97

411,19

411,19

7.444,00

8.004,00

7.444,00

7.580,00

10.669,49

10.080,49

9.805,28

9.640,28

33.435,46

33.406,46

25.816,47

25.787,47
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8.6

Αποθέματα
ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά σε €

30/6/2013

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

Εμπορεύματα

681.610,86

600.158,02

623.104,70

541.641,33

Έτοιμα προϊόντα
Πρώτες ύλες
Μείον: πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων
Σύνολα

0,00

2.568,28

0,00

2.568,28

67.418,58

71.297,37

67.418,58

71.297,37

-64.116,81

-64.116,81

-64.116,81

-64.116,81

684.912,63

609.906,86

626.406,47

551.390,17

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

8.7

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2013

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

2.726.667,61
185.449,03
-176.522,75

4.765.250,86
108.393,67
-176.522,75

2.522.125,41
174.220,56
-176.522,75

4.662.048,96
108.393,67
-176.522,75

2.735.593,89

4.697.121,78

2.519.823,22

4.593.919,88

Ποσά σε €

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολα

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

30/6/2013

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

Λιγότερο από 3 μήνες

2.401.603,69

4.153.401,58

2.185.833,02

4.050.199,68

Μεταξύ 3 και 6 μηνών

333.990,20

543.720,20

333.990,20

543.720,20

2.735.593,89

4.697.121,78

2.519.823,22

4.593.919,88

Σύνολα
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8.8

Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2013
960,00

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
960,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013
960,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012
960,00

56.364,19

28.600,70

56.364,19

28.600,70

15.429,27

13.986,69

13.098,40

10.688,60

78.096,78

78.096,78

78.096,78

78.096,78

-78.096,78
-65.310,00
2.445,31
21.698,84
439.017,92
648.301,52
69.406,00
1.188.313,05

-78.096,78
662.452,52
2.202,27
22.348,84
542.365,55
456.913,98
55.200,71
1.785.031,26

-78.096,78
234.384,11
2.402,27
21.698,84
433.448,68
605.066,02
69.406,00
1.436.828,51

-78.096,78
776.520,86
2.202,27
22.243,04
542.325,62
443.883,48
55.200,71
1.882.625,28

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2013

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

Ποσά σε €

Δάνεια προσωπικού
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων
επιχειρήσεων
Προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι από
το Ελληνικό Δημόσιο
Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου για
διαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσης 2003
Μείον: πρόβλεψη για επίδικες απαιτήσεις κατά
Ελληνικού Δημοσίου
Διάφοροι χρεώστες
Προσωπικό - λογαριασμοί προς απόδοση
Συνεργάτες - λογαριασμοί προς απόδοση
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα
Εκπτώσεις επί αγορών χρήσης υπό διακανονισμό
Σύνολα

8.9

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ποσά σε €

Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα
Σύνολα
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7.198,98

6.877,82

1.444,15

1.122,75

486.132,74

1.000.391,58

425.135,63

938.452,02

17.343,75

5.202,72

17.343,75

1.470,35

510.675,47

1.012.472,12

443.923,53

941.045,12
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8.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο αναλύεται συνοπτικά ως εξής:
Ονομαστική
τιμή
μετοχής
Αριθμός μετοχών και μετοχικό κεφάλαιο την 1/1/2013
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο 2013
Αριθμός μετοχών και μετοχικό κεφάλαιο την 30/6/2013

Αριθμός
κοινών
μετοχών

0,30
0,00
0,30

3.908.990
0
3.908.990

Μετοχικό
κεφάλαιο
1.172.697,00
0,00
1.172.697,00

Το σύνολο των μετοχών της εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά
(ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

8.11 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιο την 1/1/2013
Μείον: ποσό που χρησιμοποιήθηκε για αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο την 30/6/2013

8.12

759.656,80
0,00
759.656,80

Λοιπά αποθεματικά

Ποσά σε €

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

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2013
107.762,02
103.532,96
19.392,90

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
107.762,02
103.532,96
19.392,90

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013
107.762,02
103.532,96
19.392,90

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012
107.762,02
103.532,96
19.392,90

12.979,94

12.979,94

12.979,94

12.979,94

7.048,71
250.716,53

7.048,71
250.716,53

7.048,71
250.716,53

7.048,71
250.716,53

8.13 Αποτελέσματα εις νέον

Ποσά σε €

Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολα

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2013

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

196.926,49

499.424,09

1.009.187,24

1.189.284,11

196.926,49

499.424,09

1.009.187,24

1.189.284,11

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
-19.392,90
-19.392,90

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013
-19.392,90
-19.392,90

8.14 Ίδιες Μετοχές

Ποσά σε €

Ίδιες Μετοχές

Σύνολα

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2013
-19.392,90
-19.392,90
35

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012
-19.392,90
-19.392,90
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Η αξία των ιδίων μετοχών που κατείχε την 30/06/2013 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

Δικαιώματα μειοψηφίας

Δεν υπάρχουν την 30/06/2013 δικαιώματα μειοψηφίας.

8.16

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Το κονδύλι αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε €

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία μητρικής εταιρείας
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία θυγατρικών εταιρειών
Σύνολα

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2013

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012

114.706,55

118.338,93

114.706,55

118.338,93

8.617,40
123.323,95

11.941,65
130.280,58

0,00
114.706,55

0,00
118.338,93

Η κίνηση του συγκεκριμένου λογαριασμού έχει ως εξής:

Ποσά σε €

Υπόλοιπο έναρξης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Μείον: καταβληθείσες αποζημιώσεις
Υπόλοιπο λήξης

8.17

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2013
130.280,58
-6.956,63
0,00
123.323,95

31/12/2012
142.993,22
-6.879,31
-5.833,33
130.280,58

30/6/2013
118.338,93
-3.632,38
0,00
114.706,55

31/12/2012
128.965,44
-4.793,18
-5.833,33
118.338,93

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

Ποσά σε €

Επιχορηγήσεις προγραμμάτων ΥΠ.ΑΝ. & ΚτΠ
(υπόλοιπο αρχής χρήσης)
Εισπραχθείσες Επιχορηγήσεις χρήσεις
προγραμμάτων ΥΠ.ΑΝ. & ΚτΠ.
Μείον: μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσης των
αναλογουσών επιχορηγήσεων
Επιχορηγήσεις προγραμμάτων (υπόλοιπο τέλους
χρήσης)
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ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2013

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012

176.154,41

267.509,50

176.154,41

267.509,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-44.638,90

-91.355,09

-44.638,90

-91.355,09

131.515,51

176.154,41

131.515,51

176.154,41

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1 – 30.6.2013

8.18

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2013

Ποσά σε €

Μακροπρόθεσμα και ομολογιακά δάνεια
(υπόλοιπο αρχής χρήσης)
Εξοφλήσεις δανείων
Μεταφορά σε υποχρεώσεις πληρωτέες την
επόμενη χρήση
Προσθήκες δανείων
Μακροπρόθεσμα και ομολογιακά δάνεια
(υπόλοιπο τέλους χρήσης)

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012

540.010,00
0,00

728.190,00
-160.055,01

540.010,00
0,00

728.190,00
-160.055,01

-240.010,00
0,00

-628.124,99
600.000,00

-240.010,00
0,00

-628.124,99
600.000,00

300.000,00

540.010,00

300.000,00

540.010,00

Ο διακανονισμός των μακροπρόθεσμων δανείων στις επόμενες χρήσεις φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2013
150.000,00
150.000,00
0,00
300.000,00

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012
390.010,00
0,00
150.000,00
540.010,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013
150.000,00
150.000,00
0,00
300.000,00

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012
390.010,00
0,00
150.000,00
540.010,00

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά σε €

30/6/2013

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούμενων χρήσεων μητρικής εταιρείας

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

Ποσά σε €

Λήξη δανείων μεταξύ 1 και 2 ετών
Λήξη δανείων μεταξύ 2 και 3 ετών
Λήξη δανείων μεταξύ 3 και 4 ετών
Σύνολα

8.19

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Σύνολα

8.20

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2013

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (α)

803.689,34

566.958,76

799.181,40

563.342,91

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (β)
Συμψηφιστικό υπόλοιπο αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων ή (απαιτήσεων) (α) (β)

564.856,98

397.222,72

476.395,29

328.510,42

238.832,36

169.736,04

322.786,11

234.832,49

Ποσά σε €
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Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις

8.21

Ποσά σε €

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες
Αγορές υπό τακτοποίηση
Προκαταβολές πελατών
Σύνολα

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2013
1.764.781,98
195.649,84
43.101,74
44.900,95
2.048.434,51

31/12/2012
2.725.370,55
991.759,35
0,00
36.357,37
3.753.487,27

30/6/2013
1.802.325,08
188.475,75
43.101,74
44.900,67
2.078.803,24

31/12/2012
2.829.197,18
990.349,76
0,00
36.357,37
3.855.904,31

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

8.22

Ποσά σε €

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

8.23

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2013

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

1.776,95
19.658,32
38.480,40
198.977,75
309.187,64
568.081,06

1.776,95
45.857,06
165.654,53
14.269,68
258.530,69
486.088,91

0,00
3.724,39
29.172,65
139.994,81
295.021,64
467.913,49

0,00
13.833,76
45.713,07
87.236,84
258.530,69
405.314,36

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2013
17.029,34
23.232,50
31.381,00
7.830,49

31/12/2012
248.554,93
27.601,78
34.297,83
3.646,39

30/6/2013
745,60
18.808,28
28.896,65
0,00

31/12/2012
243.917,55
21.538,84
26.604,34
0,00

70.286,58
-36,41
149.723,50

70.286,58
11.067,49
395.455,00

70.286,58
-36,41
118.700,70

70.286,58
11.067,49
373.414,80

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2013

31/12/2012

30/6/2013

31/12/2012

654.223,35

1.169.262,52

654.223,35

1.169.262,52

654.223,35

1.169.262,52

654.223,35

1.169.262,52

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Ποσά σε €

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

8.24

ΟΜΙΛΟΣ

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Ποσά σε €

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις μητρικής
εταιρείας
Σύνολα
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8.25

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

Ποσά σε €

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

39

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2013

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012

709.100,00
709.100,00

788.180,00
788.180,00

709.100,00
709.100,00

788.180,00
788.180,00
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9

9.1

Ανάλυση κονδυλίων Αποτελεσμάτων

Πωλήσεις
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €

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

9.2

1/1 30/6/2012
1.487.473,46
147.500,00
0,00
2.412.524,14
4.047.497,60

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1 30/6/2013
768.749,91
412.920,00
0,00
2.947.617,93
4.129.287,84

1/1 30/6/2012
1.484.394,46
147.500,00
0,00
2.244.607,05
3.876.501,51

Φόρος εισοδήματος
ΟΜΙΛΟΣ
1/1 30/6/2013

Ποσά σε €

Αναβαλλόμενο φορολογικό έξοδο ή
(έσοδο)
Σύνολα

9.3

ΟΜΙΛΟΣ

1/1 30/6/2013
775.691,66
412.920,00
0,00
3.246.796,37
4.435.408,03

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 30/6/2012

69.096,32
69.096,32

13.728,99
13.728,99

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1 30/6/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1 30/6/2012

87.953,62
87.953,62

13.712,01
13.712,01

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
Ποσά σε €

1/1 - 30/6/2013

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

10

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 30/6/2012

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1 - 30/6/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1 30/6/2012

-302.497,60

-293.700,01

-180.096,87

-123.872,22

3.889.530

3.889.530

3.889.530

3.889.530

-0,0778

-0,0755

-0,0463

-0,0318

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30/06/2013 και 30/06/2012, του Ομίλου και της
Εταιρίας έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2013
Μισθωτοί

Σύνολο

50
50

40

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2012
45
45

30/6/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
36
36

30/6/2012
33
33
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11

Μερίσματα
ης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2013 αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.
12

Εμπράγματα βάρη

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της
Εταιρίας.
13

Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου και της
Εταιρίας.
14

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

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

Επωνυμία
PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΕ

Χώρα Εγκ/στασης
Ελλάδα

Ανέλεγκτες Χρήσεις
2006 – 2012

PETABYTE SOLUTIONS AE

Ελλάδα

2010 – 2012

ALFAVAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ελλάδα

11/05/12 – 31/12/13

PERFORMANCE TECHNOLOGIES (CYPRUS) LIMITED

Κύπρος

2004 – 2012

PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG AD

Βουλγαρία

2006 – 2012

PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Romania) SRL

Ρουμανία

2006 – 2012

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. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την
ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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16 Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Οι διεταιρικές συναλλαγές του ομίλου κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

Πωλούσα Εταιρεία
Performance Technologies Α.Ε.
Petabyte Solutions Α.Ε.
Performance Technologies
(Cyprus)
Performance Technologies Bulgaria
Performance Technologies Romania
Alfavad Α.Ε.
Σύνολα

Διεταιρικές Αγορές - Πωλήσεις από 01.01.2013 - 30.06.2013
Αγοράζουσα Εταιρεία
Performance
Performance
Performance
Petabyte
Technologies
Technologies
Technologies
Solutions Α.Ε.
Α.Ε.
(Cyprus)LTD
Bulgaria
0,00
2.589,00
0,00
48.819,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.621,13
54.440,99

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

0,00
0,00
0,00
2.589,00

Performance
Technologies
Romania
0,00
0,00

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

Alfavad Α.Ε.

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

Σύνολα

27.659,23
0,00

30.248,23
48.819,86

0,00
0,00
0,00
27.659,23

0,00
0,00
0,00
5.621,13
84.689,22

Διεταιρικές Αγορές - Πωλήσεις από 1/1/2012 – 30/6/2012
Αγοράζουσα Εταιρεία
Performance
Technologies Α.Ε.

Petabyte Solutions
Α.Ε.

Performance
Technologies
(Cyprus)LTD

Performance
Technologies
Bulgaria

-

55.315,00

0,00

0,00

55.315,00

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

47.690,78

55.315,00

0,00

0,00

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

Σύνολα

42

Σύνολα

103.005,78

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1 – 30.6.2013

Διεταιρικές Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις την 30.06.2013
Εχουσα την Υποχρέωση
Performance
Technologies
Α.Ε.

Petabyte
Solutions
Α.Ε.

Performance
Technologies
(Cyprus)LTD

Performance
Technologies
Bulgaria

Performance
Technologies
Romania

Alfavad
Α.Ε.

Σύνολα

-

272.867,34

10.352,49

5.239,37

0,00

108.327,00

396.786,20

0,00

-

0,00

0,00

0,00

129,20

129,20

Performance Technologies (Cyprus)

128.088,44

0,00

-

92.505,45

5.985,62

0,00

226.579,51

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

0,00

Alfavad Α.Ε.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

128.088,44

272.867,34

10.352,49

97.744,82

5.985,62

108.456,20

623.494,91

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

Σύνολα

Εχουσα την Απαίτηση
Performance Technologies Α.Ε.
Petabyte Solutions Α.Ε.
Performance Technologies (Cyprus)
Performance Technologies Bulgaria
Performance Technologies Romania
Σύνολα

Διεταιρικές Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις την 30/6/2012
Εχουσα την Υποχρέωση
Performance
Petabyte
Performance
Performance
Performance
Technologies
Solutions
Technologies
Technologies
Technologies
Α.Ε.
Α.Ε.
(Cyprus)LTD
Bulgaria
Romania
80.949,07
143.843,67
5.239,37
0,00
-514,29
0,00
0,00
0,00
356.410,02
0,00
83.005,45
5.985,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355.895,73
80.949,07
143.843,67
88.244,82
5.985,62
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ALFAVAD

Σύνολα

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

230.032,11
-514,29
445.401,09
0,00
0,00
674.918,91

0,00
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Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων, έχουν
απαλειφθεί.
Τα ποσά των συναλλαγών με Διευθυντικά Στελέχη και μέλη Διοίκησης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, κατά τη λήξη
της τρέχουσας περιόδου έχουν ως ακολούθως:

Ποσά σε €

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών
στελεχών και μελών της Διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη
και μέλη της Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά
στελέχη και μέλη της Διοίκησης
Σύνολα
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ΟΜΙΛΟΣ
1/1 30/6/2013

ΟΜΙΛΟΣ
1/1 30/6/2012

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1 30/6/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1 30/6/2012

148.938,30

99.130,78

120.462,30

89.854,78

26.627,63

22.010,37

13.025,50

10.192,28

1.351,29
176.917,22

4.326,51
125.467,66

1.351,29
134.839,09

4.326,51
104.373,57

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 μέσομακροπρόθεσμη 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.
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Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1 – 30.6.2013

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

30/6/2013

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

30/6/2012

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ

30/6/2012

+0,50%

-0,50%

+0,50%

-0,50%

+0,50%

-0,50%

+0,50%

-0,50%

Επίδραση στα αποτελέσματα
χρήσης

-4.560,00

4.560,00

-3.978,37

3.978,37

-4.560,00

4.560,00

-3.978,37

3.978,37

Επίδραση στα ίδια κεφάλαια

-4.560,00

4.560,00

-3.978,37

3.978,37

-4.560,00

4.560,00

-3.978,37

3.978,37

30/6/2013

30/6/2012

30/6/2013

30/6/2012

+1,00%

-1,00%

+1,00%

-1,00%

+1,00%

-1,00%

+1,00%

-1,00%

Επίδραση στα αποτελέσματα
χρήσης

-9.120,00

9.120,00

-7.956,74

7.956,74

-9.120,00

9.120,00

-7.956,74

7.956,74

Επίδραση στα ίδια κεφάλαια

-9.120,00

9.120,00

-7.956,74

7.956,74

-9.120,00

9.120,00

-7.956,74

7.956,74

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

Ποσά σε €

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

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2013

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012

0,00

0,00

899.814,74

899.814,74

52.597,83
2.735.593,89
510.675,47
3.298.867,19

27.600,00
4.697.121,78
1.012.472,12
5.737.193,90

52.597,83
2.519.823,22
443.923,53
3.916.159,32

27.600,00
4.593.919,88
941.045,12
6.462.379,74

Η Διοίκηση θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν
απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες είναι ικανοποιητικής πιστωτικής ποιότητας. Κανένα από τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου δεν έχει ασφαλιστεί με ενέχυρο ή άλλη μορφή
πιστωτικής ασφάλισης.
Για τους πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, ο Όμιλος προσπαθεί να μην εκτίθεται σε σημαντικούς
πιστωτικούς κινδύνους. Για τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου από αυτές τις απαιτήσεις ο Όμιλος
συνεργάζεται μόνο με πελάτες που κρίνει ως αξιόπιστους, ελέγχει διαρκώς το ύψος των απαιτήσεων
προσπαθώντας να τις ελαχιστοποιήσει, παρακολουθεί την πιστωτική συμπεριφορά των πελατών,
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
Η οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 30η Ιουνίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2012 για τον Όμιλο και την
Εταιρία αναλύονται ως εξής:
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Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1 – 30.6.2013

ΟΜΙΛΟΣ

30/6/2013
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Εντός 6
μηνών

Ποσά σε €

6 έως 12
μήνες

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια

2.048.434,51
654.223,35

0,00
0,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Σύνολα

240.010,00
2.942.667,86

469.090,00
469.090,00

ΟΜΙΛΟΣ

1 εως 5
έτη
300.000,00

πέραν των
5 ετών
0,00

Σύνολο
300.000,00
2.048.434,51
654.223,35

300.000,00

0,00

709.100,00
3.711.757,86

31/12/2012
Βραχυπρόθεσμες
Εντός 6
μηνών

Ποσά σε €

Μακροπρόθεσμες

6 έως 12
μήνες

1 εως 5
έτη
540.010,00

πέραν των
5 ετών
0,00

Σύνολο
540.010,00

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια

3.753.487,27
1.169.262,52

0,00
0,00

3.753.487,27
1.169.262,52

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Σύνολα

647.214,99
5.569.964,78

140.965,01
140.965,01

788.180,00
6.250.939,79

ΕΤΑΙΡΙΑ

540.010,00

0,00

30/6/2013
Βραχυπρόθεσμες
Εντός 6
μηνών

Ποσά σε €

Μακροπρόθεσμες

6 έως 12
μήνες

1 εως 5
έτη
300.000,00

πέραν των
5 ετών
0,00

Σύνολο
300.000,00

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια

2.078.803,24
654.223,35

0,00
0,00

2.078.803,24
654.223,35

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Σύνολα

240.010,00
2.973.036,59

469.090,00
469.090,00

709.100,00
3.742.126,59

ΕΤΑΙΡΙΑ

300.000,00

0,00

31/12/2012
Βραχυπρόθεσμες
Εντός 6
μηνών

Ποσά σε €

Μακροπρόθεσμες

6 έως 12
μήνες

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

1 εως 5 έτη
540.010,00

πέραν των
5 ετών
0,00

Σύνολο
540.010,00

3.855.904,31
1.169.262,52

0,00
0,00

3.855.904,31
1.169.262,52

647.214,99

140.965,01

788.180,00

5.672.381,82

140.965,01
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540.010,00

0,00

6.353.356,83

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1 – 30.6.2013

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:

Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2013

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2013

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2012

0,00

0,00

899.814,74

899.814,74

52.597,83
52.597,83

27.600,00
27.600,00

52.597,83
952.412,57

27.600,00
927.414,74

2.735.593,89
510.675,47
3.246.269,36

4.697.121,78
1.012.472,12
5.709.593,90

2.519.823,22
443.923,53
2.963.746,75

4.593.919,88
941.045,12
5.534.965,00

3.298.867,19

5.737.193,90

3.916.159,32

6.462.379,74

300.000,00
300.000,00

540.010,00
540.010,00

300.000,00
300.000,00

540.010,00
540.010,00

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια

2.048.434,51
654.223,35

3.753.487,27
1.169.262,52

2.078.803,24
654.223,35

3.855.904,31
1.169.262,52

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
Σύνολο

709.100,00
3.411.757,86

788.180,00
5.710.929,79

709.100,00
3.442.126,59

788.180,00
5.813.346,83

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3.711.757,86

6.250.939,79

3.742.126,59

6.353.356,83

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

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
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Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα από 1/7/2013 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).
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