Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της Χρήσης 2014

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 – 31/12/2014 είναι
εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Professional Computer Services Α.Ε την 24/03/2015
και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση της εταιρείας www.pcs.gr και της
μητρικής της εταιρείας www.singularlogic.eu. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά
οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά
δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρείας, σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Μιχάλης Καριώτογλου
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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Α. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1-31.12.2014
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ.
409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στην Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την
χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές , σημειώνοντας ότι η δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας θα γίνει με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.):
Ανασκόπηση Σημαντικών Γεγονότων του 2014
To 2014 ήταν η πρώτη χρονιά ανάπτυξης για την Ελλάδα ύστερα από 6 (!!) χρόνια συνεχούς ύφεσης, αλλά οι
πρόδρομοι δείκτες για το πώς κινείται η οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του 2015 δημιουργούν προβληματισμό. Κατά
μέσο όρο το ΑΕΠ μεγεθύνθηκε το 2014 κατά 0,8% σε σχέση με το 2013 και με βάση τα εποχικά διορθωμένα
στοιχεία (πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 14.02.2015).

Για το Τραπεζικό Κλάδο, το 2014 αποτέλεσε μια χρονιά «απορρόφησης» των συγχωνεύσεων που
πραγματοποιήθηκαν κατά το 2013 όταν διαμορφώθηκαν 4 πρακτικά συστημικές Τράπεζες (δηλ. Εθνική, Πειραιώς,
Alpha & Eurobank). Κύρια στρατηγική των τραπεζών για τη χρονιά που πέρασε παρέμεινε η μείωση των
λειτουργικών εξόδων σε όλα τα επίπεδα, επηρεάζοντας αρνητικά και τις νέες επενδύσεις σε Τεχνολογίες.

Ένα μέρος της μείωσης των λειτουργικών εξόδων των Τραπεζών επιτεύχθηκε είτε μέσω της συνέχισης ακύρωσης
ενεργών συμβολαίων συντήρησης είτε μέσω περαιτέρω εκπτώσεων από τους Προμηθευτές Πληροφορικής είτε
μέσω συρρίκνωσης / κατάργησης δραστηριοτήτων, με άμεση αρνητική επίπτωση στο κύκλο εργασιών της PCS.

Στο αντίποδα αυτών των εξελίξεων και με δεδομένη τη σημαντική συρρίκνωση του Τραπεζικού κλάδου, η PCS
εντατικοποίησε τις ενέργειές της για επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό με την παρουσία αυτής σε
διεθνής εκθέσεις (βλ. NEMA Europe Vienna, ITAS Luxemburg, NEMA Africa London κλπ), με ενέργειες marketing σε
νέες αγορές και την εντατικοποίηση ενεργειών για την ενδυνάμωση των συνεργιών με άλλες εταιρείες
πληροφορικής.
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Στα πλαίσια υπογραφής νέων συμβάσεων έργων με υπάρχοντες και νέους πελάτες, σημαντικότατο γεγονός
αποτελεί η συνέχιση της επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Αφρική, μέσω της σύναψης νέας
στρατηγικής συμφωνίας με την Cooperative Bank.

Παράλληλα η διοίκηση της PCS, προχώρησε σε ενέργειες διατήρησης του λειτουργικού κόστους, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Ταυτόχρονα συνεχίστηκε η
προσπάθεια μη εμφάνισης ή ελαχιστοποίησης επισφαλειών από υπάρχοντες πελάτες και διατήρησης του πολύ
καλού επιπέδου της ρευστότητας της εταιρείας και γενικότερα όλων των οικονομικών δεικτών που χαρακτηρίζουν
τα οικονομικά μεγέθη της PCS τα τελευταία χρόνια.

Οικονομική Ανασκόπηση
Με βάση τα ανωτέρω, ο κύκλος εργασιών για το 2014 ανήλθε σε 2.784.604 ευρώ έναντι 2.899.018 ευρώ το 2013
παρουσιάζοντας λειτουργικό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρων) της τάξης των 235 χιλ € . Τα χρηματικά διαθέσιμα της
εταιρείας διαμορφώθηκαν στο τέλος της χρήσης σε 1.231 χιλ ευρώ. Διατηρήθηκαν τέλος - για μία ακόμα χρονιά - οι
πάρα πολύ καλοί συντελεστές απαιτήσεων από πελάτες (απαιτήσεις ως προς κύκλο πωλήσεων), υποχρεώσεων
έναντι προμηθευτών, συντελεστές μικτής κερδοφορίας και τζίρου/κερδών ανά εργαζόμενο.

Ο κύριος όγκος κύκλου εργασιών προέρχεται από πωλήσεις σε εταιρείες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η διάρθρωση του Κύκλου Εργασιών της εταιρείας ανά κατηγορία για την
περίοδο 01.01.-31.12.2014 και 01.01.-31.12.2013:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
31.12.2014
Πωλήσεις Συντήρησης Λογισμικού

Ποσοστό %

31.12.2013

Ποσοστό %

1.287.008

46%

1.492.626

51%

Πωλήσεις Υπηρεσιών Ανάπτυξης & Services

883.939

32%

921.805

32%

Πωλήσεις Αδειών Χρήσης Λογισμικού

613.657

22%

463.363

16%

0

0%

21.223

1%

100%

2.899.017

Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Σύνολο
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Προοπτικές για το 2015
Δυστυχώς η ρευστή πολιτική κατάσταση που παρατηρήθηκε από τα τέλη του 2014 με την Εκλογή νέου Προέδρου
της Δημοκρατίας και τις έκτακτες Εθνικές Εκλογές, έχει ήδη άμεσες αρνητικές επιπτώσεις για ολόκληρο το 2015.
Πρόσφατες εκτιμήσεις μιλάνε για πολύ μικρή ανάπτυξη (ΕΚΤ, Ελλάδα) ή ακόμα και για ύφεση (ΔΝΤ) εντός της
τρέχουσας χρήσης του 2015.

Αποτέλεσμα της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης και της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στη σύναψη
συμφωνίας με τους δανειστές της Ελλάδας, είναι η έλλειψη ρευστότητας στην Αγορά, η σημαντικότατη μείωση των
καταθέσεων (άρα και της ρευστότητας) των Τραπεζών και η αναστολή όλων σχεδόν των αποφάσεων (ανεξαρτήτου
κλάδου) για νέες επενδύσεις.

Σε επίπεδο PCS, τα ανωτέρω γεγονότα έχουν άμεση επίπτωση στα αποτελέσματα της εταιρείας. Παρατηρείται ήδη
μείωση των μεγεθών της εταιρείες (κύκλος εργασιών, EBIDTA, ΚΠΦ) τόσο ως προς τα προϋπολογισθέντα μεγέθη
όσο και ως προς τα αντίστοιχα μεγέθη του 2014.

Στο αντίποδα γίνονται συνεχείς προσπάθειες για σύναψη νέων συμβάσεων με Τράπεζες στο εξωτερικό - κυρίως σε
Κένυα και Κύπρο – εκμεταλλευόμενοι τις εμπειρίες και τις εγκαταστάσεις του παρελθόντος.

Η στρατηγική της PCS για το 2015 επικεντρώνεται στη διατήρηση των χαμηλών λειτουργικών εξόδων, στην
εμπορική εκμετάλλευση της ήδη εγκατεστημένης βάσης, της διατήρησης της πλειοψηφίας των υπαρχόντων
συμβολαίων υπηρεσιών, και στην προώθηση προϊόντων της PCS κυρίως στο εξωτερικό με την εντατικοποίηση των
συνεργιών της με τους υπάρχοντες συνεργάτες και των λοιπών ενεργειών που απαιτούνται (όπως συμμετοχή σε
διεθνείς εκθέσεις, marketing, ταξίδια κλπ.).

Ταυτόχρονα θα συνεχιστεί η προσπάθεια για τη διατήρηση ή/και αύξηση του ποσοστού κερδοφορίας, της ορθής
διαχείρισης και τιμολόγησης των έργων, της έγκαιρης είσπραξης όλων των οφειλών από τους πελάτες και της
διατήρησης της τρέχουσας θέσης στην Ελληνική αγορά (δηλ. της μη απώλειας υπαρχόντων πελατών και
συμβολαίων).
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Θέτουμε στην κρίση σας τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014, μαζί με την παρούσα Έκθεση
Διαχείρισης, την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή επ’ αυτών και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, αφού
πρώτα σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρεία.

Ν. Ιωνία, 24/03/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES A.E.

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES A.E.,
οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις
αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και
τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES A.E., κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014
και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του
Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτρης Δουβρής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 33921
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Γ. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημ.

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

4
5.14

Μικτό Κέρδος

01/01 –

01/01 -

31/12/2014

31/12/2013

2.784.604

2.899.017

(1.778.979)

(1.783.849)

1.005.624

1.115.168

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

5.16

40.392

11.956

Έξοδα διάθεσης

5.15

(385.630)

(291.938)

Έξοδα διοίκησης

5.15

(431.388)

(479.871)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

5.16

(24.433)

(14.690)

204.565

340.625

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα

5.17

18.692

44.705

Χρηματοοικονομικά έξοδα

5.17

(4.138)

(5.450)

15.520

0

234.640

379.880

Λοιπά χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

5.18

Κέρδη μετά από φόρους

70.476

(109.146)

164.164

270.735

Δ. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά σε €)

01/01 –

01/01 –

31/12/2014

31/12/2013

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους

164.164

270.735

Ποσά που δεν αναταξινομούνται
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών
προσωπικού
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης
της υποχρέωσης παροχών προσωπικού

(14.331)

12.028

3.726

(3.127)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών
κερδών/(ζημιών) λόγω της μεταβολής στον
φορολογικό συντελεστή

0

(5.692)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων

(10.605)

3.209

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

153.559

273.943

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Σημ.

31/12/2014

31/12/2013

(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

5.1
5.2

8.028
8.113

14.078
1.427

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

5.3

25.993

19.918

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

5.4

234
42.368

234
35.657

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

5.5

368.959

412.021

Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

5.6
5.7
5.8

127.870
5.331
1.231.131

121.801
73.571
1.360.344

1.733.292

1.967.737

1.775.660

2.003.394

300.000
103.519
505.696

300.000
427.177
508.480

909.215

1.235.657

99.972

76.606

99.972

76.606

59.143
71.825
635.504

60.065
121.622
509.444

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

766.473

691.131

Σύνολο υποχρεώσεων

866.445

767.737

1.775.660

2.003.394

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις Νέον

5.9.1
5.9.2

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία

5.10

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

5.11
5.12
5.13

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΤ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

(Ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο 31/12/2012

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

300.000

417.836

343.878

1.061.712

Τακτικό αποθεματικό χρήσης
Μερίσματα πληρωτέα

-

9.340
-

-9.340
-100.000

0
-100.000

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες
Αποτέλεσμα περιόδου (α)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της
υποχρέωσης παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών)
λόγω της μεταβολής στον φορολογικό συντελεστή
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (β)

0

9.340

-109.340
270.735

-100.000
270.735

-

-

12.028

12.028

-

-

-3.127

-3.127

-

-

-5.692

-5.692

0

0

3.209

3.209

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης (α+β)

0

0

273.943

273.943

Υπόλοιπο 31/12/2013

300.000

427.177

508.480

1.235.657

Τακτικό αποθεματικό χρήσης
Αποθεματικά προς διάθεση
Μερίσματα πληρωτέα
Διαγραφή αποθεματικών

-

-291.081
-32.577

-188.919
32.577

-291.081
-188.919
-

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες
Αποτέλεσμα περιόδου (α)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού

-

-323.658

-

-156.342
164.163

-480.000
164.163

-

-

-14.331

-14.331

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών)
λόγω της μεταβολής στον φορολογικό συντελεστή

-

-

3.727

3.727

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (β)

-

-

-10.604

-10.604

300.000

103.519

153.559
505.697

153.559
909.215

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης (α+β)
Υπόλοιπο 31/12/2014

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Ζ. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(Ποσά σε Ευρώ)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Χρήσης
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Κέρδη/(Ζημίες) από καταστροφή ενσώματων παγίων
Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων
Λοιπές Συναλλαγματικές διαφορές

31/12/2014

31/12/2013

234.640

379.880

8.099
13.225
30.616

10.203
7.962
23.610

(18.692)
4.138
(15.520)
256.505

(44.705)
5.450
0
382.399

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση / (μείωση) απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τ κοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

96.913
164.011
517.429
(1.227)
(162.872)
353.331

285.846
(345.626)
322.620
(1.666)
(4.509)
316.446

Ταμειακές ρoές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι που εισπράχθησαν
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(21.960)
19.285
(2.675)

(14.822)
38.608
23.786

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Καθαρές ταμειακές
δραστηριότητες

(479.869)
ροές

από

χρηματοδοτικές

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα
ισοδύναμα

αι

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος
ης
περιόδου

(74.625)

(479.869)

(74.625)

(129.213)

265.607

1.360.344

1.094.737

1.231.131

1.360.344

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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1. Γενικές Πληροφορίες
Η Professional Computer Services ιδρύθηκε στα τέλη του 1992 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων
μηχανογραφικών λύσεων στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο. Από τις αρχές του 1998 κύριος μέτοχος
της εταιρείας είναι η SingularLogic SA, η οποία κατέχει το 50,5% του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της SingularLogic A.E. της 31.12.2014. Η διεύθυνση της εταιρείας, η οποία είναι και η έδρα της μητρικής
είναι η Αλ. Παναγούλη & Σινιοσόγλου, Ν. Ιωνία και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.pcs.gr. Οι
οικονομικές καταστάσεις του ομίλου SINGULARLOGIC Α.Ε περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της ΜARFIN INVESTMENT GROUP ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, η οποία συμμετέχει
στο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας άμεσα και έμμεσα, με ποσοστό 85,70% (ενοποίηση με τη
μέθοδο της ολικής ενοποίησης)
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες της
31ης Δεκεμβρίου 2013) εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 24/03/2015.
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της PCS Α.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2014, που καλύπτουν και όλη τη χρήση 2013
έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή
συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες όπου απαιτείται, την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Διερμηνειών (I.F.R.I.C.) της IASB και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στις Οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για να
καταρτιστούν οι Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 προσαρμοσμένων με τα νέα Πρότυπα και τις
αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2014 (βλέπε
παραγράφους 2.1.1 έως 2.1.2).

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

14

2.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές
2.1.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή
μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως:


ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο»
(Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27
«Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)
Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και

ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που
καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10
αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12
«Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο»
καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν
Κοινό Διακανονισμό (Joint Arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε
Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές
Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες
Οντότητες» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις
από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως
συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ
27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις με
εξαίρεση τις πρόσθετες απαιτήσεις γνωστοποίησης του ΔΠΧΑ 12.


Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο,
Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και
ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)
Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με

τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά
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την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων
συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις
γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης
συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις
με εξαίρεση τις πρόσθετες απαιτήσεις γνωστοποίησης του ΔΠΧΑ 12.


Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)
Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και

ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB
χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά
στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις
ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση
την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά
επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10
σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)
Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις
απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις .


Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για
το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)
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Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 36
«Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα
πρέπει να πραγματοποιούνται αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει
υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης. Η
τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)
Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 39

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων
είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή της λογιστικής
αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί
ως μέσο αντιστάθμισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα αλλαγών σε
νόμους ή κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2014)
Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε

μία εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το
κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις,
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την
αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του
παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που
δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική
νομοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωμή της εισφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

17

2.1.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν
έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα
υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:



ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το

νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα
ενιαίο προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά
αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού

προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών που
έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση,
σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση

των

συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2017)
Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως

εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των
ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).

Το νέο πρότυπο έρχεται να

αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι
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σχετιζόμενες με τα έσοδα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.


Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/07/2014)
Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε
8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι
οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική
αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση
λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς
παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38:
Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24:
Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014.


Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/07/2014)
Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε
4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι
οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για
κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40:
Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε
ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα.
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Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και
δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του
2014.


Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2016)
Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά
προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα.
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ
7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές
Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση
οικονομική αναφορά. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.


Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014)
Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19

«Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων
(Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων
μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να
απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των
εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της
μισθοδοσίας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
τον Δεκέμβριο του 2014.



Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016):
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Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος
της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρεία έχει
την επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου
της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της
συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού
μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές

Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις
στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για
πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική
γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η

χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι
καρποφόρες φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να
λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις
συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή
που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Η Εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται
να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους
Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
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Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16
και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται
οι αποσβέσεις στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που
ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που
βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη,
διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών
ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού
λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω

τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής
σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο
λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω

τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης
και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά
την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την
εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2016)
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Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις
απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων Η εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται
να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.2. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση τον
σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά
εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από
αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του
παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά
γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της εταιρείας (εκτός των κρίσεων που συνδέονται με
εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά
που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:
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Εκτιμήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις
σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι
οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της
οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή
περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με
την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση,
βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και
σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις
προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.

 Φόροι εισοδήματος
Η εταιρεία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό των
προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και
υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών της επιχείρησης. Η εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού
ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το
τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά
αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις
προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται.
 Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι
εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την
εμπειρία της εταιρείας σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας
συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ.
χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης,
κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι
η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.
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 Ενδεχόμενα γεγονότα
Η εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών του. Η Διοίκηση κρίνει ότι δεν υπάρχουν κατά την κλειόμενη χρήση 2013 οποιοιδήποτε
διακανονισμοί που θα επηρέαζαν την οικονομική θέση της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Παρόλα
αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις
απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και
τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες
είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εταιρείας στο
μέλλον.
3. Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών
Γενικά
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
3.1. Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ (€) το οποίο είναι το λειτουργικό
νόμισμα και της μητρικής Εταιρείας.. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ
χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις ημερομηνίες των συναλλαγών. Κέρδη και
ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά
την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο
νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
3.2. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα
εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.
Το έσοδο επιμετρείται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο
προστιθέμενης αξίας, επιστροφές και κάθε είδους εκπτώσεις.
Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις
που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
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- Πωλήσεις αγαθών: Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και
τα οφέλη της κυριότητας των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως με την αποστολή των
αγαθών.
- Παροχή υπηρεσιών: Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί
να εκτιμηθεί βάσιμα, το έσοδο αναγνωρίζεται μόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισμένες δαπάνες είναι
ανακτήσιμες.
Το έσοδο που σχετίζεται με συμφωνία για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν μεταγενέστερα, εγγράφεται σε
μεταβατικό λογαριασμό και αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες.
Αυτό το έσοδο περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις».
Σε περιπτώσεις που ίσως μεταβληθούν οι αρχικές εκτιμήσεις των εσόδων αναθεωρούνται και οι δαπάνες.
Αυτές οι αναθεωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή μειώσεις των εκτιμώμενων εσόδων ή δαπανών
και εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου στις οποίες οι περιπτώσεις οι οποίες καθιστούν αναγκαία την
αναθεώρηση γνωστοποιούνται από τη Διοίκηση.
- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την
χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών
μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι
με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο
χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
3.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία


Λογισμικό

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία
είναι 5 έτη.
Όταν οι λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα
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3.4. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση.
Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην εταιρεία και
το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013, η εταιρεία προχώρησε σε επανεκτίμηση των ωφέλιμων ζωών των
ενσώματων ακινητοποιήσεων και διαμόρφωσε την ωφέλιμη ζωή των μηχανημάτων και των επίπλων σε 10
έτη από 5 έτη, ενώ για τον εξοπλισμό Η/Υ η ωφέλιμη ζωή υπολογίστηκε σε 5 έτη αντί 3 έτη Οι
υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση στο τέλος της
περιόδου αναφοράς.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
3.5. Μισθώσεις
3.5.1. Λειτουργικές Μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης.

3.6. Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός των μέσων αντιστάθμισης περιλαμβάνουν τις εξής
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων:


δάνεια και απαιτήσεις,
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3.6.1. Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές και
προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά. Δημιουργούνται
όταν η εταιρεία παρέχει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εμπορικής
εκμετάλλευσης. Κάθε μεταβολή στην αξία των απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν οι
απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης.
Για ορισμένες απαιτήσεις πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν απομείωση τους ανά μεμονωμένη
απαίτηση (για παράδειγμα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει
χαρακτηρισθεί εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου
αντικειμενικά στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για απομείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις ομαδοποιούνται
και ελέγχονται για τυχόν απομείωση τους στο σύνολο τους.
Οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν
μετά την πάροδο 12 μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Απομείωση Αξίας

Περιουσιακών Στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία
μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την
εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν
προκύπτουν και μπορούν να αντιστραφούν σε μεταγενέστερη οικονομική χρήση εκτός για ζημίες απομείωσης
που αφορούν την υπεραξία.
3.7. Λογιστική Φόρου Εισοδήματος
3.7.1. Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος
Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από
τις φορολογικές αρχές σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους αναφοράς που δεν έχουν
καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που
εφαρμόζονται στην δημοσιονομική χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων κερδών για την
χρήση. Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν
φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα.
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3.7.2. Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις
προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων των οικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα
αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η
υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς
θεσπιστεί, μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς.
Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή
υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας
στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Η εταιρεία αναγνωρίζει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά
την έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται στο τέλος της περιόδου αναφοράς και μειώνεται
κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να
επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης.
3.8. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο
όπως αξίες της χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις με ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο. Οι
αξίες της χρηματαγοράς είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά που απεικονίζονται στη εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων.
Για τον σκοπό της Κατάστασης Ταμιακών Ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, χωρίς να
περιλαμβάνονται τα εκκρεμή υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank overdrafts).
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3.9. Ίδια Κεφάλαια
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί.
Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια.
Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά
την αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των
μετοχών καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου.
Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους

3.10.

3.10.1.

Παροχές λόγω συνταξιοδότησης

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το
δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που
αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή.
Οι μεταβολές στις υποχρεώσεις του προγράμματος καθορισμένων παροχών που σχετίζονται με το κόστος
τρέχουσας απασχόλησης και το χρηματοοικονομικό κόστος από τόκους αναγνωρίζονται στην Κατάσταση
Συνολικών Εσόδων, ενώ τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από επανεκτιμήσεις λόγω
μεταβολών των παραδοχών, καταχωρούνται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων.

3.10.2.

Παροχές εξόδου από την Υπηρεσία

Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία καταβάλλονται όταν η απασχόληση τερματίζεται από την εταιρεία
πριν την συνήθη ημερομηνία συνταξιοδότησης, ή όταν κάποιος εργαζόμενος αποδέχεται την οικειοθελή
αποχώρηση από την υπηρεσία σε αντάλλαγμα αυτών των παροχών.
Η εταιρεία αναγνωρίζει αυτές τις παροχές εξόδου όταν αποδεδειγμένα δεσμεύεται είτε να τερματίσει την
απασχόληση των εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές τυπικό σχέδιο χωρίς πιθανότητα αποχώρησης
είτε παρέχοντας παροχές εξόδου σαν αποτέλεσμα προσφοράς προκειμένου να προωθηθεί η οικειοθελής
αποχώρηση. Όταν οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία καθίστανται αποδοτέες πέραν από 12 μήνες μετά το
τέλος της περιόδου αναφοράς, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
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3.11.

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις

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

3.12.

Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά στοιχεία

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή
οικονομικών πόρων για την εταιρεία ενώ αυτή μπορεί να εκτιμηθεί και αξιόπιστα. Ο χρόνος
πραγματοποίησης ή το ποσό της εκροής μπορεί να είναι αβέβαια.
Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης υποχρέωσης που
έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγμα εγγυήσεις προϊόντων, νομικές αντιδικίες ή
επαχθή συμβόλαια.
Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για τον διακανονισμό μιας πρόβλεψης αναμένεται να
αποζημιωθεί από κάποιο άλλο μέρος, η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν, είναι κατ’ ουσία
βέβαιο ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονομική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή
αντιμετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζημίωση δεν
υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης.
Το έξοδο σχετικά με μία πρόβλεψη παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, καθαρό από το ποσό που
αναγνωρίστηκε για την αποζημίωση.
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Μια πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηματιστεί πρόβλεψη. Οι
προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος της περιόδου αναφοράς και προσαρμόζονται προκειμένου να
απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση.
Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα
δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά το τέλος της περιόδου
αναφοράς, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.
Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η δυνατή εκροή οικονομικών πόρων σαν αποτέλεσμα παρουσών
δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν
αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, εκτός εάν θεωρείται στα πλαίσια της
συνένωσης επιχειρήσεων.
Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης
στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων. Ακολούθως αποτιμώνται στο
υψηλότερο ποσό μίας συγκρίσιμης πρόβλεψης όπως περιγράφεται ανωτέρω και στο ποσό που είχε αρχικώς
αναγνωριστεί, μείον κάθε απόσβεση.
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός
περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις.
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4. Ανάλυση των Πωλήσεων ανά Κατηγορία

Ο κύριος όγκος του κύκλου εργασιών προέρχεται από πωλήσεις σε εταιρείες του ευρύτερου
χρηματοπιστωτικού τομέα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η διάρθρωση του Κύκλου Εργασιών της εταιρείας ανά κατηγορία
για την περίοδο 01.01-31.12.2014 και 01.01-31.12.2013:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
01.0131.12.2014
Πωλήσεις Συντήρησης Λογισμικού

Ποσοστό %

01.0131.12.2013

Ποσοστό %

1.287.008

46%

1.492.626

51%

Πωλήσεις Υπηρεσιών Ανάπτυξης & Services

883.939

32%

921.805

32%

Πωλήσεις Αδειών Χρήσης Λογισμικού

613.657

22%

463.363

16%

0%

21.223

1%

2.899.017

100%

Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Σύνολο

0
2.784.604

100%

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, όπου είναι και η έδρα της, ενώ παρουσιάζει
δραστηριότητα στην Ρουμανία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Κύπρο .

Στα πλαίσια υπογραφής νέων συμβάσεων έργων με υπάρχοντες και νέους πελάτες, σημαντικότατο γεγονός
αποτελεί η συνέχιση της επέκτασηs των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Αφρική, μέσω της σύναψης
νέας στρατηγικής συμφωνίας με την Cooperative Bank.
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5. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
5.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 αναλύονται ως εξής :

1
78.224
(78.223)

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισμός
18.847
207.800
(193.722)

1
78.224

14.077
209.849

14.078
288.073

(78.223)

(201.821)

(280.044)

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014

1

8.027

8.028

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες

1
-

18.847
5.434

18.848
5.434

Αξία κτήσης πωληθέντων
Αποσβέσεις πωληθέντων

-

-

-

Αποσβέσεις

-

(10.203)

(10.203)

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2013

1

14.077

14.078

Προσθήκες
Αποσβέσεις

-

2.049
(8.099)

2.049
(8.099)

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014

1

8.027

8.028

Οικόπεδα
& Κτίρια

(Ποσά σε Ευρώ)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2013
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2013
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας

Σύνολο
18.848
286.024
(271.946)

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του
ενεργητικού.
Λειτουργικές Μισθώσεις εταιρείας ως μισθωτής:
Τα μελλοντικά μισθώματα από λειτουργικές μισθώσεις κτιρίων και οχημάτων της Εταιρείας αναλύονται ως
εξής:
01/01-31/12/2014
Κτίρια
Οχήματα

Έως 1
έτος
52.721
49.673

Από 2 έως 5
έτη
50.400
44.740
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έτη

Σύνολο
-

103.121
94.413
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01/01-31/12/2013
Κτίρια
Οχήματα

Έως 1
έτος
59.684
45.950

Από 2 έως 5
έτη
59.684
44.000

Μετά τα 5
έτη

Σύνολο
-

119.368
89.950

Τα μισθώματα από λειτουργικές μισθώσεις τα οποία αναγνωρίστηκαν ως έξοδο κατά τη διάρκεια της
χρήσης 01/01-31/12/2014 για το σύνολο των παγίων της εταιρείας ανέρχονται σε ποσό € 102.348 (2013: €
111.626). Τα συμβόλαια μίσθωσης των αυτοκινήτων έχουν διάρκεια 4 ετών.
5.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2014 διατηρεί άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτελούνται από
αγοραζόμενες άδειες λογισμικού και αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Μικτή Λογιστική αξία

Software
123.161

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας

(123.160)

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2013
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2013
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2013

1
132.548
(131.121)
1.427
152.459
(144.347)
8.113
1

Προσθήκες

9.388

Αποσβέσεις

(7.962)

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2013
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014

1.427
19.911
(13.225)
8.113

5.3. Αναβαλλόμενος φόρος
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ανέρχεται σε € 25.993 (31.12.2013: € 19.918) και αφορά την
υποχρέωση παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους € 99.972 (31.12.2013: €76.606).
Η εταιρεία μέσα στη χρήση 2014, αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού € 6.075 (2013:
€2.349). Ο φορολογικός συντελεστής που χρησιμοποιήθηκε είναι 26% ο οποίος καθορίστηκε με βάση το
Ν.4110/2013.
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5.4. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2014 αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Δοσμένες Εγγυήσεις
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

31/12/2014
234
234

31/12/2013
234
234

5.5. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Η ανάλυση των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων της εταιρείας την 31 η Δεκεμβρίου 2014
αναλύεται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Πελάτες – Επιταγές εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

31/12/2014
483.213

31/12/2013
503.028

(114.254)
368.959

(91.007)
412.021

Η εύλογη αξία των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται
ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
Η ανάλυση των προβλέψεων μέσα στην χρήση έχει ως εξής:
(Ποσά σε €)

Σημ.

Υπόλοιπο ανοίγματος
Προβλέψεις χρήσης
Υπόλοιπο κλεισίματος

5.16

31/12/2014
91.007

31/12/2013
76.317

23.247

14.690
91.007

114.254

Για όλες τις απαιτήσεις της εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση
τους. Επιπλέον, ορισμένες από τις απαιτήσεις οι οποίες δεν έχουν υποστεί απομείωση βρίσκονται σε
καθυστέρηση.
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Η ανάλυση των ληξιπρόθεσμων μη απομειωμένων απαιτήσεων έχει ως ακολούθως:
Ποσά σε €
31/12/2013

31/12/2014

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα
απομειωμένα

και

δεν

είναι

136.467

Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα:
< 90 ημέρες
91 - 180 ημέρες
181 - 360 ημέρες

187.510

188.588

44.982
0

0
0

0

0

> 360 ημέρες
Σύνολο

223.433

368.959

412.021

5.6. Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2014 αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Χρεώστες Διάφοροι

31/12/2014
23.547

31/12/2013
25.080

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο
Λοιπές Απαιτήσεις

104.323
-

51.976
44.745

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

127.870

121.801

5.7. Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία της εταιρείας την 31 η Δεκεμβρίου 2014 αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε €)
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο

31/12/2014
5.331
5.331

31/12/2013
3.996
69.574
73.571

Το ποσό των εξόδων επόμενων χρήσεων € 5.331 αφορά έξοδα συντηρήσεων της επόμενης χρήσης.

5.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως ακολούθως:
(Ποσά σε Ευρώ)
Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

31/12/2014
1.491

31/12/2013
1.468

1.229.640
1.231.131

1.358.876
1.360.344

Το πραγματικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων επενδύσεων ανέρχεται σε 1,5%.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

37

5.9. Ίδια κεφάλαια
5.9.1. Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται σε 300.000 € διαιρούμενο σε
100.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 €.

(Ποσά σε Ευρώ)
1 Ιανουαρίου 2013

Αριθμός
μετοχών
100.000

Ονομαστική
αξία
3,00

100.000
100.000

3,00
3,00

31 Δεκεμβρίου 2013
31 Δεκεμβρίου 2014

Σύνολο
300.000
300.000
300.000

5.9.2. Λοιπά Αποθεματικά
Η ανάλυση των λοιπών αποθεματικών έχει ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Τακτικό
αποθεματικό

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Σύνολο

381.740

36.096

417.836

9.340
391.080
(291.080)
100.000

0
36.096
(32.577)
3.519

9.340
427.177
(323.657)
103.519

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εντός του 2014 ενέκρινε τη διανομή του υπερβάλλοντος ποσού
του τακτικού αποθεματικού ύψους € 291.080 με τη μορφή μερίσματος στους μετόχους, ώστε το ποσό του
τακτικού αποθεματικού να διαμορφωθεί τελικά σε € 100.000, ποσό που ισούται με το 1/3 του Μετοχικού
Κεφαλαίου, βάσει των όσων ορίζει ο Ν.2190/1920 άρθρο 44.
5.10.

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και στην Κατάσταση
Συνολικών Εσόδων καθώς και αυτά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αναλύονται
ως εξής :
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
συνταξιοδότησης
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
συνταξιοδότησης
Σύνολο
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99.972

76.606

0

0

99.972

76.606
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Προγράμματα καθορισμένων
παροχών
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων είναι :

1/1- 31/12/2014

Προγράμματα καθορισμένων
παροχών
1/1- 31/12/2013

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

7.369

8.920

Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση
παροχών

2.911

3.784

Κόστος διακανονισμών

7.505

18.472

17.785

31.176

Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι:

31/12/2014

31/12/2013

Παρούσα αξία των υποχρεώσεων
καθορισµένων παροχών που είναι πλήρως
μη χρηµατοδοτούµενες

99.972

76.606

Καθαρή υποχρέωση για συντάξεις στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

99.972

76.606

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην
Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων
είναι:

31/12/2014

31/12/2013

Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά)

(14.331)

12.028

Κέρδος αναγνωρισμένο στην κατάσταση
λοιπών συνολικών εσόδων

(14.331)

12.028

Μεταβολές στην παρούσα αξία της
υποχρέωσης για τα καθορισμένα
προγράμματα παροχών έχουν ως εξής :
Υπόλοιπο έναρξης

31/12/2014

31/12/2013

76.606

78.843

Κόστος απασχόλησης

7.369

8.920

Κόστος τόκων

2.911

3.784

Αναλογιστικά ζηµιές / (κέρδη)

14.331

-12.028

Κόστος διακανονισμών

7.505

18.472

Παροχές πληρωθείσες

-8.751

-21.385

Υπόλοιπο λήξης

99.972

76.606
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31/12/2014
2,5%
2,5%
1,5%

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Πληθωρισμός

31/12/2013
3,8%
3%
1,5%

Παρακάτω απεικονίζεται πως θα διαμορφωθεί το τελικό ποσό της αναλογιστικής υποχρέωσης μετά την επίδραση μεταβολής σε
σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
0,5%
91.201,72

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών

-0,5%
109.706,48

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
0,5%
109.569,64

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών

-0,5%
91.235,08

Eκτιμώμενο προσδόκιμο ζωής
+ 1 έτος
106.505,82

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών

5.11.

- 1 έτος
93.845,23

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της εταιρείας την 31 η
Δεκεμβρίου 2014 έχει ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Προμηθευτές
Σύνολο

31/12/2014
59.143
59.143

31/12/2013
60.065
60.065

Οι ανωτέρω εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις θεωρούνται ως βραχυπρόθεσμες. Η Διοίκηση θεωρεί ότι οι
λογιστικές αξίες που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, αποτελούν μία λογική
προσέγγιση των εύλογων αξιών.
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5.12.

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2014 αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στην
χρήση
Σύνολο

5.13.

31/12/2014
71.825

31/12/2013
121.622

71.825

121.622

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Η ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2014 έχει ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μερίσματα πληρωτέα
Έσοδα επόμενης περιόδου
Προκαταβολές πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α)
Λοιπές Υποχρεώσεις από Φόρους
Σύνολο

31/12/2014

31/12/2013

18.546
71.540
13.212
333.211
111.750
5.212
18.740
63.293
635.504

15.394
85.717
18.840
190.444
111.750
4.217
37.388
45.694
509.444

Το μεγαλύτερο μέρος των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορά σε έσοδα μεταφερόμενα σε
επόμενες χρήσεις από υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης και συντήρησης που η εταιρεία μερίζει με
βάση την χρονική εξέλιξη και την περίοδο που αφορούν οι εν λόγω συμβάσεις.

5.14.

Κόστος πωληθέντων

Το κόστος πωληθέντων την 31.12.2014 και την 31.12.2013 αναλύεται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

1/131/12/2014
1.245.276

1/131/12/2013
1.333.670

-

20.450

388.346

294.453

Παροχές τρίτων

18.257

16.263

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων

65.098

73.247

1.461

1.655

-

-

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο
ως έξοδο
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Φόροι και τέλη
Διαφήμιση
Λοιπά διάφορα έξοδα
Σύνολο

60.541

44.112

1.778.979

1.783.849
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5.15.

Έξοδα διοίκησης / διάθεσης

Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης την 31/12/2014 και την 31/12/2013 αναλύονται ως εξής
(Ποσά σε Ευρώ)

1/131/12/2014
103.093

1/131/12/2013
150.960

240.039

235.646

9.719

10.214

16.691

19.649

209

276

2.265

2.396

Λοιπά διάφορα έξοδα

38.050

42.565

Αποσβέσεις παγίων

21.324

18.164

431.388

479.871

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Φόροι και τέλη
Διαφήμιση

Σύνολο

Έξοδα διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης την 31/12/2014 και την 31/12/2013 αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

1/131/12/2014
276.080

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Παροχές τρίτων
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων

5.194

4.583

20.559

18.730

Φόροι και τέλη
Διαφήμιση
Λοιπά διάφορα έξοδα
Σύνολο

5.16.

1/131/12/2013
212.480

228

258

34.648

18.702

48.921

37.185

385.630

291.938

Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης

Τα λοιπά έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης της εταιρείας την 31/12/2014 και την 31/12/2013
εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημ.

1/131/12/2014

1/131/12/2013

Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Κέρδη Συναλλαγματικών
Διαφορών
Λοιπά

21.184

1.025

19.208

10.931

Σύνολο

40.392

11.956
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Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Λοιπά

5.5

(23.246)

Σύνολο

5.17.

(14.690)

(1.187)

-

(24.433)

(14.690)

Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2014 αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημ.

1/131/12/2014

Έσοδα τόκων:
-Τραπεζών
Έξοδα τόκων από:
- Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα

5.10

Σύνολο

5.18.

1/131/12/2013

18.692
18.692

44.705
44.705

(2.911)

(3.784)

(1.227)

(1.666)

(4.138)

(5.450)

Φόροι εισοδήματος

Το ποσό φόρου που αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης διαμορφώθηκε ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
Φόρος χρήσης
Φόρος Έκτακτης εισφοράς
Έκπτωση εφάπαξ καταβολής
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

1/131/12/2014
71.825
1.000
(2.349)

1/131/12/2013
121.622
500
(7,5)
(12.969)

70.476

109.146

Ο φόρος επί των κερδών της εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό φόρο που θα προέκυπτε με βάση το φορολογικό
συντελεστή 26% ως ακολούθως:
(Ποσά σε Ευρώ)
Κέρδη προ φόρων
Φορολογικός συντελεστής
Αναμενόμενο φορολογικό έξοδο με τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή
Προσαρμογή στο φόρο για :
Φόρος που αναλογεί σε διανομή αποθεματικών
Mη εκπιπτόμενες δαπάνες
Φόρος επιτηδεύματος
Επίδραση από μεταβολή φορολογικού συντελεστή
Σύνολο φόρου

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

31/12/2014
234.640
26%

31/12/2013
379.880
26%

61.006

98.769

8.470
0
1.000

0
20.307
493

0

10.423

70.476

109.146
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Διανομή μερίσματος

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πρόκειται να συγκληθεί την 19/06/2015 όπου θα συζητήσει
την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή μερίσματος ποσού €400.000.
5.19.

Εμπράγματα Βάρη

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του
ενεργητικού έναντι δανεισμού.
5.20.

Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις

Η εταιρεία δεν έχει παράσχει εγγυήσεις (Ε/Ε καλής εκτέλεσης, κλπ) σε τράπεζες.,
5.21.

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2014 έχει ως εξής:
31/12/2014
37

Μισθωτοί

5.22.

31/12/2013
38

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση. Καμία από τις
συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες και καμία εγγύηση δεν δόθηκε ή λήφθηκε.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου
SingularLogic A.E. αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ

Πωλήσεις υπηρεσιών
Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

31/12/2014
14.283
0
14.283

31/12/2013
26.668
5.515
32.183

Αγορές υπηρεσιών
Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

31/12/2014
8.833
8.833

31/12/2013
0

Λοιπά έξοδα
Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

31/12/2014
99.026
99.026

31/12/2013
98.611
98.611

Απαιτήσεις
Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

31/12/2014
3.440
-

31/12/2013
4.785
16.420
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Σύνολο
Προμηθευτές/πιστωτές
Μητρική
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

3.440

21.205

31/12/2014
19.193
19.193

31/12/2013
23.543
23.543

Η εταιρεία δεν έχει συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου MARFIN INVESTMENT GROUP
Συμμετοχών ΑΕ.
5.23.

Συναλλαγές με Βασικά Διοικητικά Στελέχη

Οι παροχές προς τη Διοίκηση αναλύονται ως ακολούθως:
(Ποσά σε Ευρώ)
- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

31/12/2014
64.558

31/12/2013
89.045

- Αμοιβές συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου
- Λοιπές Μακροπρόθεσμες παροχές

214.900
5.550

204.900
11.852

Σύνολο

285.008

305.797

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη
της εταιρείας (και συγγενικά με αυτούς μέρη).
5.24.

Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
5.25.

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 έως 2013 η Εταιρεία, ελέγχθηκε με
βάση την ΠΟΛ. 1159/2011 και έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό («Ετήσιο Πιστοποιητικό») από την εταιρεία
Grant Thornton Α.Ε. όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 τα οποία αναφέρουν ότι
η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
Για τη χρήση που έληξε την 31.12.2014 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την εταιρεία Grant
Thornton Α.Ε. και το φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2014.
Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
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Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία δεν αναμένει τα
αποτελέσματα και οι ταμειακές ροές της να επηρεασθούν σημαντικά κατά την οριστικοποίηση των
φορολογικών εκκρεμών υποθέσεων.

5.26.

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, τις τιμές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος
ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής
επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των
χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η
διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:


αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας,



σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την

μείωση των κινδύνων και


εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση, της διαδικασίας

διαχείρισης κινδύνων.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες και εμπορικούς
χρεώστες και πιστωτές ενώ δεν έχει Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού και Χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.
5.26.1.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και σε χώρες τις Ε.Ε. με συνέπεια ο συναλλαγματικός
κίνδυνος να είναι περιορισμένος.
5.26.2.

Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου

Η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2014 και την αντίστοιχη περίοδο του 2013 δεν είχε στην κατοχή της
δάνεια με συνέπεια να μην είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου.
5.26.3.

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου

H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία στο τέλος της περιόδου αναφοράς αναλύονται ως εξής:
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(Ποσά σε Ευρώ)
Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

2014

2013

1.231.131
496.830
1.727.961

1.360.344
533.822
1.894.166

Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις
πληροφορίες αυτές στους ελέγχους του πιστωτικού ελέγχου. Η πολιτική της εταιρείας είναι να συνεργάζεται
μόνο με αξιόπιστους πελάτες.
Η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία
δεν έχουν απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες είναι ικανοποιητικής πιστωτικής ποιότητας. Κανένα από
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή
πιστωτικής ασφάλισης.
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε εξαιρετικά σημαντικούς πιστωτικούς
κινδύνους που να μην καλύπτονται ήδη από κάποια πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. Ο πιστωτικός κίνδυνος
για τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι η εταιρεία συνεργάζεται με αναγνωρισμένα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
5.26.4. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των
μακροπρόθεσμων

χρηματοοικονομικών

υποχρεώσεων

καθώς

επίσης

και

των

πληρωμών

που

πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε
καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι ανάγκες ρευστότητας
για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.
Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από επαρκές ποσό
διαθεσίμων που διαθέτει η εταιρεία, σαν αποτέλεσμα της σημαντικής κερδοφορίας της, περιορίζοντας
σημαντικά τον κίνδυνο ρευστότητας.
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Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2014 αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ

31/12/2014
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
εντός 6
6 έως 12
1 έως 5
αργότερο από 5
μηνών
μήνες
έτη
έτη

Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

59.143

-

372.091

335.239

-

Σύνολο

431.234

335.239

-

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχε ως εξής:
31/12/2013
Ποσά σε Ευρώ

Βραχυπρόθεσμες
εντός 6
6 έως 12
μηνών
μήνες

Εμπορικές Υποχρεώσεις (προμηθευτές
και επιταγές πληρωτέες)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

306.341

Σύνολο

366.406

5.27.

Μακροπρόθεσμες
αργότερο
1 έως 5 έτη
από 5 έτη

60.065

-

-

324.725

-

-

324.725

-

Γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν στην
εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Ν. Ιωνία, 24/03/2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Η Διευθύντρια
Λογιστηρίου

Μ. Καριώτογλου
ΑΔΤ ΑΒ 287337

Γ. Ξενόφος
ΑΔΤ ΑΚ 109494

Α. Λεμονίδου
ΑΔΤ ΑΚ 714118
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